
Elsõ kép 
Húzom az idõt, berakom a mosásra váró ruhát a gépbe, komótosan felöltözöm,

ellenõrzöm, hogy tényleg lekapcsoltam-e a villanyokat a lakásban. Bezárom magam
mögött az ajtót. A Kolosy téren felszállok a hatvanas buszra. Nyugodtan leülhetek
bárhova, a héttõl nyolcig tartó zsúfoltságnak nyoma sincs. A gyerekek már ott
ülnek az iskolapadokban, szüleik pedig a fõváros munkahelyein. A Batthyány té-
ren süt a decemberi nap. Csak egy-két sehova sem sietõ férfival és nõvel találkozom.
Mielõtt lemennék a metróba, elszívok egy cigit. Háromnegyed tíz van. Eddig
mindennap odaértem anyámhoz kilencre, hogy felhívjam a kórházat. Tudom, hogy
nincs mitõl tartanom. Gondolatban százszor elpróbáltam, mit mondok az orvosnak.
Volt idõm felkészülni, hiszen apu már
kilencedik napja kómában van. Azóta
azon töprengek, vajon hogyan
reagáljak akkor, ha az orvos azt
mondja, hogy apu meghalt. Tudom,
hogy anyámék várnak, mégis abban
reménykedem, talán ma megúszom a
telefonálást.

 
 
Második kép
 Tíz éve vágom apu haját.

Anyámon kívül csak nekem van
fizikai kontaktusom vele, a kötelezõ
születésnapi puszin kívül azelõtt
sose értünk egymáshoz. Nem, ez
nem igaz. Egyszer mégiscsak elõfor-
dult. Tizenhat évesen teherbe estem,
s az abortusz után, amikor hazaen-
gedtek a kórházból, apu bejött a
szobámba, megsimogatta a fejem, és
megkérdezte, hogy vagyok. Nem
sokat kell vacakolnom ebben a sötét
fürdõszobában, ripsz-ropsz
elkészülök a frizurával, gondolom,
és egyáltalán nem élvezem, hogy ki van szolgáltatva nekem. Szeretnék minél
elõbb túl lenni a dolgon, addig is beszélek, beszélek, mintha a szavaimmal akarnám
ellensúlyozni a fizikai közelséget. Érzem, hogy ez nem sikerülhet, mégis újra
meg újra a szavakat hívom segítségül, hogy megnyugtassam aput, aki merev háttal
áll a tükör elõtt, a fejét egy milliméterrel sem fordítaná el semmilyen irányba.

 
 
Harmadik kép
 Nem pergett le élete filmje a halála elõtt. Csak egy hatalmas, meztelen talpat

látott aláereszkedni az égbõl, amely lassan, de biztosan közeledett felé, hogy
agyontapossa. Egy hónappal a kómába esése elõtt mesélte el ezt az álmát. Az
arcát eltorzította a rémület.
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