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de nem is maradt közömbös, s néha apró, alattomos mozdulatokkal vagy csípőből 
meg-megemelkedve kínálta oda az ölét, nehogy a kamasz csalódjék a férfivá avatás 
első élményében. Egy jó  perc sem telt el azonban, mikor Levente fájdalmasan felki
áltott, elengedte őt, s Mari rémülten látta, hogy a fiú erősen vérzik; nem tudta, mi 
történhetett, honnan is sejtette volna, hogy Csobánka tizennyolc esztendősen még 
fitymaszűkülettől szenved, hogy emiatt óvakodott ösztönösen a nőktől, s ímé, a heves 
igyekvésben a makkal összenőtt bőr most felszakadt. Mari semmit sem tudott, de Ma- 
muka idejében megmutatta neki a gyógyszeres ládikót a falon, hogy kéznél legyen a 
legszükségesebb, ha netalán szakmai baleset történik... Gyorsan lemosta a sebet, ólom
ecetes borogatást tett rá, és kötszerrel bepólyálta. Oly izgatott volt, hogy amikor el
gondozta a beteget, boldogan elernyedt. Már mosolygott, nézte a munkáját, s fekete 
szénrudacskával még két kis mongol szemet is rajzolt a sebesült fiúbabának...

Buha Zsuzsi és Csobánka ú r ekkor már idegesen topogtak az ajtó előtt, nem tudták, 
mi lehet az oka a benti csendnek.

-V ajon elpárultak?! -  kérdezte az apa aggódón, s jobb kezével puhán rátámasz
kodott a bordélyosné delfinhátára, aki a kulcslyukhoz hajolt; de Mamukának valami 
gyanús volt, hamar elvesztette a türelmét, lenyomta a kilincset, és belépett. Csobánka 
Baltazár követte. Aztán mindketten megálltak, és tágra nyílt szemmel nézték, ahogy 
a fiú meg a lány összebújva fekszik az ágyon, mint két kis didergő állat, s Levente 
jancsikáján véresen rikít a fehér turbán...
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Lélek, ki nagy lánggal lobogsz a szélben, 
vág)' ködalakként rémlesz a pokolban, 
szellem, ki szavak nélkül is beszélsz benn, 

bizonyosság, melyről nem tudni, hol van, 
vetítsd elém, a képernyőre őket, 
a világnagy, izzó csipkebokorban

egymás húsába olvadt szeretőket. 
Ötvennyolc kora nyara. Két kamasz vak 
önzése lobog föl a temetőkert

országban. Ágyékukban új tavasznak 
folyók vizét duzzasztó ereje, 
hát megduzzadnak, égnek és elasznak.

Megbillen jó  orvosnőm szép feje, 
tűzkard szikrázik nedves hüvelyében, 
nem kérdi, az utca erre való hely-e,
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egy vasredőnynek dőlve lebeg a légben, 
zsibbasztó gyönyör rázkódtatta testtel. 
Tegnap történt és ezredéve-régen.

„Kövess, halandó!”, int felém a Mester. 
S a tompán derengő útfordulónál 
új szellem vár, és szól: „Mindent felejts el!”

S köddé foszlik a múltban lángoló pár, 
és éjszakává sötétül a ködkép, 
s az ég nincs-számlapján nincs-mutató já r 

kört kör után, a közönyös öröklét.
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A Múzsa noszogat

A Múzsa noszogat, R. P. szájával szól:
Miért hagytad abba a versírást?
A Rádió egyik stúdiójában állunk, kétfelől 
a zongorára dőlve, berezonál tőlünk 
a közömbös hangszer, rutinosan, ahogy 
egy jó  márkához illik. Rezdülök én is, 
csikorogva, először a fogamban az ideg, 
azután a fejbőröm, hömbölyögve szűkül 
a gyomrom, sziszegve leereszt a tüdőm, 
a szívem bokszkesztyű, behúz egy jó  nagyot, 
bordámban a csontok összekoccannak pengve, 
két vesém egymást fényképezi, két japán, 
lesből, a májam síkosán menekül, beleim 
rátekeredve fojtogatják, a csigolyák görcsösen 
markolják a gerincvelőt, két golyóm 
összebújik vacogva, térdem aludttejjé válva 
megroggyan. Oké, Múzsa! Kezdődhet a dal!


