
- A szívét.
- Hogyan? - kérdezte rémülten anyám és keze, míelőtt még a kilincshez

ért volna, lehanyatlott.
- Poharat tesz rá, az orvosságos poharat és nézi, hogyan ugrik minden

dobbanásra.
- En édes Istenem! - borzongott meg anyám és észre se vettük, már

belülre került.
Meddig birja még? Ugyan meddig birja? - fészkelődött benrnem megfo-

galmazatlanul a rémület.
Másnap virradóra meghalt.
Meghalt!
Szívszorftóan természetesnek tűnt az ébredés első pillanataiban. Arnikor

még nem döbbent rá az agy, hogy apánk mellett lesz még valaki, akiről be
szélünk, de soha többé nem ül le közénk.

Anyám, akinek 'él tragédia minden önuralmát f'ölélte, elkészülve átkozódott.
Verette Istennel, sorssal Róznerékat. Szüvágyiékat. A mi nyugodt anyánkat
nem láttam ilyennek soha.

Az egyik öltöztetőasszony imába kezdett. Erre édesanyám szeméből meg
indult a könny. Először láttam a könnyeit. Rettenetes volt.

Anyám sir. A könnyek koppannak, koppannak öntudatlanul magaelé emelt,
kikeményített kötényére. Hol van Lajcsi, aki segíthetne most ?

A bognárrnűhelyben akadtam rá, a koporsót csinálta. Szakértelemmel mé
regette a deszkákat, míntha idegennek csinálná, Semmi se látszott rajta,
bognár volt, zöld kötérinyel és colistokkal. Mozdulni se tudtam: lám, még se
szerette Rózát igazán!

Mikor Lajcsi észrevett, odaintett magához:
- Nézd - mutatott a munkapadja előtt tornyosuló, hártyavékony gyalu

forgácsra - koporsója aljára csináltam, hogy holtában puhán feküdhessen ..•

HAGYATEK

Vedd anyacsókom. Békességtől ám/n·ás.
Vedd áhítattal. Ez az esti áldás.
Legyen tiéd. Nem adhatok sokat:
szomOl"Ú »erset.. Könnyes sorokat.
Aztán ci zengő étetet hagyom rád,
miként valami régi-régi órát.
melsmek: zenéje rnult időkbe tiint ...
Anyám hallgatta - momdogasd. Becsüld.
Anyám poéta volt - leheld titokban,
ha majd virrasztó két szemem bekopp,am.
Anyám. szegény - igy szólj - csak döngicsélt.
Nem voU egyéb: alázatos cseléd ...
És azután sírj. Sírva-sír az árva.
S ha muzsikát hallsz, gond.olj majd anyádra.
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