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Mese?
Már nem mesét vársz tőlem. Mégis, mintha...
Látod ezt a csengőt? Ha megfogod, úgy, hogy éppen csak érezd a
súlyát, azt gondolhatod, csöppet sem nehéz. Apró rézcsengő,vagy
inkább harang, mert pontosan olyan, mint a minoriták templomá
ban a legnagyobb. Ez a tenyérben elrejthetőharang valójában sok
kal súlyosabb.

Valamikor egy műhelyben kondult meg a városszéli Csűrök

u tcája közepén. Csiriz és bőrszag vette körül, csizmakefe surrogá
sa (a kefe fájába vésve két hang, három betű: SZ. L), és ahogy a
hangok betűkké válnak, úgy válnak a betűk eleven emlékké.

Nagyapám, a te dédapád, kezében dikicsével csizmatalpat for
máz. A szögek nemrég a szájában, most a csizmatalban. Szilveszter
este már csikoroghat a gyulafehérvári főtér havas macskakövén. Flo
kuca parádézhat benne, a városháza brillantin-bajszú ímoka.

A műhely előtt Glück bácsi, az ószeres gebéje áll, felkapja a fejét,
mintha szabadulni akarna a hámtól. Gazdája odabent ül és azt pa
naszolja dédapádnak: manapság nehéz egy-egy szépséges tárgyra
szert tenni. Tekintete az ajtó felé fordul, megáll aharangon.

- Nem, azt nem - mondja nagyapám, és a csizma bőrén (a
jobb már készen van) megnézi az arcát. Akár a tükör!

A konyha felől kalácsszag szivárog, a szobából fenyőfa illata.
Nagyanyám (már tiszta ruhában) leakasztja a műhely csengőjét,

méghozzá úgy: meg ne szólaljon. Kezébe rejti. Int, hogy mehetnek.
Kint a konyhában tizenhárom gyerek. A szebaajtót nézik, a

szájukat foguk közé szívva. Közöttük anyám, a te nagyanyád.
Ezt a kis harangot először anyám húgának konyhájában lát

tam. A mestergerendáról lógott ezüst fonálon. Megérintettern. és ő

megszólalt.
Nem is ő, hanem Ilonka néni.
- Mielőtt elmegyek, neked fogom adni ...
Vagy tucat év múlva anyámat búcsúztattuk.
Ilonka néni éjjel-nappal azért utazott, hogy a csengőt megszó-

laltassa.
Ez volt az ő utolsó üzenete.
Gyöngülő hang a fejfák, kövek fölött.
De a csengőt még nem adta nekem.
Néhány év múlva megint nála jártam.
A csengő most is a gerendán lóg. Nem ezüstfonálon. Csak egy

cukorspárgán. Talán az ezüst útközben elveszett... Lehet, a párától
homályos tükörben láthatta, amint megérintern. Úgy, hogy ne
szóljon. Épp csak elfordultam. kinéz tem a kertbe, és már ott állt
előttem a néni. Kezében a csengő.
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FECSKE CSABA

Antoine de Saint-Exupéry
rajza

- Vidd el... A tied ...
Tudtam, ez mit jelent.
Azóta ez a karácsonyi csengő.

Emlékszel még ma is a hangjára?
Erre vártál karácsony előtt, ennek a hangjára nyílt aszobaajtó.
Fogd, de csak úgy, hogy épp érezd a súlyát.
Szólaltasd meg, hadd halljam, milyen lesz, ha rád bízom a mi

noriták harangjának öccsét.

Két gyerek
szöszkefej barna fej
vadvirág között
messzi nagy hegyekből

hűvös este jött

az Esthajnalcsillag
fénye megremeg
hazafelé ballag
csöndben két gyerek

mintha szárnyuk volna
verdes a kezük
meg-meglebben a szél
a hold szembesüt.
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