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nem lehetett megállni, a rossz lábad megerősödött, a féle-
lem behajlította, kiegyenesítette, vacogtatta a fogad, a fogai-
don sárgás színű vér folyt, és a fény csapkodta-verte a háta-
dat, a kabátod foszlányait, a letépett ruhadarabokat, az inge-
det, a bőrödet marta, és a fejed lódult neki, forogtak-pörög-
tek a fák, a vakító utcalámpák, a kövek, a kőzet, az út burko-
lata, a rád csapódó sár, a forróság, a lábak felváltott ütemes 
mozgása, és végre elzuhantál. A szemed nem nyitottad ki, a 
lezárt szemgolyó mégis ide-oda forgott, a szemhéjad nem 
eresztett. A fénypont eltűnt, egy fűszál billegett a lélegzeted-
től. Aztán újra a Hold nagy fekete pofája, a sánta tyúk, egy 
rossz lépés, egy rossz vétel és kész, a szádban a vér és ott 
meg a Hold piszok erős fénye, a lábad, a csont benne, hogy 
mi, hogy mi a csont, ez, ami a hús alatt a darab fa, a fehér fa, 
és a lábad, ahogy ott, mint ez a radír, feküdtél. 

A hajszál meggörbítése 
(munkacím) 

Először a földhöz ragadtam, csupa nagybetűvel. Mindig 
berúgni. Ez van. Rohadt civilizáció, kitekerem a nyakát. Fel-
cserélem az északi és déli pólust, csak úgy vonzom majd a 
nőket, rámtapadnak, simogatnak, és majd az egyik fejbe lő. 
Őt fogom szeretni, a puskás csajt. Nem céloz, de tüzel. Kis 
szuka, szeretem. Egy nőnek is lehet golyója. Egy nőnek egy 
golyója lehet. Nekem kettő van. Az nagyon fáj, ha beleakad 
az íróasztal sarkába. Akkor már jobb, ha lelőnek. Robbanó 
söréttel. Amikor a sörétek átszakítják az agyamat, akkor 
még bélül föl is robbannak, hogy minél nagyobb kárt tegye-
nek az egyébként tökéletes lelki összhangnak örvendő 
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agyamban. De a lelkem nem az agyamban van. A lelkemet 
úgy vonszolom magam után, mint a dömper a szánkója kö-
telével felakadt kölyköt. így hát nyugodtan szétlőheti a csaj 
az agyamat, a lelkem csak szemtanú lesz, és majd beszá-
mol a történtekről, a megdöbbentő eseményről. Addig meg 
utazok, prózában utazom. Fejbe lőtték a prózaírót, egyetlen 
golyóval. A golyó nem ott akart bemenni, oda irányították. A 
csaj utána kimegy a konyhába, iszik a konyakból és azt 
mondja: „Bazd meg, ennek tényleg vége." „Bazd meg, ez 
megdöglött." „Bazd meg, ez a krapek kifingott." „Bazd meg, 
ez akarta." Aztán a csaj kifesti a'körmét és kaparja a falat. Át-
kapar néhány éjszakát, megnyugszik, tettét helyesnek talál-
ja, aztán odafekszik K. mellé, aki van annyira bunkó, hogy 
megcsókolja a csajt, egy szeletet levág a trapista sajtból és 
fogdossa a csaj mellét, pedig az még mindig énrám gondol, 
hogy mi a francot csináltam én vele, hogy lőjön. Akkor lett 
belém szerelmes, miután bomlásnak indultam. Egy döglött 
krapekot szeretni olcsó mulatság. Egy döglött krapeknak 
nem kell a gatyáját mosni és megoldani a szexuális problé-
máit. Egy döglött krapeknak nincsenek gátlásai. Ha vannak, 
akkor azt föloldja a talajvíz. Belemegy az orromba a víz, és 
nem tüsszentek miatta. A tökömet bekebelezik a kukacok. 
Két tenyerem a mellkasomon, mintha épp felháborodnék, 
„Hogy én?" Úgy kinyúlok, mint a sicc. Sic habit. Az jelleme-
met meg majd mellém teszik, nejlonzacskóban. A fejem 
majd a fának koppan, mert a bunkó sírásók elbaszták a göd-
röt. Majd a sírköves dolgozik a márványon; amikor bevési, 
hogy..., akkor szól neki egy csaj, hogy kész a pörkölt, gyere 
zabálni. A sírköves meg kibaszott éhes, rám se hederít, csak 
megy pörköltözni. És igazat adok neki, rajtam ne dolgozza-
nak üres gyomorral. Egyél fiam, aztán véss! A szeretteim 
majd odaállnak, és taknyuk-nyáluk egybefolyik a sírástól. 
Nekem ezt végig kell néznem? A csaj is bőgni fog, mert itte-
ni, tudja jól, hogy a deszkák között kihűl a seggem, és tudja 
jól, hogy magammal vittem a pofámat, azt a kretén ábrázato-
mat, amit betakar a föld, amit ezentúl a föld belébe dugtam, 
hogy ott megrohadjon, és csak egy bunkó koponya legyek, 
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amivel semmit nem lehet díszíteni. Képzeld el, hogy felállí-
tasz egy csontvázat a nappaliban. Este, mikor a fotelben ol-
vasol, akkor is ott áll. Vagy ha ebéd után lepihensz vagy ke-
félsz egyet rögtönzött szerelemből, a csontváz még mindig 
állja a sarat. Mondjuk élvezel, onanizálsz, és a csontvázra té-
ved a tekinteted. Kibírod? Bedugod az ujjad, és mosolyogsz 
a tükörbe. Szép a hajad. Aztán szépséged meggátol a neve-
tésben. A tükör tükör, ezt Te is tudod. Mondatokat formálsz. 
„Fáradt vagyok. Fáradtságomat elsősorban a tegnap esti 
ivászatnak köszönhetem. És annak, hogy most is iszom. 
Szeretnék tök részeg lenni." A csaj lekapcsolja a villanyt, és 
a felforrósodott százas izzót a herédbe dugja. Apa lettél. Apa 
vagy tehát. Kiderül, hogy a csaj fejvadász, bugyijába francia 
krémest göngyöl, nagyon finom, isteni, angyali, bombázó, a 
teste egy csodabogár, féreg. Érzed a vizelet ízét, a szádba 
gyömöszöli a gyönyört, fing és sír. Homlokon fing. Aludnál, 
de nem hagy a melle. Akkora a melle, mint egy telefonfülke. 
Tárcsázol. Bedobod a kettest és kicsöng, búgsz. A csaj meg 
issza a konyakot, jól választottál hulla létedre. Legyünk ké-
szek a tagadásra. Legyünk készen. Mindig ott. Ez helyisme-
retet igényel. A térképen: Ág utca, Lomb és Gally. A döglött 
krapekok nem használnak térképet. Ide-oda menni. Hulla 
sétány. Persze megint a csaj, tettével azonos, fogai épek és 
a feneke meleg, a melle puha és kemény egyszerre. A 
combja. A két combja. Olvasod: nyílászáró szerkezet. A csaj 
nem olvassa. A csaj bezárja az ajtót, felhajtja a kabát gallér-
ját, elindul, egyedül marad. K. hallotta a lövést. Szereti a 
csajt, csak nem méltó hozzá; őt is le kéne lőni. De ebbe nem 
egyezne bele. Nem. Őt egy busz fogja elütni. A csaj az új-
ságban Olvassa, szánt szándékkal vet és arat. Mindez vélet-
len. K. óvatosan közlekedik. Ha a lámpa pirosat mutat, nem 
megy át az úttesten. Addig vár, amíg kigyullad a zöld fény, 
és szabadságot enged a térben sétáló számtalan emberi 
példánynak. A farkamat az Ördög küldte. Kamionon hozták 
a farkamat. Először azt hittem, hogy ez az Ördög farka, de 
aztán, mikor teljesen illett hozzám, akkor felhagytam a felté-
telezésekkel és rendeltetésszerűen használtam. Mintha az 
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enyém lenne. A puskás csaj is erre bukott. Férfi és nő között 
csak a szexualitás lehet megtartó erő, mert a nők egészen 
más rendű lények. A nők Istentől kapták érzékenységüket. A 
férfiak pedig hinni akarnak Istenben, csak a kefélésen kívül 
nem sok minden jön össze nekik. Ebbe bele is halhatnak. A 
nők általában bűncselekmény nyomán veszítik el az életü-
ket. Néha fizetnek is érte. A férfiak természetes halállal hal-
nak meg. Kivéve K„ akinek meg se kellett volna születnie. 
Amikor a nők pisilnek, gondolkozás nélkül ráülnek a kagyló-
ra, és ott szellentésmentesen végzik a dolgukat. De a férfiak-
nak még ezt is irányítaniuk kell, innen az organizálási termé-
szetük. A nők úgy pisilnek, hogy a derekukra emelik a szok-
nyájukat, aztán letolják az érdekes bugyit, ráülnek a mű-
anyag peremű kagylóra, és hirtelen elengedik magukat. 
Mindezt teljésen természetesnek tartják és hiszik, persze a 
komplexusok sem győzhetik le a vizelési ingert. Először ha-
talmasra növekszik a nők húgyhólyagja, aztán megkívánják 
a vécézést. A seggük, mint egy brutális gránittag, úgy zuhan 
a kagylóra. Egyébként ha megnézed a nők fenekét, elcso-
dálkozol, hogy micsoda ellentmondás húzódik rajta, az, 
hogy a széklet ürítésével megbízott testrész ugyanakkor esz-
tétikai és szexuális feladatokat is ellát. És ugyanolyan kedv-
vel harapsz beléje, akárha „aránylag gyönyörűen" pirosló al-
mával állnál szemben, holott tudod, ez egy picsa, és mégis 
beleharapsz. Végighúzod szemöldököd a combja fonákján, 
belenyalsz és ízlik, nem ízlik, ez van, nem kapsz mást. K.-t 
minél hamarabb az utcára kéne engedni, hogy elüsse a 
busz; nem szeretném, ha a csajjal való kapcsolata hosszúra 
nyúlna. Ekkora teherrel a szívem fölött nem tudok sokáig 
megmaradni. De tényleg nem. Mielőbb elő kell kerítenem a 
csajt, hogy meghúzza a ravaszt. Egy hamburgeresnél találok 
rá, gombás, sajtos vagy óriás hamburgert eszik. K. pedig fi-
zetni akarja a cehet. Egy késsel átdöföm a tenyerét, amint az 
ezrest a fémborítású, hideg pultra dobja. És azt mondom: 
„Majd én." K. felüvölt és az arcába spriccelő vér meggátolja, 
hogy körülnézzen. Gyorsan fizetek, és a csajt kirángatom az 
utcára. A haja gusztustalanul imbolyog. „Szeretlek" - mon-
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dom neki. A csaj nem céloz, egyszerűen tüzel. Nem. Nem. 
Először bemutatkozik. Azt mondja, hogy ő a Bea. Beáta. Az 
éj Beáta. Azt mondja, hogy ennek örömére menjünk fel 
hozzá kefélni. És mondom neki, hogy mi a célom. Nem dug-
ni akarok, hanem meghalni. Bea bólint, és azt mondja, jól 
van, dögöljél meg, ha ezt akarod. Pasikám, dögöljél te meg. 
Ezt mondja: Te rohadék, dögölj meg, dögöljél te meg, jer, s 
nyomban szitává puffantalak. Az Istenért, Bea, mondom 
neki, nyugodjál már meg. Először meg kell szeretned en-
gem, meg kell értened, el kell csábítanod a farkamat, először 
tudnom kell, hogy Te valóban szívből lősz agyon. „Komor és 
puha csontok. A szemben a száj elidőz. Kívül lassúbb a 
haladás. Fogom ezt és a kérgét vizsgálom. A vihar tombol, 
tombol a vihar, a vihar letépi a házak tetejét, a fákat fölhívja a 
magas égbe, a reménység fellegei közé. És a viharból 
előtörnek a medvék, mind vérzik, többszörösen agyonlőtt 
medvék, köréd gyűlnek és majd fölzabálnak, Te hülye Bea. 
Nagyon féltelek. Te vagy az egyetlen nő, aki fejbe tud lőni. 
Egy páncélököllel rohanok a színhelyre, bokortól bokorig, 
akár az indiánok. Egyszer csak megállok a látható fény 
körein kívül, és magamra irányítom a fegyvert. Hallom, hogy 
körülötted üvöltenek a véres medvék. A méz nem anyag. Te 
sem anyag vagy. Majd ha megdöglesz, szép kárpitbútor 
temet maga alá, majd akkor megtudod, hogy mi van. A 
páncélököl az arcomba ragyog, nem lövök, nem fogok lőni, 
leviszi a fejemet és baszhatom az egészet. Százezer medve 
rohad meg előtted, százezer táncoló medve. Na jó, mondod, 
akkor gyere föl hozzám, pihend ki magad, és majd 
meglátom, hogy mit tehetek érted. Mielőtt szétlövöm a po-
fádat, előtte hadd lássam, mire vagy képes. Én semmire, 
Bea, mondom, drága Bea, engemet ne próbálj ki, mert csa-
lódasz. A párnára helyezem a páncélököl magját, friss ter-
més, kijössz a kádból és leheversz. A szappan olyan jó, 
olyan finom. A melled alól két amo integet. Ledőlsz az ágyra, 
az ágy puha és lassan indul el veled. A meleg utóbb költözik 
át, a hasad, a szemed. A szép kicsi kehely, a rózsa illatú 
rongy, bazár, fogpaszta. Csorog a nyálad. De nem. Bero-
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hantam a hamburgereshez, Bea nem volt ott. Azt mondták, 
hogy nem régen itt járt, a vállán egy ezüst szaxofon, kotta, 
lehetett, dzsem, és egy levelet hagyott nekem. „Édesem, kö-
dösen és hidegen elmondhatom életem történetét, hidegen 
beállt a történet emléke, a történeté, melyet elmondhattam 
volna szárazon és vízen, a földön, az égben, de nem marad-
hattam, egyszerűen semmi nem megy, ezt úgy értem, a vég-
hez bátorság kell, erő, hogy a semmiben folytassam, ha 
egyáltalán lehetek ott, ott, ahol ez a hosszú és borzalmas 
fény kioltja a csillagok fényét, és tavaszra majd kihajt, a tes-
temből egy lábasfa. A nap korábbi részét egy kék és fekete 
fa árnyékában fogom megcsinálni. Ez nem lesz könnyű, de 
nehéz sem." Széttépem a levelet, a szénsavmentes pincér-
nőt kérdezem: „Itt mindenért meg kell fizetni?" Azt mondja, 
hogy „Itt igen." Kár, válaszolom a fekete sapkában. Meg tu-
dom érteni, tulajdonképpen mindent megértek, ezzel sikerül 
is mindig meglepetést okoznom, és félrevezetnem a kisebb-
ségi érzésben szenvedőket. K. is szenved, mert azt hiszi, 
hogy van esélye a csajnál. A csaj menekül. Föl, s alá. 




