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Két hete új feleséget vásároltam. 
Azóta két feleségem van.

A szomszédom, amikor megtud-
ta, fel akart jelenteni bigámiáért.

– Neked már van feleséged! – 
kiáltotta át a kerítésen. – Vagy 
talán tudtom nélkül áttértél egy 
másik hitre? – vigyorgott a ké-
pembe, és mély gyanakvás jelent 
meg a tekintetében.

Az első pillanatban szabad-
kozni akartam, de a lényem leg-
mélyéből váratlanul feltörő dac 
csendre intett.

– Nem is akármilyen feleség 
– mondtam, csaknem azonnal. 
– Gyönyörű teste van, kedves, 
selymes, kellemes a hangja.

– Nagyok a mellei? – csillant 
meg a szomszédom szeme, majd 
sóvárogva tekintett rám.

– Szupernagyok – bólogattam.
– És kemények? – kérdezte 

mohón.
– Hát, igen is, meg nem is.
– Most kemények, vagy nem?
– Mondtam!
– Rendben, majd kifürkészem 

a melltartó állásából – legyin-
tett. – És a feneke?

– Belefér mindkét tenyerembe.
– Na, ne!
– Bizony!
– Ennyire csinos?
– Mondtam már, hogy gyönyö-

rű teste van.
– És milyen a hajszíne?
– Kék. Kék, mint az égbolt!
– Az meg hogy néz ki?

– Kezdetben nekem sem tet-
szett, de hamar megszoktam. 
Minden jó tulajdonsága mellett 
ez az apró színhiba teljesen eltör-
pül. Olyan kedvesen, szerelmete-
sen ébreszt reggelente, már észre 
sem veszem hajának a színét.

– És miről beszélgettek?
– Mindenről. Tegnap például 

azzal ébresztett, hogy a NASA 
szuperteleszkópja negyven fény-
év távolságra hét exoplanétát 
fedezett fel. Három exobolygón 
pedig a Földéhez hasonló légkör 
található. Ezek szerint léteznek 
földön kívüli élőlények is.

– És ez az új csajod szereti, ha 
televíziózol?

– Az igazat megvallva napon-
ta erélyesen lebeszél róla. Csak a 
híreket engedi megnéznem.

– De legalább hozzád bújik?
– De még mennyire! Kívána-

tosabbnál kívánatosabb szere-
lésben állandóan ott lebzsel kö-
rülöttem.

– Pucérkodik?
– Nem, miért kéne feltétlenül 

pucérkodnia?
– Hát csak úgy, hogy állandó 

izgalomban tartson, vágyat kelt-
sen benned.

– Határozottan kijelenthetem, 
az új feleségem nem pucérkodik.

– Szóval mással szórakoztat. 
Szeretkeztek?

– Múlt héten azt mondta, igaza 
volt Sartre-nak és a feleségének, 
Simone de Beauvoirnak, hogy a 

monogámia rossz hatással van 
ránk. Megfoszt a szexuális sza-
badságunktól.

– Szóval ezzel próbálta igazol-
ni a bigámiádat? Szeretkeztek, 
vagy sem? Erről beszélj! És ha 
igen, napjában többször?

– Nem. Inkább Henri Berg-
sonról beszélgetünk. Ő Sartre 
ifjúkori kedvence volt. Pozitív 
metafi zikája szerint kétféle idő 
van, az objektív és a szubjektív, 
és mindkettő meghatározta gon-
dolkodásunkat.

– Persze, egy feleség, két fele-
ség. Ne húzd tovább a szót: sze-
retkeztek, vagy sem?

– Egy úriember erről nem beszél.
– És akkor mit csináltok 

egész nap?
– Tegnap színházban voltunk. 

Szerdán koncerten. Pénteken 
megnézzük a Carmina Buranát.

– És a nejed?
– Ő otthon szokott maradni, 

mert sűrűn fáj a feje.
– Tehát ebbe ő csak úgy bele-

egyezett, hogy más nővel grasz-
szálj publikus helyen?

– Sőt, ő ajánlotta fel, hogy ve-
gyek magamnak egy második fe-
leséget, mert neki már elege van 
a hülyeségeimből. Ő hívta fel a 
fi gyelmemet arra az újsághirde-
tésre, mely feleséget kínál meg-
vételre.

– Na, nem, nincs ilyen! – hör-
dült fel a szomszédom. Majd kis 
idő múlva megvakarta a feje 

búbját. – Nekem is ideadod azt a 
hirdetést? – kérdezte sóvárogva, 
és reménysugár csillant meg a 
szemében.

– Természetesen, már hozom is 
– válaszoltam, és pillanatok alatt 
visszatértem, s kezébe nyomtam a 
napilapot. – Itt olvasd – mutattam 
a ceruzával bekeretezett szövegre:

„Mától ön búcsút mondhat a 
magánynak. Feleséget ajánlunk 
megvételre. Olyat, aki nem hisz-
tizik, nem feleselget, nem veszek-
szik, ha éjnek idején részegen tér 
haza. Ha megcsalja, nem őrjöng, 
hanem leül maga mellé, és meg-

vigasztalja. Ez a háromdimenzi-
ós technikával, holografi kusan 
megvalósított virtuális feleség 
szép, kedves, gyönyörű teste van, 
kékre festett a haja, halk, kelle-
mes hangon társalog önnel. Min-
denhova elkíséri. Legrejtettebb 
gondolatait is feltárhatja előtte. 
Minél több időt tölt önnel, annál 
jobban megismeri, ezért csodák-
ra is képes. Ezt a virtuális fele-
séget azonnal megvásárolhatja, 
csak hívja az alábbi telefonszá-
mot, vagy küldjön érdeklődő le-
velet az azuma.hikari@azumahi-
kari.com levélcímre.”

KÉT FELESÉGEM VAN Böszörményi Zoltán

Uram, oké, az édenből kirúgtál, 
Kegyeidből az utamat kiadtad, 
S üstben habozva fő nekem ki lúg már – 
Ám versbe szállok még egyszer miattad. 
Egyedül vagy, elvégre, aki hagytad... 
S amit le kéne róni, lásd, nehéz vám.
Elme s ösztön, mi bármit is vitathat – 
Uram, csak ezt a börtönt most ne mérd rám!

Tanulságnak hosszú, életnek kevés
Volt. Másfél oktávban, ami még örök, 
Nyújtózkodhat is. A létben-nem-levés
Skáláin félhangnyi közökkel dörög;
A feszültség, ím, esőként elzörög-
het. S nem nyílhat egyébre, mint e rím, szám, 
Míg birtokolnak koncentrikus körök:
Uram, csak ezt a börtönt most ne mérd rám!

Körülbelül félórás volt az út, min
Szántszándékkal léptünk a bűnbe át.
Kíméleted – pár pillanat – de úgy, mint
Egy napnyi bérlet – váratlanul lejárt.
És új szövetség imám; Igéd bevárt
Lesz. S Te sem tudod, hányadik bugyor, lám, 
Mi már itt három poklod körébe zárt.
Uram, csak ezt a börtönt most ne mérd rám!

Ajánlás

Herceg, tudod, hogy Saul, bár király volt, 
Úr lelke felkent homlokán nem ért rá.
Titkunk legyen, hol szárad még – de hány folt...
Uram, csak ezt a börtönt most ne mérd rám!
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A fürdőben, négyszemközt a hallal, 
kézmosáskor rápillantok oldalt,
néha én is így vagyok magammal:
ülök, kezemben egy doboz fagylalt,
így nyerem meg a mai viadalt,
ezt a napot is, mint mindegyiket.
Alapnak készül a zöldségvagdalt,
várom, hogy levesnek kifőzzenek.

És e kínos, szép momentum végén,
olvadva kifordult a hal szeme.
Letérdeltem, támasz a kád szélén,
halkan beszélgetni kezdtem vele.
Csak magamban, ne hallja senki se,
így motyogtam neki, a keszegnek,
míg felgőzölt mirelit belseje,
„várom, hogy levesnek kifőzzenek’’.

Ahogy a húsa egyre puhább lett,
véres hallé csordogált a kádban.
Délután már üresen fehérlett,
vacsoránál megint rátaláltam,
szálkákban és zöldségállományban – 
meg a fejét szemek nélkül, remek…
és egy sor helyett a Miatyánkban:
várom, hogy levesnek kifőzzenek.

Ajánlás

Tudjuk, csak azért adtál halat, Uram,
hogy majd megmutasd viszonylagosságunk,
s később, mikor az nyel el – gyors körfutam
volt –, halcsont lesz, ott lenn, a társaságunk.




