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Pasziánsz
Lányom naplója

Január 1. Végre megérkeztem. Azt hiszem, nagyon sok dol-
gom lesz ezen a világon. Itt van ez az anyu meg az apu - velük
aztán kínlódhatok eleget, ahogy elnézem őket. De sebaj, egy új-
szülöttnek is megvan a magához való esze.

Január 6. Megkaptam életem első oltását. Fájt egy kicsit, de
amikor a doktor néni belémszúrta azt a fránya nagy tűt, nem
sírtam, csak utána. Akkor úgy üvöltöttem, mint a fába szorult
féreg. És képzeljétek csak! Abban a pillanatban mindenki elkez-
dett sajnálni engem. Hogy biztosan nagyon fájt a szúrás annak a
kis csöppségnek (méghogy én csöppség!), meg ilyeneket mondo-
gattak. Több se kellett nekem, kipróbáltam anyuval is a bőgőzést.
Gondoltam, az talán használ. És bejött. Ezerszer is áldom azt a
csöpp kis eszemet: bejött! Mihelyt elkezdem a bőgést, máris anyu
ölében találom magam.

Január 23. Sokat sírok. Mindig éhes vagyok. Nem értem, pe-
dig szopok rendesen. Anyu nem érti, hogy miért korog a gyom-
rom örökké. Bevallom, én sem. Fogalmam sincs.

Február 8. Nem is rossz ez a tápszer. Pedig először kiöklen-
deztem. Mára megszerettem ezt is. Nagyokat lehet tőle böfizni.
Imádok böfizni. Olyankor mindenki dicsér és mosolyog. A csóré-
zást már kevésbé szeretik. Mindig attól félnek, hogy megfulla-
dok. Azt szeretnék, ha a felböfizett kaját kiköpném. De ezt nekik!
Inkább visszanyelem.

Február 20. Elköltöztünk. Jó csendes helyre. Nagyokat al-
szom a babakocsiban. Alig várom, hogy kimenjünk anyuval az
udvarra, vagy elmenjünk sétálni.

Február 28. Anyuék vettek nekem egy haláli jópofa falvédőt.
Színes bohócok vannak rajta. Meg sem tudnám számolni, há-
nyan. Velük szoktam beszélgetni. Vagyis inkább csak beszélni
hozzájuk, ugyanis válaszra sem méltatnak. Pedig negyedóráig is
elgagyaraszok nekik, mégsem akarnak észrevenni. Anyunak meg
apunak is hiába beszélek. Teljesen értelmetlen zagyvaságot ka-
rattyolnak, akárhányszor szólok hozzájuk. Nem értem, miért nem
hajlandók velem tárgyalni értelmes babanyelven.

Március 11. Mostanában megint mindig éhes vagyok. Anyuék
meg azt hiszik, hogy fáj a pocim. Pedig csak korog. Nem tehetek
róla, hogy nekem háromszor annyi kaja kell, mint egy normális
gyereknek. Persze hiába beszélek nekik. Mint a kukák, olyanok.
Mindhiába ordítom, hogy mi a bajom, tuti, hogy egészen mást
csinálnak. Éhes vagyok? Fölvesznek, elringatnak, hogy aludjak.
Nekem persze eszem ágában sincs ilyenkor elaludni. Fáj a poca-
kom? Hiába bömbölök; csitítgatnak, simogatnak.

Március 20. Tegnap este nem volt kedvem aludni. Anya már
szundított, apa meg engem dajkált. Háromnegyed órán át beszél-
tem hozzá. Mindenféléket. Még sikítottam is örömömben. Mert
én már sikítani is tudok ám! Na, szóval, mondtam a magamét.
Úgy tűnt, apa kezdi érteni, amit mondok. Ugyan még képtelen a
gügyögésemre értelmesen válaszolni, de az arcán, a mozdulatain
láttam, hogy érti amit mondok. Nagyokat röhögtünk, hancúroz-
tunk. Azt hiszem, nem haragudott, hogy ilyen későn sem hagy-
tam aludni. De hálából reggel hatig szunyókáltam, hadd pihenje-
nek a szüleim. Napközben úgyis eleget ugrálnak körülöttem, fő-
leg anyukám.

Március 24. Elegem van abból, hogy a szüleim nem képesek
velem normális, értelmes babanyelven beszélni, ehelyett valami
zagyva hangok tömegét zúdítják rám. Csak azt szeretném tudni,
hogyan értik meg egymást, ha engem sem értenek?!

Elhatároztam, hogy megtanítom őket beszélni. Babanyelvlec-
kéket vetetek velük. Remélem, mihamarabb sikerül leszoktatni
őket arról az értelmetlen karattyolásról, amit ők beszédnek hív-
nak.

Különben eddigi munkálkodásom nem volt egészen hasztalan.
Anya már tud sírni, apa tud ordítani. Minden esélyük megvan
arra, hogy gyorsan és jól megtanuljanak babanyelven.
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