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Csak azt ne mondd megint, hogy a szerelmes máshogy van ezzel !
Persze, az mindig elégedett a párjával.
Csakhogy a mai házasságok (amiknek a többsége szerelmi
házasság), öt éven belül felbomlanak, nyilván tudod te is.
De úgy, hogy aztán csak ügyvéden keresztül kommunikálnak.
Na most akkor hogy is van ez ?
Nem lehet, hogy én csak egyszerűen kimondom,
amit mindenki tud, de senki nem mer mondani ?
Gyötörtem magam sok éven át, hogy talán
nem tudok szeretni. Dehogynem !
De mit csináljak, ha ez a kurva a szerelem összefügg a genitáliával ?
Igen, én a testbe vagyok szerelmes, és nyilván minden férfi -
- csak hozzászeretjük a test viselőjét,
aki, ha szerencsénk van, még kedves is.
Kapjuk is a pofonokat húszas éveinkben,
ha már ágyba könyörögtük a kedvest :
„te is csak azt akarod.”
Most mit mondjak ? Minek hazudjak !
Persze hazudni kell. Ez a közegyezmény.
Nyilván, hogy a combod belső ívét akarom a nyelvemmel
birtokba venni, ha tetszik, a nyakszirtedre ráélvezni.
A mellbimbódat harapni, azt, ami úgy pattog
a feszes melleden, bocsánat : kebleden.
Most tagadjam ? Azt nem tudom megmondani, hogy
miért van ez így.
De épp ezért nem is lehetek bűnös az ügyben.

Nézd, ha mondjuk betörnék egy gazdag emberhez,
ha megölném, miközben alszik, értenénk az indítékot,
de itt az indíték, hogy úgy mondjam, önmagára vonatkozik.
És persze nem csak azt nem lehet mondani,
hogy igen, elsősorban dugni óhajtok, hanem azt sem,
vagy azt még kevésbé, hogy siessünk, siessünk, mert
tíz év múlva már a te combod sem fogja korbácsolni vágyaim.

G E R Ő C S  P É T E R

Az!
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A vágyaim ablakán az az orsószerű ív dörömböl
– így is tudom mondani – az a Möbius-szalag az öledben,
a csípőd és a derekad fonata, a bordázott lábad, az inaid, a bőröd,
a kezed, a karod, de ez mind hamar meggyűrődik,
holnaputánra elhervad, elfogy, ennyi !
És hogy még szarabb legyen ez az egész, újra
megjelenik, épp a te egykori… micsodázhatóságod,
csak nem rajtad, hanem a huszonöt éves hasonmásodon.
Te akkor leszel negyvenöt, és majd gyűlölöd a világot,
hogy ez a rendje, és gyűlölsz majd engem,
hogy ad egy, ezt előtted felfedtem, ad kettő,
én is ennek a börtönébe vagyok zárva.
Pedig te is tudtad akkor – most, hogy ez ilyen.
Ne aggódj, más is így csinálja, csak ő letagadja.
Azt mondja tíz év után, nehéz szívvel,
édesem, váljunk el, már nem érzem azt.
(Ez egy másik az, csak a hangsúly nem ugyanaz.)
Hát röhögnöm kell.
Nem érzed ? Dehogynem !
Érzed te azt, csak nem a hitvesi ágyban,
hanem a villamos üres kocsijában,
amikor leül melléd az a kicsi szőke.
Neked meg mindjárt feláll.
Nehéz ezt újabb harminc éven át viselni.
De ne hazudj már, hogy nem érzed azt !
Nincs mit érezni ; hát mindenkire ugyanaz vár.
A pasi ? Szégyen és önmarcangolás,
lelkiismeret-furdalás, titkos onániák, ilyesmi.
A nő ? Hát, az se jobb. Ócska magány,
kétségbeesés, csöndes gyűlölet, hogy
nincs semmi, amiért – persze csak részben –
„megteremtetett”. 
Mit csináljak ? Nem én találtam ki az embert.
Én is elszenvedem. Csak én mondom is.
Hogy ez sovinizmus ? A legócskább vád !
Mondd ki, hogy te is ezt szenveded,
csak a másik oldalon !
Mekkorákat dugtunk annak idején !
Most meg itt nyaggatsz áldühösen,
de ma már bottal nem nyúlnék hozzád.
Sajnálom. Ez van. Ez is csak egy kurva tény.
Nem te tehetsz róla. Nem is én.
Nevezd, aminek nevezni akarod,
de tény az is, hogy a férfi szíve a faszában dobog.
A nők meg próbálják letörni ezt a büszkeséget,
a pasi szájába tömni, ellenbüszkeséggel –
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de tévedtek : ez nem önkéntes dominancia,
nem a jó vagy a rossz kérdése,
ez csak van : kibaszott antropológia.
Ugyanannyira fáj nekem, mint neked.
De ugyan, mondd már meg, hogy ki
akarna beleharapni egy hatvanéves nyakába !
Ezt mindenki tudja, csak nincs kimondva.
Nem gondolod ?
Na jó, és akkor most fordítsuk meg !
Ki ne akarna beleharapni egy huszonéves szépke nyakába ?
Mondjuk ott ül a pasas a villamoson, Akárki.
Üres a kocsi, felszáll az egyetemista szöszke.
Feszes is, puha is, hol, minek kell lennie ;
szép az arca, pillog a szeme, kicsit ki is
fedi az anatómiáját, és leül az X férfival szemben.
Nézi, bűvöli. Aztán közel hajol.
Igen, tudom – ne szakíts félbe !  –, hogy ilyen nincs,
de épp azért mondom – gondolati igazolás, vagy mi.
Ki lenne az az akárki, mondjuk ötvenes pali,
aki felemelt kézzel hárítaná, hogy
köszönöm, kisasszony, engem otthon vár az Erzsike,
és most hívott, hogy kész a krumplifőzelék.
Meg még – ha jobban meggondolom –
a közértbe is be kell ugranom.
És ha a kis feszes egyetemista megnyalná az elhárító kezet,
aztán fogná, és becsúsztatná a melltartó alá ?
Hajjaj !
X persze feláll, kihúzza magát, meghajol,
mint ki jól szerepelt, vészfék, aztán leszáll,
mint a tökeim, miután rám ijesztenek.
Szóval ostobaság, amit mondasz !
Ezt szajkózza mindenki.
Ebből van az összes tabu és tévképzet, fogd fel !
Senki nem tárgyiasít senkit. Baromság !
Prüdéria, álérzékenység, vagyis – hazugság.
A test nem egy tárgy, ezt nem is mondom,
csak éppen az a valami, amiben lakunk.
Abban laknak hát a vágyaink is, és a másik testre vonatkoznak,
többnyire.
Nem mondom, hogy csak arra, mert mondjuk
X tényleg szereti Erzsikéjét a krumplifőzelékével együtt.
Szereti, ahogy hallgatag, vagy épp anyázik,
szereti, ahogy a gyerekeket neveli, szereti, ahogy… nem tudom,
mondjuk ahogy a szüleiről gondoskodik,
de a testi vágy, lásd már be végre, az teljesen más !
Nem csak egy a fentiek közül.
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És tudod, miért nem ?
Hát azért, mert a kiválasztáskor is ez a szempont ül legelöl.
Van, akinél kizárólagos, van, akinél csak elsődleges,
de egy olyan sincs, akinél másodlagos lenne.
Erről biztosíthatlak. Nincs, nem is volt, és soha nem lesz.
A kibaszás a dologban nyilván az, hogy a test rohadtul változik.
De ezt már mondtam.
Ja, és a házasság ! Na, az aztán a… !
Ki akarja intézményesíteni a lehetetlent ?
Ezt a keresztények találták ki.
Főleg a katkók.
Ha már a felszentelt papjaik nem dughatnak,
legalább más is csak egy emberrel csinálja.
Ennyi a dolog, az ügy, a megfontolás.
Meg ha minden pár szétesik, akkor beszarik az egész társadalom,
és mindent új alapokra kell helyezni, ezt elismerem.
De én nem erről beszélek !
Lehet éheztetni magad, de azt elismered,
remélem, hogy ez nem egy természetes állapot !
Ne törvényt adj egy működésnek, mert beteg és boldogtalan leszel !
Inkább próbáld mindenekelőtt leírni, kimondani,
aztán megérteni a meglévőket !
Az sem igazolás, ha férj és feleség harminc éve együtt,
és neked tudomásod volna arról, hogy soha egyik se mással.
Jó, hát ezt egyrészt nem tudhatjuk, de másrészt – !
…ha így is volna, a vágyak domesztikálása megint csak
szar dolog.
Ha ketrecbe zársz egy farkast, nem fog elkóborolni,
ez igaz, de hogy boldogtalan lesz, az is biztos.
Sőt, tudod mit : hétszentség !
Fogalmam sincs, mi a megoldás. Nem tudom.
Egyelőre az is elég, ha hagysz gondolkozni,
és nem fújod te is a hazugság dudáját.
Kezdjük el – apránként – csak kimondani,
amit érdemes, ami van, ami tény ;
én már ettől boldog vagyok.
Na jó, azt azért nem,
de legalább nem baszod fel az agyam.

Gerőcs Péter (1985) író, esszéista. Eddig három regénye és három elbeszéléskötete jelent meg.
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