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Kavicskönnyek
Mostanában újra álmodom. Újra és újra ugyanazt az álmot. Ál
momban félek. Egyedül vagyok. Elveszek...

Hatalmas kapu előtt állok. Vasvirágok díszítik, feketék. Tudom,
hogy fekete, mert a színeket már ismerem. Fehér táblán furcsa jele
ket látok. Ezeket a jeleket az iskolás testvéreim betüknek hívják, de
én még nem tudok olvasni. Csak négy éves vagyok. Ha tudnék,
sem érteném, mit jelent "GYIVI, Pest megye. Látogatási idő: vasár
nap 14-18 óra között."

Izgatott vagyok és boldog. Ma van a születésnapom. Anya azt
mondta, nagy meglepetést tartogat számomra. Én még nem tudom,
mi az, hogy "meglepetés" - de biztos finom lehet, édes, akár a
kakaó. Azt nagyon szeretem. Egyszer már ittam. Majdnem egy
egész bögrével. Azután apukám hazajött, kiabált az anyukámmal.
Olyan hangosan kiabált, hogy eltörött a bögre. Kiömlött a kakaó.
A Bundás kutya és a Hattyú örültek. Gyorsan felnyalták. Én sírtam.
Olyan hangosan kiabáltak, hogy nem hallották meg. Anyukám is
sírt. Biztos ivott volna ő is kakaót.

Anyukám azt is mondta, ha jó leszek, kapok egy igazi biciklit.
Már láttam olyat. Pirosat. A szomszéd lány azt mondta, az ő bicik
líje macskaszemes. Alaposan megnéztem, hol lehet rajta a macska
szeme. Nem láttam. Biztos azért, mert még olyan kicsi vagyok.

Jó leszek, azt ígértem. Szépen fogom az anyukám kezét a szép
kezemmel, s a ballal a testvérem kezét markolom.

Óriási sárga ház elé érünk. Ebben a házban sok bicikli elfér. Kint
az udvaron egyet sem látok. Belépünk a házba. Csönd van. Sötét fo
lyosón várunk. Unatkozom. Egyszer csak félni kezdek, éhes vagyok
és pisilnem is kell. Megígértem, hogy jó leszek, így nem nyafogok.

Hirtelen kivágódik mellettem egy ajtó. Egy néni lép ki rajta. Jaj, de
vicces! Piros a haja és szemüvege van. Ránk néz, és én fázni kezdek.

- Akkor maga most menjen! - szól anyámra. Nem értem. A test
véreim se értik, pedig ők olyan nagyok. Erika már nyolc éves is el
múlt. Már nem tartom viccesnek a néni haját, sírni kezdek.

A szemüveges néni erősen fogja a karomat. Fáj. Kiabálok, Jó le
szek, azt kiabálom, sose leszek rossz!

Anya a virágos kerítésnél áll. Nem néz rám. Talán nem hallja.
Üvölteni kezdek, a földhöz verem magam, aztán a néni szeművé
gét. A néni felpofoz. Mire újra anyára nézhetnék. már nem áll ott.
Csak a virágok tekergőzneka rácsokon. Innen kígyóknak látom az
indákat. Félek a kígyóktól. Elsötétül a világ.

Fehér csempe a falakon, forró a víz, gyorsak, durvák a mozdu
latok. A kezek nem simogatnak. Csattog az olló, a szőke, ártatlan
fürtök bánatosan hullanak a vizes kőre.
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Sokan vagyunk, de hol vannak a testvéreim? Hosszú folyosókon
keresem őket, egyre reménytelenebbül. Kiabálnak velem. Takarod
jak vissza a helyemre. Ezt üvöltik bele az arcomba. Félek. Hol van
a helyem?

Nem tudok enni. Nem tudok aludni. Kuporgok mozdulatlan. Bá
natbéklyó kezemen, lábamon. Már nem kiabálnak velem.

Könnyeim szürke, rücskös kavicsok. Legördülnek arcomon. Vé
resre sebzik bőrömet. Kavicskönnyeim maguk alá temetnek.

Sok idő telik el. Elfogynak a könnyeim is.
Sok idő telik el, én nem mérhetem. Felnőttek jönnek-mennek kö

rülöttem. Beszélnek rólam sokat. Olykor hozzám is szólnak. Nem
válaszolhatok, anyám magával vitte a szavaim.

Sok idő telik el. Mosolyognak rám. Én nem mosolygok. Anyám
magával vitte a mosolyom.

Ceruzákat kapok, színeset, mellé nagy lapokat. Rajzolok. Fekete
felhőt, fekete napot, fekete madarat. A testvérem meglátogat. Be
szél hozzám, megsimogat. Sírunk. Együtt rajzolunk. A fekete égen
apró sárga csillagok. Őszi erdő, szelíd lovak.

Újra tanulok beszélni, ha alszom, újra álmodom.
Már öt éves vagyok. Tudom, mert anyám meglátogat. Elfordu

lok. Haragom pusztító. A folyosón minden virágot tövestó1 kiszag
gatok. Ugrálok a cserepeken. Megvágom magam. Elküldik anyá
mat. Zokogva, véresen rohanok utána. Többé sose látom.

Sok idő telik el. Iskolába járok, az időt már számolom.
Élek, tanulok. Élni tanulok.
De könnyeim kavicskönnyek és az égen fekete nap.

Mostanában újra álmodom. Aztán égő szemmel, kalapáló szívvel,
riadtan ébredek. A sötétben körbejárom a házat. Minden szobába
benyitok. Nagyfiam hanyatt fekve, hányavetin alszik, megcsóko
lom - ő félálomban elhesseget. A középső állig bebugyolálta
magát, alig kap levegőt. Kibontom beló1e, rám mosolyog. Kicsifiam
félig a földön fekszik, egyik lába a szőnyegen. Megigazítom, tud
ván-tudva, perceken belül ugyanígy találom majd. Lányomhoz in
dulok. Hallgatózom. Csendesen szuszog. Mellé bújok, csöpp karjá
val magához ölel.

Megnyugszom. Csend van. Az égen fényes, szikrázó csillagok.
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