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egy szusz
1. Köményes tea. Liszka kavargatja az illatot. Szinte súlytalan, szinte ködszerű. Nagy‑

apa lassan veszi át a pizsamáját. Akár a börtön, bőrre nehézkedő csíkokból a sö‑
tét. Nem engedik közel az álomhoz. Csak Nagyanyának van helye az ágyon túl. Horkol. 
Szuszmatol benne a mélységes idő. Tejszerű képek, a csillagrendszerből csent nyál, távol‑
ságok sűrű szövetei. Liszka fél. Az elalvás kénes odú. Hideg és belakhatatlan. Ismeretlen 
utakba temeti a lelkét. Nem nyitja ki a szemét. Halkan szorítja magához az odaejtett kö‑
vet, ami alig csillog a szeme helyén. Súlyos. Nagyanya tenyérrel szorítja le. Aludjon. Alud‑
ni kell. Pont most, pont mikor az óra a kövér számhoz ér. Nagyapa kioson, betuszkol‑
ja magát a rezsó mellé. A tűz hirtelen lobban. Összegyűlik, és kipállott felhőként kering. 
Liszka hallgatja, ahogy Nagyapa beleszív a cigaretta mulandó testébe. Ahogy köhög egyet, 
majd a háta a karcos fémhez ér. Látja Nagyapa dióhéjszerű arcát. Vékonyra bontja a füst, 
langyosra vasalja a kéj. Nagyapa kinyitja a mellkasát, mint egy rozoga ajtót, ami a meg‑
nyugváshoz visz. Kilégzés.

2. Csak onnan lehetett még valamit a jelenbe lopni belőle. Nagyanya elzárta pedig. 
Pár ruha, és egy retikül. Liszka megleste, majd egy este kivette maga mellé. Anyaja 

utolsó tárgyszerű testetlenségei. Ennyi maradt a puha bőrből és a szénfekete szaténhajból. 
Cipzár, madzag és válltömés. Nagyanya nem mesélt róla. Akárha a kútból húzná a szava‑
kat, úgy szenvedte föl az emlékeit. Vissza is ejtette, amint Liszka kérdő arcába ütközött 
a szeme. Megpofozta titokban. Hátha elfelejt kérdezni. Hátha nem lesz kedve rágondolni. 
De Liszka őrizte. Magához húzta a nyári kisruhát. Közel, már szinte beleharapott. Hátha 
felsikít, mert fáj neki. De az csak csonttalan feküdt az ágyon. Zsírkréta kellett volna, vagy 
varázspor. Liszka beletúrta a táskába az apró ujjait. Anyaja szája, kicsi fogak, fülledt bánat. 
Talán majd sikít. De semmi. Néma volt az anyag, mint Nagyapa. Zavaróan halk és igazul 
hallgatag. Nem volt miről beszélni. A halál finom pókhálója mindent körbeért. Csak azt 
a kis polcot nem a szekrényben. Csak ott lakott még valami. A titok. Egy darabka múlt, 
amihez oda lehetett bújni. Anyaja szaga. Elképzelt és valótlan síkok lenyomatai. Az élet. 
Egy ismeretlen szövet sóhajai.
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3. Nagyanya félrenyelte. Nagyapa ütötte a hátát, hátha kicsusszan. De az alma nem 
engedte Nagyanya torkát. Szorítgatta. Liszka rémülten leste a fuldokló zuhanást. 

A merülést. Ahogy az idő másodpercekre bomlik, és lassan emészti fel a félelem héját. Nagy‑
apa maradt csak rezdületlen. Ütötte a csontok melletti lépcsőt, a beszorult és elvesző időt. 
Liszka tudta, hogy a szomszéd kertjéből van. Hogy onnan lopta Nagyanya. Piros volt, akár 
a friss vér a csuklón. Kerek, mint a szélesre dagadt Hold hasa. Édes és savanykás húsában 
soha nem jártak kukacok, nem csipkedték varjak. Érintetlenül egyszerű volt még. A leg‑
alsó ág végén. Pont olyan magasan, hogy csak fel kellett nyúlni érte, és leszakítani. Kitép‑
ni a gallyból, elhasítani a gondolattól. Ellopni. Mint isten. Anyaját.

egy jel
1. Gézszerű test. Átázott árnyék a fal. Mosható igeidők. Nagyanya szögletesre vágta 

a körmét. Szúrjon. Ha valaki kérdezné, ha valaki megfogná. Csak Nagyapának volt 
olyan kemény tenyere. Szorongatta elalvás előtt és reggelente. Nagyanya mindig megnéz‑
te az összeérő kézfejük. A távolságok vontágszerű pontjait. A kikötőben. Rozsdás hajók 
nyikorgó és egymáshoz kötött testei. Szélcsend.

2. Anyaja régen egy csillagból zuhant. Mázsásan. Liszka így rajzolta a tenyerébe. Fő‑
leg azokon a rothadóan fülledt nyári éjszakákon, amin mindenhonnan halott sár‑

golyók potyogtak. Biztos Anyaja is. Nagyanya hallani sem akart a születésről. Nem akarta 
érezni magában újra a lényt. Ezért inkább zavartan felmosott, ha faggatni próbálták. Mint‑
ha a magzatvizet mosná még mindig. Mintha a vért törölgetné. Liszka követte a mozdu‑
latait. Megtörtek a sarkoknál, rángatóztak a szekrény széleinél. Összeszorultak a tárgyak. 
Nagyanya kiszorította őket a szobából. A bánattal. A sorvadó testtel. Elrepültek volna, de 
nem tehették. Nagyanya egyre jobban zuhant a padlóba. Már maga volt a fa, a kő és a víz 
is. Majd megállt. Sóhajtott. Liszka felállt az ágyon és feszülten követni kezdte a szája vo‑
nalát. Hátha. De Nagyanya nem mondott semmit. Csak futott a vér az ajkaiban. A leve‑
gő szétterült az orra résein. Kavarogni kezdett a csontok mögött egy ér. Kipirult. Életre 
kelt az arcán valaki ismeretlen. Egy furcsán szép és nőies alak. Vasalt bőrrel és könnyű iz‑
mokkal lépdelt az ágyhoz közel. Szürke lett a szeme, illatos a bőre. Belenézett Liszka arcá‑
ba, megigazította homlokra kunkorodó haját. Megpuszilta a homlokán. Majd, mint egy 
nehéz léggömb, visszazuttyant a kérges testébe. Élt. Valaki. Egy kicsit.

3. Aznap csend lett. Befőttes üveg a ház. Lassú lebegés a falak között. Koccanás. Liszka 
fekszik a hatalmas ágyon. Könnyű lenne elrepülni, felemelkedni, majd lezuhan‑

ni. Vagy sikítani. Hátha Nagyapa berohan. Hátha Nagyanya a fejéhez kapva kiabál. Kör‑
be a világot. És az megáll egy percre. Hosszan, akár egy mélyen és sokáig visszatartott lé‑
legzet. Aztán újra nekilódul, és a szédült felhők belezuhannak a földbe. Az ég kiég, akár 
egy régi film. A madarak szárnyai karcolják az ürességet. Ólomüvegként törik szét a pil‑
lanat. Liszka meg csak fekszik, halkan számolja a széthulló testek éleit. A csendet. Ami 
megmozdíthatatlan. A fedőt betekerte egy ismeretlen kéz. Talán Anyaja. Hogy ne mer‑
jen senki hangosan sírni.
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