
Hogy vagy, 
édesanyám?

Filip Tamásnak és Győrffy Ákosnak

I.
Nincs velem itt senki,
látod, alszanak, anyuka.
Állig gombolva a sötét.
Éjfél van. Az az álságos,
édes zsarnok, a szó föl-
keltett, ágyból kilökött
s hosszúujjú, női kezével
az asztalra mutatott.
Fölcihelődtem. S akkor te.
Hogy vagy? Mosolyogsz.
Mi mást tehetek, sírok.
Nem akarom, de muszáj.
…Mindig ilyen voltál,
kicsikém. Hallom az éj
közepén, konyhába’ matatsz.
Sámlin ültél a hokedli
mellett, résnyire nyitva
az ajtót, súgtam ki:
— Ej, mit csinálsz, aranyom?
…Összerakom a tegnapikat.
Mik azok? Pálcika, figurák,
pár ceruza, képeskönyv
s firkák a „sép papíron”.
…Láttad volna szemed.
Ha apád meghallja, lesz
nemulass. Menj szépen
aludni… Megyek máris,
anyu, csak előbb…
S maradok. Ma is van
tegnapi, anya, ugyanúgy.

II.
— Tudod, mi a te bajod, drágám?
Túlságosan is élni szeretsz.
— Nem mondta nekem senki,
de azt hiszem, úgy kell.
— Jó, jó, mégis elhagyja ember
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az embert ezért-azért, tervez,
sétálgat, utazik, meg tudod,
az élet olyan…
— Milyen, anyuka? …Él, nem?
Akkor mért mondta a Nagy Szív,
egy legyetek? Ha egy, hogy
szakad el a kettő mégis?
Nem szeretem, félek,
nem is tudom, nem is akarom,
élnek a holtjaim is,
bennem járnak betegek,
elesettek, s aki elkódorgott,
visszahozom, anyu, nincs
feledés, visszahozom,
de kellenek-e, s kinek?
— Nem érted ezt, kicsikém.
— Te se érted! Senki se érti!
Ha te élsz, azt szeretem,
akkor élhetek én is.
— Okos kisfiú vagy, de nagyon
szorítasz…
— …haragszom a díszes búcsú-
beszédekre, mindenki csak
ömleng mások sírjai mellett,
s az jár a fejében, ő halt
meg, nem én, s majd neki is…
semmi más nem igaz, csak az
élet, mit az ember szétszór,
minden másnak rossz szaga van,
de illatosítják…
— Nem szabad így beszélni, fiam…
— De igen, anyukám, így kellene
tenni, mondani mindent, elhányni
a hazugságot, megrontja az egészet…
— Látod, mindig ez a vége,
estére megugrik a lázad,
én meg hívhatok orvost…
— Ne a doktor bácsit, anyu,
a lányát, orvos az is, szép,
simogat és megölel, mint te…
Ha felnövök, szakszerűen ölni
tanít a világ, érted?
Maga hóhéra s áldozata.

III..Jól vagyok, kisfiam.
Téged is idevárnak.
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