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Kivert a veríték: a pici
falu forgalmas tere csak
úgy visszhangzott az eget
vero üvöltéstol, amint
háromévesem körbe-körbe
rohangálva, egyre erosödo
hangerovel ismételgette:
"Nem megyünk a postára!"
Miközben semmire nem
vágy tam jobban, mint

láthatatlanná válni, azon
töprengtem, hová tunt az
én cseresznyeszájú, édesen
mosolygó, pici babám.

HISZTI
SZÖVEG: ANKÁNÉ TÁBORI HAJNALKA

nek, o szopizni akart és hozzám

Ördögfiókám

lógó orral bakta-

Már az indulás elott kifejezte tiltakozását, de én hosiesen tartottam

bújni, nappal és éjszaka, úgyhogy

tott mögöttem, amíg hazaértünk,

magam: "Csak nem fogom enged-

megadtam magam és a határozott

aztán leültünk a hintaszékbe, ujját

ni, hogy o irányítson? És különben
is, halaszthatatlan elintéznivalónk

figyelmeztetések ellenére beengedtem az ágyunkba. Csodák csodája,

szopva hozzám simult és bennünk, közöttünk,
körülöttünk

van." Amikor azonban utolsó hó-

az idegtépo bömböléstol

szép lassan helyreállt a rend. Az

napos pocakommal,

átvirrasztott

karomban

hangos,

éjszakákat felváltot-

a rend, amit nem a könyvekbol

beléptem

ták az édes álmok. Vajon ez lenne

és nem is a szomszédasszony

a hivatalba és megláttam a kígyó-

minden probléma gyökere? De az is

zó sorokat, no meg a sorban állók

elofordulhat, hogya "mindentudó"

tanultam, hanem én is úgy örököltem. Emlékeim között baran-

sajnálkozó-elítélo

szomszédasszonynak van igaza, aki

golva érzem a vihart lecsendesíto

egy másik "musor" után bölcsen

anyai ölelést; újra átélem, amint

megjegyezte: "EI van kényeztetve,

az eros apai karok ölbe vesznek

túl sokat foglalkozol vele!"

a titkokat

tomboló csemetémmel

"halaszthatatlan"

pillantásait,

a

és az "irányítás"

szavak egy szempillantás alatt értelmüket vesztették. Miközben hazafelé kullogtunk, kétségbeesetten
állapítottam

rejto íróasztalnál,

engedik, hogya

és

kicsi kezek ösz-

ez

hitben élek, hogya nevelés szó va-

szefirkálják a féltett jegyzeteket;

csodje. Vala-

lami olyasmit jelent, mint törodés,

hallom süteményillatú

gondoskodás,

mám szelíd hangját: "A szívemet
is belesütöttem!"

meg magamban:

anyai pályafutásom

Kövezzenek meg, de én abban a

tói

mit nagyon elszúrtam. De mit?

tunik,

nyesegetés ... Úgy

képtelen vagyok katonás

Azt hiszem, anyarabszolgasá-

"Ha nem neveled már újszülött kor-

fegyelmet tartani,

tól következetesen a rendre, a fejed-

meg, hogy ölbe vegyem, babus-

gomat büszkén vállalva szembe-

re no!"- visszhangzottak

gassam a gyerekeimet,

szállok

bennem

és nem állom

nagyma-

ha éppen

a gyerekidomító

köny-

egy gyereknevelési könyv szigorú

arra vágy nak, a könnyes tekintetek

vekkel. Nem lehet túladagolni

szavai. Isten látja lelkemet, próbál-

pedig eláztatnak bennem minden

azt, ami egyszer kis vándoraim

koztam, de csöppségemnek a "rend"

szigorúságot. Helyrehozhatatlan
károkat okozok?

tarisznyájának
cse lesz.
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