
VATHY ZSUZSA

REGGEL, ESTE VAGY NAPKÖZBEN AZ UTCÁN
Ma halt meg anyám. Vagy talán tegnap, nem is tudom pontosan. Amenhelyből
sürgönyözték: "Anyja meghalt. Holnap temetik. Tisztelet. Részvét." Egy anyja
van mindenkinek. (A. Camus)

Anyácskám. ha meghalsz, mi lesz a virágaiddal? Kié lesz a karácsonyi kaktusz, a
fokföldi ibolya, a majomkenyérfa, a krisztustövis? Kié lesz a szemüveged? Az-éj
jelilámpád? A rózsafüzéred? Apám levelei, az esküvői képetek, a családi képek,
ahol mindig riadt vagy, a yasúti igazolványod, a buszbérleted, az útleveled? Kié
lesznek a sámfán őrzött, megkímélt cipők, a csipkés hálóingek, a levendulás
molyirtó zsák, a stoppolt nejlonharisnyák? A gyűszűd, a kisollód, a stoppolófád,
a szekrényből szanaszét guruló, százszínű hímzőcérnád? Kié lesznek a kalap
jaid, a retiküljeid, a kártyák, barátnőid levelei, a cédula, hogy ,,3-kor itthon
leszek", a nyugták, a számlák? A mindig elutasított kérvények, a válasz nélkül
hagyott levelek, a térti vevények? Kié lesz a szekrények vertcsipke-dísze, a kar
nis, a függöny, a negyvenéves lábosok, a tarkedlisütő, ~ vízmelegítő fazék, a fél
fülű rántásos edény, a partvis, a kopott cirokseprű, a fényesre szidolozott mér
leg, a bárdnak is beillő kenyérvágó kés? Kié lesz a kötényed, a papucsod, a házi
ruhád? A tükrös toalettasztal, a púderjaid, rúzsaid, a fényvédő krémed, a
szemöldök-ceruzád? Utolsó megkezdett hímzésed, varródobozod, anyádtól ka
pott tűpárnád? Kié lesz apám százéves írógépe, a zsúrkocsi, a kopott szőnyegek,

a negyven éve nem használt cilinder, a pulóvereid, a fekete sálad, a fekete cípöd,
a gyászra tartogatott fekete ruhád? Kinek kellenek a másféle világra méretezett
ágyak, vitrinek, alószőr matracok, a vitrinből a kölnik, a féltett parfümök, a
semmitmondó csecsebecsék? Kié lesz a telefonjegyzéked, néptanítói okleveled,
hatósági erkölcsi bizonyitványod, a karórád? Ha meghalsz, kié lesz a nyakadról
a durva ezüstlánc, a hálóing, amit utoljára viseltél, fésűd, tükröd, töltőtollad,

pénztárcád? E~ kié lesz az öt szem negró cukor, amit sebtiben gyömöszöltél a
táskádba, amikor meghalni indultál? Kié lesz a a jegygyűrűd, apám jegygyűrűje,

a fogkeféd, az ébresztőórád, a foszló imakönyved, a kézzel foltozott ágyneműk és
a rózsás herendi levesestál? Kié lesz a kissámli, a fásláda, az ajtók elől a lábtör
lők, a lakáskulcs, a pincelakat, az erkélyről a ruhaszárító kötél? Kié lesz az öt
száz fénykép, az újság, amit apám olvasott utoljára, a díszpárnák, a damasztabro
szok, az azsúrozott szalvéták? Es kinek kell a konyhakredenc, a habverő, a ha
rapófogó, amozdíthatatlan előszobaszekrény,a neked dedikált könyvek és az aj-
tóról a névtáblád? .

Anyácskám, ha meghalsz, majd elmúlik a hűvös, keményitett ágyneműk ideje,
a karácsonyi pulykalevesé, a rakott káposztáé, a birsalmabefőtté, a születésnapi
tortáké és a vasárnaptól vasárnapig tartó rendé. Elfelejtjük a Gyertyaszentelő

Boldogasszonyt, a Kisasszony Napját, az Urnapját, a Szeplőtelen Fogantatást.
Ruháinkról eltűnnek a türelmes, apró öltések, lyukasak maradnak a zsebek,
szakadtak az ingek, a szoknyák. Nem kérdezed, mikor megyünk, miért nem
írunk, semmit nem kérdezel, eltűnik veled a szelídség, a hűség, elapad egy ki
meríthetetlen forrás.

Anyácskám, ha meghalsz, majd kivesz belőlem valaki. Nem fáj, mondják, meg
kell lennie, csak a helye fáj. De azért gyakran sírok, este, reggel vagy napközben
az utcán, mert semmi nem olyan, mint régen. Nincs, és nem is lesi anyám.
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