
Végül is beidéztek a tanácsra. Toltam magam előtt a pocakomat, 
leülni alig tudtam a papírok aláírásához. Megint meg kellett hall-
gassam, előbb egy vörös hajú nőtől, majd az osztályvezető elvtárs-
tól, hogy nahát, felettébb csodálkoznak, mert a Klotild igenis szép 
név, és vajon mért is akarok ennyire megszabadulni tőle. 

Csak annyit mondtam, hosszú. 
Pont olyan hosszú, mint az életem. 
És nem akarom meghosszabbítani egy új élettel, ami nem az enyém. 
Másnap született meg az ifjabb Ádventi Kristóf. 
Anyja neve: Pásztók Emília. 
A nővérke megkérdezte, szólíthat-e röviden Emminek? Miközben 

átvettem tőle a fiamat, könnyes szemmel annyit feleltem, Hát persze. 
 
 

Házassági levél (II.) 
Izsó Zitának 

 
Rejtélyes babakocsit tolnak át az utcán. Az a rejtélyes babakocsi hova 
tart? Évek óta toljuk azt a rejtélyes, tudomásul nem vett babakocsit az 
utcán. Eddig nem vettük észre, hogy mozdulataink végződése a ba-
bakocsi fogantyújának kezdete, eddig nem vett róla tudomást a puha 
kéz, hogy félresikerültségére a rejtélyes babakocsi lehetséges ma-
gyarázat. Toljuk magunk előtt, mintha mögénk került árnyékunk tol-
na minket, mintha minden árnyék mögénk települt volna, úgy fek-
szik a babakocsi párnái közt a gyerekünk, szavak és mondatok, amelyek 
alkalmazása szigorúan és kivétel nélkül rendkívüli helyzetben hasz-
nálatos, kivesszük és elhelyezzük őket, apró ékszereink a beszédben, 
óvatosan, hogy fényük ne tegyen kárt senkiben és semmiben. Hordozza 
a babakocsi a gyermekünk, mint hordozta a lélegzetvételt az anyaméh, 
és most, ha nem vettünk róla tudomást, ha nem érzékelte közös fi-
gyelem, hordoz téged és en gem, visel, mint tetején ékezeteit a neved, 
mintha két hosszú mondatként csúsznánk meg a vadvizeken, járdák 
gyepén, vadvizek és járdagyepek túlélő férfija és nője, te és én a ten-
gert szomjazó rejtélyes babakocsival, hiszen mi, akármennyire lötyög 
bennünk a tagadás, akármennyire zárjuk befelé sérülő inkubátorainkba 
a tagadást, egész életünkben a tengerek felé vágytunk, akárhová for-
dult a törzsünk, az irányok érdekünkben a tengerek felé sodortak min-
ket, a vizek erotikája alól nem mentettek fel és nem is menthettek, ha 
felmentettek volna, soha nem menekülünk meg, ha felmentést adtak 
volna a tengerek alól, úgy merül el abban a befelé sérülő inkubátor-
ban minden, mint ebben a rejtélyes babakocsiban az előbb beleejtett 
mondat, hogy keresem, kutatom és nem találom, hogy keresem, ku-
tatom és mindenhol a gyermekünk találom. 

Most ha te a rejtélyes babakocsit a tenger felé tolod, létezem, mint 
a babakocsit szomjazó tenger.
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