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M egérinti lánya hátát a felcsúszott pizsamafelső és a nadrág közti kis résben, ki-
lóg a cetli, márka és méret, meg apróbetűs részek, és a pelenka vékony sávja. 
Ellenőrzi, nincs-e melege.

Lánya lelkén az apróbetűs részek a legszebbek, fut át az agyán. Jól hangzik, de nem tudja, 
mikor ki betűi hagynak rajta nyomot, mikor ki szavai vésődnek legmélyebben belé. 

A dereka és a nyaka is meleg, az alsó tincsek nedvesek, pedig csak félig takarta be őt, 
hosszában, hogy bármerre is mozdul éjszaka, ne tudja lerúgni magáról a takarót. Túl nyug-
hatatlan. Éjjel-nappal szüntelen mocorog.

A lábát szabadon hagyja, hogy legalább ott elillanhasson a hő.
Hajnalra lehűl a lakás, kikapcsol a fűtés, mert hidegben aludni egészséges, de attól tart, 

kitakarva megfázhat. Lerúgja a takarót vagy lecsúszik. Nem marad meg rajta. Ezért jár át, 
ezért takargat. Éjszaka többször is átcsoszog félálomban az előszobán, vagy egyszerűen két 
gyermeke mellett marad. Három test, mint gyufák a skatulyában, kezdetben párhuzamo-
san, majd mintha megráznák a dobozt.

Sokszor kérik, hogy maradjon testközelben. Néha beadja a derekát, de hozzáérnek, éb-
resztik.

Nem alussza ki magát. 
Bár ide-oda járni sem pihentető.

A lányát kell főképp takarni, a fia kevesebbet mozog. Őt viszont nyugtatni kell. Messzi-
ről egyiket sem lehet. 

Nem merek megszólalni, annyira félek, mondja a fia. 
Hiába szereti a bébiőr fénylő angyalalakját, hiába bízik benne, fénye kevés, a félelem 

belé fagyasztja a szót. Nem akarja anyát ébreszteni, de nem várhat reggelig. A reggel távol 
van. Éjszaka a reggel van a legtávolabb.

Ha anya mellette marad, a félelem szertefoszlik.
Formát ölteni sincsen ideje.

A mi félelmeinket cipelik tovább?, teszi fel a kérdést anya. Sötéttől, vadállatoktól? Átörök-
lődik génekben, ősi időktől nemzedékről nemzedékre adjuk tovább? Meddig nyújt bizton-
ságot az anyaközel? S ha már nincs rá szükség, hiányozni fog-e?

És az anyák félelmét ki csitítja?
Miközben gyermekeit nyugtatja, maga is megnyugszik. 
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Egykori önmagát is nyugtatja gyermekeiben. Egykori szellemeit is elűzi. Mert vele ma-
radtak a gyerekkortól. Ágy alatt és sarkakban megbúvó fekete lények.

Régen kiabált is. A szörnyek csak reggelre porladtak szét, az első fénnyel. A szellőztetés-
sel. Fia csak nyöszörög, de a félelem legalább akkora, mint egykor az övé. Temérdek féle-
lem elfér apró testekben.

Babakorukban még nem rohamozták gyermekeit rossz álmok. És a takarással sem volt 
gond. Úgy ébredtek, ahogy elaludtak. Nem mozdult rajtuk a pokróc.

Azt mondták, egyre könnyebb lesz. 
Kinek?

Akkor még jó volt maga mellett tudni őket. De nőttek, nagyobbat mozdul a közös matrac, 
megsokasodtak az érintések. Vagy összezsugorodott a tér. 

A kényelmes, méretes kezeslábasokba bújtatott testek idővel az egész ágyat bejárták. Any-
juk szabad akaratával és mozgásterével mit sem törődve.

Aztán a hálózsákba csak elalvás után tudta belebújtatni őket, majd egyáltalán nem. Tú-
lontúl korlátozta őket. Reggel mérgelődve ráncigálták le magukról. 

Maradt hát a takaró. És a takargatás. 

Hetek óta a takarózáson kattog az agya. Megtanítható-e, és ha igen, hogyan. Meg kell-e ta-
nítani, vagy bízza rájuk, megtanulják maguktól. Ellesik a felnőttektől, mint oly sok mindent. 

De hogy lehet megfigyelni egy felnőtt takarózását?
És hogyan magyarázható el?
Eligazgatja lánya körül a takarót, de az máris lerúgja. 
Ha elalszol, nem tudsz betakarózni, jelenti ki. Beszippant az öntudatlanság, toldja meg 

hangosan.
A lánya más szavakra vágyik. Mesésekre, ringatókra. 

Meg kellett várnia az elalvást. És utána takargatni. Míg altatott, takarásmódszertant dol-
gozott ki. Technikákat. Hogy minél kevesebb tennivalója legyen. Minél hamarabb kidől-
hessen a saját ágyában. Minél több alvással tölthesse az éjszakát. 

A lényeg, hogy ne hosszában rakja a takarót. Hanem széltében, vagyis keresztbe, kicsit 
a derék alá. Óvatosan fonja körbe az alvó gyereket, mint egy örök éber anyai kar. De csak 
annyira, hogy a test alatt ne folytatódjon, ne zavarja a hasat vagy a hátat. Attól függően, 
mi van alul. De felül se nyomja, ne nehezedjen rá teherként, testet súroló alacsony hídként 
emelkedjen fölé. Kéznél legyen, ne keressék, de ne is melegítse őket, ám ha megmozdul-
nak, mozduljon velük. Ne legyen lerúgható. De a lábat könnyen kidughassák, behúzhassák.

A mellkas, a hát és a derék mindig takaró alatt legyen, de combtól lefelé kikandikálhat 
a test. A nyaknál és a mellkasnál is maradjon jókora lélegzetnyi hely.
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A fia felül az éjszaka közepén, pár másodpercig maga elé néz, vagy csukott szemmel üldö-
gél, aztán a másik irányba dől. Hiába minden anyai igyekezet, felborulnak a tervek, a pap-
lan a test alá kerül.

Hogyan takarjon másképp? Hogyan tekerjen paplanba? Hogyan erősítse, kapcsolja, kös-
se rájuk? Ha helyzetet változtatnak, a takarót hogyan vigyék magukkal? Hogyan vigyen ön-
tudatot öntudatlan állapotokra?

És hogyan ne takarjon, amikor nem kell? 
Hogyan fogadja el, hogy nem takarózni is elfogadható, sőt kellemes. Hogyan ne takar-

jon egy nyakig betakarózó? Aki éjszakára puha takarókoporsóba zárja a testét, kinn ne fe-
lejtődjék lapocka vagy mellkas, mert belekúszik az ízületekbe a recsegés-ropogás, torokba 
a köhögés. Ha köhög, nyakán sál, lábán meleg frottírzokni. Mégis kipárolog a meleg, nem 
tudja megtartani testében, a teste körül. Elillan.

Hogyan fogadja el, hogy egy gyerektestben több melegség fér meg?
Hogy kitakarózva is aludhat ember?
Hogyan ne ellenőrizze, elég melegek-e a kis testek? 
Hogyan ne riasszon fel ellenőrző hideg keze?
Nem és nem megy a fejébe, honnan ez a melegség. Azért vagyok meleg, mert meleget 

eszem, magyarázta egyszer a lánya. Bezzeg ő bármit evett, nem segített. Sem a takaró. Nincs 
benne elég élet, nem izzik benne, állapította meg. Vagy gyermekeinek adta át a melegét? 
Hogyan ajándékozott ennyi didergéssel ennyi meleget? Vagy azért didereg, mert már mind 
elajándékozta? Volt benne melegség valaha? 

Nem emlékszik az anyaság előtti időkre.

Kénytelen elfogadni, hogy a gyerekei vékony kabátban sem fáznak a leghidegebb télben. 
És rájön, hogy egyre jobban értik a fázását.

Amikor lánya kabátot próbál, megkérdezi, nem kéne-e neki is egy melegebb kabát.  
A fejét ingatja.
Ha fáznál, addig dörgölöm a hátad, míg be nem melegszel, mormolja a lánya.
Én meg addig, amíg el nem olvad a hó, toldja meg a fia.
És anya bemelegszik. Leguggol, tekintete összeolvad gyerekeiével, belehull valami közös 

ősmelegbe.   

Pénzes Tímea (1976, Érsekújvár) magyar és német nyelvtanári szakon végzett az ELTE-n, ugyanott 
doktorált fordítástudományból. Németből, csehből és szlovákból fordít, tizenegy saját könyve és tíz 
műfordításkötete jelent meg. Több műfajban próbálta ki magát: ír verset, elbeszélést, drámát, továbbá 
útinaplókat. Legutóbb megjelent kötete az Ikeranyaversek. Budapesten él.


