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Szülő-gyermek, mester-tanítvány

Mátyus AlizMátyus Aliz

Két és fél évesen
Látod, anya, lerajzoltam a na-

pot. Kócos. Ilyen nagyon elfújta a 

szél a haját. Könyvezzünk! Feküdj 

mellém, anya! Úgy aludjunk. Rá-

teszem a szoknyádra a fejem, hogy 

ne menj el. Anya, itt a mongol 

cirkusz! Erőbűvész vagyok! Nézd, 

hogy járok! Kutyákat szelídítek. 

Fújom a szaxofont. Vigyázz a ku-

tyákra, amíg felmászok az asztalra! 

Itt vannak Bandi, Kung és Kungsi. 

Meg a jószellem és a harminchat 

fejű sárkány. Most elfurulyázom 

a szerelemnek lángjávalt. Anya, a 

tanya az jó világ! Ott akarok nö-

vekedni a diófámmal. Anya, te ne-

kem a jószívem vagy. Anya, légy 

boldog! Csak akkor sírtam, ami-

kor harcoltunk. Ne harcoljunk, jó, 

anya? Jó volt nekem Pápán a pá-

pikánál. Messze van Amszterdam? 

Anya, nem mehetünk most oda? 

Vedd le a Brehmet! Nézzük a ku-

tyákat! Megmosom a szemem, apá-

tól tanultam. Akkor fényesebb lesz. 

Te is mosd meg, anya! Apa ma na-

gyon fáradt volt. Meg akarta mon-

dani az életemet. Rajzoljon nekem 

az apa! Menjünk a Margitszigetre! 

Menjünk múzeumba! Anya, meg-

varrtam a lepedődet. Fessünk! 

Temperával! Most te nyomj a tu-

busból! Építsünk várost! Hozom az 

állatokat. A Bartók-lemezt hallgas-

suk! Amin Kocsis Zoltán zongorá-

zik. Anya, összesöpröm a szemetet. 

Te tartsd a lapátot! Együnk mago-

kat! Vegyél fel! Nem akarok menni! 

Fáradt a lábam. Ez a diafi lm lesz az 

utolsó. A legeslegutolsó. Ezt olvas-

suk el! Végig! És újra! Bábozzunk! 

Nincs is fognyűvő manó. Boszor-

kány van? Tudod, én mi akarok 

lenni, anya? Virág és fűszál és törzs. 

Majd mindjárt elindul az autónk. 

Anya, félsz? Miért vetettél keresz-

tet? Fáradt vagyok, kérem a cumi-

kám, batyukám. Szép a lakásunk, 

csak a ház egy kicsit romos. Átlép-

tem egy folyót ám, átléptem egy 

folyót ám, átléptem egy folyót ám! 

Varázsfolyó volt. Anya, igen jám-

bor fajta vagy! Táncoljunk, anya! 

Én muzsikus leszek. Üstdobos, te 

meg hallgató. Cumizok, mert ha 

nem, nem lesz, ami szórakoztassa 

a számat. Valami nagyon jót talál-

tam ki! Anya, megölellek! Most te 

is! Anya, megpuszillak! Most te! 

Darazsas szép álmokat! Te is ezt 

mondd! Most mehetsz a dolgodra! 

Itt kicsi a Jézuska, most született. 

Itt a feltámadás. Anya, miért van 

bekötve a feneke ruhával? Fényké-

pet nézzünk! Itt már nagy voltam, 

anya! Lerajzoltam magamat. És 

simogat a gólya. Gondolkodom, 

mi az a mi. Ha meghalunk mind a 

ketten, akkor sírni fognak. Az éte-

lek, hogy nem esszük meg őket. Én 

nem fogom az én gyerekem fejét 

gyurmázni. Anya, ki volt az, aki-

nek azt mondták, nó, nó. Kereste, 

akit szeretett, és a rossz emberek 

nem engedték. A rossz emberek 

milyen országban laknak? A pokol-

ban? Kedves lány a Flóra. Menjünk 

haza! Anya, nem csinálok többet 

ilyen butaságot. Rajzoltam. Ha 

nagy leszek, én ülök a te helyeden. 

Anya, csinálok gyurmagyárat. Ki az 

az Erich Kästner? A tavasz meg az 

ősz látják, anya, hogy valaki megy 

a Balatonra, ugye? Olyan fáradt 

vagyok! Azt akarom még monda-

ni, hogy a nyestkutyák a kis do-

bozokban lesznek-e. Már nagyon 

vágyódtam a tanyára. Csokrot csi-

náltam, olyan, mint a kislányoké. 

A fi óka kiesett a fészkéből. Lent 

feküdt a földön. Arany feneke volt. 

Olyan, de olyan szép vagy, olyan 

vagy nekem, mint egy ablak. Mon-

dok neked kedveset: Nagyon szép 

virágom! Anya, azt már mond-

tam, hogy a kisbabád vagyok? Ez 

anya-betű. Anya, kik kapnak ebből 

a könyvből? Ne kapjon mindenki! 

Senki! Csak én, meg a gyerekeim! 

Tíz lesz. Biztos. Rajzolok. Tegyük 

majd a falra! Pont, pont vesszőcs-

ke. Majd rajzolj rá fület meg szá-

ját! Az nincs neki, csak szeme van. 

Nagy szeme. Hogy lásson téged. Ez 

repülő pingvin. Olyant nem tud-

tam rajzolni, ami jár. Fióka. Benne 

maradt a fészekben, de majd elrö-

pül. Nagy fi ú. El tud repülni egye-

dül. Ragasszunk papírt! Anya, te 

vagy az igazmondó varázstükör? 

Nézzük a Kormos Istvánt! Koszto-

lányi Dezső költő. József Attila köl-

tő. Anya, szereted az első versem? 

Három csillag van az égen, aludjál 

már kicsi szépem! Csiholom a kö-

vet. Az ősembertől tanultam. Na, 

ez a földgömb! Van Észak-Ame-

rika és Dél-Amerika, és itt, nézd, 

ez a zöld, itt lakik a grófanya, az 

én anyám. Madáranya. Ez a nagy 

lila: Akovandilájn. Dolinnijávanna. 

Vanna egy barna vadgalamb. Van-

dula meg egy fehér galamb. Tudod, 

olyan történetem is van, ahol a 

Dolinnijavannán olyan galambok 

élnek, akiknek nem árt a tűz. És 

megették a tüzet. Én vagyok a pos-

tás bácsi, két levelet hoztam. Ezt 

mind neked írtam. 


