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Lackfi János 
 

Furcsa, veres virág 
 

Nem jól mondom. Apám az öcsém és a húgom születése előtt vesztette 
el a kezét. Nem tudott dolgozni, hát folyton keserű dohányt sodort 
vagy anyám körül sündörgött. Innen a hirtelen szaporulat. Én akkor 
már tizenhárom-tizennégy éves voltam. Magabíró gyerek. Semmi nem 
utalt arra, hogy lehetnék másképp is mint addig, másképp, mint egyedül. 
Nem is lettem. Az öcsém-húgom csak úgy mellém születtek. Tíz szót ha 
váltottam velük életemben. Merthogy azután rámszakadt a vállalkozás. 
Én űztem tovább a sírkőipart. Csontos, inas fiú voltam. Bírtam a követ, 
meg az is engem. Kettőn áll a vásár. Ha a kő mogorva, visszaüt, mor-
zsál, reped, a legszebb darabok mennek tönkre. Akár csiszoláskor. Ha 
toldozni kell, már lesheted: az életbe nem lesz olyan, mint előtte. En-
gesztelni kell a követ. Nekem mindig engedelmeskedett. Az apám keze 
kellett áldozatnak. Aztán ment minden a rendjén. A kő megkapta, amit 
akart. Én is a kőtől. 

Rosszul mondom. Öcsém-húgom születése után történt. Addig 
apám jókedvű, dévaj ember volt, úgy fogta vissza magát, hogy a klien-
seket meg ne nevettesse, hogy merően az özvegyek szemébe ne nézzen. 
Emlékszem, énekelt, miközben faragott. Az arra bicikliző nénik rosszal- 
lón keresztet is vetettek. Még tán örül is, hogy megy az üzlet, nagy a 
halandóság, mondogatták. Meg hogy istentelen ember, nincs meg benne 
a szakmája méltósága. Sokan kerülték is apámat emiatt. Nem ide jöttek 
temetéskor. Volt hová, körülöttünk a fél kerület kriptának nézett ki. A 
kertek tele faragványokkal, szobrokkal, sírkövekkel. Mintha a szemközti 
temetőből ide járnának a halottak lakberendezésért. Belőlük élt min-
denki. Mi, gyerekek, a sírok közt bújócskáztunk, kőangyalkákat, kereszt-
ről levált korpuszokat öltöztettünk babának. Nagy, márvány sírfedőkön 
ülve eszegettem akkoriban a krumplicukrot. Máig érzem fenekemen a 
kiirthatatlan hideget. 

Volt mindig elég vevő. Talán akik tartottak a nagydarab, vörösfejű, 
szinte süketnéma sváboktól. Azokban aztán volt méltóság. Dőlt belő-
lük, mint másból a pálinkaszag. Tőmondatokban beszéltek, még a ragot
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János Lackfi 
 

Quello strano fiore rosso 
 

Non dico bene. Mio padre perse la mano prima che mio fratello e mia 
sorella venissero al mondo. Non poteva più lavorare, passava il tempo 
ad arrotolare tabacco amaro e gironzolava intorno a mia madre. Di qui 
l’improvvisa nidiata. Io allora avevo già tredici-quattordici anni. Un ra-
gazzo fatto. Niente indicava che potesse essere diverso, che potessi an-
che non andare avanti da solo. Niente infatti cambiò. Mio fratello, mia 
sorella semplicemente mi sono nati appresso. Ci siamo scambiati sì e no 
dieci parole in tutta la vita. Perché poi mi trovai in bottega. Fui io a 
proseguire il mestiere di marmista. Ero un ragazzo ossuto e segaligno. 
La pietra mi andava a genio e anch’io a lei. Un gioco a due. Se la pietra 
è rabbiosa, risponde colpo su colpo e si sbriciola, si spezza, si rovinano 
i pezzi migliori. È così anche nella limatura. Se devi rimediare, è andata: 
non sarà mai più la stessa. Devi ingraziartela, la pietra. A me ha sempre 
obbedito. Solo chiese in sacrificio la mano di mio padre. Poi fu tutto a 
posto. La pietra aveva avuto quello che voleva e mi dava quello che 
volevo. 

Non dico bene. Avvenne dopo che mio fratello e sorella nasces-
sero. Fino ad allora mio padre era stato un uomo allegro, mordace, do-
veva trattenersi per non far ridere i clienti o per non fissare le vedove 
negli occhi. Ricordo che mentre scolpiva  cantava. Le signore che pas-
savano in bicicletta disapprovavano facendosi il segno della croce. «For-
se è contento perché gli vanno bene gli affari, muoiono in tanti…», di-
cevano. Un senzadio, senza la dignità del mestiere. Molti evitavano mio 
padre. Se avevano un morto, andavano da qualcun altro. Non era 
difficile, mezzo quartiere intorno a noi sembrava una cripta. I giardini 
erano pieni di intagli, sculture, lapidi. Come se i morti, dal cimitero di 
fronte, si recassero qui per ammobiliare casa. Tutti vivevamo dei morti. 
Noi bambini giocavamo a nascondino tra le tombe, vestivamo da bam-
bola gli angioletti di pietra e il Redentore staccato dalla croce. A quei 
tempi me ne stavo di solito seduto sulle grandi coperture di marmo 
delle tombe a sgranocchiare caramelle. Me lo sento ancora sotto le nati-
che quel freddo imperituro.  

C’erano sempre abbastanza clienti. Quelli che temevano i marmisti 
tedeschi, grossi e rossi, di viso e di capelli, e quasi sordomuti. Loro sì 
che avevano una dignità. Emanavano dignità come gli altri odor di 
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is lehagyták, ha tehették. Csak a végösszegből nem haraptak le egy petá-
kot sem. Apám meg szinte mesélt. Baritonja volt, úgy kínálta a köveit, 
dicsérte, mint a jószágot szokás. Ez a márvány, kérem, mint a tej. Mint 
a vaj. Vagy hogy milyen kemény, milyen simára csiszolható. Kopogtas-
sa, simítsa meg. Most a tenyerével. Aztán a keze hátával is. Vagy: érintse 
hozzá pillanatra az arcát. Mint a kisbaba bőre. Kérdezett a halottról is. 
Miben halt meg, mikor, milyen idős volt, sokat betegeskedett-e. Nem 
fontoskodott, nem hivatalnokoskodott. De nem is bizalmaskodott. Ér-
zett rajta, hogy kíváncsi. Ahogy az élet kíváncsi a halálra.  

Amazok, a szomszédaink, a halál pribékjei voltak, neki dolgoztak. 
Szótlanok, esetlenek, mindig félünneplőben, félig a halálban. Az apám 
élt. Feltűrt ujjú ingben, nadrágtartóban, ellenzős sapkában, füle mögött 
ceruzával. Télen egy szál vállára dobott rövid kabátkában. A mellén 
mindig nyitva. Kivillogott az ing fehérje. Ebből az életből lettünk mi 
hárman. Túlságosan is élt, mondták a nénik az eset után, Isten nem ver 
bottal, kihívta a sorsot.  

Én sem bottal verek, gondoltam, amikor hallottam, mit beszélnek. 
Szögesdrótot húztam ki a földön. Csak jöjjenek, biciklizzenek. Nyögve 
kászálódtak le a nyeregből. Nem gyanakodtak, akadt arrafelé a fűben 
mindig vasszög, üvegcserép. De rosszkedvük lett. Beléjük szakadt a 
rosszmájúskodás. Mint a méh fullánkja. Be sem köszöntek a kerítésen, 
lehajtott fejjel, fújtatva tolták a lelappadt kerekű járgányt. Ki sem láttak 
a kendőjük alól. Már nem ültek olyan magas lovon. 

Emlékszem arra a délutánra. Vonítást hallottunk a hátsó kertből, 
ahol egy szögletben apám a mázsás szürke kőlapon dolgozott. Mint lé-
gitámadáskor a sziréna, vagy mint a kutyák kórusa, ha rákezdi, sose 
tudni, miért is. Volt benne valami hátborzongatóan ünnepélyes. A hang 
felemelkedett, mint a réti sas, olyan egyenletesen körözött felettünk, 
hogy megdermedtünk. Anyám kezéből kiesett a lábas. Az enyémből a 
kisautó. A hang, mint valami szögesdrót, vagy mint a kígyóméreg, 
kúszni kezdett az ereinkben. Percekbe telt, mire összeszedtük magun-
kat, és hátraloholtunk. Apám jobb alkarja a feldőlt kőtömb alá szorult. 
Békamód rángó teste kifacsart helyzetben hevert a földön. Ahogy ké-
sőbb elmesélte, a kőlap megingott, ő pedig azt hitte, meg tudja tartani



SCRITTORI UNGHERESI ALLO SPECCHIO – ENERGHEIA 
 

251 

grappa. Usavano solo il soggetto e il verbo, se potevano, tralasciavano 
pure i suffissi. Non gli scappava però neanche un centesimo al saldo fi-
nale. Mio padre invece era un raccontatore. Con la sua voce da baritono 
offriva e lodava le pietre come fosse al mercato delle bestie. «Questo 
marmo, prego, è come il latte. Come il burro. Guardi quant’è duro e 
quanto diventa liscio con la limatura. Lo tocchi, lo accarezzi. Con il 
palmo… con il dorso...» Oppure: «Ci appoggi sopra un attimo la guan-
cia. È come la pelle di un neonato». Domandava anche del defunto. Di 
che cosa era morto, quanti anni aveva, se era cagionevole. Non era né 
troppo impiccione né burocratico. Nemmeno che volesse entrare in 
confidenza. Semplice curiosità. La vita che è curiosa della morte.  

Quelli là, i nostri vicini, erano invece i boia della morte, lavoravano 
per lei. Muti, goffi, sempre mezzi a lutto, mezzi già morti. Mio padre 
era vivo. Con le maniche della camicia tirate sù, le bretelle, un berretto a 
visiera e la matita dietro l’orecchio. D’inverno una giacchetta corta get-
tata sopra le spalle. Sempre aperta sul torace. Sotto gli brillava il bianco 
della camicia. Da questa sua vitalità siamo nati noi tre. «Aveva troppa 
vita», dicevano le signore dopo il fatto, «Dio non perdona, ha sfidato il 
destino».  

«Non perdono neanch’io», pensavo quando le sentivo parlare così. 
Tiravo per terra un filo spinato: «Venite pure a pedalare da queste 
parti.» Scendevano di sella doloranti. Non sospettavano di niente, nel-
l’erba c’erano tanti chiodi di ferro e pezzi di vetro. Ma divennero di 
umore cattivo. Le penetrò la bile. Come il pungiglione di un’ape. Non 
salutavano più passando accanto allo steccato, spingevano oltre la bici-
cletta con la gomma a terra sbuffando e con la testa affossata tra le 
spalle. Si chiusero dentro i loro scialli. Abbassarono la cresta.   

Quel pomeriggio me lo ricordo. Sentimmo un ululato dal cortile di 
dietro, dove mio padre stava lavorando su un blocco di pietra grigia pe-
santissimo. Come la sirena dell’attacco aereo o il coro dei cani, che 
quando inizia non si sa mai perché. Aveva un che d’un rito macabro, da 
mettere i brividi. Quel suono si levò come un’aquila sui campi e girò, 
girò sopra di noi, tanto da farci raggelare. A mia madre cadde la pentola 
dalle mani. Dalle mie l’automobilina. Quel suono cominciò a strisciarci 
su per le vene come un fil di ferro o come il veleno di un serpente. Or-
ribile. Vorticoso. Ci vollero minuti prima che ci riprendessimo per cor-
rere là dietro. L’avambraccio destro di mio padre era incastrato sotto il 
blocco. Il suo corpo giaceva contorto e rantolante per terra come quello 
di un ranocchio. Raccontò più tardi che la lastra si era sbilanciata, lui 
aveva pensato di riuscire a tenerla, ma quando aveva cominciato a 
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s mikor dőlt, már csak félig tudott kibújni alóla. Szerencse, hogy a feje 
nem maradt ott. Mikor odaértünk, nem próbált szabadulni. Behunyt 
szemmel, egyenletesen vonított, mint aki álmodik. Anyámmal nagy 
nehezen megbillentettük a követ annyira, hogy kiránthassa a karját. 
Anyám ekkor emelte meg magát, a derekára ettől fogva panaszkodott. 
Az az eset mindannyiunkat megjelölt valahogy. Apám tovább rug-
dalózott, nyüszített a földön, pedig lila, felhasadozott, szétlapult karja 
már kiszabadult. Csak ha levegőt vett, akkor tartott szünetet. Vállát 
ráztuk. Megpróbáltuk tenyérrel betapasztani a száját. Megharapott. A 
vonítás kiszabadult az ujjaink közül. 

Szóval a másfél mázsás műkő, az vitte el az apám kezét. Pontosab-
ban nem vitte el, otthagyta, lenyomtatta szépen. Az a nagy mahomet 
kőlap: először csak dülöngélt, határozatlanul, mintha egyik lábáról a má-
sikra állna, aztán fogta magát, gondolta, szundít egyet. Apám a fejét, 
mondom, még épphogy elkapta. Ha azt se rántja el, otthagyja rántot-
tának, lepénynek, no akkor megint nincsenek testvéreim, nincs vál-
lalkozás, szétcincálják az apám éhenkórász testvérei. De a karját, azt 
becsípte a kő, lepréselte szépen, mintha iskolai növénygyűjteménybe 
kellene beragasztani. Ki is rajzolódott minden ága-boga, csontja, ere. 

Sokszor elnézegettem később csak úgy, szórakozásból, akkor még 
nem vettem át a boltot. Igazából nem is gondolt rá senki, hogy átve-
gyem. Gyereknek számítottam, mégha a csontos, megnyúlt csuklóm 
hosszan kilógott is minden tavalyi ingem ujjából. Nem is nagyon ügyelt 
rám senki. Anyám, mikor elment a mentővel, éppcsak betette a kertka-
put, úgy szólt vissza, melegítsek magamnak vacsorát, ne várjam, feküd-
jek le. Mert annyira azért nem voltam gyerek, hogy el ne látnám magam. 
Szavam viszont semmi se volt a háznál. Szóval a kert végébe jártam, 
mert ott maradt az a kő, rajta a vörös rajzolat, nem dobta félre senki, 
nem törődött vele senki, az apám már haza is jött a kórházból, karját 
tőből levágták, téblábolt csak, lassan eladogatta a mintának készült kö-
veket is, mert újat faragni nem tudott. Felvehetett volna valakit, de ah-
hoz büszke volt. Őszintén lenézte a többieket, különösen nem akart 
valami vörösképű, szeplős sváb gyerekkel dolgoztatni. És az apám keze, 
mint az iskolai gyűjteményben a préselt növények, még mindig ott he-
vert a kert végében. Híres egy kéz! Mennyit bicskázott, pofozott, fogdo-
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cadere, s’era tirato via solo a metà. Per fortuna, non gli era rimasta 
sotto, la testa. Quando arrivammo noi, non cercava più neppure di libe-
rarsi. Ululava in modo uniforme, a occhi chiusi, come dormendo. Con 
mia madre sollevammo a fatica la pietra, quel tanto da far sgusciar via la 
mano. Mia madre si prese uno strappo. Da allora si lamenta per la 
schiena. Quel fatto lasciò un segno su ciascuno di noi. Mio padre conti-
nuava a scalciare a terra, guaiva, nonostante che il suo braccio, viola, 
squarciato, spiaccicato, fosse ormai libero. Faceva pause solo per pren-
dere aria. Gli scuotemmo le spalle. Cercammo di tappargli la bocca con 
le mani. Ci morse. L’ululato passò attraverso le nostre mani.  

Fu dunque un pezzo di marmo da un quintale e mezzo a portarsi 
via la mano di mio padre. Anzi, non la portò via, la lasciò lì, bella pres-
sata. Quell’enorme lastra prima si mise a barcollare, senza decidersi, 
come poggiando da un piede all’altro, poi pensò di stendersi un po-
chetto a dormire. Mio padre riuscì a malapena a tirar via la testa. Altri-
menti sarebbe rimasta là come una frittata, una focaccia, e allora niente 
fratellini e niente bottega, che sarebbe stata  squartata da quei morti di 
fame dei fratelli di mio padre. Il braccio invece venne tenuto stretto 
dalla pietra, che lo schiacciò ben bene, pronto per essere incollato  
sull’album scolastico dei fiori. Con tutto il disegno ramificato delle ossa 
e delle vene. 

Mi fermavo spesso ad ammirarlo, per puro divertimento, quando 
non avevo ancora preso in mano la bottega. In verità, nessuno pensava 
di affidarla a me. Mi consideravano ancora un ragazzo, anche se i miei 
polsi, lunghi e ossuti, scappavano fuori ormai dalle maniche di tutte le 
camicie dell’anno precedente. Non facevano molto caso a me. Mia ma-
dre, quand’era andata via con l’ambulanza, si era ricordata di me al 
momento di chiudere il cancello, per dirmi di scaldarmi la cena e an-
darmene a letto senza aspettarla. Non ero tanto ragazzino da non riu-
scire a badare a me stesso, ma le mie parole contavano meno di niente. 
Io andavo lì in fondo al cortile, dove quella pietra era rimasta con sopra 
quel disegno rosso. Non l’avevano portata via, nessuno se ne curava. 
Mio padre era già tornato dall’ospedale, dove gli avevano tagliato il 
braccio in tronco, e oziava vendendo anche una dopo l’altra le pietre  in 
mostra, dato che non poteva scolpirne nessuna nuova. Certo, avrebbe 
potuto assumere qualcuno, ma era troppo orgoglioso. Disprezzava 
francamente gli altri, né aveva intenzione di mettere a lavorare qualche 
ragazzotto svevo dalla faccia rossa e lentigginosa. Intanto la mano di 
mio padre, come un fiore pressato nell’album scolastico, rimaneva là 
dietro nel cortile. Mano famosa! Quante volte aveva usato il coltello a
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sódott ifjan, s mennyit vésett, csiszolt, festegetett aztán! Én meg kijár-
tam, az iskolai irkából kitépett papírra rajzolni kezdtem a furcsa, veres 
virágot. Nem mosta el az eső, pedig esett aztán, nem is egyszer. Az a 
kéznyom ott maradt, égő vörösen, s mintha még a kő tapintása is 
megváltozott volna ott, mintha beleégett volna a rajz. Mikor eleget 
másoltam, s már minden hajlékony szirom, görcsös elágazás a kis-
ujjamban volt, kiszemeltem egy másik kőlapot. Nem is igen tudtam, mit 
csinálok, előrajzoltam ceruzával a mintát, kiloptam a kamrából apám 
legélesebb vésőjét, faragni kezdtem. Apám épp kocsmázni volt, anyám 
a fehér ingeket mosta, mert azokról férjura az üresen fityegő vagy akár 
csomóra kötött fél ingujj szánalmas látványa ellenére sem mondott 
volna le. Kiáltott ugyan a kopácsolásra, hogy ugyan, mit csinálsz te 
gyerek, de aztán rám legyintett. Ekkoriban mind többször legyintettek, 
ha szóba jöttem. Egymással foglalkoztak inkább, éjszaka kihallatszott a 
spanyolfal mögül, forgolódtam, nagyon melegem volt, alig tudtam 
elaludni. 

És szemcsésre kivéstem azt a nyújtózó, görcsös, mégis kecses 
virágot, átfestettem vörösre, több rétegben, csiszoltam, kipótoltam, 
festettem, ahogy apámtól láttam, apám közben hazajött, a küszöbről 
odasandított hozzám, legyintett, evett valamit, inget váltott, és elindult a 
délutáni körre. Nem ivott sokat, nem is lett volna miből, órákig elüldö-
gélt egy-egy sör mellett, kellett neki a férfitársaság. A sírkövei társasága 
helyett.  

Késő délután volt, de még sokáig világos, és amint így ügyködöm, 
az utolsókat szépítem a kövön, megáll mögöttem valaki. Nyitva volt a 
kapu, a kuncsaftok miatt sose zártuk, s most is úgy maradt, bejöhetett. 
Kérdezte, mennyiért adom. Már ezt a követ, kérdeztem megütődve, 
aztán azt mondtam, az első munkám, hátha így kedvét szegem. Ügyes, 
mondta, no, hogy adom. A fejem fölött folyó esti beszélgetésekből 
tudtam az árakat, fejben számoltam, mondtam egy összeget. Már nyúj-
totta is, egy papírral együtt, amelyre nyomtatott betűkkel írták: 
Kalikóné, szül. Hovanyecz Rozália, élt 92 évet, emléke szívünkben él. 
Holnapra legyen rajta arannyal. Megbeszéltük, mikor jöhet érte, s amint 
a nagy, pohos ember cigarettázva elment (disznószemét, csapzott, őszes 
üstökét, leffedt száját még szinte láttam), berontottam anyámhoz, aki 
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serramanico, aveva schiaffeggiato, aveva pomiciato da giovane e poi, 
dopo, quanto aveva scolpito, limato, dipinto! Io andavo lì e disegnavo 
quello strano fiore rosso su un foglio strappato dal quaderno di scuola. 
Non lo lavava via neanche la pioggia, eppure piovve non una volta sola. 
L’orma della mano rimaneva lì, rossa. Al tatto la pietra era cambiata, 
come se quel disegno vi fosse stato impresso a fuoco. Una volta che 
l’ebbi ricopiato abbastanza ed ebbi nelle dita ogni suo petalo sinuoso, 
ogni suo ramo bitorzoluto, misi l’occhio su un’altra lastra. Senza sapere 
bene cosa facessi, lo disegnai con la matita e poi, preso dalla rimessa lo 
scalpello più affilato di mio padre, cominciai a incidere. Mio padre se ne 
stava all’osteria mentre mia madre lavava le camicie bianche, alle quali il 
suo signor marito non era disposto a rinunciare, nonostante la misera 
vista di quella mezza manica ciondolante vuota, o stretta in un nodo. 
Gridò qualcosa, per il rumore dello scalpello, come: ma che stai facen-
do, poi sbuffò. A quei tempi sbuffavano sempre, quando si trattava di 
me. Erano occupati con se stessi, si sentiva di notte, da dietro il para-
vento, quando nel letto mi dimenavo, perché avevo molto caldo e non 
riuscivo ad addormentarmi.  

Incisi quel fiore che si espandeva nodoso e nello stesso tempo cari-
no, ci passai sopra più strati di rosso, lo levigai, poi lo dipinsi di nuovo, 
come avevo visto fare mio padre. Mio padre nel frattempo tornò a casa, 
gettò un’occhiata dalla soglia verso di me, sbuffò, mangiò qualcosa,  
cambiò camicia e partì per il suo giro pomeridiano. Non beveva molto, 
per mancanza di denaro, stava semplicemente seduto per ore davanti a 
una birra, gli serviva compagnia maschile. Al posto delle sue lastre 
funebri.  

Fu sul tardi nel pomeriggio, la luce durava a lungo e io ero indaffa-
rato con la pietra, con gli ultimi ritocchi, quando uno mi si fermò die-
tro. Il cancello era aperto, non lo chiudevamo mai per i clienti, era aper-
to anche in quel momento, poteva entrare. Mi chiese a quanto glielo 
davo. «Questa pietra?», domandai sorpreso, poi gli feci sapere che era il 
mio primo lavoro, per togliergli la voglia. «Bello», disse lui: allora, a 
quanto? Io i prezzi li conoscevo dai discorsi serali che si svolgevano 
sopra la mia testa, feci il conto a mente e dissi una somma. Me la con-
segnò subito insieme ad un pezzo di carta scritto a lettere maiuscole: si-
gnora Kalikó, nata Rosalia Hovanyecz, 92 anni, vivrà per sempre nei 
nostri cuori. Per l’indomani con la scritta in oro. Ci mettemmo d’ac-
cordo su quando poteva venirlo a prendere e, allorché il tipo, grosso e 
panciuto, se ne fu andato fumando una sigaretta (lasciandomi davanti i 
suoi occhi suini, la testa grigia e arruffata, le labbra penzolanti), entrai di 
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épp a számtalan patyolat ing egyikét vasalta. A pénzt diadalmasan levág-
tam az asztalra. Nagy, kerek szemmel nézett rám, akárcsak apám, ami-
kor hazajött, eltették a pénzt, s éjszakai műsoruk a szokásosnál is hosz-
szabbra nyúlt és zajosabbra sikeredett. 

A kialvatlanságért aztán kárpótolt, hogy apám reggel nem ment 
kocsmába, segédkezett a betűfaragásnál, adogatta a szerszámokat, és 
nyelve hegyét kidugva maga festette kényes aranyfestékkel a bemetszett 
részeket. A szótlan, nagydarab ember pontosan érkezett, megcsodálta a 
kész művet, parolázott apámmal, s közben némi borravalót is kezébe 
nyomott, amit ő, mentségére legyen mondva, rögtön az idegen távozása 
után átadott nekem. Elsörözhette volna, akkor sem lázadok fel. Nemi-
gen volt mi ellen lázongni, alig is értettem, ami történik. Az idegen két 
hordárral, targoncával vitette el a követ.  

Ettől fogva nem nyugodtam. A borravalóból megvettem első pakli 
cigarettámat, s bár addig nem dohányoztam, ezentúl szinte a füstből 
éltem. Jóanyámnak úgy kellett belém erőltetnie a serpenyős krumpliját, 
a hurka-kolbászt, a sóskát főtt tojással. Meg is magasodtam, meg is 
inasodtam, észrevettem, hogy apám is több respektussal szánkáztatja 
rajtam olykor tekintetét. Az életünk nemigen változott, anyám gömbö-
lyödött, várta öcsémet, én nem törődtem vele. Néha megsimította 
tarkómat, ahogy ettem, könyökömön éreztem olyankor a hasát. Éjjel 
jobban aludtam, mert ők is óvatosabban bántak egymással. A szerszá-
moknak hamarosan új fészert eszkábáltattak össze, a régi sufnit meg-
kaptam én külön szobának. Ne kelljen az öcskös visítását hallgatnom. 

Merthogy ment ám közben az üzlet. És semmi se úgy, mint az a 
furcsa, hideglelős virág. Járkált, járkált a kuncsaft az ezerféle szokványos 
minta között, mert legyártottam azokat is, keresztet, angyalt, gótbetűs 
feliratot, aztán, általában, csak megállapodott a virágaim előtt. Mert volt 
már belőle szürke, fehér vagy fekete márvány alapon piros, piros kövön 
fehér vagy éppen halványkék, egyszóval mindenféle. Ez a különlegesség 
kellett nekik, híre is ment, egyik vevő hozta a másikát. Néha, hiúságból, 
öltönyt vettem, locsolókannát, virágot, és átlátogattam a szomszédba, a 
temetőbe. Nem kis elégtétellel fedeztem fel itt is, ott is a virágaimat. 
Kalaplevéve tiszteltem meg minden alattuk fekvő halottat. 

Sokan kérdezték már, miféle motívum ez. Egy ízben még a főisko-
láról is kijött egy osztály. A tanár vállon veregetett, kérdezte, van-e még 
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corsa da mia madre che stava stirando una delle innumerevoli camicie. 
Trionfante gettai i soldi sul tavolo. Sbarrò i suoi occhioni rotondi, come 
del resto fece mio padre al ritorno a casa, misero via il denaro e il loro 
programma notturno si fece più lungo e rumoroso del solito.  

La mia insonnia venne poi ricompensata. Mio padre la mattina non 
andò all’osteria, si adoperò ad aiutarmi nella scultura delle lettere, mi 
passò gli arnesi e si mise lui, con la punta della lingua fuori dalle labbra, 
a dipingere in oro, che è una vernice delicata, le lettere incise. Il tizio 
grosso, un tipo di poche parole, arrivò puntuale, ammirò l’opera, chiac-
chierò con mio padre e gli passò la mancia, che lui, sia detto a suo fa-
vore, consegnò a me, subito dopo che l’estraneo se ne fu andato. Se la 
sarebbe potuta spendere in birra, non mi sarei ribellato. Non c’era 
molto da ribellarsi, io capivo a malapena cosa stesse accadendo. L’estra-
neo fece portare via la pietra da due con la carriola.  

Da allora non ebbi più pace. Con la mancia comprai il mio primo 
pacchetto di sigarette e, nonostante prima non fumassi, cominciai a vi-
vere quasi esclusivamente di fumo. Mia madre, adorata, doveva farmi 
ingoiare con la forza le sue patate in padella, le salsicce, gli spinaci con 
l’uovo sodo. Comunque crescevo, mettevo su muscoli, notavo che an-
che mio padre ogni tanto faceva scivolare lo sguardo su di me con più 
rispetto. La nostra vita tuttavia  non cambiò un gran che, mia madre si 
arrotondava, aspettava mio fratello e io non me ne curavo. Qualche 
volta, quando mi accarezzava la nuca mentre mangiavo, col gomito 
sentivo la sua pancia. Di notte dormivo meglio, anche perché loro si 
comportavano con più attenzione. Poi venne costruita una nuova ri-
messa per gli arnesi e quella vecchia mi fu data come camera, per non 
dover sentire gli strilli del fratellino.  

La bottega intanto prendeva il volo. E niente si vendeva meglio di 
quello strano fiore da brivido. Il cliente vagava tra i soliti mille cam-
pioni, perché facevo anche croci, angeli, iscrizioni con lettere gotiche, 
ma poi si fermava davanti ai miei fiori. C’erano quelli rossi su base di 
marmo grigio, bianco o nero, quelli bianchi o celeste chiaro su pietra 
rossa. Di tutti i tipi insomma. La specialità andava, si diffuse la fama, un 
cliente tirava l’altro. Ogni tanto, per vanità, prendevo la giacca, l’annaf-
fiatoio, qualche fiore e andavo al cimitero. Scoprivo con non poca sod-
disfazione qua e là i miei fiori. Onoravo ogni morto che giacesse sotto 
di loro, togliendomi il capello.  

Me l’hanno già chiesto in tanti che disegno è. Una volta è venuta 
anche una classe dall’Accademia. Il professore mi dava pacche sulle 
spalle, mi chiedeva se avevo qualcos’altro di simile o se il resto era ro-
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ilyesmi vagy a többi mind bóvli, a fiatalok hümmögve méregettek, a 
virágot nézték, tapogatták, jó széles, kőhöz való tenyerük volt, bütykös 
nagy ujjaik. Nekik azt mondtam, óegyiptomi – ezt a tévéből szedtem – 
az egyszerűbbeknek, hogy székely kapuról való. Pedig még ott hevert a 
kert végében a kő, az tudta az igazat. Ott futkostak testvéreim, akik eb-
ben az igazságban fogantak. Apám-anyám csak hallgatott. Az arannyal, 
szemhunyorítva, továbbra is apám festett. Ő, aki nem dohányzott, 
ilyenkor mindig kért tőlem egyetlenegy szálat. S mire elfüstölte, készen 
is volt. Inget váltott, mehetett a cimborákhoz. 

Egyedül maradtam, a bolt akadozik. Egyre többet iszom, nem állok 
meg az apám egy-két poharánál. A virágok egyre kuszábbak, a vevők 
egyre kevésbé értik. A felállított kövön babonából már sosem igazítok. 
Ha ránézek, hátra kell lépnem egyet: úgy látom, mintha inogna. Figyelsz 
rám? Lassan elereszt az apám keze. Kihullok belőle. 
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betta, i ragazzi osservavano il fiore borbottando, lo guardavano, lo pal-
pavano, avevano delle belle mani grandi, adatte alla pietra, con dita lun-
ghe e callose. Gli dissi che era un motivo egiziano antico, l’avevo preso 
dalla tivù, ai più semplici raccontai di averlo copiato da un portale tran-
silvano. Ma quella pietra giaceva ancora lì in fondo al cortile, lei sapeva 
la verità. I miei fratelli, concepiti da quella verità, correvano lì. Mio pa-
dre e mia madre non dicevano niente. Mio padre continuava a spennel-
lare l’oro strizzando gli occhi. Lui che non fumava mi chiedeva sempre 
una sigaretta. E quando l’aveva finita, il lavoro era pronto. Cambiava 
camicia e andava dai suoi compagni. 

Adesso sono rimasto solo, la bottega va avanti a malapena. Bevo 
sempre di più, non mi fermo ai due bicchieri di mio padre. I fiori sono 
sempre più confusi, i clienti li capiscono sempre di meno. Tiro sù una 
pietra, ma non mi va più di metterla dritta. Se la guardo, devo fare un 
passo indietro: è come barcollasse. Mi senti? La mano di mio padre 
piano piano mi lascia. Non mi regge più. Scivolo.  




