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A NAPSÜTÖTTE SÁVBAN

jennifernek kék haja van, csak 
néhol vannak a hajában narancssárga 
tincsek, aranyos lány, mindenki 
nagyon kedveli, én is nagyon ked
velem, össze is jött már fabiannal, 
aki meg argentin, más jellegzetessége 
nincsen, teljesen normális argentin 
családapa, mellette költő, meg 
szerkesztő is, csak éppen kicsit 
összejött jenniferrel, elég furán 
néznek ki együtt, nem mintha 
baj lenne jenniferrel meg a kék 
hajával, csak olyan izgága típus, 
és folyton okoskodik, szegény 
fabian meg igazán jelenték
telennek tűnő valaki, nem is tudom, 
kettő közül ki a furcsább nekem, 
aztán ott van még bernardo is, 
aki joe-val jött össze, joe nagyon jó 
fej, szintén költő, meg novellákat is 
ír, keménykötésű srác, bernardo 
egyébként brazíliából jött, regényíró, 
azt mondják, ő itt a legjobb, intelligens 
és érzékeny, szóval bernardo és joe jobban 
összeillenek, mint jennifer és fabian, meg 
boldogabbnak is látszanak, de igazán 
nem a jennifer kék haja miatt, nem 
hiszem, hogy a kék haja szerepet 
játszana ebben, egyébként pedig az 
orosz költőnő, anasztázija bernardóba 
szerelmes, ezt már bernardónak is 
mondtuk, de ő csak nevetett ezen, meg 
azon is, hogy anasztázijának már erotikus 
álma is volt bernardóval, szóval jól meg
vannak, csak én fekszem egyedül, itt, 
iowa bükkfái alatt, az árnyékok közt, épp 
a napsütötte sávban-----
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RÁKHELNEK HÍVTÁK

kipát hordott a fején, 
rákhelnek hívták, és 
valami keresztény vallási 
közösséghez tartozott, 
tizennyolc éves volt, még 
szűz, ezt általában mindenkinek 
rögtön elmondta, szinte kézfogás 
helyett, hogy ő még szűz, és 
nagyon fontos, hogy a fiú is, 
akivel majd először együtt, 
hogy az is szűz legyen, úgy 
menjenek a házasságba, és 
akkor majd a házasságkötés 
után mindenki boldog lesz, és 
egymást fogják nevelgetni, mert 
a férfiak állatok, úgy általában, 
és meg akarják erőszakolni a nőket, 
ezt úgy röviden és nagyon 
természetesen mondta el 
rövid beszélgetés után, igal 
kérdezgette, hogy a neve meg a 
kipa, meg a keresztény vallási 
közösség hogyan jön össze, és 
hogy miért is keresi az idősebb 
férfiak társaságát, szóval jól el
beszélgettünk, megittunk hárman 
majdnem egy fél üveg bort, aztán 
éjjel egykor alig akart elmenni, még 
megkérdezte, hogy vajon mahmoud, 
a palesztin író alszik-e már, és egészen 
komolyan be akart kopogni a szobájába, 
hogy beszélgessen vele is kicsit, mire 
igal azt találta mondani, hogy ha így 
folytatja, akkor feljelentjük 
szexuális zaklatásért, erre csodálkozott 
kicsit, és úgy hajnali fél kettő felé végre 
eltakarodott az emeletről-----


