
GYERMEKEK A MOSÓKONYHÁBAN. 

Nyikorog a pállott lépcső, titkos léptek koptatgatják, 
amint halkan lépdelve a pincemélybe suhanok 
és a homályos sarokban és a szappanízű ködben 
meglesem a mosókonyhák szenny es-szagú titkait. 
Leng a gőz és gomolyog, mint ízes pipa bodor füstje, 
befedi a kopott teknőt, ablakot, 
csillogó gyöngyszemek, párolt cseppek ülnek ki a 
mennyezetre, mint parány égre csillag parányok. 
A falakon cikkcakkoson virít a fehér salétrom 
s a rácsos ablak kis közén 
nem bír betörni a sugár, 
csak közelről látni egy-egy 
járókelő vásott talpát a zöldelő üvegen. 
Napsütés ottkünn, homály benn. 
Vígan pattog rozsdás katlan 
öblös mélyén a jó meleg, 
mellette gyermek szendereg, 
pólyás kis jószág, embercsemete, 
míg bátyja (lehet három éves is már) 
a pólyakötő csipkéjével jétszik. 
Zúg a víz, a katlan dohog, 
bugyog a víz, forr a pokol, 
a mosónő új vizet mer, új ruhát vesz 
és kisebzett ökleivel 
facsar, csavar, simogat. 
Néha megáll, fel-felsóhajt 
és a teknőn könyökölve 
tenyérbe ejtett fővel sír : 
Nem bírom tovább, már nem ! . . . 

Az ég alatt, tető alatt, a gőz alatt, teknő alatt 
pólya alatt ébred már a kisgyermek, 
kis kacsója ring előre, ring oldalra, ring fejére, 
pofijára lassú cseppel a plafonról víz pereg. 
(Mintha valaki sajnálná s nehéz szívvel, égő szemmel 
reá könnyet ejtene.) 
Megsajnálja magamagát, elhalkul a gügyögése 
és penészes apró torkán betegesen cérnavékony 
síró hangot ereget. 
Ránéz a nő anyaszemmel, visszaejti a ruhát 
a teknőbe és a kicsit az ölébe öleli, 



1045 

leül vele, játszik, babrál, 
majd kibuggyan a ruhából, rongy ruhából 
megtelt melle 
s a kis ajakra illeszti 
elfáradt testének ékét, rubintcseppjét, 
az életnek kútforrását. 
A nagyobbik lassan mozdul, 
(nem tanult vígan szökellni) 
a teknőből habot markol, buborékot ereget. 
Sápkóros arca kipirul és a színek képzeletét 
ingerlik, mint légy az alvót ; 
nem tudja, hogy arany is van, 
de tudatlan képzelete a buborék szép színével 
csodákat fest elibe . . . 

Igy mosnak a mosónénék, 
így játszik a gyerekük és 
így lakik jól a kicsi. 

Legyek egyszer már a hamelni boszorkánysípos, 
megpróbálom a csalogatást : 
Gyermekek a mosókonyhában 
ide gyertek most, gyertek, 
minden mosónők minden fiai, 
minden munkásnők minden lányai 
ide gyertek most, gyertek ! 
Míg anyátokat súlyos gőz öli, 
himes rétre várlak titeket, 
vigyázok rátok, szép mesét mesélek, 
kicserélem penészes torkotok 
s hogy csilingeljen rajt' ki kacagástok : 
aranyhangszert illesztek helyére — 
sipoló kis tüdőtök ellopom 
és hurrázó tüdőt adok helyébe, 
ernyedt eretekből kiszívom 
lassú véretek 
s forró vért eresztek testetekbe, 
mely sárga, mint bágyadt nap alkonyórán — 
Itt szép a rét, itt kék az ég, 
itt zöld a fű s arany a sugár, 
itt szól a rigó, ó, játszani jó, 
ép torokkal, tág tüdővel, piros vérrel, 
dundi testtel táncot járunk, fogócskázunk, 
s tejet iszunk, habos tejet 
mosókonyhák habja helyetti 

• Pálffy István. 
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