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A csónakon
Nem a csónakban, a csónakon ülni, a víz hiányán.
Nyakkendőben, iskolai díszben, szürkés fiúságban.
Demonstrálni a kapcsolatot: Thomas Mann regényeiben
pihennek így a Krögerek, miközben egymáson jár az agyuk,
a saját testrészeit keresik, a legtöbbször
ott, ahol amúgy is lenniük kéne.

Idomár saját test cirkuszában?
Idomár saját test cirkuszában? Fölül porondöltöny, 
alul semmi. Ez a semmi hamis, ez a semmi is ő.
Ez szaporítja majd a belőle kiömlő semmit,
a magömléses, élvező semmi gyerekei vagyunk.
A semmihez anya is kell: aki kihalássza a semmi magját,
és elhiteti a hasával, hogy képes irracionálisan nagyra nőni.
Amikor elérkezik az idő, a porondra huppan
a parányi semmi, rózsaszínbe, kékbe öltöztetik,
táplálják, elvágják a zsinórt, megtagadják tőle a más melegét.
Az idomár akkorra már csak pattogtatni tudja az ostort,
a porondon langyos a forgács, hideg a homok.

Matador
Fel, torreádor!  A dallamok ellen nincs tusa,
bikája vagy te is a felnyársalásnak. Vérezni fogsz,
felszegezve a palánkra, perverz aktusában 
a maszkulin szépségnek hallatlan gyertyák égnek.
Spanyol nők könnyei között fürdik a fürt,
nagy, barátságtalan serpenyőkben serceg a bikák véreres töke.
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Úszók
Barátok? Sporttársak? Modellek? Kivesszőzték-e már
a szöveget, melybe bekerültek? Tervezik-e már
a könyvet, ahol majd felsejlenek? Van-e elég fény a szobában,
melyben róluk olvasnak majd?
Van-e elég erő a papírban, hogy ne sárguljon, koszolódjon?
Van-e elég erő az ujjban, hogy végül továbblapozzon? 

Megszárad
A hússzállító férfi keze a targoncán. Mint egy húscafat,
mely más húscafatokkal él együtt, állati inakkal, vérrel. 
Nincs kiporciózva még a teste, a kocsiban darabolt disznó.
A vér, a gyorssó lemarta a festéket a kocsi alján.
Fehér foltokban málik a felszín, hámlik a bőr. Kék számok a bőr alatt,
hozom a számlát. Bocsánat, kicsit véres-vizes lett a szállítólevél. 

Gyorsan szárad.

Katonák
Fertőtlenítik a testet, meztelen férfiak palettákon.
Mint egy gyárban, akkora a félelem, a dolgok súlya.
Hideg lehet. A védőruhásoknak sok ennyi higiénia.
Folyik az izzadtságcsepp a hátukon, de mire leér, már el is párolog.

Ketten
A hóna alatt lovaglópálca, társa egy kerítésen ül.
A lovak kifutottak a képből, nem kíváncsi rájuk senki.
A kezük majdnem összeér. Vigyáznak, nehogy.
A ruha kemény, férfias, de az arcok! 
Az arcok helyén szögletes kijelzők villognak.Fo
gl

i d
’al

bu
m

 V
III

.

24



Egyedül
Mintha nagy lenne rá az egyenruha, tényleg nagy, de lógott már rajta
a gyerekkor is. Egy számmal nagyobb kamaszkort
viselt, s láthatóan, ha jut neki egyáltalán, ha túléli
a háborút, egészen lötyögősre szabott öregkora lesz.

Nos
Nos, ezek az urak, ezek a fiúk nem látszanak a hullámokból,
pedig nincsenek vízben. Sehol a tenger, sehol a hínár, sehol
a kagylók elsodort erotikája. A mélység fiai ők,
a vízhez nincs közük. Mégis térdig gázol beléjük a fürdőzők lába.

Nézd, öreg
Nézd, öreg, belepik a színek! Benövik ocsmány sárgák,
erezett kékek! Szétömlik a mennyből a festékesdoboz könnye,
nyugatra bámul az arc, mégsem tud kiszíneződni. 

Füvek közt
Leather and Harley: ez a fotó címe, a fotós Mel Robert.
Hangosan röhög az ember! Legalább a motor nincs 
faszhelyzetben: metaforaként süpped a sivatagi tájba,
a bőrgatya tojászápító melege Whitman füvei közé
árad, és tanít, tanít, tanít a szent  anyatermészet igazáról, 
a többször használatos nemi szervek taktikai magányáról.
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Csehy Zoltán (Pozsony, 1973) : költő, műfordító, irodalomtörténész. Legutóbbi könyve a Kalligramnál: 
Grüezi!: Fél év Svájc (2020).
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