
Schein Gábor

Hová mennek? 
 

Leírom azt a szót, hogy újjászüle-
tés  Nézem, sokáig nézem  Látom, hogy ez egy szó  Látom a betűket  
Közben a fejemben az ukrajnai háború képei és hírei zakatolnak  A 
metróban kucorgó gyerekek látványa  Érzem a félelmet, a járatok 
hidegét  Az apám is így kucorgott egy ház pincéjében, nyikkannia 
sem volt szabad, nem sírhatott  Félő volt, hogy ha meghallják, elvi-
szik őket a nyilasok, és ugyanígy járnak azok a csodálatos emberek, 
akik bújtatták őket  Olvasom, hogy a szülők belevarrják a gyerekeik 
ruhájába a nevüket és a címüket  Amikor a háború végén a nagy-
mamám anyukámat kézen fogva a brnói pályaudvaron vízért ment, 
mert az ausztriai munkatáborból szerencsére odáig hajtották őket, 
és nem gyújtottak rájuk valahol egy fészert, mint másokra, asszo-
nyok, akik látták őket, sírva kérdezték, hol találta meg a lányát  A 
nagymamám azt felelte, végig vele volt, és ő is sírva fakadt  

Nézem a szót magam előtt: újjászületés  Minden egyidőben van  
Politikai vezetők pénzért és romlott dominanciavágyból embereket, 
országokat tesznek tönkre  Mások ugyanezért szolgálják sunyi ha-
zugságiparukat  A pénzvágy és a dühöngő identitásőrület forgatja a 
bolygót, amely lassan, de biztosan megszűnik élőhely lenni  Nézem 
a fiam szemét  A lányom szemét  Az unokáimra gondolok, akik még 
nem születtek meg  Megszületnek-e vajon, és mire születnek, kérde-
zem magamtól, hiszen kit kérdezhetnék  És mit érnek a kérdéseim?  

Újjászületés  Nézem ezt a szót, és becsukom a szemem  Imádkozni 
próbálok  Uram, töröld el azokat, akik háborút szítanak, akik gyil-
kolnak, töröld el azok akaratát, akik miatt asszonyok és férfiak gye-
rekeikkel a karjukban menekülni kényszerülnek, és nem tudják, mit 
tegyenek, hová szaladjanak  Uram, add, hogy mindannyian védel-
met találjanak, nyitott ajtókat és szíveket  Add, hogy akik gyilkosokat 
mentegetnek, nevetségessé váljanak  Uram, adj békét és kegyelmet  
Add, hogy legalább egy kicsivel több esélye legyen a jóakaratnak   

Kinyitom a szemem  Nem tudom, hová mennek az imádságok, 
mennek-e valahová  Odakint már sötét van  Februári este  Csönd  
Holnap mi lesz?


