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NÉMA JUDIT

Levelek voltunk
Néha szűk volt ez az együttlét: szemeid, mint a galambok, a város minden homlokzatának 

ormán ültek. Kék köntösödnél kékebb volt a kilátás. Konyhaablakodból az ég rozsdásan fo-
gazott, a falak hallgatagok, még száradt fel az éjszaka. Az ajtók koszosfehérek voltak, a pesti 
lakások mind egyformák. Azt mondtad, olyan vagyok, mint te – mint a vadak, elveszek a 
színekben... 

Kavicsokat dobáltál le a párkányról és hallottam minden egyes hangot, amit a kövek a mély-
ből visszavertek. Fáradt voltam, forró és sűrű az izzó üresség. Egy karcsú székbe csomóztam 
magam. Hüvelykujjam vérzett, véresre kattintgattam az öngyújtóval. Úgy éreztem, egyre ron-
gyosabb és sárgább minden, mint kezemen a bőr. Minden csak használódik, de nem hasznos. 
Izmaink rászorultak a torkunkban magasodó füstoszlopra, szívtuk magunkba az életet, és a 
fogalmazódó kérdések folyamatos abortusza miatt úgy tűnt, egyre fehérebb és csupaszabb az a 
szál, amibe születésemtől fogva kapaszkodom. Gondolatban egyre hosszabbra nyújtott karcsa-
pásokkal úsztál, majd hanyatt sodródtál visszafelé. Ujjaidat az erősödő hullámok a sziklákba 
zúzták – ilyenkor összébb húztad az öklöd – melleid váltakozva lökte feljebb a víz. Talán ek-
kor láttad születni az éjszakát, a hullámverést, ahogy az a nagydarab idő a világra jön. Láttad, 
ahogy nyílik az élet, az a csillagközi halk énekszó, láttad a világ rángását feloldani. Jól állt 
neked a napfény, akármilyen szomorú volt is a tekinteted. 

– Jó volt a reggel, még ha nem is mondtam, kellett az az ölelés – a verandán ébredtünk, és 
a világ, mint egy halszem, úgy tekintett vissza rám. 

– Ez a vallomás erős, erre nem is kellene gondolnod – mondtad. Valami zuhant és felkaptad 
a köpenyed, kezedben újra ott volt az a fél üveg, és kialudt a szó a szádban, csak csupasz füst 
maradt, kátrányfekete teljes hiány ragadt a nyelveden. Némán legeltem a fájdalmadat. Kifordí-
tott délibáb voltál, az elemi tartalom tiszta eszköze 

és megpillantottam magunkat, két ujjad közé szorított szájjal álltam. A nap erőszakosan vil-
logott. Egymás részleteibe merültünk; mikor sikerült pislognom, boldog voltam, mert azt hi-
hettem, nem vagyok, hogy meg sem születtem, mert soha semmit sem találtam vonzóbbnak a 
te hideg testednél, hogy mindenből magára harapott egy keveset a jég, cafatokban lógott rólad 
a nyers világ. Sokszor simultam rád emiatt álmatagon, ez is kevés, meztelenségünk összeért, 
közös pulzuspontokkal számoltunk, amiket teli erőből vert darabokra a zuhanyból alázúduló 
zápor, összeszabdalta a megfordított valóságot, a közös töredékből széthajló testet. Csak az 
arcod nem tartozott ide, inkább tűnt távoli tükörképnek. Elkevertem az előtte lobogó lángot, 
bár ne láttam volna, a fénylő tengeren túlra kívántam szálkás ujjaid közé fonódó ajkad gyenge 
hullámait. Ezt a szorítást kellett elvenni, hogy a nap a fejemet érje. Cigarettám a lefolyóba 
esett, parázsló fejével felfelé, mintha hátrafelé gyorsabb lenne az út. Ekkor kellett volna keve-
sebb levegőt vennem, akkor nem hígul a dohányfüst, jobban belém ragad, ha lett volna ereje, 
talán magába is szív. 

Nem volt különleges fénye a városnak, pedig előttem álltál. A föld száraz, de esőszagú volt. 
Az ég áraszthatott csak ennyi illatot. 

Ohio 

Egyedül elaludni, egyedül élni két évet jó, tizennégy évig semmilyen. Nyomorúság az örök-
kévalóságig látni, ahogy szálakra hasad a hajnal. A halál egy keskeny nyílás, átfújt rajta a szél, 
ami még játszott az épület tetején. Nem fájt, de egész nap, örökké verte az oldalunkat az eső. 
Az ujjak elveszítették érzékenységüket, kis szikra pattant vissza a sötétből. Levélillatunk volt, 
levelek voltunk, elfolyt velünk a víz.
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Megtanulunk 
az örökkévalóságban gondolkodni

I.
Emlékszem, mikor a föld hajlataiba nyújtóztunk, a parti sűrűben kibontottad karjaid, sok 

kezdetünk elveszett. Fényes homlokod szép volt, tisztán szép és velem átitatott. Létrehívóid a 
fénypontok, a végtelenül fényes lábak voltak a Lepkesoron, és az a kis híd, amit legkisebb uj-
jad a tenyeredről hozzám alkotott. Pirkadatkor a levelek megváltoztatták színüket, a parti sűrű 
pávazölden fogazott, akrillakkos fényjátéka elől beljebb húzódtunk. Érintésed árnyékában ma-
radt még egy kis fekete az éjszakából. Minden kedvesben van valami sötétség.

II.
Azt hittem, megtanultunk az örökkévalóságban gondolkodni. Ideánk várakozott, magában 

vackolt a fekete égben. Kértem, hogy találkozzunk, ahol régen az aranysárga napsugárban lát-
talak elfoszlani a kék ég előtt, ahol a hegyre harmonikázott utca lombokkal borított csúcsánál 
porzott szét a szél.

 
III.
Könnyű ruhában jöttél a nehéz esőből, mögüled a táj tompa villanásai látszottak. Átlépted 

a küszöböt, illatod lassan kúszott vissza az előszobába, körbecsavarodva a kis tér minden el-
ágazó eleme körül.

IV.
Fénysugárra tűzött anyajegyeket kötöttem a többihez, az évtized alatt meggyűrődött pers-

pektíván, átutazók parkja volt tested, szétrebbenő, gyenge ujjbegyeim számára.
 – Tükörképünk túl tiszta – mondtad –, a felhőtlen ég, a körülöttünk csengő űr.
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Fabula


