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Körútra indultam óvodás koromban, 
világfelfedező nagy útra, 
mint az óvó néni meséjében a fehér szakállas, 
kék micisapkás öreg hajóskapitány, 
aki a háborgó tenger közepén 
a vitorlarúdhoz támaszkodott 
s látcsövével szemügyre vette a messzi partokat, 
szóval felfedező útra indultam 
alig hatévesen az én szerény, 
de boldog környezetemben, 
mert nap nem telt el úgy,  
hogy minden pillanatban 
valamit fel ne fedezzek 
a körülöttem zajló világból 
és boldog voltam, ha magamtól megfejtettem 
bármilyen kis jelenséget, 
a tárgyakat, melyekkel a szomszéd 
macskája játszott a szemetesláda mellett, 
az óvó nénim különös szokásait, 
az égőpiros játékbusz 
hátsó kerékmeghajtású motorját, 
a különbséget a felnőttek között, 
a sovány és a kövér emberek 
viselkedését az utcán, 
de felfedező körutamon 
mindig megálltam töprengve 
a legnagyobb titoknál, 
a legizgalmasabb pillanatnál, 
megtudni végre, mitől különbözik 
a fiúgyermek a leánygyermektől, 
s miért hordanak a fiúk nadrágot, 
s a kislányok szoknyát? 
Szóval felfedeztem magamban 
a fiúgyermeket 
és roppant kíváncsi voltam, 
mint a háborgó tengeren, 
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a vihar közepén, 
a hajó fülkéjébe behúzódó hajóskapitány, 
aki arra vár: mikor áll már el 
az az átkozott széllökés 
a trópusi partokhoz közel, 
kíváncsi voltam 
az óvodás kislányok dundi, 
réteges combocskája közé zárt titkára, 
mert felfedező körutamon azt hittem, 
csupán ez maradt még tisztázatlan 
és felfedeznivaló földi valóság az én életemben… 
Sokszor elbújtam 
az óvoda otrombán lecsempézett vécéjébe, 
s az ajtó mögé húzódtam 
a nedves törülközők közé, 
míg föl nem álltak az óvodás kislányok, 
az én csoporttársaim az ülőkéről, 
míg föl nem húzták a szép, csipkés, 
fehér tüneményt, 
mit annyiszor láttunk óvodások 
világoskék egyenruhája alatt, 
ha lehajoltak az elgurult labda után 
játék közben, vagy ha ártatlanul 
széttárták lábukat az alacsony gyermekszéken 
vagy a hosszú padocskán… 
Kíváncsi voltam a kislányokra, 
mert akkor már tényleg felfedeztem, 
hogy van valamilyen megkülönböztető jel 
a kisfiúk és a kislányok között. 
Mondtam is 
az udvarunkon összeverődött fiúcskáknak, 
hogy érdemes lenne 
tüzetesebben megvizsgálni a szomszéd kislányt, 
Mónikát, és remegtem a boldogságtól, 
amikor áthívatták „Csapd le csacsit” 
játszani az udvarunk mögötti, 
zsinagógával szomszédos kertbe, 
ahol kőműves szerszámait raktározta el apám, 
a ringlószilvát termő fa alá, 
a zöld talicska mellé, 
leguggoltunk és vártuk a pillanatot, 
mert meggyőztük Mónikát, 
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hogy mutassa meg nekünk a csodát, 
és azt mondtuk neki, 
hogy csak a nagycsoportos 
óvodás kislányoknak van olyanja, 
mire ő büszkén bizonyította az ellenkezőjét, 
hogy neki igenis van, 
és magabiztosan húzta le pufók térdecskéjére 
a harisnyanadrágot, s a fehér bugyit, 
amit kicsi, dundi ujjaival oly gondosan tolt le, 
hogy mi megláthassuk, mije van, 
amire olyan kíváncsiak voltunk. 
Én azt hittem akkor, 
hogy a világ legvégső és legnagyobb rejtélyét 
fedeztem fel a ringlószilvafa alatt, 
az apám talicskájához támasztott 
homokszita mellett, 
a zöld fűben és boldog voltam, 
mint az a hajóskapitány, 
az én óvó nénim meséjében, 
aki a fergeteges vihar után 
előjött a hajó fülkéjéből, 
s az egyenlítőhöz közel 
szeméhez emelte hosszú látcsövét 
és meglátta a kék lagúnában, 
a korallzátonyhoz közel, 
sziklákkal szegélyezett parton, 
a meztelenül táncoló fekete bőrű bennszülötteket, 
a datolyaerdő közelében… 

 

 

 


