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Giovanna Rivero: Egyforma ágyak 

Camas gemelas () 

Gyötrő szerelem. Ki ne ismerné. Gyötrő szerelem az ujjak he-

gyében. Elrohadtak az almák, ahogy hozzájuk értünk. Minden 

rohadt körülöttünk. Akkoriban üvöltött az MTV, de igazán 

ettől sem lett értelme semminek. Nem sokkal azelőtt mutatták 

be Kenneth Branagh Frankensteinjét, én pedig ezredszer is 

megnyomtam a rewindot, hogy újra lássam az anyátlan ször-

nyeteg kezében lüktető szívet. Föltépett mellkas, egy óriás há-

borús seb. Levettem a blúzom, és én is erre készültem: fölszakí-

tom a mellkasom és kitépem a szívem, talán meg is eszem, és 

böfögök egy öblöset, csak hogy megbotránkoztassam a szülei-

met. A szülőknek ebéd közben mindig hányingerük lesz a gye-

rekek exhibicionizmusától. Az egyik oldalon a kisfiú húzza a rút 

kiscsirke szerencsecsontját, a másik oldalon a kislány kíván 

valamit. Szeret? Nem szeret? Reccsen a csont, ennyi az egész. 

Aztán úgy döntöttek, hogy valami nem stimmel, és valaki-

nek rendbe kell hoznia a dolgot. 

– Amikor a kislány még élt, olyan volt a mellem, mint a 

tiéd – mondta a szobatársam. A fehérruhás csajok tehettek róla, 

hogy megszűnt a szégyenérzetünk; úgy bántak a testünkkel, 

mintha egy paplan volna, amit minden reggel föl kell rázniuk, 

hogy elriasszák az atkákat. Fura hóbort. A lelkem mélyén sze-

rettem volna, hogy kitépjék a szívem, végül is agyonfűszerezett 

ételeket adtak, mert a Clonazepamtól már alig éreztük az íze-

ket. 

– Amikor meghalt a kislány – folytatta a szobatársam, el-

apadt a tejem és megereszkedett a mellem. Nézd meg, nézd 

csak… – mondta a nő, és fölhúzta a flanel hálóingét, ami túlsá-

gosan bő volt rá, ettől aztán úgy nézett ki, mint egy eszelős. 

A mellbimbói két hervadt virág, egy rég elvesztett csata em-

lékét idézték. Bánatos mellbimbók. Mindennek dacára, a kínzó 

szerelem dacára az én mellbimbóim vidám mellbimbók voltak. 

Mindig szerettem fehér pólóban járni, hogy bárki láthassa a 

mellbimbómat. A szüleimnek ez sem tetszett. A fiatal lányok 

nagylelkűségét sosem nézték jó szemmel, bajba keverednek, 

mondták, és az MTV valahogy nekik adott igazat. Madonnának 

sem volt később még egy akkora slágere, mint a Like a Virgin, 

szép lassan minden elrohadt. A világ bizonyos részein, egzoti-

kus helyeken, a kukac drága csemege. 

– Lehet, hogy ma este filmvetítés lesz? – kérdezte a szoba-

társam. A hálóinge még mindig föl volt húzva az álláig. Egy 

fehérruhás csaj lépett be a délutáni koktéllal. Engem már átállí-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dolor de amor. Quién no lo sabe. Un dolor de amor en 

las yemas de los dedos. Al contacto se pudrían las manzanas. 

Todo iba pudriéndose. MTV aullaba por esa época, pero eso 

no terminaba de darle sentido a nada. Kenneth Branagh aca-

baba de estrenar su Frankenstein y yo apretaba rewind para 

ver mil veces el corazón palpitando en la mano del monstruo 

huérfano. El tórax roto, una enorme herida de guerra. Me 

desprendí la blusa para hacer lo mismo: romper la piel del 

pecho y arrancarme el corazón, quizás comérmelo y eructar 

estruendosamente, tan sólo para escandalizar a mis padres. 

A los padres siempre les provoca arcadas el exhibicionismo 

de los chicos durante el almuerzo. De un lado, un nene jala 

el yunque del pollito feo, del otro lado, la nena pide un de-

seo. ¿Me quiere? ¿No me quiere? Un crujir de huesos, eso 

tan sólo. 

Luego decidieron que algo estaba mal, y alguien tenía 

que solucionarlo. 

—Cuando la niña vivía, yo tenía unos pechos como los 

tuyos —dijo mi compañera de cuarto. Habíamos perdido el 

pudor por culpa de las chicas de blanco; ellas disponían de 

nuestros cuerpos como de un edredón al que hay que sacu-

dir todas las mañanas para espantar los ácaros. Una excen-

tricidad. En el fondo, yo hubiera querido que me arrancaran 

el corazón, total nos daban comida muy condimentada por-

que el clonazepam nos había quitado el sentido del gusto. 

—Cuando murió la niña —prosiguió mi compañera de 

cuarto— se me secaron los pechos, y se cayeron. Mira, mi-

ra… —dijo esta mujer y se levantó el camisón de franela que 

le quedaba demasiado ancho y la hacía parecer desquiciada. 

Los pezones eran dos flores marchitas vencidas por un 

duelo antiguo. Pezones tristes. A pesar de todo, del dolor de 

amor, yo tenía los pezones alegres. Me gustaba usar camise-

tas blancas para compartir mis pezones. Para mis padres esto 

también estaba mal. La generosidad de las muchachas nunca 

ha sido bien vista, las perjudican, decían ellos, y MTV de al-

guna manera les daba la razón. Madonna no había podido 

tener un hit tan bueno como «Like a Virgin», todo se pudría 

lentamente. En algunas partes del mundo, lugares exóticos, 

los gusanos son un plato caro. 

—¿Será que esta noche nos proyectan cine? —preguntó 

mi compañera de cuarto. El camisón continuaba arrollado 
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tottak a sárga pirulára, a szobatársam viszont még mindig a 

kéket szedte, reggelente folyt a nyála, délutánra azért vissza-

nyert valamit a méltóságából. 

– Épp azt kérdeztem Giótól – mondta a fehérruhás csajnak 

–, hogy lesz-e filmvetítés az este. – Az „estét” szörcsögve ejtette 

ki, meg sem próbálta leküzdeni a gyógyszerek idiotizmusát. 

– Engedd le a hálóinged! – parancsolt rá a fehérruhás csaj. 

– Úgy nézel ki, mint egy bolond. 

A szobatársam engedelmeskedett, aztán kinyújtotta a nyel-

vét a kék pirulákért. Vizet nem kért, azt mondta, a folyadék e-

szébe juttatja az alkoholt, és összefut a nyál a szájában. A fehér-

ruhás csaj ráparancsolt, hogy nyissa ki újra a száját, és mondja, 

hogy ááá, aztán ellenőrizte, hogy lenyelte-e a kapszulát. 

– Most te jössz – fordult felém, majd fénysebesen végig-

mért. – Mi az? Valami buli van? Gombold be a blúzod! – pa-

rancsolta, és a kezembe adott két szabályos korongot. Kacsa-

színük volt, kindertojásos kacsaszínük. 

A sárgák levándoroltak a nyelőcsövemen. Nem volt vissza-

út. 

Mielőtt elment volna – ő meg a makulátlan fehérsége –, 

elmondta, hogy igen, lesz filmvetítés az este, de csak a film első 

részét adják, a második felét majd másnap, mert vannak, akik 

nem bírják a gyógyszerek hatását, és korán ágyba kell bújniuk. 

Irány az ágyikó. Szép álmokat. Szép álmokat, szenvedő lelkek. 

Szép álmokat, ne gondoljatok a kínzó szerelemre! 

– A Frankensteint! – esedeztem. 

– Kicsodát? Micsodát? – a fehérruhás csaj fölvonta a szem-

öldökét. A fehérruhás csajok könnyen begurultak, többek kö-

zött így tartottak rendet, így érték el, hogy mindenki szó nélkül 

bevegye az orvosságát, és kinyújtsa szederjes karját a tűszúrás-

ért. 

– Kérem, kölcsönözzék ki a Frankensteint, az összefércelt 

ember történetét! – könyörögtem. 

A fehérruhás csaj azt mondta, hogy vígjátékot fognak vetí-

teni, talán te nem akarsz nevetni? Verd ki a fejedből az össze-

fércelt embereket, itt mindenki nagyon beteg. 

Végül elment, és a szobatársam nyála elkezdett folyni. Az-

nap délután nem érkezett meg az a bizonyos méltóság. Levet-

tem a blúzom, fölemeltem a karom, és ellenőriztem a hónom 

alját. A gesztenyebarna szőrszálak már túl hosszúak voltak. A 

jobb kezemmel végigsimítottam a bal hónaljamon, nagyon 

finom volt a szőrzet, de még így is elfogadhatatlan. Erre még 

mindig adtam. A kínzó szerelem ellenére még mindig illedel-

mes volt a hónaljam. 

– Már nem szoptattam a kislányt, amúgy is elapadt a tejem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bajo el mentón. Una chica de blanco entró con el cóctel de la 

tarde. A mí me habían pasado a las pepas amarillas, pero mi 

compañera continuaba tomando de las azules, babeándose 

en las mañanas y recuperando una especie de dignidad por 

las tardes. 

—Le preguntaba a Gio —le dijo a la chica de blanco— si 

por la noche nos proyectarían cine. —Pronunció la palabra 

«cine» con Z, sin intentar sobreponerse a la imbecilidad de 

los medicamentos. 

—Bájate el camisón —ordenó la chica de blanco—. Pare-

ces loca. 

Mi compañera de cuarto obedeció y sacó la lengua para 

recibir las azules. No quiso tomar agua, dijo que el líquido le 

traía nostalgias del alcohol, que se le aguaba la boca. La chica 

de blanco le ordenó abrir la boca nuevamente y decir aahhh 

para comprobar que había tragado la cápsula. 

—Ahora te toca a ti —me dijo, su mirada me auscultó a 

la velocidad de la luz—. ¿Qué? ¿Esto es una fiesta? Ciérrate la 

blusa —ordenó y me pasó dos perfectos cilindros color pato, 

de los patos del kinder. 

Las amarillas viajaron por el esófago. Viaje sin retorno. 

Antes de marcharse con su impecable blancura, explicó 

que sí, que nos proyectarían cine pero sólo la mitad de la 

película y al día siguiente el resto, pues otros no soportaban 

los efectos de la medicación y debían irse a la cama. Ir a la 

camita. Dulces sueños. Dulces sueños, almas en pena. Dulces 

sueños para olvidar el dolor de amor. 

—Frankenstein —imploré. 

—¿Quién? ¿Qué? —la chica de blanco arrugó el ceño. Las 

chicas de blanco se enojaban con facilidad, era un modo de 

mantener el orden, de hacer que todos tomaran la medica-

ción sin chistar y estiraran los brazos amoratados para reci-

bir un pinchazo. 

—Por favor, alquilen Frankenstein, la historia del hom-

bre parchado —rogué. 

La chica de blanco dijo que proyectarían una comedia, 

¿acaso no quieres reír? Olvídate de los hombres parchados, 

todos aquí están muy enfermos. 

Finalmente se fue, y mi compañera de cuarto empezó a 

babear. Esta tarde no había llegado la especie de dignidad. 

Me quité la blusa, levanté los brazos y miré mis axilas. Los 

vellos castaños estaban demasiado crecidos. Pasé mi mano 

derecha por la axila izquierda, eran vellos suavísimos pero no 

por eso aceptables. Todavía podía darme cuenta. Todavía el 

dolor de amor no había derrumbado los buenos modales de 
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– mondta a nő, aki hagyta meghalni a lányát. Van, aki hagyja 

meghalni a gyerekeit, szanatóriumba zárja őket, ahol kinyújtott 

kezükbe tonnaszám döntik a Haloperidolt, aztán bámulják az 

elmosódott plafont, csípőjük nekiütközik a falaknak, vérömle-

nyeket rajzolnak a csuklójukra, mert egy láthatatlan szadista azt 

mondta neked, hogy nem szeret. Vérzik az ínyed, mert a fehér-

ruhás csajok soha nem segítenek megmosni a fogad. Ez a nő 

hagyta meghalni a lányát. 

– Epilálni akarok – mondtam. Semmi mást nem akartam 

jobban a világon, mint szőrteleníteni a hónom alját. Egy darab 

abból a bizonyos méltóságból. 

Van egy hely, ahova nem akarok elutazni. Franciaország 

biztosan szörnyű, mindenki olyan büdös. Kislánykoromban ar-

ról álmodoztam, hogy egyszer elmegyünk Disneylandbe, való-

színűleg a szobatársam halott kislánya is álmodozott arról, hogy 

elmennek Disneylandbe. A Disney-ben – azt mondják – fölülsz 

a hullámvasútra, és égnek emeled a kezed, hogy jobban tudj 

sikítani. Én úgy szeretnék sikítani, ahogy a reklámokban, ne 

mondja nekem senki, hogy: figyelj, szőrös a hónaljad! 

– Picsába, nem akarok semmi mást, csak epilálni – mond-

tam megint. 

Reggelente reszketve ébredtem. Izzadtam, de a hideg szél 

fölszárította a lepedők alól az izzadtságot. Nem jutott eszembe, 

hol van a kezem, nem tudtam magamra húzni a paplant. A fe-

hérruhás csajok mindig kulcsra zárták az ajtókat, hogy a szen-

vedő lelkek ne próbáljanak megszökni. A rémálmok takaros 

halmokban gyűltek össze a szobákban. 

Valamelyik este azt álmodtam, hogy Frankenstein a vőlegé-

nyem. Ő volt a láthatatlan szadista, ő biztosított arról, hogy 

nem szeret. Szeress, szerelmem, szeress, legalább egy kicsikét. 

Frankie bűntudat nélkül mosolygott. Frankie kölcsönvett egy 

lelket, de nem tudtam, kiét. Frankie nem tudta eldönteni, hogy 

szeressen-e, vagy szimplán megkúrjon a beültetett farkával, 

amit egy másik láthatatlan szadistától kapott. Üvöltve ébred-

tem. Addig üvöltöttem, amíg az ínyem megint vérezni kezdett. 

Jöttek a fehérruhás csajok az injekciós tűikkel meg a példamu-

tató fegyelmükkel. Két napig aludtam. A rémálmok ismét hal-

mokba gyűltek valahol a lelkem egy távoli zugában. 

– Epilálni vagy borotválkozni? – kérdezte a szobatársam. 

Szeretett precízen fogalmazni. Így vagy úgy, az egyforma ágyak-

ban mindig volt elég elvesztegetni való időnk. Ha valaki nem 

szeret, képes vagy úgy fújni a másodperceket, mint a szappan-

buborékot, és életed végéig lövöldözhetsz a buborékokra. Nem 

eshet semmi bajod, a buborékok nem okoznak sérülést, kipuk-

kadnak némán, szinte nyomot sem hagynak a tárgyakon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mis axilas. 

—La niña ya no chupaba, pero los pechos se me secaron 

igual —dijo la mujer que había dejado morir a su hija. Uno 

deja morir a los hijos, los encierra en clínicas de reposo con 

los brazos extendidos recibiendo torrentes de haloperidol, 

desenfocando el techo, tropezando las caderas contra las pa-

redes, dibujando hematomas en las muñecas porque un invi-

sible sádico te ha dicho que no te ama. Las encías te sangran: 

las chicas de blanco jamás te ayudan a cepillarte los dientes. 

Esta mujer había dejado morir a su hija. 

—Quiero depilarme —dije. Todo lo que yo quería en el 

mundo era depilarme las axilas. Un poco de esa especie de 

dignidad. 

Hay un lugar que no quiero visitar. Francia debe ser 

horrible, todos tan apestosos. Cuando era niña soñaba con 

ir a Disneylandia, es probable que la hija muerta de mi com-

pañera de cuarto también hubiera soñado con ir a Disney-

landia. En Disney, dicen, subes a la Montaña Rusa y levantas 

los brazos para gritar mejor. Yo quiero gritar como en las 

publicidades, sin nadie que diga: ¡mira, te han crecido los 

vellos! 

—Puta, lo único que quiero es depilarme —repetí. 

Por las mañanas me despertaba temblando. Transpiraba 

y la brisa fría secaba el sudor bajo las sábanas. No recordaba 

dónde estaban mis manos para jalar el edredón y abrigarme. 

Las chicas de blanco cerraban con llave las puertas para que 

las almas en pena no intentaran escapar. Las pesadillas esta-

ban perfectamente apiladas en las habitaciones. 

Una noche soñé que Frankenstein era mi novio. El in-

visible sádico que aseguraba no amarme. Ámame, mi amor, 

ámame aunque sea un poquito. Frankie sonreía sin culpas. 

Frankie se había prestado un espíritu y yo no sabía de quién. 

Frankie no sabía si debía amarme o sólo cogerme con el pito 

implantado de algún otro sádico invisible. Desperté gritando. 

Grité hasta que las encías volvieron a sangrar. Las chicas de 

blanco vinieron con sus agujas y su impecable disciplina. 

Dormí dos días. Las pesadillas se apilaron de nuevo en algún 

remoto lugar de la mente. 

—¿Rasurarte o depilarte? —preguntó mi compañera 

de cuarto. Le gustaba hacer precisiones. Igual, en las camas 

gemelas, el tiempo era algo que se podía dilapidar. Si alguien 

no te ama, puedes soplar los segundos como burbujas de 

detergente, disparar las burbujas por toda tu existencia. Na-

da va a lastimarte, las burbujas no hieren, explotan silencio-

sas y apenas humedecen las superficies. 
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– Van egy csipeszed? – kérdeztem. Biztos voltam benne, 

hogy a szobatársamnak nincs csipesze. Ez a nő negyven éves 

volt, és az anyám lehetett volna. Az anyáknál sosincsenek ott 

azok a dolgok, amelyekre a lányoknak igazán szüksége lenne. 

Például egy csipeszre. 

– Nincs, de talán egy körömcsipesz is megteszi. Holnap lesz 

körömvágás. – Szörcsögve mondta ki, hogy „körömvágás”. Is-

mét kifogott rajta a nyála. – De jobb lenne egy penge, nem? – 

kérdezte. Délutánra mindig vontatottá vált a méltóság, meg-

nyúltak a szavak. 

– Igen, jobb lenne egy penge. Van egy pengéd? – kérdez-

tem. Buborékok pukkantak ki a plafonon. Aki kulcsra zárva al-

szik, annak nem lehet borotvája. Az élet elveszi tőled ezeket az 

apró örömöket. Aztán néha visszaadja. A folyosó végén egy 

tizenhárom éves srác halottakat látott, a légkondicionáló rácsai 

mögül figyelték, és pofákat vágtak. Ha valaki pofákat vág rád, 

viszonozd! Áthelyezték egy tetőventilátoros szobába, erre el-

kezdett forogni, mint a ringlispíl. 

– Nincsen, de figyelj, Gio, kössünk üzletet! – El kell ismer-

nem, amikor üzletet kötöttem vele, az mindig működött. Ez a 

nő elkérte tőlem az alkoholos vattapamacsokat, amiket a fehér-

ruhás csajok hagytak nálunk a tűszúrások után. Ez a nő aztán 

úgy szopogatta a vattapamacsokat, mintha cukorkák lettek vol-

na. Cserébe néha szerzett nekem egy pirulát a kékből, amitől 

elég volt csak lehunynom a szemem, és máris szerethettem 

Frankensteint. 

Messziről, az egyik szobából sírás hallatszott. Rohama volt 

valamelyikünknek. Mindjárt jönnek a fehérruhás csajok – mind 

figyelmes, előzékeny, már-már undorítóan fegyelmezett –, és 

telenyomják a vénáját Haloperidollal. 

– Üzletet? Nem is tudom – feleltem. Közben arra gondol-

tam, hogy képregényt csinálhatnék a szeméremszőrzetemből. 

Frankie-nek biztosan tetszene. 

– Megszerzem a pengét. Hallottam, hogy ki fogják engedni 

a srácot az ötösből, azt mondják, kigyógyult az álmatlanságból, 

már úgy alszik, mint a kisangyal. A srác az ötösből a barátom – 

vontatottan mondta, hogy „ötösből”, azzal a szörcsögéssel, 

amely beárnyékolta kettőnk barátságát, vagyis azt, amit barát-

ságnak lehet hívni, ezeket a hörgő köszönéseket: „jó reggelt, 

Gio, ma is az összefércelt emberrel álmodtál?”, „jó éjszakát, 

asszonyom, ne a kislánnyal álmodjon, ő pont olyan, mint 

Freddy Krueger, minden szörnyeteg egyforma, ne a kislánnyal 

álmodjon!" Ebből állt a barátságunk. – A srác az ötösből meg-

ígérte, hogy búcsúzóul ad nekem valamit. Elhozom a pengét. 

Örülni fogsz a pengének – mondta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—¿Tienes una pinza? —pregunté. Estaba segura que mi 

compañera de cuarto no tenía una pinza. Esta mujer tenía 

cuarenta años y podía ser mi madre. Las madres nunca tie-

nen las cosas que verdaderamente las hijas necesitan. Una 

pinza, por ejemplo. 

—No, pero puede servir un cortauñas. Mañana nos cor-

tan las uñas. —Decía «uñas» con Z al final. La saliva empe-

zaba a traicionarla—. Pero mejor sería con una gillette, ¿ver-

dad? —dijo. En la tarde, la dignidad se hacía lenta, las pala-

bras se alargaban. 

—Sí, mejor sería con una gillette. ¿Tienes una? —pre-

gunté. Las burbujas reventaron en el techo. Nadie que dur-

miera bajo llave podía tener una desechable. La vida te niega 

esas pequeñas cosas. Pero a veces te las da. Al final del pasi-

llo, un chico de trece veía personas muertas, lo espiaban por 

entre las rejillas del aire acondicionado y le hacían caras. Si 

alguien te hace caras, respóndele. Lo cambiaron a una habi-

tación con ventilador de techo, entonces se puso a dar vuel-

tas como en un carrusel. 

—No, pero escucha, Gio, podemos hacer un trato. 

—Los pactos con ella, eso no puedo negarlo, funcionaban. 

Esta mujer me pedía los algodones empapados en alcohol 

que las chicas de blanco dejaban después del pinchazo. Esta 

mujer saboreaba esos algodones como si se tratara de cara-

melos. A cambio, a veces me agenciaba una pastilla de las 

azules y yo podía amar a Frankenstein con sólo cerrar los 

ojos. 

De fondo, desde alguna habitación, escuchamos llorar. 

Uno de nosotros tenía una pataleta. Pronto irían las chicas 

de blanco, solícitas, comedidas, disciplinadas hasta el asco, a 

inflar sus venas con haloperidol. 

—¿Un trato? No estoy segura —dije. Pero imaginé que 

también podría hacer un álbum de figuritas en mi pubis. A 

Frankie le gustaría. 

—Yo consigo la gillette, supe que van a dar de alta al de 

la cinco, dicen que ya no tiene insomnio, que duerme como 

un angelito. El de la cinco es mi amigo —dijo «cinco» len-

tamente, con la Z que entorpecía nuestra amistad, eso que 

podía llamarse amistad, esos saludos roncos, «buenos días, 

Gio, ¿soñaste con tu hombre parchado otra vez?», «buenas 

noches, señora, evite soñar con la nena, en el fondo, ella es 

como Freddy Kruger, todos los monstruos son iguales, no 

sueñe con la nena». Eso era amistad.—El de la cinco prome-

tió darme algo de despedida. Puedo traer la gillette. Vas a 

estar contenta con la gillette —dijo. 
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– Cserébe pedig néhány hópihét akarsz… – mosolyogtam. 

Elkezdett zsibbadni a bal karom, eszembe jutott, hogy le kéne 

engednem. A gesztenyebarna szőrszálak tovább nőhettek más-

napig. 

– Nem, csak egy szívességet szeretnék kérni tőled – mondta 

vontatottan. A szemei úgy csillogtak, mint a konyha és az étke-

ző között félúton rajtakapott egér szemei. 

– Egy szívességet… 

– Hadd érintsem meg a mellbimbódat – könnyedén ki tudta 

mondani, hogy „érintsem”. Az idiótaság lassan fölengedett, a 

buborékok ott pislogtak az egyforma ágyakon. 

A távoli szobában a sírásból lassan nyöszörgés lett. A fehér-

ruhás csajok már elvégezték a dolgukat. 

– Holnap pedig megkapod a pengét – mondta a szobatár-

sam –, megígérem. 

– Ez a penge nem rossz ötlet – feleltem. – Egy penge meg-

mentheti az életed. 

– És kihúzhat ebből a pokolból, nem kell többet ezeknek az 

átkozott ribancoknak a piruláit nyelned – mondta a szörcsögő 

elmebajt leküzdve, és kinyújtotta felém a kiéhezett kezeit, mint 

egy barátságos kísértet, aki csak jót akar. De tényleg, csakis csak 

jót. 

A sárga dózis megtette szokásos hatását: kellemes szédülés, 

belenyugvás a dolgokba, az elmúlásba. Közelebb léptem, és 

fölemeltem mindkét karom, pontosan úgy, ahogy Madonnától 

láttam, ahogy Frankie csinálta, ahogy Freddy csinálta, amikor 

már veszve volt minden. 

Csillogtak az egérszemei. Egy lépés, két lépés. Három lépés 

az egyforma ágyak között! 

Én pedig semmi mást nem akartam jobban a világon, mint 

szőrteleníteni a hónom alját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Y quieres a cambio unos copitos de nieve… —sonreí. 

El brazo izquierdo empezó a dolerme y recordé que tenía 

que bajarlo. Los vellos castaños seguirían ahí al día siguiente. 

—No. Sólo quiero pedirte un favor —dijo lentamente. 

Los ojos le brillaron como los de un ratón sorprendido a 

medio camino entre la cocina y el comedor. 

—Un favor… 

—Déjame tocar tus pezones. —Dijo «pezones» sin es-

fuerzo. La imbecilidad empezaba a ceder, las burbujas par-

padeaban sobre las camas gemelas. 

El llanto de la habitación lejana se volvió un quejido. Las 

chicas de blanco ya habían hecho su trabajo. 

—Y mañana vas a tener la gillete —dijo mi compañera de 

cuarto—, te lo prometo. 

—Una gillette no es mala idea —contesté —. Una gillette 

puede salvarte la vida. 

—Y sacarte de este infierno, no tragar nunca jamás las 

píldoras de estas malditas zorras —dijo ella, dominando la 

estupidez de la Z, estirando las manos hambrientas hacia mí, 

como un fantasma amistoso que te desea lo mejor. Lo mejor 

de lo mejor. 

La dosis de amarillas me hizo el efecto de siempre: un 

mareo placentero, una aceptación de las cosas, el fin de las 

cosas. Me acerqué y levanté los brazos como había visto que 

Madonna hacía, que Frankie hacía, que Kruger hacía, cuando 

todo estaba perdido. 

Sus ojos de ratón brillaron. Un paso, dos pasos. ¡Tres pa-

sos entre las camas gemelas! 

Yo, todo lo que deseaba en el mundo era depilarme las 

axilas. 

 

 Kertes Gábor fordítása 

 

G R S C: Camas gemelas. In D T (ed.): El futuro no es nuestro. Eterna Cadencia, Buenos 
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