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Adventi koszorú
(rondó)

Advent van (vagy: advent). Eljövetel, Úrjövetel. A ka-
rácsonyt megelőző négy héten át. Advent a böjt ideje (is).
Na, persze, nem olyan szigorú, mint a húsvét előtti nagy-
böjt. Ez amolyan „kisböjt". De böjt. A tisztulás napjai
ezek is. A bűnbánaté, a tisztulásé; a várakozás (vágyako-
zás) hetei. (Megváltó kerestetik.)

Eszembe jutnak gyermekkorom adventi hétköznapjai.
Nem igazán a nappalok - inkább a hajnalok. A hajnali
misék. Mert bizony (akkoriban még) mentem Kereszt-
anyám kezét fogva. Mentem esőben, hóban, fagyban.
Mentünk. Csúszkáltam a befagyott tócsákon, szaladtam a
szűz havon; arcomba belemart a csípős északi szél. Sötét
volt még és hideg.

Minden reggel vittem jócselekedctem jászol-szalmaszá-
lát. A Kisjézusnak. A Jézuskának, hogy ne fázzon. Közel
már az idő. Mire a mennyekből, a színes-égős magasság-
ból naponta fokról fokra lépkedve a létrán jászolt ér, puha,
meleg szalma várja. Jócselekedetekből gyűjtöttünk meleg-
séget. Szerény, de (hozzánk!) méltó fogadtatás. (Eszembe
sem jutott volna arannyal díszített márványpalotában várni
Őt, pehelypaplanos cédrusfaágyban.)

A fehér-ingecskés műanyag-Jézuska mindig mosoly-
gott. Mindig rám (is - de erre csak később jöttem rá). Ma
már tudom: akkor boldog voltam. Akkor voltam boldog.

Két kis kezemmel két kezet foghattam: Keresztanyámét
és a Jézuskáét. Anyám és kistestvérem kezét. Legalább
azokon a fenyőillatú áldott adventi hajnalokon.

Advent van. Böjtidő. Úrjövetel.
Asztalomon adventi koszorú, négy gyertyával, lila sza-

laggal átkötve. Esténként (a hetek számának megfelelően)
meggyújtom a gyertyákat. Önkéntes (önkényes) magá-
nyomban legalább ennyi megőrződött a boldog gyermek-
kor várakozásából (vágyakozásából).

Gyertyát gyújtok. Mert gyertyafény nélkül - számomra
- elképzelhetetlen az advent, az ünnepi étkezés és a szeret-
kezés.
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