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szólalt. Gut, danke, nein, igazából egy szót se szólt senki. ’Nem értem, 
amit beszél’, súgja a nő halkan németül (K) anyjának, és a szeme sar-
kából a fiúra pillant. (K) meg a nő mellét nézi. Hallgattak, kanalazták 
a fagylaltot, (K) bámulta az unokabátyja német feleségének a mellét, 
jól elvolt vele. A nő folyton morgott valamiért a férjére, nem tetszett 
neki semmi, a fagylaltot is otthagyta. A német fiú viszont buzgón ka-
nalazott, látszott rajta, mennyire ízlik neki. Csokoládé, málna, citrom 
vagy eper, üdvözült pofával ette, csöppet sem törődött azzal, hogy be-
szélnek-e hozzá vagy nem, prímán elvolt ő is. Nem beszélt, hanem evett. 
(K) is. Ették a fagylaltot, finom volt, sokkal jobb, mint bármi. Mint 
például németül karattyolni. Isteni a fagyi, gondolta (K). Mondta is. 
A német kölcsönös névmás einander, jelentése megfelel a magyar egy-
más kölcsönös névmásnak.

(4.3)
Mondjuk az unokabátyja német feleségének a mellét megfogni még 
jobb lett volna, gondolta. De nem mondta. Illetve hát kinek mondta 
volna. A kölcsönös névmás helyett gyakran a többes számú visszaható 
névmást használjuk (uns, euch, sich): Wir begrüßten einander. Wir be-
grüßten uns, üdvözöltük egymást. Sie zanken miteinander. Sie zanken 
sich, veszekednek egymással. 
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PROLÓGUS

Amikor hirtelen elfogyott a hold,
az árfolyamok is zuhanni kezdtek,
legnépszerűbb keresztnév az Ahmed volt,
a legnagyobb botrány meg a hónaljszőrzet.

Az Elvárás évének számai szerint
megdőlt az irónia világrekordja,
és a Borgói-hágónál szabályosan,
karóval döfték át az utolsó vámpírt.

Ekkortájt kezdték el rebesgetni nálunk,
hogy ne értsem félre, nem ezek miatt,
de az történt, hogy feltámadt a bátyám.

Álhír csak, mondtam, zavaros beszéd,
tóparti gyönge szél holdmentes éjben,
vártam, valameddig vezessen mégis,
az előttem élő nyomát kutattam.

Akadtak nyomok kétségtelenül:
cigarettacsikk, szeptember hangja,
egy gitárhúr és a pohár öblében
tanyázó néhány csepp gyomorkeserű.

Megvártam, amíg minden elcsitul,
és elindultam az ösvényen fölfelé,
a régi családi ház irányába.
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