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Minden jog fenntartva

„Azt kérdezed tőlem hogyan vártalak? Mint az éjszakára fölvirrad a
nap, mint a délutánra jő az alkonyat, mint ha szellő jelzi a

förgeteget ‐ ezer pici jelből tudtam jöttödet.
Mint tavaszi reggel a nap sugarát, fagyos téli este jégcsap csillagát,

mint az alma ízét, tejet, kenyeret ‐pedig nem is láttalak még, úgy
ismertelek.”

(Beney Zsuzsa: Anya dúdolja)

Előszó
Kóvályogva  ébredt.  Hirtelen  nem  tudta,  hol  is  van.  Aztán

bevillantak agyába az elmúlt napon érzett félelmek és fájdalmak.
Gondolat‐  ban újból  átélte,  amin  keresztülment.  A  hajnali  órák
riadalma  után  az  örökkévalóságnak  tűnő  várakozás,  majd  a
végeláthatatlan út, ami szintén rá várt. Az egyedüllét érzése, amibe
időnként az elmúlás gondolatai is belekeveredtek. Az érkezés, majd
a pillanat, amikor közölték vele, mi fog történni. Nem volt ereje
tiltakozni, de nem is tehetett mást; akik körülvették, jobban tudták,
ebben a helyzetben mi a teendő. Nem tiltakozott, inkább már várta,
történjék  meg,  legyen  túl  rajta.  Rájuk  bízta  magukat.  Közben
aggódott,  de  igyekezett  nyugalmat  erőltetni  magára.  Nem
történhet  semmi baj!

 

Aznap már nem sok mindenre emlékszik. Pedig beszéltek hozzá,



ő is felelt, de igazából nem tudta, mit.

 

Másnapra már kitisztult  a  tudata.  Egyetlenegy dolgot  akart:
látni őt! Nem volt egyszerű kivitelezni, de megtette, mert elvitték
hozzá.  A  fizikai  fájdalom  eltörpült  a  torkát,  gyomrát  és  lelkét
szorongató  félelem,  aggodalom  mellett.  Aztán  hihetetlen  erőt
merítve  a  tartalékaiból  odalépett  az  inkubátor  mellé,  amelyben
előző  nap  világra  jött,  koraszülött  kislánya  aludt.  Meghatódva
nézte a pici életet, s a kétségeket egy pillanat alatt elnyomta egy
mindent elsöprő érzés: NEM TÖRTÉNHET SEMMI BAJ!

Szeged, 2006. április



2006. november
Tudom,  a  naplóírást  nem  én  találtam  fel.  Nagyon  sokan

vezet-nek  naplót  mindennapjaikról.  Mégis  megörültem,  amikor
be-villant: ez nekem való lesz! Elhatároztam, ha nem is minden nap,
de  időnként  feltétlenül  lejegyzem,  mi  történt  velem,  mi  járt  a
fejemben  aznap.  Hogy  mégis  mi  ebben  a  különös?  Még  nem
töltöttem be a hét hónapot…

 

2006. november 5.
Minden  azzal  a  bizonyos  rossz  érzéssel  kezdődött  néhány

nappal ezelőtt. Az a rossz érzés a kiságyamban fogott el, ébredés
után. Ahhoz, hogy az éltető oxigénhez juthassak, ki kellett nyitnom
a számat! Ilyet még nem éreztem: az orromban valami útját állta a
levegőnek...

 



Nagyon kellemetlen volt és hogy más is tudomást szerezzen a
dologról, azonnal intézkedtem.

Valahogy így:

 

 

Na, kellett nekem sírni! Először, azt hittem, anyu rám se hederít:
hozta  a  porszívót!  Az  járt  a  fejemben,  miért  éppʹ  most  akar
takarítani; nem látja, hogy egyetlen kislánya mennyire szenved?!
Később aztán kiderült, ennél sokkal nagyobb gonoszságot eszelt ki.
Erre akkor jöttem rá, amikor a porszívóhoz csatlakoztatott eszköz
másik végét az orromba tuszkolta...  Először meglepődtem, majd
kicsit nagyobb hangerővel próbáltam anyu tudtára adni, hogy nem
ilyen megoldásra számítottam.

 

Szerencsére a ʺkínzásʺ nem tartott sokáig, ráadásul hirtelen
észrevettem: kapok levegőt! Na, jó; kegyetlenkedés megbocsátva...

 



Hát, így teltek a napok, egészen szombatig. Szombaton reggel,
anyu szerint, ijesztő dolgot produkáltam: kapkodtam a levegőt és
köhögtem. Szülőm arca percről percre borúsabbá vált látványomtól.
Pedig én nem éreztem rosszul magam, sőt, egész jó kedvem volt!
Csak ez a fránya köhögés...

Anyu  addig  hajszolta  magát  az  aggodalmaskodásba,  míg
határozott lépésre szánta el magát; egyes‐egyedül eldöntötte, hogy
elvisz  az  ügyeletre.  Persze,  előtte  azért  még  legalább  három
embert  megkérdezett,  hogy ʺSzerinted?!ʺ

 

Bepakolt  a  babakocsiba.  Eleinte  örülni  látszott,  mert  nem
ordítottam a négykerekűben. De ez csak azért volt, mert arcomra
fagyott a felismerés: egy olyan érzés, amivel még nem találkoztam.
Úgy hívják, tél. Később persze csak elkezdtem ordítani az úton;
máskor is úgy szoktam, miért lenne most másképp?!

 

Az orvos szimpatikus volt. Megdicsért, hogy aranyos vagyok, én
meg igyekeztem szépen mosolyogni rá. Reméltem, hogy ha meg is
hallgatja a tüdőmet, de azt a hosszú kanalat csak nem nyomja be a
torkomhoz. Hát, tévedtem. Mindegy, azért se sírtam...

 

Kaptam gyógyszert, gyógyulgatok. Bár, megmondom őszin‐ tén,
kicsit tetszett, hogy a testvérem hangjában némi aggódást éreztem,
amikor állapotom felől érdeklődött. Hálából össze akartam nyálazni
(itt a bizonyíték!),  ő meg először úgy tett,  mintha belemenne a
dologba,  aztán  amikor  már  majdnem  hozzáértem  az  arcához,
megfutamodott.  Ki  érti  a  férfiakat...

 



 

2006. november 6.
Tudom, nem nagyon illik ilyet írni, de néha fárasztó tud lenni

anyukám.  Tegnap  este  már  a  jól  megérdemelt  anyatejecském
utolsó cseppjeinek kortyolgatása közben rácsücsült az álomtündér
a  szempillámra.  Anyát  hidegen  hagyta  a  tündér  jelenléte;  bár
semmit sem kívántam úgy, mint vízszintben, a karjaiban pihenni, ő
függő‐  leges  helyzetbe  emelt.  Persze,  tudom,  így  könnyebben
eltávozott  a  pocimban  összegyűlt  levegő,  de  azért  kicsit
nyafoghatok miatta, nem?! Reméltem, legalább az ágyikómba tesz
és végre alhatok.

 

De ő nem így gondolta: a nyafogásomat félreértve ösztönösen
ringatni  kezdett.  Jajj,  ne!!  Ezt  már  nem  tűrhettem,  így  egyre
erősödő sírásba fulladt hangom. Anyának se kellett több! Azt hitte,
ennek a problémának csak egyetlen gyógymódja lehet: a ringatás
mellé finoman rázogatni kezdett, mialatt sétált velem a szobában
és még szavaival is nyugtatni próbált... Ezt az óriási félreértést már



nem tűrhettem. Megpróbáltam kifordulni a kezéből,  hogy vegye
már  észre,  hová  vágyom.  (Közben  kicsit  el  is  mosolyodtam
magamban, mert eszembe jutott az a vicc a kisgyerekről, akinek
anyukája altatás gyanánt már a harmadik altatódalt énekelte, mire
a kicsi végül így szólt: ʺMama, énekelsz még vagy hagysz végre
aludni?!ʺ)

Szerencsére az én anyukám nem énekelt. (El ne kiabáljam...)
Viszont  kifordulási  próbálkozásom  hatására  a  felismerés  némi
fényét  láttam megcsillanni  a  szemében:  értetlenül,  kicsit  talán
sértetten, de óvatosan lehelyezett ágyikómba. Mondanom sem kell,
két percen belül már aludtam is. Ám előtte, elnehezült szempilláim
mögül még láttam anya csodálkozástól felhúzott szemöldökét és
gyanakvó tekintetét...

 

2006. november 7.
Azt mondják, alapvetően mosolygós baba vagyok. És valóban: a

jókedvű  reggeleket  általában  hasonlóan  vidám  délelőttök,
délutánok  követik.  Úgy  gondolom,  jó  hangulatomhoz  anya
hozzáállása is hozzájárul: sokat játszik velem, mesél, mondókázik
nekem. Még akkor is beszél hozzám, amikor főz, mosogat vagy
takarít.  Ezeket  a  dolgokat  régebben  a  nappali  alvásom  idején
végezte.  De  nehogy  már  egy  ekkora  lány  túlzásba  vigye  a
szunyókálást! Csak mértékkel alszom hát napközben, aminek az
lett az eredménye, hogy a háztartást kö‐ zösen vezetjük anyával.

 

Nektek azonban bevallom:  egy idő  után rém unalmassá tud
válni, hogy amíg ő tesz‐vesz, addig én a játékaimmal kényszerülök
játszani… Megpróbálom hát anyut jobb belátásra bírni. Ugye, nem



kell elmagyarázni, melyik az egyetlen eszköz, aminek birtokában
vagyok és kényszerítő erővel bír?! Hát persze, a sírás!

 

Tarsolyomban a sírás számos változatát tartogatom közvetlen
környezetem számára.

 

Van a nyöszörgés. Ezt ritkán vetem be; például akkor, amikor a
kicsi ágyban fekve a rácsok között kiszökik a lábam és nem bírom
visszahúzni.

Aztán van a nyafogás. Ezt gyakran használom. Olyan gyakran,
hogy tulajdonképpen már nem is emlékszem, mit szeretnék vele
elérni. Hangosabb sírást is tudok! Ez egy figyelmeztetés, hogy a
következő  fokozat  itt  áll  a  küszöbön!  Ezt,  a  legutóbbit,  a
leghangosabbat  ritkán  alkalmazom,  mégpedig  azért,  hogy  ne
legyen túl megszokott és mindig azonnali hatást váltsak ki vele.
Megfigyeltem  ugyanis,  hogy  amikor  így  ordítok,  az  iszonyú
félelmetes a felnőttek számára. Aki a közelben van (és ez leginkább
az anyukám), eldob a kezéből mindent, hogy a karjába zárhasson.

 

De el kell mondanom azt is, hogy néha a karok ölelése sem elég.
Hiába  vesz  fel  anyu,  sírok.  Megpuszilgat,  becézget.  Semmi.
Csiklandoz, bohóckodik, a levegőbe dob – sírok. Ilyenkor mindent
megpróbál, hogy felvidítson. Hogy kacagjak. Vagy nevessek. Idővel
azt  látom  könnyeimen  át  (már  amikor  sikerül  könnyeket
produkálnom),  hogy  szülőm lelkesedése  csökken.  Már  annak is
örülne,  ha  legalább  egy  picit  elmosolyodnék.  Csakhogy,  néha
makacs  vagyok.

 

Aztán valami zajt hallok. Neszek az ajtó felől és léptek. Valaki



megáll a szoba küszöbén: apa!!! És amiért anya egy egész délután
dolgozott, apa „ingyen”, egy csapásra megkapja: fülig ér a szám!
De hát mondtam, hogy alapvetően mosolygós baba vagyok…

 

2006. november 8.
Ma igazán izgi napom volt.

 

Az  általános  iskola  1.  b.  osztályában  nyílt  magyar  órát
rendeztek. Ennek azért van számomra jelentősége, mert a nagy és
okos bátyám (anyáék mindig így mondják) ebbe az osztályba jár. És
mivel anya nem csak nekem anyukám, hanem a testvéremnek is,
természetes,  hogy szeretett  volna elmenni  a  nyílt  órára.  De itt
vagyok én, a nagy lánya, akinek az anyukája mellett van a helye.
Igaz, hogy okos vagyok, de azért még annyira nagy nem, hogy egy
iskolai órán rende‐ sen tudjak viselkedni; így szó sem lehetett arról,
hogy én is anyával tartsak.



 

A probléma tehát ott kezdődött, hogy bár anyu elég ügyes és
sok mindent  meg tud oldani,  de arra még ő is  képtelen,  hogy
egyszerre két helyen legyen. Így az tűnt a legjobb megoldásnak, ha
engem valakire rábíz.

 

Mivel apukám éppen szabadságon volt, így a megtiszteltetés,
hogy vigyázzon rám, őt érte.

 

Mielőtt  anyukám  elment,  alapos  felkészítést  tartott  apának
belőlem.  Elmondta,  hol  található  az  előre  elkészített  tea.  Mit
tegyen apa, ha sírnék. És mit, ha ordítanék. Elmagyarázta, hogyan
kel l  adagoln i  a  láz  –  és  fá jda lomcsi l lap í tót
(„havéletlenülszükséglennerá”). Apa ekkor már nem bírta tovább
és megkérte anyut,  ugyan kutakodjon már az emlékeiben, hogy
meddig is tart egy iskolai óra! Vagy talán ő (apa) nem emlékszik rá
jól és Robika nem is ebben a városban tanul?!

Anya  meg  se  hallotta  apa  szavait,  még  gyorsan  elmondta,
hogyan szeretek ülni a babakocsiban és kikészített egy kupac ruhát,
amit rám kell adnia, ha kimegyünk és hideg lenne odakinn. Meg
egy másik kupacot, ha nem lesz annyira hideg. Apa ekkor gondolt
egyet, cinkosan rám kacsintott és közölte, hogy alig várja, hogy
csak  ketten  legyünk végre;  itt  az  ideje,  hogy  bungee jumping‐
oljunk  a  szekrény  tetejéről.  Nekem  tetszett  az  ötlet,  el  is
mosolyodtam  nyomban.  Anyának  kevésbé  tetszhetett,  bár  nem
szólt semmit, de mielőtt elin‐ dult, még felírta egy papírra az orvosi
ügyelet telefonszámát… Mondanom sem kell, nagyon jól éreztük
magunkat apával! Játszottunk, levegőztünk, sőt, még aludtam is
egyet.  Láthatóan remek hangulatban voltam, amikor hazaért az
aggódó anya. Bár látta a jókedvemet, tekintete mégis azt sugallta,



hogy „engem aztán nem tévesztetek meg!” Alaposan átvizsgált;
csak amikor látta, hogy egy csupa egészséges és jókedvű babát kap
vissza,  akkor  nyugodott  meg.  Elmesélte,  milyen  ügyes  volt  a
bátyám  az  órán.  Aztán  tekintete  kicsit  borússá  vált.  Apa  is
észrevette a gond‐felhőt és megkérdezte, mi az oka. Megtudtuk,
hogy jövő héten matematikából rendeznek nyílt órát…

 

2006. november 9.
 

Közeledik a KARÁCSONY!

 

Aki azt hiszi, hogy fogalmam sem lehet róla, mi is az, téved! Bár
a tavalyi  ünnepeket még a pocakban töltöttem, de a várakozás
izgalma, a készülődés öröme azért hozzám is eljutott. Az is igaz,
hogy  már  nagyon  szeretnék  karácsonyfát  látni!  Anya  szerint
biztosan tetszeni fog majd nekem, ahogy csillog‐villog majd rajta a
sok  dísz.  Apa  erre  azt  mondja,  jajj,  ne,  kezdhet  rajta  megint
gondolkodni,  hogyan  is  rögzítse  biztonságosan,  nehogy
lerántsam…(Hááát, senki sem ígérte, hogy gyerekkel az élet csupa
habos torta!)

 


