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Olyan volt minden, mint a többi álom-
ban; az emberek jórészt eltűntek, csak 
kevesen ma radtak a városokban, az 
utcákat felverték a növények, és bok-
rok meg fák nőttek az omla dozó há-
zakon. Ott mentünk, és egyszer csak 
messze egy lejtő végén nagy, nyitott, 
fehér épületet pillantottunk meg, 
olyat, mintha az apám tervezte volna. 
Gondoltuk, hogy nahát, talán mégis-
csak rajzolt magának egy házat, ahol 
lakjon; mentünk egyre közelebb, és 
akkor mind jobban látszott, hogy egy 
dombba van valahogy belevájva; fe-
hér oszlopok álltak ben ne, és rajtuk 
mindenütt gyönyörűséges szénrajzok, 
az apám rajzai. És G. egyszerre csak 
tényleg meglátta az apámat a fekete 
ruhájában, cigarettázott és azt mond-
ta neki: no, lá nyom… G. sírt, én kérdez-
gettem, hogy mi a baj, ő meg mutatta, 
hogy ott van Imre bácsi – de nem lát-
tam semmit, és apám azt mondta neki, 
hogy csak akkor fogom látni, ha (szö-
vegromlás).

Egyre beljebb mentünk a fehér osz-
lopok között. Volt ott egy szoba, ahol 
apám lakott és dolgozott, és a falakat 
csodálatos képek borították. Az épület 
hátul valahogy kinyílt, és egy sekély tó 

volt ott. Az emberek odajöttek, lassan 
egyre többen lettek, és azon mun kál-
kod tak, hogy apró ételdarabkákból 
valami alakzatokat építsenek. Az étel 
többi részét meg kel lett enniük, mert 
csak akkor sikerülhetett a dolog; az 
alakzatok segítségével meg akartak 
ta lálni egy különleges, üvegzöld anya-
got, amitől majd mindent tudni lehet. 
Azt az anyagot még soha senki nem 
tudta előállítani, de nagyon fontos lett 
volna, hogy megtalálják. És akkor G.-
nek egyszer csak sikerült. Szaladt hoz-
zánk és mutatta, hogy itt van, hogy 
meg van, de mindenki kinevette. G. sírt, 
de mindenkinek tett az ételébe egy 
keveset abból a zöld anyagból, és ami-
kor R. megette, hirtelen ráébredt, (szö-
vegromlás). Aztán G. rájött, hogy az az 
anyag odafent van az égben, csak 
eddig nem láttuk; onnan hul lik le pará-
nyi cseppekben, és az emberek meg-
eszik. Az apám készítette egész élete 
során, és va lahogy hat szögletes sej-
tekben van elrendezve odafent.

• 
Ott álltunk az apám sírjánál. A két bi-
ciklit a járdaszegélynek támasztottuk 
a túloldalon és csak néztük a virágokat. 
A tulipánok nyílegyenesen álltak; há-

rom hete voltak ott, és még mindig 
nem konyult le a fejük.

Egy magas férfi állt meg a sír mellett 
a feleségével meg a kislányukkal. A 
férfi az apám nevét mondta félhango-
san, meg még valami olyasmit, hogy 
hát itt van. Akkor megszólalt a kislány. 
Megismételte a nevet, és utána kis 
szünetet tartva azt mondta: építész. Az 
enyhe (szövegromlás) jellegzetesen 
színtelen hangján beszélt, és amikor 
az arcára néztem, lát tam, hogy csak-
ugyan arról lehet szó. Igen, építész volt 

– mondta az apja. – Meghalt? – kér-
dezte lassan a kislány, de úgy hangzott, 
mintha állítaná. – Igen, meg. – És volt 
apukája?

Az apja zavartan mondta, hogy hát 
biztos, igen, de ő már öreg volt; bácsi. 
Csend lett, aztán a nő megkérdezte a 
férjét, hogy volt-e gyereke a Makovecz 
Imrének. – Hát a (szö vegromlás), igen… 

– felelte bizonytalanul – de talán több 
is lehetett, azt nem tudom… 

Akkor feléjük fordultam, mert nem 
akartam kilesni őket, és azt mondtam, 
hogy én vagyok (szövegromlás). És 
vál  tot tunk pár kegyeletteljes, lassú 
szót az őszi, délutáni napsü tésben, a 
kislány pedig közben időnként halk, 
színtelen, tompa hangon azt mondta: 
Mako vecz Imre. Meg hogy: építész…

•
Minden héten elmegyünk a temetőbe. 
Minden héten bort vi szünk az épí-
tésznek (néha krumplicukrot) és szap-
panbuborékokat fújunk neki. A bort 
a sírra öntjük, elég po gány dolog. Télen 
olyan megrendí tő volt látni a vörösbor 
foltját a hóban, hogy nem tud tam el-
fojtani a (szövegromlás); akkor egy 
da rabig inkább pálinkát vittünk neki. 
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