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Tulajdonképpen szombat lett volna, de Karácsony volt. A fa alól Villany Rezsó vi
gyorgott feléje. Csak akkora volt, mint egy játékbaba, de ez most nem tűnt fel neki.
- Na, barátom, mit szól a nagy irodalmi lelked - röhögött Rezsó -, fehér karácsony,
béke, hit, remény, szeretet, sült pulyka, angyalok és pásztorok. Klassz, mi?
- Shakespeare - felelte.

Majd kódiskorodban megennéd - ripakodott rá nagymama, de nem hatotta meg.
Most is teljesen érthetetlen vólt neki ez a .Jcódiskorodban''. A tükörből visszanéző,

matrózruhás, fehér zoknis, szőke kisfiút sehogyan sem tudta koldusnak elképzelni.
Apa is matrózruhában, fehér zokniban ül az emelvényen nagyanya mellett (nem a
kódisos, a másik, a boszniai!), csak a nadrágja furcsa. Térd alatt gombos, az alól bú-

, jik ki a fehér zokni. Citromot nyal. Először a primszámykürtösnek kezd gurgulázni
a hangszere, azután fulladozvá rikkant két klarinét, bugyborékol az eufónium, röfög
a harsona, a bosnyák vadászok parancsnoka alig tudja visszatartani a röhögést, a
Gotterhalte csak a basszusokon brummog tovább. Nagyanya kikapja apa kezéből a
citromot, minden kezdődik elölről. Haydn mester mosolyog, mosolyog a nagyfő

nök is.

No, nézd csak, a Poszler Gyurit fehér dunnaludak viszik vasrúdon. A fenekében fo
rog a csillagszóró,

Szeppegő szeppi? - kérdezte Nicolette. - Szépegő szépi - bólintott rá meggyőződés

nélkül. Most valahogyan nem tudott ettől meghatódni. Emlékezett a kezek megindí
tó hattyúnyak-mozdulataira, a kisgyerek-mosolyként kinyíló arcra, de régen volt.
Csakis a karácsonyfa emlékeztette rá. Karácsonyfa! A plafonig! Aranyzuhatag ! An
gyalhaj, csillagszóró és Hattyú. Nem ment be a csöngetésre. Állt az e1őszobaajtó

mellett. Kezét ökölbe szoritotta. Hattyú -- mondta - Hattyú. - Menj ki érte - szólt
édesanya. A bátyja kiszaladt. Hattyú boldogságon úszva lebegett be. Hosszú képét
az arcához dugta, ő átkarolta a nyakát. Így már bement, de egyre jobban szorította
Hattyút. Azóta sem akarja elhinni, hogy az orosz agár buta kutya. Minden fellelhe
tőt elolvasott, hogy egyszer jobb véleményre találjon.

Tulajdonképpen szombat lett volna, de Karácsony volt, és ezerkilencszáznegyven
nyolc is. Április, vagy május eleje. A Rét utcában már virágban őrjöngtek a geszte

.nyefák. Villany Rezsó rnent elöl és üvöltötte, hogy Sha-kes-pe-a-re! Ühüm, valami
Sha-kes-pe-a-rét játszanak. Középkori boszorkánymester volt. Felakasztatta a pá
pa! Ilyen marhaságot akarnak megnézetni velünk! -- Ki a csoda az a Shakespeare?!
- ordította Gábor, de ő is magyaros kiejtéssel mondta a nevet. (Diáksapkájukat per
sze a táskájukba dugták, az iskolát nem akarták kompromittálni.) Az öregek csak
nem fordultak vissza, hiába várták 'a fiúk a szokott, megbotránkozott arcot. Elhúz
tak mellettük. Jóska röhögött: - A süket néniék a szomszédból. - Süket néni, süket
bácsi / Nem fogom a farom rázni . . .
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Édesapád viszi a római gyorsot ~ anya felült az ágyában a mozdony elnyújtott füty
tyére. Ő is mindig fölébredt erre a füttyre. Látta a kert alatt szaladni a hatalmas, fe
kete mozdonyt, mögötte az expressz pullmankocsijait. Apa bal keze a szabályzón,
jobbra kihaj ol. A fűtő balra figyel. Szalad a római gyors az idegen országok felé.
Lámpái karácsonyfákká világitják a havas erdőt. A hóesésben fényes angyalkák tán
colnak. Azok is tudják, hogy semmi baj sem történhet, ha apa viszi a vonatot. A ve-

, zér úr. - Vezér úr! Vezér úr! - kiabálta napokig, amikor először hallotta, hogy a for
galmista így szólítja apát. Kódisos nagymama ezért is pörölt. Nem szabad hagyni,
hogy a gyerek szemtelen legyen. De apa felkapta, feldobta a magasba, aztán magá
hoz szeritotta. Moje mile zlato, serce moje - dörmögte, és nem zavarta, hogy ba
juszkötővel remekelt díszét összekócolja. De egyszer idegesen jött haza apa. Fel-alá
sétált a konyhában. majd megállt anya előtt. - Eddig azt hittem, hogy Tóth Sándor
jó mozdonyvezető. - Miért? Mi történt'? - Kilencven másodpercet késett a
római gyorssal.

A nagyfőnök mcsolygott. -- Nehogy bántsa a kisfiát. Látja, én sohasem nyalhattam
citromot. - Boszniai nagyapa jóindulatúan nézett le két méter nyolc centijének a ma
gasából, apát pedig aznap megint félholtan vitték haza, mert szőrén lovagolta meg a
szomszédék betöretlen, hároméves csődőrét.

Karácsony délben mindig eltűnt anya is, apa is, csak a fa alatt találkoztak. Nagyon
rossz volt, amikor megtudta, hogy a fát ők díszítették.

Böskének egy sírós alvóbabátvett. Akkora volt, mint egy igazi. - Na, de hát egy hu
szonöt éves vén szamárnak babát'? - Le vagytok fütyül ve - gondolta -, ássa el ma
gát, aki ilyen undorul felnőtt tud lenni.

Tulajdonképpen szombat lett volna. de Karácsony volt.

A közelgő karácsonya szeretet, az ajándékozás ünnepe.
Emlékezzék meg szerette;ről. A megemlékezés sokféle
formáját biztosítja Önnek az
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