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bennem már jó ideje egy gondolat, de ez idáig csak az érzékek határain bujdokolt, leskelődött,

várt.

Most itt van és annyira megfogalmazhatatlan, hogy kénytelen leszek majd sok-sok szükségtelen

és léha mondatot összehalmozni, kupacba rakni, hogy a végén rájöjjek minden erőfeszítés fölösleges.

Mert  ki  merné  egyértelműen megmondani,  mi  hajt  előre  bennünket?  Mitől  érezzük  úgy,  hogy

tennünk kell valamit, amit még más nem tett.

Nincs esélyem. Írjak bár akárhány sort, valószínűleg egy sem lesz, ami csak megközelítené az

igazságot. Ám mégis, a papír fehér, kietlen négyszögei betöltésre várnak, mint ahogyan a csend vár

a szavakra, a női öl a falloszra, amint legtöbbünk lelkében vár egy vágy esélytelenül arra, hogy

kielégítsék. Elébe megyünk hát, megpróbálunk valamit tenni. Bemocskoljuk a világot zajjal, tettel,

árulással.  Tönkretesszük,  megosztjuk  lényegétől,  úgy,  mint  én,  aki  meglopom  a  papírlapok



makulátlan fehérségét, s selejtté teszem őket, és e szüntelen rombolás közepette írógépkopogástól

pusztulnak  el  hosszú  estéim,  álmos  hajnalaim,  hogy  végül  eljussak  a  szóig.  Papírhalmokat

becstelenítek meg, hogy a tiszta, egyenletes űrt, egy kuszábbra cseréljem.

Nos, nincs mire várni. Jöjjenek a szavak, fröccsenjen a nyál, a sperma, a vér, megannyi fölösleges

jel a fehér négyszögek sivatagában.

Az ablakon betódult a nyár eleji fény. A meglehetősen nagy terem közepén egy nő ült. Barna volt,

úgy 28, 30 éves. A fénykévék vidáman hancúroztak meztelen testén hol kifényesítve, hogy elsötétítve

egyenletesen sima fehér bőrét. Zöldesbarna szeme lustán, céltalanul rebbent ide-oda. Szép, de kissé

durva kidolgozású arca bezárva hallgatott. Apró, rózsaszín fülcimpája éppen csak kivillant haja alól.

Nyakán már néhány könnyű ráncot hagyott az idő, de aztán bőre ruhakivágásba illően ereszkedett a

közepesnél kissé nagyobb mellekig, melyeken kontrasztosan sötétbarna bimbók fázósan felmeredve

hívogattak. A has és a derék körül vékony hajrétegek gyűrődtek kicsi,  szemérmetlen hurkákká.

Csípője szélesen zúdult az izmos combok felé.

A nő meztelen testén kutató tekintetek vonultak rendezetlenül nyaktól  mellig,  melltől  hasig,

combtól bokáig és vissza. ZséZsé szeme aprólékosan fényképezte a fények, árnyékok határvonalait s

agyában  a  megtermékenyítésre  váró  test  kúpokká,  félgömbökké,  hengerekké  hullott,  villamos

jelekké esett szét,  hogy aztán vérereken, izmokon, inakon átverekedve magát egy ceruza grafit

lemezkéit papírra kenve, vonalak finom hálózatából nővé éledjen megint. Keze fáradhatatlanul tette



a dolgát. A nő a papíron nőbb lett a valóságosnál, egykedvűségében is hívogató lett, unalmában is

csábító lett,  s  mégis  megmaradt fénynyalábok közepén unatkozó,  a  terem hűvösében borzongó

modellnek. ZséZsé tudta a rajz jó lesz, s valahol az agya hátsó szögletében azt is tudta hiába lesz jó,

de azért céltudatos szívóssággal tovább dolgozott.

- Még nem készült el? – A nő hangja volt, s alaposan meglepte a rajzolót. Valahogy furcsállotta,

hogy figyelme tárgya beszélni tud, és most vette csak észre, most fogalmazódott meg benne a tudata

peremén félórája csendben várakozó felismerés: már mindenki elment.

- De, úgy gondolom, most már jó lesz. Nem nézi meg? – A nő megmozdult, lehajolt a szék mellett

fekvő köntöséért. ZséZsé-ben mielőtt a kék szövet végleg eltakarta a mellbimbók barnasága s a

szeméremszőrzet fekete háromszöge valami új érzést indukált.

- Maga nagyon tud rajzolni. – kisség reszelős, de kedves hang. ZséZsé gondolatai már a fiatal

férfiak mohóságával szaladtak előre. Szavakat keresett, célhoz vezető szavakat, aztán:

- Maga pedig nagyon szép – mondta. A nő meglepődött, valami egészen mást várt, de a következő

pillanatban  már  pontosan  tudta  a  három szavas  mondat  értelmét.  Végig  nézett  a  fiún.  Szőke

bozontos fürtök alatt sűrű az orr felett is összeérő szemöldök, világító kék szemek, egyenes orr,

aszkétikus arc határozottan elkülönülő pofacsontokkal, érdekes metszésű komoly száj, határozott áll.

Szeme tovább kutatott végig az eres alkaron, a vékony, de erőt sejtető kézig, aztán csak annyit

mondott:

- Túlságosan kezdő művész még ahhoz, hogy egy modellnek udvaroljon.



– Csak az igazat mondtam... – ZséZsé egy pillanatra megállt, tudta agya rövidesen meg fogja

találni  a folytatáshoz szükséges szavakat.  Előtte a kék szövet alatt  tovább meredeztek a barna

bimbók, s a fekete háromszög hívogatóan meleg volt.

- Talán meghívhatna magához. – a nő kérdőn nézett rá, de tekintetében valami változott. ZséZsé

nem tudta mi az, csak sejtette ezt a mérhetetlenül apró gyorsulást a nő szívverésében.

- Ugyan miért tenném? – még mindig hideg hang.

- Miért ne? - nem a legjobb folytatás, de most már mindegy.

- Túl fiatal azért.

- A fiatalságnak vannak előnyei.

- Vannak. Viszont látásra. – A nő bemegy a paraván mögé öltözni. ZséZsé, mint az őrült rohan

leadni a rajzát. Valamit még mondanak, de nem hallja. Az utcán éri utol a nőt.

- Bocsásson meg. Zsalakó Zsombor vagyok, de mindenki csak ZséZsé-nek hív.

- Örvendek, Kertész Klára. Most pedig kisfiú legyen szíves, hagyjon békén, dolgom van. Lehet,

eddig mindenki azt mondta magának a modellek olyan könnyű nőcskék, nos, vegye úgy, én kivétel

vagyok. – ZséZsé megérti most nincs tovább. Egy ideig még nézi a távolodó nő farának következetes

jobbra, balra ringását, aztán maga is elindul.

Az utcán a korai nyár melegétől megbokrosodott szagok állják útját egy pillanatra, a nagyvárosi



lét bűz-sztaniolba csomagolt nyomora, a gusztustalan tömegvilág fanyar illata kíséri a szállodáig.

Soha nem akarok itt élni, gondolja, miközben iszonyatosan figyel, hogy a szembejövő izzadt zombikat

szaglótávolságon kívül kerülje.

A fáradtság lassan keríti hatalmába amint az ócska szálloda felé baktat. Jobbra neki sem telik

pedig a szülei nem szegények. A szobában figyelmesen nézi a tapéta hibáit, miközben egyik kezével

meg-megdörgöli a nemi szervét.

Így alszik el gondolatok nélkül, szemével a tapéta mintáin araszolva. Mélyen, nyugodtan pihen.

Álmában megcsókolja a nőt, de reggel nem emlékszik rá.

A vonat mellett fáradhatatlanul menetelnek az oszlopok. ZséZsé fejében meztelen nők vonulnak.

Kezük,  lábuk,  arcuk,  mellük,  hajuk és  szeméremszőrzetük fazonja szinte  állandóan változik.  A

leendő festő szemével formákká, színekké, tónusokká bontja őket. Mire le kéne szállnia még is győz

a férfi, iszonyú merevedése támad. Vékony rövidnadrágja kontrasztosan mutatja megvastagodott

falloszát. Lazítani próbál, de nem segít. A fülke szerencsére üres, fekvőtámaszokat csinál haragvó

tempóban.

- Mi van kisfiam, futva jöttél Pestről? – az apja nevetve teszi fel a kérdést. Gyorsan megpuszilja, a

merevedése szerencsére elmúlt. Néhány rövid céltudatos mondattal elejét veszi a kérdezősködésnek.

A kocsiban szinte már semmit nem szólnak.

Ezt mindig kedvelte az apjában, ezt a végtelen csendet. Amikor egy barátja arról beszélt milyen jó

fej  az apja,  mert milyen jókat beszélget vele,  ő csak annyit  mondott,  az enyém is az,  rettentő



mélyeket hallgatunk, a többiek csak néztek rá, aztán kényszeredetten nevettek. Pedig ő nem viccnek

szánta, a rájuk telepedő csönd mindig barátságos volt, feszültségmentes, soha egyikük sem érezte,

hogy meg kellene törnie, csak azért, hogy mondjon valami fontosat.

Boldogan és hálásan üldögélt a hátsó ülésen és arra gondolt még félóra jótékony csend, mielőtt

rázúdul anyja beszéd folyamokba csomagolt szeretete.

ZséZsé kedvenc elfoglaltsága volt az udvar végében, a szilvafák alatt üldögélni. Ilyenkor figyelte

a falu apró zajokból összegyúrt délelőtti csendjét, a csendet, amit ott érzett minden dolog, történés

mögött.  Mint  örök bizonytalanságot,  megfoghatatlan kezdetet  és  véget  vizsgálta szinte mindig.

Gondolataiban tulajdonságokkal, külsővel, cselekedetekkel ruházta fel. Elhagyott szobákra gondolt, s

látta az éjszaka apró reccsenései után újjá éledni,  hatalmassá növekedni,  s  látta amint üvöltve

elszáguldó  expresszvonatok  nyomában  saját  porából  csönddé  lesz  megint.  Látta  kattogó

kalapácsütések  között  felvillanni  szüntelen.  Látta  szeretkezések  után  csapzott  szeretők  mellére

telepedni. Barátja volt a csend s ellensége is, aki szobák sarkaiban éleszt új titkokat.

Hetek óra üldögélt már a lombok alatt minden délelőtt és délután. Néha rajzolt, néha olvasott ám

legtöbbször csak ült mozdulatlanul. Sodródott a maga teremtette hangmentes világban észleléstől

gondolatig és vissza. Mikor a nap eltűnt a pajta mögött elindult. Focizni, olykor tengózni ment és

leginkább azért, hogy a falu fiataljainak szokásos gyülekezőhelyén kössön ki. Szerették a többiek,

mert bár nem sokat beszélt, ám világító szemei derűsen hirdették egy, a többiek számára nem

érzékelhető világ létezését.



Ahogy  sötétedett  a  fiataloknak  fenntartott  kis  teremben  felerősödött  a  zene,  színes  fények

kezdtek  rángatózni  táncoló  fiúkon,  lányokon.  ZséZsé  ritkán  táncolt  és  kizárólag  lassú  zenére.

Szerette  érezni,  amint  valamelyik  izzadt  lány  teste  egyre  közelebb  és  közelebb  nyomul  hozzá

egészen addig, míg a zene gyorsabbra váltott. Volt három, négy lány, aki nagyon szerette a fiúkat.

Ők ZséZsé-t kitüntetett figyelemben részesítették. Felváltva figyelte őket amint átélik a gyönyört,

vagy csak eljátsszák,  soha nem tudta megfejteni  a rejtélyt,  valóban annyira évezik a vele való

együttlétet, vagy csak megszokásból, esetleg heccből vonaglanak néha oly eszeveszetten. Ő maga

soha nem tudott igazán feloldódni. Mindig figyelt, észlelt, gondolkodott. Melleket hasonlított össze,

csókokat analizált, ujjaival apró szemölcsöket, szőrszálakat fedezett fel s minden sikoltás, ziháló

lélegzet után látta a letaposott fűszálak felett unatkozó csendet.

Nagyon örült, amikor az apja szólt, hogy az utolsó német is elment és kimehet a Balatonra.

Általában csak fél idényre adták ki a villát, s nyár második felében vagy ők vagy, ismerősök nyaraltak

benne.

Végre igazán egyedül lehet, kivéve persze néhány hétvégét, amikor szülei megszakítva a pénz

utáni hajszát kicsit kimennek füvet nyírni és veszekedni. Ilyenkor anyja előadást tart neki lányokról,

akik vagy teherbe esnek, vagy betegségeket lehet tőlük kapni, és szüntelenül arról beszél majd, hogy

manapság már a fiúkat jobban kell félteni, mint a lányokat.

ZséZsé úgy érezte ez a nyár más lesz, mint a többi, több csenddel, több magánnyal, üres papírok

hátán kaparászó ceruzahegyekkel és valami a párás túlpart felé vágyakozó hangulattal. Ez olyan



szép  gondolat  volt,  hogy  elmosolyodott nem gúnyosan  inkább  megbocsátón,  aztán  folytatva  a

képzelegést, nagyot köszönt a parthoz csapódó hullámok tetején érkező csendnek.

- Kedves Kertész Klára remélem már nem haragszik és megengedi, hogy ide telepedvén ön mellé

ifjonti  hevem megbánva,  de  nem feledve  megkövessem.  –  A  nő,  a  cirkalmas  mondat  közepén

feltekintett,  karcsú,  formás  combok  között  egy  közepes  nagyságú  hímvessző  lógott  fölötte,  a

fakószínű fanszőrzet izmos has felé ritkult, s ahogy szeme egyre inkább az égen szikrázó nap felé

tört a hangsúlyos, de nem robosztus váll fölött egy ismerősnek tűnő bozontos fej sziluettjét érzékelte

hunyorogva. ZséZsé még a válasz előtt a nő mellé heveredett, aki csak így ismerte fel.

- Szóval nem tett le végleg bűnös szándékáról ó lovag. – felelt a nő megpróbálva felvenni a stílust.

- Nem gondoltam, hogy egy nudista strandon látom legközelebb.

- Hát mit gondolt?

- Az az igazság, hogy nem sokat gondolkodtam magáról.

- Hát ez brutálisan őszinte volt. Nos, sikerült a felvételid? Tegeződjünk, jó?

- Hogy múlik az idő máris csökkent a korkülönbség.

- Légy szíves ne akarj velem összeveszni, még az előtt, hogy összebarátkoznánk!

- Sajnos nem. Talán majd jövőre.



- Ugyan, szemét banda nekem elhiheted, én gyakran járok oda modellt állni, de olyan rajzot, mint

a tied nem sokat láttam.

- Szerintem azért nem árt, ha gyakorolom. – azzal szatyrából papírt, rajztáblát szed elő.

- Ugye megengeded, hogy rajzoljalak, amíg beszélgetünk.

- Persze. – ZséZsé már a nő arcát figyeli, a száját, ahogy mozog, látja tisztán a bőr alatt az apró

izmokat, a tapadási pontokat a csontokon. Nézi a zöldes-barna szemeket, az orrot, a szemöldök

mesterségesen  csonkított  ívét,  az  arc  köré  rendezett  fürtöket,  az  apró  fülcimpákat.  A  szeme

fényképez, az agya, a keze dolgozik. A nő beszél és ZséZsé néha rövid, céltudatos rutin válaszokat ad,

s a mondatok szünetében a csöndet látja a nő szempillájára telepedni. Valahol a sejtjei mélyén érzi,

kész csoda, hogy eközben a nő úgy észleli, valójában beszélget vele. Leveszi a papírt újért nyúl.

- Megnézhetem. – nő hirtelen felül félkönyöklő helyzetéből, mellei még harangoznak egy ideig a

hirtelen mozdulattól- azt gondoltam egészalakos képet csinálsz, de jó ez a portré azt hiszem pont

ilyen, vagyok. Nekem adod?

- Nem. – ZséZsé nézi a nő melleit,  határozottan barnábbak, mint egy hónapja voltak, de a

mellbimbók barnasága még mindig kontrasztos.

- Add nekem, hisz van neked rajzod elég.

- De ezen, te vagy. – nem tudja, miért mondja ezt, hisz a nő nem jelent számára többet, mint egy

sikertelen felvételi emlékét. A sűrű szőrzettel borított szemérem dombját figyeli, talán ezét mond



ilyeneket.

Hangsúlyosan, húsosan domborodik az izmos combok között. Mióta rátévedt a szeme nem tudja

levenni róla. Képzeletében a tekintete helyett az ujjai bolyonganak a fekete kunkorok között.

- Hol laksz?

- Ha nekem adod a képet, megmondom.

- Parancsolj a tied. Mit csinálsz vele?

- Talán kiteszem a falra, még nem tudom. Szóval a kempingben lakom egy barátnőmmel. – ZséZsé

képzeletében nyelvével apró hieroglifákat rajzol a nő combjára, lassan araszolva egy apró nyelvecske

felé mely, épp csak kikandikál a szeméremajak közül.

-  Gyere, lakj nálam, ott is napozhatsz meztelenül,  magas téglakerítésünk van. Én meg majd

rajzollak, és ha akarod, neked adom mindet. Esküszöm, nem fogok erőszakoskodni, csak szeretném,

ha eljönnél, unatkozom egyedül

–Tudod mit rendben… – hosszú fejtegetés következik. ZséZsé, csak tudata határvonalán érzékeli,

hogy afféle női magyarázkodás arról, miért fogadja most el ilyen hirtelen a meghívást, mert agya

már a remélt végkifejlet lehetőségeit modellezi. Kezével érzékeli a mellek súlyát, arra eszmél, hogy a

nemiszerve lassan nagyobbodni kezd.

- Akkor menjünk.



Az úton szinte végig a nő beszél ZséZsé most nem gondom semmire, csak figyeli a szavakat, néha

válaszol és lépked előre a forró júliusi délelőttben az ismeretlen felé. Talán szerelmes vagy teszi fel a

kérdést,  de aztán elmosolyodik.  A nő értetlenül  néz rá,  biztos  valami  komoly dologról  beszélt.

Könnyedén  megfogja  a  kezét,  ettől  szemlátomást  megnyugszik  és  folytatja  a  történetet,  mint

ahogyan ZséZsé  is  folytatja  a  mosolygást  belül  és  kezében már  nem egy  női  kezet,  hanem a

megoldást  szorongatja.  Így  mennek tovább kéz  a  kézben,  egymásról  mit  sem tudva,  és  mégis

összetartozva. Mert zsigereik már felkészültek a folytatásra. Kicsit korán van még, de beülnek egy

étterembe ebédelni. A nő csirkét kér, ZséZsé makarónit eszik dupla adag sajttal, és pezsgőt rendel.

- Miért ez az ünnepélyesség, egy vagyonba fog kerülni?

-  Egészségedre!  Pezsgőt nem azért  iszik az ember,  mert  ünnep van,  hanem azért,  mert  jó.

Ünnepet bármikor lehet tartani, az nem a dátumokon múlik… – és ZséZsé szokásától eltérően hosszú

magyarázatba kezd a névnapok, születésnapok, évfordulók fölöslegességéről. Logikus fejtegetése

elkápráztatja a nőt, de nem győzi meg.

- Nem tudom olyan igaz, amiket mondasz, és én nem tudok hasonlókkal válaszolni, csak úgy

érzem jó dolog, ha vannak napok, amikor az ismerősök, rokonok, szeretők együtt örülnek valaminek,

aminek a te logikád szerint nem kéne akkora feneket keríteni. Tudod én kislány koromban… –

ZséZsé ízlelgeti  a pezsgőt,  lassan élvezettel iszik s gyomrában kellemes melegség támad. A nő

közben tovább mesél, és nem tudja, hogy a fiú már végtelenbe vesző szőlőlugasok között lépeget,

szüretelők vidám nevetését hallja, napsugarakon lovagolva cukor kristályokat mintáz a fekete vagy



sárga bogyók belsejében. Aztán lábak taposnak a hátán, kádakba folyik, hordókban érlelődik, zöld

palackokban alkot új ízeket, habzón pohárban csordul, szétárad saját szájában a vérébe szívódva,

elbágyasztja önmagát. Míg mennek hazafelé, átöleli a nő derekát, néha könnyedén összecsókolóznak.

- Hát flancos kis villa nem mondom. Hány szoba van?

- Nyolc, gyere, az enyém fent van.- és húzza a nőt felfelé a lépcsőn. Úgy zuhannak az ágyra, hogy

ZséZsé beveri a fejét az ágytámlába.

- Nagyon fáj?

- Nem érdekes-újra megcsókolja a nőt, de az elhúzódik.

- Hol a fürdőszoba, szeretnék megfürödni?

- Balra a második ajtó. – a nő kimegy, űr marad utána és ráncok a takarón. ZséZsé figyelmesen

szemléli a kék szövet színváltozásait, expedíciót indít hegyről völgybe, és mikor végre egy gyűrődés

peremén megpillantja a csendet, meghallja a víz csobogását. Végtelen ideig visszhangzik a fülében.

A Niagarát látja lezúdulni a sziklákról. Áll nézi az üvöltő víztömeget, míg a zúgás távolodik.

A nő csodálkozva néz körül a hatalmas fürdőszobában. Fehér és a kék különböző boszorkányosan

összeválogatott árnyalatai ejtik ámulatba. Míg vetkőzik, megpróbálja kiszámolni mibe kerülhetett.

Élvezettel áll a zuhany alatt aprólékosan, kéjelegve tisztálkodik. A fiú kezét érzi a mellein, a combjai

között. Megpróbálja elképzelni a péniszét, gondolatban végig tapogatja, érzi amint mereven lüktet a

tenyerében. Törölközés közben mellbimbói oly duzzadtak, hogy az érintéstől fájnak, tiszta lucsok a



nemi  szerve,  mintha nem is  fürdött  volna.  Teljesen felajzva  meztelenül  lép  a  szobába,  ZséZsé

gyönyörű álmában, még szebb, mint ébren. A csalódás már kevés ahhoz, hogy lehűtse, lefekszik az

ágyra a fiú mellé, egy ideig mereven bámulja a plafont, aztán keze lassan ágyékához kúszik. ZséZsé

csókjait érzi a testén, a bőrén miközben a takaróval egyre vadabbul dörzsöli  a csiklóját,  aztán

megmerevedik, ajkába harap, combjait megfeszíti. Amikor kicsit lehűl csókot nyom az alvó fiú fejére,

bebújik a takaró alá, és újra álmodja a délutánt olyannak, amilyené már sohasem válhat.

ZséZsé  közben  első  kiállításának  megnyitójára  készül,  pezsgőt  bont,  kritikákat  olvas.  Teste

ösztönösen közelebb húzódik a nőhöz. Az éjszaka közepén ébred, fázósan megremeg. Óvatosan bújik

a takaró alá, nehogy az alvót felébressze. Nézi arcát a holdfényben és megpróbál visszaemlékezni mi

történt, de gondolatai azon a ponton, amikor a fürdőszobából a Niagarát vélte zúgni megszakadnak.

Nem tudja biztosan,  csak érzi  nem történt semmi,  valószínűleg elaludt mire a nő megfürödve,

kiillatosítva  visszatért.  ZséZsé  enyhe  lelkiismeret-furdalást  érez,  de  aztán  elmosolyodik,  nincs

jelentősége se annak, ami történt, se annak, hogy mit érez miatta. A világ kerekei gondtalanul

forognak  tovább  mit  se  tudva  apró  baklövéséről,  és  talán  jobb  is  egy  szeretkezés  meg  nem

történtében  csalódni,  mint  magában  a  szeretkezésben.  Mert  ami  nem  történik  meg,  még

megtörténhet, de ami rosszul történt az már örökre úgy marad és csak az idő koptathatja széppé.

Magvas gondolatok, ZséZsé újra elmosolyodik, azért festőnek jobb leszek, mint filozófusnak ez már

biztos  mondja  magának,  aztán  szemével  a  plafon  hajszálrepedéseit  kutatja,  fülének  könnyű

sípszavában keresi a csöndet, s gondolatok nélkül alszik el.

A nő korán ébred a gyomra kínzó éhséget jelez. A fiúra néz. Hát ez jól tud aludni az már biztos,



gondolja, és óvatosan felkel. Meztelenül megy le a konyhába. A hűtőszekrény szerencsére tele van. –

Jól megy a fiatalúrnak. – Élvezettel eszik, szinte mindent megkóstol. Vékonyra szelt sonkaszeleteket,

füstölt sajtot falatozik paradicsommal, uborkával kenyér nélkül. Aztán narancs következik, utána

eper. A banánba már csak beleharap, megenni nem tudja. Miközben pakol vissza a hűtőbe előre

hajolva egy könnyű érintés, száll a fenekére.

ZséZsé szótlanul nézi, hogyan rakja vissza a nő az ételeket, lassan közeledik, és amikor annyira

mélyre hajol, hogy két combja közül a fekete keretből kivillan a rózsaszín bőr, kezét a fenekére teszi.

Nemi szervében egy pillanat alatt elzárják az izmok a visszaáramló vér útját, s hirtelen feszüléstől

előbőre  hátra  csúszik. Keze  lassan  araszol  tovább  fel  a  nő  gerincén.  Komótosan  kitapintva  a

csigolyák csomóit. Így ér el lassan a nyakáig óvatosan járja körbe a haj vonalát. Másik keze közben a

has kissé összegyűrődött zsírpárnái felől közelít a mellhez, de mielőtt elérné, könnyedén a hónalj

felé  megkerüli  újra  és  újra  csigavonalban haladva  a  megmerevedett  bimbó felé.  Pénisze  néha

finoman súrolja a nő fenekét, hozzáért a várakozó szeméremnyíláshoz aztán elhúzódik újra.

Mióta megérezte ZséZsé kezét a fenekén szinte mozdulatlanná meredve vár, csak a gerincét

homorítja egyre jobban hátra tolva a magát mind türelmetlenebbül. A lassú érintések már nem

izgatják, inkább egyre jobban idegesítik. Nem érti mire vár még a fiú. Észre sem veszi, hogy kezei

jéghidegre hűltek. Végül türelmetlenül hátra nyúl, hogy végre a helyes útra terelje. A pénisz szinte

megégeti a kezét. Így megfogva sokkal nagyobb, mint amilyennek a strandon látottakból gondolta.

A fiú hirtelen összerándul, a jéghideg érintés meglepi, éppen oly gyorsan ernyed el, mint ahogyan



megmerevedett.

- Gyere, menjünk fel. – mondja. A nőben vegyes érzelmek dúlnak, legszívesebben világgá szaladna,

de  a  következő  pillanatban  már  a  hatalmas  ágyra  gondol.  A  fiú  karjában  viszi  fel,  s  félúton

elmosolyodik egy pillanatra a jelenet banalitásán. Fent minden előröl kezdőik. Araszoló simogatások,

csókok. rafinált közeledések melyek mindegyikénél azt gondolja a nő most, de a fiú újra elhúzódik.

Mire végre beléhatol már lehangolt és ideges, hüvelye szinte egy pillanat alatt kiszárad úgy érzi,

mintha késsel hasítanák szét. A fiú észreveszi a fájdalmát és visszahúzódik. Szájával lassan elindul

lefelé. Végig csókolja a nyakát, mellét végül a combja közé ér. A nő mikor megérzi, hogy a nyelv

addig  fog  dolgozni,  amíg  kell,  hirtelen  újra  feloldóik  és  átadja  magár  a  hullámokban  érkező

megváltásnak. Mikor kissé csitul a pulzusa, gyengéden a hátára fordítja a fiút, és huszonnyolc éve

minden tapasztalatát latba vetve guggol fölé.

Tíz nap alatt lassan megszokták egymást, az utolsó napokban már simán olajozottan szeretkeztek,

csak pillanatokra hagyták egymás egyedül, a leghosszabb távollét az volt, amikor a nő elment a

kempingbe  a  csomagjáért.  ZséZsé  el  akarta  kísérni,  de  nem  engedte  félt,  hogy  a  barátnője

megmosolyogja.

Az utolsó reggelen a nő roppant készséges volt, szinte minden lehetséges dolgot végig próbáltak.

ZséZsé zsibbadtan feküdt, fel sem fogta, amikor felöltözve csomaggal a kezében belépett az ajtón és

egy csók után csak annyit mondott:

-Emlékezni fogok rád, te se felejts el – aztán elment.



ZséZsé szótlanul vette tudomásul a dolgot csak nézett utána, amíg eltűnt és jóval később gondolt

csak arra, hogy mondani kellett  volna valamit.  Szokása szerint a plafon fehér felületén próbált

árkokat,  völgyeket,  réseket  keresni  nem  is  a  fülével,  hanem  a  lelkével  érzékelte  a  kertkapu

csapódását  és  az  elképzelt  hangtól  nem a  jutott  eszébe,  hogy  a  nő  elment,  hanem az,  hogy

megérkezett  a  csend.  Apró  fejbólintással  üdvözölte  a  réglátott  barátját.  Barna  bőrön  guruló

boldogság-cseppekről  beszélt  neki  és  fogakról  visszaverődő  fényről,  könnycseppekben  hulló

fájdalomról.

Amikor megütötte a nő csak nézett rá, a harmadik vagy a negyedik ütés után elsírta magát s

arcán fénylő bánatfolyókkal  ölelte át,  végig csókolta egészen a lába ujjáig és vissza.  Miközben

csókolgatta a péniszére folyt a könnye, nem értette, hogy túlzott alázatosságáért, készségességéért

kapta a verést. ZséZsé soha nem ütött meg nőt, de ott egyszerűen dühbe hozta, hogy semmilyen

kéréstől nem húzódozott, a leglehetetlenebb ötlet sem váltott ki belőle még egy színlelt tiltakozást

sem. Megdöbbentette saját indulata, most pedig itt ül egyedül. Tudta biztosan, nem a verés miatt

ment el, hisz az már három napja történt és bár bocsánatot nem kért a nő pontosan érezhette a

szégyent, ami minden mozdulatában benne volt.

Az alkony fényei vörösre festették a szobát. ZséZsé azon gondolkodott miért fekszik itt reggel óta

mozdulatlanul. Talán a magányt élvezte és a nőt. Míg itt volt állandó kihívást jelentett. Feladat volt.

Modell, akit újra és újra adaptálni kell a papírra. Nő, akit minduntalan ölelni kell és ember, akinek

bizonyítani  kell,  hogy  nem csak  nő  és  nem csak  modell.  Most  amikor  nem volt  már  jelen  az

emlékezés, a történtek újra gondolása, átértelmezése élvezhetőbbé tette. Volt idő elmerengni a mell



alakján,  a  csípő  vonalán.  Új  szépségeket  és  rútságokat  lehetett  felfedezni.  Ettől  az  egész

valóságosabbá vált.  Vagyis  miután  elment,  lett  a  nő  tíz  napos  jelenléte  valósággá.  Most  érett

ZséZsé-ben valódi viszonnyá a kapcsolatuk. Addig csak formákat látott, felületeket tapintott szagokat

érzett, ízeket élvezett. Most hímvesszője végéről átkerült az érzékelés a szívébe és az agyába. Már

meg  tudta  fogalmazni,  az  ujjak  száraz  tapintásának  szikrázó  érdességét,  a  száj  szinte

érzékelhetetlen és értékelhetetlen érintését melynek tudata épp oly izgató, mint a súrlódási ingerei.

A mellek közötti bőr tapadását, a szeméremszőrzet szúrását, a hüvely belsejének forró sikamlósságát.

Végig gondolta újra és nem értette, mi hajtja az értelmes embereket s saját magát is újabb és újabb

párzásokra. Látta magát amint a nő mögött csípője ütemesen jár, elképzelte mit érzett akkor. A

kielégülések hiábavalóságát kutatta, melyek után legszívesebben újra kezdené az ember, ha teste

mely okosabb a vágynál vissza nem fogná, de nem jutott sehová.


