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CZILCZER OL GA

A ka rá csony fa
An gyal haj szál a két aj tó közt el hul lajt va szür kü lõ örök zöld-

ben. Járt itt a sep rõ mos ta ná ban?
El kép zel he tik az an gyal to va iram lá sát, hom lo kán a kü szöb

va salt élé nek em lé ké vel, mi u tán a ke cses ség és va la mi bá jos 
eset len ség ele gyé vel es té bõl si ke rül fel tá pász kod nia.

Az én ese tem per sze más. Ahány szor fé sü löm nem rég még 
ün ne pi fé nyek fes tet te, má ra meg ko pott sö ré nye met, a fé sû ben 
eg  gyel több lesz a haj szál.

El múlt a ka rá csony, el az óév. Ta pasz talt ró ka, ér zé keny fe lü le-
te i met úgy ol tal ma zom az idõ kü szö bé tõl, hogy fek he lyül vá lasz-
tom. Ma itt nyug szom le, hol nap oda át éb re dek.

Míg al szom, ki von szol nak egy csak nem ko pasz fe nyõt a 
ház elé. Oda dob ják a töb bi hez, a ha lom ba. Ziz zen nek a ki ürült
cukorkáspapírok a szél ben. Néz zék! Mind járt fel emel ke dik. 
Zöld ég, vég te len. A vé gén még ked vem tá mad szárny ra kel ni.

A kép ze let fog lya
Mi lyen lesz az út A-tól B-ig, csak kép zel he tem. Még az el sõ

lé pé se ket sem tet tem meg. Még sem vált ha tom ap ró pénz re azt a 
kilométerekben ki sem igen fe jez he tõ tá vot, mely nek le gyõ zé sé-
re – F. Kaf ka sza va i val szól ván – egy élet nem elég.

Az ab lak ban kö nyö kö lök, mint szá rán az ár va csa lán. Ki az ott 
fent? Osz lo pos szent. Raj tam csú fo lód nak, hely ben ku por gón, 
a la kó te lep ut cá ra ki csa pott gyer kõ cei. Med dig tûr jem? No sza! 
– mon dom, gye rünk! – mon dom. Alig szán tam el ma gam in du-
lás ra, a térd ízü le tek ko pá sa már is  di ag nosz ti zált. A lá bam per sze
nem já rom le. Elõ re ju tá som mé ré sé re, jól tu dom, cen ti mé te rek is 
so kall ha tók. Sor som az erõl te tett me ne te lõ ké re ha son lít, a csúcs-
for ga lom ban helybenjárókéra.

Per sze, csak lát szó lag. Ó, nem kell en gem fél te ni. Ha aka rom,
elõ rébb to lom el ru gasz ko dá som kü szö bét. Csak tõ lem függ az 
is, hogy a lát szó lag kö ze li, va ló já ban meg le he tõ sen tá vo li B-t a 
szom széd szo bá ra mi kor cse ré lem. Meg te het ném, hig  gyék el, de 
nem te szem. Von zal mam B-hez örök. Õ a leg ra gyo góbb, a leg kí-
vá na to sabb, a leg ... Vagy ezt is csak kép ze lem?


