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grafitrajz
legelőször a matekfüzetbe rajzolom le. a 
legutolsó lap fonákára, hogy véletlenül 
se lássa meg senki. az osztálytársaim épp 
tízóraiznak a teremben, nekem üres lenne 
az ételesem, ha lenne, így inkább a csodára 
várok a folyosón. csodára várni olyan, mint 
egy hattyú szárnyai között észrevenni a 
naplementét. vagy sportszeletet kapni 
egy tíz éve nem látott apától. előbbi ritka, 
de legalább szép. utóbbi is szép lehet, 
de legalább ritka. elsőnek csak a lábát 
grafittal. a testénél bizonytalan vagyok. 
a saját testemmel is bizonytalan vagyok, 
s olyan szégyellős, hogy a tornaóra előtt 
az öltözőben a többi gyerek gatyájára 
sem merek ránézni. folytatom, de csak 
a vázlatot csinálom meg. valahol engem 
ebben a fázisban hagyhattak abba. keze 
megint grafit. a feje egy nagy, üres kör. 
állítólag soha, senki nem látta az arcát, 
és aki látta is, már rég elfelejtette. vagy 
meghalt, mielőtt beszélhetett volna róla. 
én is csak az álom előtti utolsó pillanatban, 
abban a vékonyka kis résnyi boldogságban 
látom, s mint mindenki más, ébredés után 
elfelejtem a részleteket. nagymamát is 
kérdeztem, de csak annyit mondott: -  
kisfiam! őt nem lehet csak úgy lerajzolni 
egy füzetbe. nem is folytattam tovább. 
csak néha-néha a füzet hátuljára lapozok 
meglesni, ott van-e még. mint apa biciklijét 
a kocsma előtt. előbbi soha, utóbbi mindig. 
hogy is lehetne csodát várni egy ilyen 
néhány vonalból megrajzolt négyzetrácsos 
arctól, akinek csak végtagjai vannak, és a 
semmibe lóg a keze.
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mielőtt rád dobják az első marék földet, 
mint ahogy egy hófehér abroszra a kávé 
ömlik, amikor megbillen porcelánszínű 
arcodon, le kell, hogy álljon a szíved, egy 
lassuló tehervonat mellékvágányra lüktet a 
vastestű éjszakában, és mozdulatlannak kell 
maradnod legalább annyi ideig, hogy már a 
madarak se repüljenek el rólad, csak addig 
fekhetsz ágynyugalomban, amíg valamelyik 
szomszéd nem les be az ablakon, nem kopog 
az ajtón s rád nem nyitja azt, a résnyi fény 
elsiklik néma homlokodon, nem tudsz szólni 
semmit, amikor a hideg tükörre nem ül ki 
leheleted, majd elvisznek, és ez lesz életed 
legcsöndesebb útja, egyben a legboldogabb 
is, gyönyörűre simulnak ráncaid, és ha 
szerencséd lesz, ősszel történik mindez, 
ilyenkor már hamarabb zárják a vaskaput a 
márványok körül, a sírás és a varjúkárogás 
különös harmóniává fonódik össze 
visszhangzó mellkasodban, s már inkább 
megfagynak a rovarok bábjai, nem pedig 
kikelnek, gyerekkori szárnyaid félig kifejlett 
csonkjai nyomják hátadat, itt már nem 
kérheted, hogy inkább hasra fektessenek, 
nem kérheted, hogy melyik ruhádat adják 
rád, és azt sem, hogy anyukád befejezze a 
születésedkor elkezdett meséket, vagy egy 
váratlan pillanatban az ölébe ugorhass a 
százéves diófáról, de közben hálás lehetsz, 
mert most hasonlítasz leginkább nagyapára, 
akit több százszor exhumáltál álmaidban, 
és most épp az a pillanat jött el, amikor 
megértheted az összes titkát, amit még 
kérdezni akartál tőle, amikor az ablakból 
figyelted lélegzetét, de már egyre gyűlik a 
föld, egyre magasabb kupac domborodik 
mellkasodon, és végül remek kilátás leszel a 
gyerekeknek az újonnan épülő játszótérre.
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