
Kalács-rondó 
Mindig is kannibál volt, mindig is 
az lesz minden gyermek. 
 
Anyám fonott kalácsból vacsorázott 
egyetlen vékony szeletet. 
 
Az utolsó kalács — még a zörgős nejlon 
csomagjában — megmaradt. 
 
A mélyhűtőbe tettem, elfeledkeztünk róla, 
most előkerült. 

Kivettük, kiengedett. Kinyitottam a zacskót. 
Elmondhatatlan illat, 
 
ami kiszabadult. Anyaszag. A kalács ízletes, 
friss, tökéletes az állaga. 
 
 

Másik generáció 
Bontogatom a bonbonosdobozt, 
amin szép betűivel áll fölírva: 
„Magánlevelek”. 
 
Benne, valóban, sok levélváltás 
egyik fele: testvéreitől, és tőlünk, 
gyerekeitől. 
 
De ezek szinte elenyésznek egy 
rendőrségi ügy (valaki be akart 
törni hozzájuk), 
 
egy régi bankszámla papírjai, és 
a kötelező mammográfiára hívó 
levlapok között. 
 

 
FALCSIK MARI 
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Két paksaméta csak nem jön elő: 
amiket rég holt barátnőjével és 
apámmal váltott. 
 
 

Árulás 
Ez a kiürített üregeit tátogató, 
hamvasan aggott kredenc, amit 
most áruba bocsátunk, ez a szép, 
kopott, itt-ott finoman vajjá 
sárguló kísértet, ez a puha átlátszóság, 
a sérült fehérségű csontpor, ami 
fordított mód a külsejét lepi — amit 
még én kapartam föl kis foltokban 
a körmömmel a kenyértartó rekesz 
ajtaján, hogy meglássam a drapp, 
szálkás, vékony deszkahúst —, ez  
utolsó, banális, rettentő árulásom. 
 
 

Fölszabadulás 
Ma először álmodtam valami fölszabadulás- 
félét, bár a körülmények igen gyanúsak voltak. 
Anyával és nővéremmel fejtől-lábtól aludtunk 
egy ágyban: fejjel a fal felé anya, ahogy szokott: 
megfésülve, hálóingben, rendben fölkészülve 
az éjszakára, mi ketten meg, felnőtt lányai fejjel 
a szoba felé, anyaszült meztelen. Anya lángforma, 
mandulakörmű kezével kecses mozdulatokat tett 
a levegőbe, mint utolsó napjaiban gyakorta, de 
mikor kérdeztem, mit mutat, a barna fürtökkel 
keretezett fiatal arca nézett vissza rám, és a régi 
élénk-derűs szopránja válaszolt: Csak valami szépet. 
Ettől pajzán jókedvem lett, életes fölindulás támadt 
bennem, mély gyönyörre vágyó: anyám meghalt, 
és valami szépet mutat nekem, ahogy elhessent, 
menjek, ugyanazzal a mozdulattal utat a szépre. 
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Karácsonyi történet 
Új fogalom: a nélküli ünnep. 
Bejgli és hal és fa és alatta 
együtt-éneklés nélküli, Budára 
átbumlizás nélküli árvakarácsony, 
üresünnep. A Fiú, méltán, a másik 
családi szárnyon, ahol még van 
nagymama: ott a helye. Itt amúgy is 
fölmarta az otthon bőrét a költözés 
éles előszele: ez már csak lakás. 
Dobozok, leszedett képek, itt-ott 
egy üres polc: ez a tér csak várja, 
hogy végre múlt legyen. Hogy a túl- 
parton, átal a hegyen elkeljen a másik, 
a fél éve már, hogy nem otthon, az 
egészen üres, az meg arra várva, 
hogy utolsó jövőnk záloga lehessen. 
Szobái összementek ebben, főleg a 
nagyszoba. A konyha viszont nagy 
lett, oly tágas, rá se ismerek. Minden 
sürgése, szaga, hangja elnyelődött, 
az is, ahogy nem férnek el benne, ha 
ketten egyszerre lépnek a spájzajtó 
felé: egyik a halért, másik a borért. 
A miénk még teli, bár az sem soká. 
A fűszerpolc már nálunk is foghíjas, 
de a spájzajtóban még egymásnak 
ütközünk. Mosolygunk, behúzódunk 
a még pakolásmentes gyerekszobába: 
nem nyitunk bort, nem sütünk halat. 
A gyűlő rőt felhőt vizsgálva, pizsama- 
köntös ünneplőnkben hátradőlünk, 
mérjük az eget, és velük vagyunk.
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