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Szeles Judit

Léna
(ajándékként)

Lénával a fürdőben
ismerkedtem meg
a vízben balettozó Léna
megkérdezte a nevemet
xavier cugat brazil című
szambájára ugráltunk
azt mondtam: Judit
vízitorna vízitorma
sós tengervíz 28 fokos
csobban körülöttünk
ahogy Léna én és még 
tizenöt nő tornázik
karok-lábak a víz alatt
Léna negyvenkettő
én harmincnégy
Lénának négy kutyája van
nekem csak egy
mindenben legyőz Léna
akivel a fürdőben
ismerkedtem meg
jó ez a vízitorna vízitorma
kifacsarja az embert
de nem izzad meg
izzadsága belefolyik a 
28 fokos tengervízbe
belepisilek a tengervízbe
és nem lesz sósabb
csak esetleg melegebb
és egy sárga folt vesz körül
Léna Johansen szőke
gyúrja a vizet
és legyőz engem 
a vízgyúrásban is
a kutyasétáltatásban is
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szaladnak a kutyák
nyúlszart keresnek a fűben
az én kutyám fennakad
a Léna pulijának a szőrén
azt hiszi az én kiskutyám
hogy a puli szőnyegrojt
és beleakad a foga
csak játszik de a puli
Léna pulija nem szereti
Lénával a bálban
kutyákat terelgetünk
neki négy van
mindegyik pásztorkutya
nekem egy van
legyőz Léna ebben is
nem verseny a vízitorna
nem a kutyasétáltatás
Léna nyugodt
rágyújt és mosolyog
tavaly Kínában voltak
mindeki mosolygott
megnézték megtapogatták őket
mert még fehér embert nem láttak
nem járt fehér ember
Pekingnek abban a negyedében
minden nagy volt és színes
Léna csodálkozott hogy
nem szürkék a kínaiak
mint a tévében
Lénával a szaunában
szalonnát olvasztunk
bőrünk ismét selymes lesz
mintha ma születtünk volna
Léna negyvenkettő
én harmincnégy
nem versenyzünk ebben sem
hiszen szemmel látható
nyilvánvaló a különbség
a szarkalábak Léna szeme körül
és az örökös mosoly az arcán
a kínaiak is folyton mosolyognak
egészen más mint Texas
vagy Norvégia
Léna Norvégiában lakik
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van egy háza az erdőben
a kutyák az erdőben ugrálnak
az én kutyám az autók közt
az erdőben sok a rókaszar
a nyúlszar meg a szarvasszar
a legfinomabb a szarvasszar
minden kutya szereti
legjobban a lószart
kutyacsemege
én Lénát szeretem
Léna nyugodt mint a víz
ha nem vet hullámot
benne látom magamat
negyvenkét éves koromban
Kínába utazom majd
és fényképeszkednek velem
a kínaiak mert
nem láttak még nagyorrú
fehér embert
nagy szemekkel
és alkudni fogok majd Kínában
egy különleges illóolajra
amit ajándékba hozok Lénának
és kipróbáljuk a szaunában
ahol szalonnánkat olvasztjuk
a forró kövekre cseppentjük
a vízzel kevert olajat
hátha lángot kap
vagy csak elpárolog
és párájában
Léna és én 
én és Léna
kéz a kézben
elpárolgunk


