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P I R O S  V E R A

Egyedi jellemzők
Nem tudok
megállni, mindenhova gyalog megyek. Aznap megmagyarázhatatlan eufória. 

Nem tudok elhallgatni.
Mi lenne, ha egy kicsit pihennél, megigazítom a párnádat. Direkt érintések,
pillanatok, rövid közlések, az utolsó napok
kényszeres rekonstrukciója. Rendkívüli élesség, ezt érzem
apám halálát követő első hónapban, az első másfél hónapban. Délután
felhívnálak, a hiány észlelése. Az élesség marad,
minimális
türelmem van bárkihez is a második hónapban. Váratlan
összegörnyedek, szorító mellkasi fájdalom a nap bármely szakaszában,
az élesség töredezik. Nehezen megy az írás. Aztán
percekre nyugalom, úgymond boldogság apám halálát illetően
a második-harmadik hónapban, ezt nem értem. Megint
otthon felejtettem a lakáskulcsát. Felmerülő banális kötelezettségek,
tevékenységek tologatása. Mindent tologatok. Képtelen vagyok
a múltidő használatára, mint például apám ilyen és ilyen volt. Inkább
nem írok a negyedik-ötödik hónapban. Ma nem
gondoltam rád, miközben a hatodik és a hetedik hónap
fele kiesik.
A hetedik hónap végén elfogadás, en toute simplicité, újra írok.
Sírás, magatehetetlen testként az ágyban, elmaradt vacsora, reggeli vagy
ebéd a nyolcadik hónapban, ezeket nem említem. Aztán
megkönnyebbülök. A halált megelőző utolsó
hónapok kényszerszeres felidézése, ami most, júliusban velem történik.
Kiegészítés,
ma nem gondoltam rád a fent leírt állapotok állandó jellemzője, kivétel
az első hónap. Akkor nem volt más helyzet.



35

Fáraó az Uzsokiban
Gurulós, olyasmi, mint egy ágy. Megnézhetném a Google-ben a pontos 
nevét. Talán beteghordozó ágy, amin apám fekszik. Fekete pólót visel. 
A földről, a kupacból rántotta elő. Az jó lesz, mondta, tegyem a kék 
hátizsákba, a papucs meg a pizsama mellé. Kintről nézem, oldalról. 
Tudja, a járvány, ki kell mennie. Nem, nem tudom. Az ablakon keresztül 
figyelem apámat. Apám szép. Két hete egyre szebb. Az elmúlt két hétig 
nem tudtam, hogy szép. Várakozik. Aztán a fáraó előlép.

Kapcsolattartás
Nem engedi, hogy hozzáérjek. A vírus.
Nem szeretné elkapni. Nem mondom, hogy
apukám, nem mindegy, Covid
vagy rák, heteken belül meghalsz. Azt mondja,
menjek ki a konyhába, a hűtőben van nekem valami.
Hogy szólt Lilinek, hozzon nekem.
Marcipán golyók.
Nem vagyok éhes. Egész nap
nem ettem. Nem kezdhetem a napot édességgel.
Nem kívánom az édeset. Az asztalnál ülök. Előttem
a csomag marcipán golyó. Apám nézi, ahogy eszem. Hogy
mindet megegyem. Megettem mindet. Egy kicsit rosszul vagyok.
Pedig szeretem a marcipángolyót.
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Hagyaték 1.1
Nem stimmel a dátum, ismétli az anyakönyvvezető.
Apám meghalt, semmi nem stimmel.
Ezt meg hogy érti, kérdezem.
A válás dátuma, mondja.
Nem igaz, elvette. Anyám után elvette
a vasutasnőt. Apám, a praktikus, sokat vonatozott.
Kidekorált ebédlő, vendégek, valami ünnep lehetett. Esküvő.
Nem találtam semmilyen papírt, vonatkozólag.
De a nevét tudja? Talán Mari.
És a vezetéknév? Vasutas,
ezt nem mondom, nem tudom, talán
Hatvanban lakott.
Akkor ők az illetékesek. És
nyugodjon meg. A lakásba bemehet, csak elhúzódhat
a hagyatéki eljárás.

Hagyaték 1.2
Mennyire hasonlítasz apádra, mondja nekem valaki.
Mire gondol, hogy az orrom, a szemem, a mosolyom, vagy
úgy profilból? Hogy nincs türelmem, és sokat okoskodok?
Vagy tudja, hogy meghalt, és kedves akar lenni. Vagy
nem tudja, és. És egyáltalán, miről jutott eszébe?
Ahogy a kanapén ülök?
Mi van vele, kérdezi.

Piros Vera Budapesten született, jelenleg Portugáliában él. Öt-hat éve foglalkozik rendszeresen írással. 
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