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Kedves Olvasó!
A karácsony számomra az elcsendesülést, a gyermekkor békéjét, felhőtlen biztonságát, a lélek átmelegedését idézi
régmúlt, hótiszta télben, csikorgó fagyban. Jelent egyúttal meghatott, szomorkás, néha fájó
könnyeket, félszeg mosolyokat – de leginkább
tiszta, felhőtlen gyermekmosolyt idéz, és valami
titokzatos csoda megszületésének ígéretét
hordozza - már a várakozás idején. Talán e születendő ígéretet hívják szeretetnek?
Kisgyermekkoromból a havas-fehér karácsonyokra emlékszem szívesen, a
kályhafényes, meleg szoba otthon-illatára. A szerény, ezüstdióval és hófehér vattapamaccsal díszített fenyőfa illatát is érzem újra ilyentájt, és
a későbbi, kicsit színesebb karácsonyokra is szívesen emlékezem - már
saját gyermekeim boldog várakozásával. Felidéződik a napokig tartó közös játék öröme, a kalács illata, az éjféli misék varázsa, édesapám karácsonyi dalolása: „Fel nagy örömre, ma született, aki után a Föld epedett…”
A legfelemelőbb ma is a készülődés, a meghitt várakozás, az ünnepi illatok. Talán ilyen lehetett a jászol melege, illata a Megváltó születésekor…
Az Advent a várakozás csendjén túl sok éve már szüntelen, fájó emlékezés is…. Ilyenkor minden a fiamat idézi, aki imádta a karácsonyt, a
készülődést, a titokzatos várakozást - felnőttkorában is, de már sok
éve az égiekkel ünnepel… Hát így volt régen, és így lesz már mindig:
könnyekkel és szomorúsággal fűszerezve, hiszen idén is a temetőben, a
gyermekem sírjánál lobban elsőként a karácsonyesti gyertya.
…S talán készítek majd megint kis csomagocskákat a szegényeknek,
hajléktalanoknak, mielőtt asztalhoz ül a család…
Az ajándék…? Legtöbbször néhány szép könyv, közös éneklés, nagy beszélgetések az ünnepi asztalnál.
Azért, ha lehet, szeretnék én is egy ajándékot magamnak: ha karácsonyeste – legalább álmomban - meglátogatna a fiam, nagyon boldog
lennék... Örömkönnyeket sírnék, és – a könnyeimen át – a belső mosolyomat ajándékoznám mindenkinek, akinek szomorú a karácsonya…
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A karácsony és minden ünnepünk talán olyan – olyan lehet… –, amilyet
megálmodunk magunknak, a lelkünkben... Merjünk nagyot álmodni! Álmodjunk békés, szép karácsonyt magunknak s másoknak.
Legyen ez a karácsony bár meghatottságtól könnyes, de őszinte, belső
mosolyunktól különleges ünnep!
Gősi Vali szerkesztő

Gősi Vali: Rekviem a karácsonyért
Nem tudom, milyen lesz
a távoli karácsony,
állnak-e fenyők fönn a bérceken,
várják-e dermedt ágaik alatt
őzgidák és riadt, éhes madarak,
hogy szűnjön a gyilkos fejszecsattogás,
és csituljon végre a zajongó világ.
Nem tudom, lesz-e még
hófehér karácsony,
s hogy élnek-e szelíd lelkű emberek,
kik áhítattal várják az Isten-gyermeket,
s ha napkeleti bölcsek lépte közeleg,
érzik-e a meghitt jászol-meleget?
Nem tudom, hol talál,
s lesz-e szeretet,
de ha akkor még e földön élhetek,
hálatelt lélekkel imát mormolok,
hogy szép volt élni, s talán búcsúzok:
némán „fenyőtől fenyőig megyek,
és minden fenyőt megsimogatok”.

(Asszociáció: Reményik Sándor: Karácsonykor)
***

A Barátok Verslista Képzeld el… című irodalmi folyóiratának ez évi utolsó számát a KARÁCSONY témakörében adtuk ki. Írásainkat fogadják
szeretettel! Folyóiratunk olvasásához kellemes időtöltést kívánunk!
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BARANYAI ATTILA: KÖNYVAJÁNLÓ
Kamarás Klára: Orchideák c. kötetéhez
Kamarás Klára új könyve egy kisregény mellett elbeszéléseket, verseket, sőt még egy mesét is taralmaz. Nem válogatás, hanem a 2011-12-es
évek alkotói szakaszának bemutatása. Az anyag legkarakteresebb része
a Mária lányai és az Ottó bácsi megjött című próza. Az első a polgári
világ képmutatását ilusztrálja, míg a második a holokauszt drámáját
mutatja be egyéni, újszerű nézőpontból.
Amálka virágai az emlékezés virágai, az elmúlt fiatalság szomorkás, belenyugvó felidézése. Ebből a történetből érthetjük meg, miért kapta a
kötet az Orchideák címet. Ahogy Amálkának a virág jelenti a kárpótlást
a sérelmekért, a szerzőt az írás kárpótolja mindazért, amit a Sors
hosszú élete során rámért. Művei az ő orchideái.
Csergőék Márikája könnyű happy end-del záruló felhőtlen szórakozást
igér. A többi próza is az emberi élet rövid pillanatképeit örökíti meg
változatos formában. A versek, szinte csak kiegészítik a történeteket,
elválasztanak és átvezetnek egy másik témába.
A könyv utolsó prózai műve a mese, amely már az illúziók világába ringatja az olvasót.
Remélem, hogy a Búcsú című záró vers is csak pillanatnyi hangulat és
nem végső búcsú, hanem még sok további alkotást olvashatunk Kamarás
Klárától.
Nagy János költő érzékeny, lírai előszóval hangolja rá az olvasót az Orchideákban publikált művekre.
Az izléses könyvborítót Kaskötő István tervezte.
Ajánlom a kötetet mindenkinek, aki tartalmas és lebilincselő szórakozásra vágyik.

***
KAMARÁS KLÁRA: LEGÚJABB KÖTETEM…

A napokban fejeztem be Cinka Cica és Kandúr Karcsi kalandjait.
Óvónénik, nagymamák figyelem! Érdeklődni si@z-net.hu címen lehet.

3

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2012/6. SZÁM

Vers- és novellapályázatok
A Barátok Verslista vezetői minden hónap első napján irodalmi pályázatot hirdetnek ki. Két téma megadása után a levelezőlista tagjainak egy
hónap áll rendelkezésükre, hogy írjanak verset, mesét vagy egyéb prózát, majd a pályaműveket név nélkül szavazásra bocsátják. Az alkotásokra a levelezőlistán lehet szavazni. Összesítés után az első helyezettek értékes könyvjutalomban részesülnek.

2012. május
Czégény Nagy Erzsébet: Egyetlen egész
Függönyrebbenésben érzem illatod,
vörösben, mint bársonyos pipacsok,
melyek úgy lángolnak, égnek,
mint perzselő napban a meredélyek.
Ujjhegynyi érintésedben reszketek,
s minden eltöltött percek veled
óriássá nőnek, mint erdőben a fenyők,
fénybe-vágyón mennybemenetelők.
Ugye, még járnak nekünk boldog évek?
Bár apró félelmeink bennünk élnek,
mint élősködők, hogy talán már túl késő.
A múlt kövei: egymásra rakott hosszú lépcső,
hátrahagyott lábnyomaink távol s közel.
Mi csak rakjuk tovább, kőre kő, fel
magasra, s bár a vége homályba vész,
nincs már két fél, csak egyetlen egész.
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2012. június
Varga Tibor: A hűség visszaránt
Kilépni szépen önmagamból,
elhagyni múltam rácsait,
börtönömben megannyi vad tor
emléke nyűgöz magamhoz itt,

Vágyom magamból kiszakadni,
suhanni fönn csak súlytalan,
hol senki nem tud lelkembe marni,
hol egyedül se vagyok magam.

s e parányi planéta-röghöz,
mely némán száguld át az űrön,
de míg bent valami szív dörömböz,
e rabságot el kell tűrnöm.

Elszökni messze, túl a galaktikán,
azon is túl, egész az Istenig,
akihez felzeng minden imám,
s még sem szól rám, nem segít.

Ámde a hűség visszaránt,
maradnom kell már örökre, sírván,
mint az ebnek, ki gazdája sírján
várta be csendben a halált.

2012. július
Gősi Vali: Illúzió
Álmomban olykor hazaindulok
a folyón ívelő, öreg hídon át,
és összeáll a régi, szétesett világ.
A domb fölött hűen őrködő templom
a fényben újra fehéren ragyog,
hársak édes illata bódít,
míg harang szavára lassan ballagok.
Hozzám hajolnak a jegenyék az úton,
árnyukban kicsit megpihenek,
és magamhoz ölelek közülük néhány
megfáradt, ráncos kérgű öreget.
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E szelíd vidéken némán megállok
minden éledő emlék előtt,
hol ismerős bokrok sóhajtják kérdőn:
hová tűntek a beszédes tegnapok…?
S vezekelve hűtlenségemért,
lehajtott fejjel sírva fakadok,
és lelkem terhét, a maró bűntudatot
vállalt sorsommá áldással fogadom,
amiért a kedves, otthoni tájról
– legalább néha – újra álmodom.

2012. augusztus
Dobosi Valéria: Szűk kabát
nagy a teher a vállamon,
cipeld te is, én átadom,
nem kell nekem a szűk kabát,
nem akarom, nem rám szabták,

minden napra bennem a hit,
én lázadok, ő megsimít,
nagy a teher, hát eldobom,
magamat újra gondolom,

nagy a teher, már összenyom,
vért présel ki az ujjamon,
megbéklyóz, megrettent, megöl,
nem menthet meleg anyaöl,

kapaszkodok kelő holdba,
kinek-kinek az a sorsa,
amit választ, amit vállal,
bírja szívvel, bírja vállal,

hajolj holtig – mondják nekem –
süket füllel ellenkezem,
semmim nincsen, csak az idő,
végtelen vággyal újra nő –

nem rám lépnek, mellém állnak,
gombot varrnak a kabátnak,
véres ujjam sóba mártják fájni fog, de betakarják,

tűnj el teher, fordulj, felejts,
indulj innen, szépülj, szeress,
ráncba szednek, rám olvasnak –
ajtót nyitnak a tavasznak…
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Válogatás a „Művészetekről” című
pályázat anyagából:
Agria Lilla: Próba
A bizonytalanul remegő fény
A kristálykönny a szempillákon
Az ahogy a nevetés durván tör össze
A tágra nyílt szemek
Az érintés a vállunkon
A műviségből kevert illatok
Az arcok közelsége
A vajból megolvadt csend
A pupillaszínű tekintetek
Az álomlebegés a parketten
A tompa hangú ütések
A gyorsuló reszketés
A némává fojtott lélegzetek
Az ujjak tiszta illata
A testek fehér ízű egymásba fonódása
Mindet mi alkottuk
Levegőből teremtünk életet a deszkapadlón
Nevetőráncból csenddé válunk
Csendből véraláfutássá
Itt a csend több mint az ének
Meglátjuk azt
Amire máshol nem figyelünk
Itt nevetésből ébrednek a könnyek
Megmutatjuk a félelmeket
A vágyakat
A csalódásokat
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Itt mindenki azt ismeri aki vagyok
Nincsenek titkok
Nekik adom magam
Mert máshogy úgysem lehet
Itt egymásra bízzuk magunkat
Legmélyebb énünktől
Mi is félünk
Mégis egymás tenyerébe tesszük

Kántor Gyöngyi: Leonardo Da Vinci - Mona Lisa című
festménye alapján
Reneszánsz eszmék koszorúja arcod
szelídsége, szemedben a lélek
szeplőtelen víztükre, s lényed
övezi hajnalok fénye. Karod
kecses ívein pihenve ragyog
a báj, női szemérem mosolyodba
simult igéző varázsként hajol
ránk. A múlt szépsége homlokodra
tűzte gyöngyeit, hajad barna füze
öleli a művészet templomát.
Ajkadon titkok bársonya dereng
az idő falán át, álmunkba fűzve
sorsod misztikumát, mely a csend ormán
téged halhatatlan virágnak festett.
***

A pályázatra beérkezett 154 írás a Poéta Irodalmi Portálon
olvasható, az lábbi linken: http://poeta.hu/Muveszetek2012/.
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Válogatás a 2012. évi karácsonyi
asszociációs játék legjobb írásaiból:
A játék célja, hogy a megadott idézetre/költői sorra asszociálva versek, gondolatok, kisprózák szülessenek.
Az idézett sort (sorokat) az idézés szabályainak megfelelően be lehet
építeni az írásba, de ez nem kötelező! A lényeg az asszociáció: kinek mi
jut eszébe az idézett sorról, és hogyan valósítja meg saját ötlettel, stílusban…

Asszociáció 2012/23. című játék:
Az idézet Reményik Sándor: Karácsonykor című verséből való:

„És én fenyőtől fenyőhöz megyek
És minden fenyőt megsimogatok.”

Mentovics Éva: Ünnepi ima
Ha csipkeingben pompázik az ünnep,
talpunk alatt hócsillám ropog,
emlékképek járják át szívünket,
érted, értem – értünk – imádkozok.
Elsétálok, el, a messzi csendbe,
hol utcazaj nem hallik talán,
ahol fehér s örökzöld színekbe
bújt a táj az ünnep hajnalán.
Ott, a tiszta, hó takarta dombról
feltekintek rátok, szép fenyők,
mert – ha léptem lassúbb lesz a kortól –
ti adtok majd hitet, éltetőt,
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hogy ha őszünk télbe fordul majdan,
agg fejünket belepi a hó,
akkor is lesz tavasz-hangú hajnal,
nyár hevében fürdő, tiszta tó,
ősz-illatú hársfaligetekben
megpihenő, fényes alkonyat,
mely lopózva oson, s szinte csendben,
fakulva a tél felé halad.
S hogy telünk is boldog, szép lehet még,
mielőtt majd kialszik a láng,
s nem marad más, csak hamu és emlék…
de lesz, aki visszagondol ránk.

Golán Angéla Gabriella: Csal-fa
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Egy kis toboz,
mint óvó doboz,
esett le a földre.

Nyári hévben,
nőtt serényen,
s az idő őszbe fordult.

A mag kihullt,
s földhöz simult,
hogy fagy ne gyötörje.

Kicsiny ága
égre vágyva
csillagok felé nyúlt.

Jött a tavasz.
Védte haraszt,
míg erőre hágott.

Ért csendesen
holdszerelem.
Átölelte béke.

Állt aléltan,
láthatatlan.
Ámulta a világot.

Ezüstangyal
szelíd arccal
emelte a fénybe.
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Sóvárogva
csókot adna
messzi holdvilágnak.
De csak szellő cirógatja
lombját fenyőfáknak.
***

A Szó-Szövő c. játékunk írásaiból:
A játék során egy kiválasztott irodalmi műből megadunk 8 szót. A feladat
az, hogy a megadott szavak közül legalább 5-öt felhasználva új vers v.
próza szülessen. A játék végén a játékosok megismerhetik az eredeti
művet, és kiderül, hogy kinek az írása sikerült legjobban.
Szó-Szövő 218. című játék:

A megadott szavak: karácsony, foszló, kedves, fény, csendesen,
remény, béke, hoztatok. Feladat: rövid vers írása.

Mentovics Éva: Angyali üdvözlet
Ma hócsipkébe öltözött,
még leng az ég s a föld között,
kerengve száll, majd csendesen
megpihen fákon, kerteken.
Úgy vártuk már e szép napot!
Az otthonokban fény ragyog,
és áhítat, meg hit, remény
honol a szívek rejtekén,
hol béke vágya illan át.
Ma foszlós kalács illatát
viszi a kóbor, lenge szél,
s ha könnyezünk, a csend beszél…
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majd önfeledten felnevet,
és átölel a gyermeked.
Ti kedves, földi angyalok,
ma boldogságot hoztatok!
Az utcazaj is elpihent,
most hófehér az esti csend,
s az égiek karácsonya
lám, angyalszárnyon száll tova.

Gősi Vali: valami mondhatatlan
(az ünnep elé)
valami érthetetlen
különös bölcs tudást hoz el
valami tisztafényű békét:
lepárolódik belül a lényeg
és mindent a szíveddel látsz
valami mondhatatlanul szép
kozmikus csend születik
valami reményteli érzés
foszlós kalács illata bódít
angyalok éteri dala száll
valami égi asztalt ül körül újra
mind aki rég elment: rokon és barát
valami fehér ragyogás közelít
a csillagfényes éjben
és elhozza
anyád szép mosolyát
***
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Szó-Szövő 219. című játék:

A megadott szavak: első, fehér, fenyő, furcsán, öreg, táncol,
erdő, csodálatos. Feladat: rövid próza írása.

Varga Katalin: Találkozás a Télapóval
Csodálatos volt az erdő, így ősz végén. Párommal bokáig gázoltunk a fanyar illatú levélavarban. A bágyadt nap fénye áttört a kopár fák ágai
között.
Megcsodáltuk a hatalmas mamutfenyőt. Eszünkbe jutott, hamarosan itt
lesz a karácsony.
Fehérbe öltözik az erdő.
Találkoztunk egy kedves, öreg bácsival. Beszélgetni kezdtünk.
Elmesélte, ismeri az erdő minden lakóját. Még a szarvasokat is. Csodálkozva kérdeztük: – Vannak itt szarvasok? –
Hamiskásan mosolygott.
– Elsősorban a szeretet, az a legfontosabb. Ezt minden gyerek tudja – folytatta. – De most megyek, fel kell újítanom a szánomat. –
Ekkor feltámadt a szél, táncra perdültek a lehullott levelek. A piros ruhás bácsi is pörgött-forgott, aztán eltűnt, mintha ott sem lett volna.
Mi nem is csodálkoztunk. Tudtuk, a Télapóval találkoztunk, személyesen, az erdőben.

Czégény Nagy Erzsébet: Az öreg fenyő
Szomorú volt. Furcsán, esetlenül csüngtek ágai, tűlevelei sűrűn megbarnultak. Már öreg vagyok – gondolta magában –, erőtlen. Már nehezen bírom a viharos szeleket, s csak rázkódom, remegek. Hol van már, amikor
még táncoltam a virgonc széllel, s szétláttam a többi fenyő feje fölött.
Magába roskadva emlékezett az elmúlt időkre. Eszébe jutott az első
tél. Csodálatos élmény volt, amint hófehér palástba bújtatták az apró
hópelyhek, s ragyogott, amikor rányújtotta nyelvét a felhők mögül előbukkanó nap. Király volt. Az erdő királya. Sok telet megélt már, s mindig
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irigykedve nézte azokat a fenyőket, akiket nagy gonddal kiválogattak,
kivágtak, hogy karácsonyra feldíszítsék a gyerekek örömére. – Én is
szerettem volna örömöt szerezni, hasznosnak lenni, de már túl öreg vagyok. Nem kellek. –
Aznap éjszaka hatalmas vihar kerekedett. Úgy zúgott, sustorgott az
erdő, mint még soha. Az öreg fenyő dereka nem bírta sokáig, s egy félelmetes reccsenéssel megadta magát. Félig még ragaszkodott törzséhez, de koronáját a föld ölelte.
Reggelre elcsendesült a szél, s a zilált erdő csendjében emberek jelentek meg.
– Nézd ezt az öreg fenyőt. Nem bírta ki a szélvihart. Olyan, mint egy
imádkozó óriás. Kivágjuk! – mondta az egyik – Amint elnézem, a törzséből még jó kis faanyag lesz, ágai pedig jó meleget fognak adni a gyerekeknek. –
A fűrész belevisított a megrekedt csendbe, s az öreg fenyő – Mégsem
éltem hiába! sóhajával – döngve csapódott a földbe.
***

További karácsonyi írásainkból:
Fetykó Judit: Őszi sirató
Úgy fáj az elmúlás hangulatú táj,
a köd, a pára, a lombtalan ágak,
későn kelő nap, délutáni homály,
s míg meg nem jön a téli fagy, míg várat
magára fehér hóleples december,
úgy érzi az ember: ez az elmúlás.
Ahogy múlik párába hullva ezer
pillanat, úgy öregszünk, nincs választás:
úgy fáj ez az őszvégi hideg semmi.
Bőven hullnak ködkönnyei a nyárnak;
téli estéken jó lesz emlékezni
év lombjait, saját időruhánkat.
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Szabó Edit Irma: December csendje
Hófüggöny pelyhe lassanként ellep.
Túlcsordult idő ráncol homlokot,
fanyar aroma tölti meg lelkem,
örömöm gubbaszt, kissé megkopott.
Angyalom arcát arcodban látom.
Láthatatlanul állsz sorsom mögött,
teremtővé vált a gondolatom,
a gondviselés mellém szegődött.
Zsigereimben december csendje.
Fenyő illata, gyertyamágia,
várakozásom fohásszal telve,
kincsekkel hintett kék lélekszikra.

Bodó Csiba Gizella: Karácsony csodái
Erős fény sugarára ébredt. Mintha felvillantottak volna a szeme előtt
egy lámpát. Egyedül volt. Felült az ágyon. Sötét volt az éj, de a függönyön át fényesen világított be a Hajnalcsillag. Az égbolt sziporkázó
csillagokkal volt meghintve. Felkelt. Teljesen elhúzta a függönyt, és mosolyogva, szinte ujjongó örömmel üdvözölte a világmindenség lámpácskáit. Az ablakon szinte behajolt a Nyilas csillagkép. Kihajolva rálátott a
Fiastyúkra is, s boldogan fedezte fel a csillagképek formáit. Meleg takaróba tekerte magát, és a mély fotelba kuporodott, hogy lássa az
ezüstveretes égboltot. Egy hullócsillag hasította át szép ívben a mélybársony égkárpitot. – Ó, kívánhatok valamit! – gondolta, s már meg is
született a kívánság. – Biztos egy ilyen hullócsillag ébresztett fel, hisz
ez is szinte reggeli fényt sugárzott a pillanat töredékéig. – A csillaghullás is augusztusban- szeptemberben szokott lenni – futott át a gondolat
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elméjén, mint a csillag-ív. – Milyen langyos az éjszaka. A levegő is olyan,
mintha szeptember lenne. Három éve nem volt már hideg, havas tél.
Egyáltalán – tél. A felmelegedés minden esztendővel erősebb.
Annak már épp negyven esztendeje, amikor hatalmas hóhullásban, lábszárig érő, friss hóban sétáltak karácsony este ugyanitt, miután befűtöttek a kandallóba. A hatalmas hóesésben akkor csak a hangok jelezték, hogy odafönt a magasban vadkacsák vonulnak dél felé. Most pedig
még csak hideg sincs.
Ma karácsony este lesz. Jó ideig azt hitte, hogy egyedül tölti a Szentestét. Két napja kisebb-nagyobb csodák sorozata indult el körötte: levél a távoli országban dolgozó „gyerekektől”, hogy végleg hazatelepülnek, már nem szükséges máshol keresni meg a kenyerüket. Egy csodás,
különleges ebéddel köszönnének be! – Majd unokája telefonja, hogy
megszületett Krisztián – a dédunokája – karácsony előestéjének előestéjén. Anya és kisfia egészségesek, ő pedig boldog Apa, s még délelőtt
felszalad egy rövid filmmel, ami a születés pillanatait örökítette meg!
Karácsonyi születés! Milyen csodálatos.
Míg a mai napon rá váró csodákra gondolt, feltűnt, hogy a nagyon rövid
idő alatt milyen sokat haladtak a csillagok. – Milyen gyorsan fordul a
föld – állapította meg. Egy újabb hullócsillag futott le az égbolton. Ez a
harmadik. A távirányítóval teljesen kinyitotta az ablakszárnyakat. Langyos a hajnal – nyújtózott jóízűen. Tegnap csodálkozva látta, hogy virágoznak a mogyoróbokrok, tömött rügyek voltak a gyümölcsfákon, s az
orgona is mintha kinyílni készülődne. Fehér orgona nyílik karácsonykor.
Késő délután még két program várja; a Gyermekfalu, ahol a nagy család
karácsonyi műsorára hívták, s ahol két karácsonyi versét fogja elmondani. Ott közel 120 gyermek állja majd körül az ő ajándékát, a hatalmas
karácsonyfát, miután délelőtt kemencékben sütötték közösen a karácsonyi kalácsokat. Kora délután lovas hintókon mennek a védett erdőbe,
hogy karácsonyi csemegéket vigyenek az őzeknek, s a védett terület állatainak. A Gyermekfalu programja után köszöntik a karácsonyt a kiadóban is, melyet két esztendeje indított el. Saját kiadója van: még ma
is alig akarja elhinni, hogy ez megvalósult! Különleges, egyedi, kódex-
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szerű és szépségű könyveket adnak ki többnyire. S a technika uralma
alatti világban különös, de keresik az emberek ez egyedi szépségű, veretes könyveket.
- Mintha a szépség is kezdené reneszánszát élni!
Hetvenesztendősen ezt is megérte. Az estét tehát a nagy asztal körül
munkatársaival, barátaival tölti! Ők segítették az előkészületeket is,
hogy karácsony estéje közösségben is meghitt lehessen. Mennyi minden
vár arra, hogy beleférjen e napba. Olyan sebesen megy az idő! De valami nagyon jó felé siet! Soha nem érzett törődés, gondoskodás, segítőszándék és szeretet veszi körül!
Közvetlen családtagjai már nagyon régen nincsenek körötte, de egy nagyobb család körülöleli.
Míg gondolataival kalandozott, a hajnal teljesen átvette az uralmat. Világosodott.
Egy kattintással bekapcsolta a jakuzzit. Egy kis frissítő, mire érte jön
a kocsi. Nagyon jó volt ez a verőfényes két nap, csendességben, karácsonyra készülve. Hálát adott, hogy egészséges, hogy szellemileg sem
épült le, hogy kora ellenére feladatai, céljai, szeretett hozzátartozói
vannak.
Ma sok szép ajándékot adhat ő is, és ő is elfogadja a csodákat.
Holnapután – karácsony másnapján – Jeruzsálembe indulnak, hogy a
2000-ben tett első látogatásának huszadik évfordulóját megünnepeljék.
Ma béke van egész Közel-Keleten. A nyolc évvel korábbi, hatalmas csetepaté és földrengés után talán végre hosszú időre megbékéltek az országok, a vallások, s mindenki felfogta, hogy közös otthonunk, a föld
nagyon nagy bajban van. Ha a világ népei összefogva nem ezen a feladaton dolgoznak, akkor nem lesz többé hely az emberi életre semmilyen
formában.
Mintha kétezer évvel ezelőtt is erre próbálta volna a figyelmet irányítani egy ember, az Ember, a Mester, a fényes üstökös csillag!
Most úgy érezte, hogy közel a megvalósulás!
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Kamarás Klára: Karácsony csillaga
„Kis karácsony, nagy karácsony...”
Lesz-e cukor fenyőágon?
Telik-e majd friss kalácsra,
vagy csak kenyérdarabkára?
Hogy' néz fényes ablakokra,
s ámul, kirakaton, kincsen,
kinek anyja annyit mond csak,
édes picim, nekünk nincsen.
A szeretet ünnepére,
hogy' készüljön angyalt várva,
dideregve, fogvacogva,
ha villany, gáz el van zárva?
Segítséget ki adhatna?
Apja titkon lopni ballag...
Szégyenében elpirulhat
fejünk fölött az a csillag...

Vadkerty Dorottya Ágnes: Megváltás
(mikor legsötétebb az éj)
testek kavarognak zöld égbolton
lépdelnek szürke felhőn:
mennyország parkettáján
halkan lépnek
fehér füvet tépnek:
repülők kondenzcsíkját;
lelkünk éhes állatkáit
álmokkal csitítják
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és
kék buborékokat csókolnak
fájdalom-cikázta retinánkra
hajnalban összesöprik
szétforgácsolt életünk
és
visszalapátolják a kihűlt csillagokba

Könyves Tóth Enikő: Fény és árnyék
Esteledik. A Karmel-hegy tetejéről nézek le a városra. Haifa fényárban
úszik. Millió fénye csillan az éjfekete tengeren, mintha percenként csillageső hullna az égből. Közelebbről talán látni az ablakokban égő színes
Hanuka-gyertyákat. Lángjainál vidám gyerekek bontogatják az aznapi
ajándékot.
Karcsún nyúlik a tengerbe Akko városa. Kiemelkedik a Burdzs elKummander torony, ahol 1797-ben Napóleon szenvedett vereséget. Halvány körvonalakban kivehető a nemes egyszerűséggel épített Klarisszakolostor, emlékeztetve hogy ezen a helyen állt, és prédikált Assisi
Szent Ferenc.
A természet szépsége összhangban van az ember alkotta csodával. Magamba szívom e látványt, mit befogadni szinte képtelenség. De a gondolat megállíthatatlan, a szívemnek kedves utca, ahol éltem, mára már eltűnt. Ahol hajnalonként Pista bácsi mértani pontossággal helyezte az
asztalokat a kijelölt helyre, mielőtt megérkeznek a lovas kocsikon a kofaasszonyok. Óvatosan rakják ki áruikat, simogatva egyenként, mintha
fájna az elválás. Tavasszal friss hagyma zöldell. Nyáron a mézédes
gyümölcsök illata száll a levegőben. Az akácfák lombjai alatt az első tétova csók elillanó gyönyöre. A bódésorok árnya, hol békésen alszanak a
kóbor állatok. A tejeskocsi összetéveszthetetlen hangja, ahogy koppan
a köveken. A késő őszi krizantémok halvány színei. Az omladozó, öreg
ház, ahol apám álmodott, s anyám hitte, hogy az élet teljes lehet. Hosz-
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szú, hideg éjszakákon a gázkonvektor melegénél virrasztó asszonyok,
őrizve káposztás hordóikat, kérve az égiek segítségét: jöjjön össze
annyi fillér, amenyiből a karácsonyfa alá kerül a vágyott ajándék a
gyermekeknek. A hatalmas hóbuckák mögött egymásra rakott fenyőfák
– a gyanta és a föld szagával keveredve – méltósággal fekszenek a földön.
A koraesti lámpafénynél kamaszfiú ijesztgeti az összebújó szerelmesek
lopott pillanatait.
A kislány a szobában egyedül, csendben vár. Fel-felnéz a könyvéből, nagyot sóhajt. Holnap, az év legsötétebb napján, karácsony Szentestéjén
meglátogatja-e a láthatatlan angyal, a szeretet?

Molnár Szilvia (Aphrodite): Karácsonykor
Gondolat szőtte, csipke hó szitál
fényt adó ablakod előtt,
ki nem mondott szavaim:
rápikkelyesedett virágok;
gyertyával rajzolt békéd
illatában táncoló
díszcsillogások.
A sohasem volt mámor cseppjei
letéphetetlen szirmok.

Vadkerty Dorottya Ágnes: Karácsony
Napsugárból könnyezve fonom rejteked,
Bújtatlak a számonkérő világ elől,
Bújtatlak viharral, villámmal,
rejtelek glória-imába, kulcsolt ujjainkba...
...rejtelek Isten szívébe.
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Bodó Csiba Gizella: Karácsony esti séta
Az l950-es esztendő néhány nagyon szegényes, szűkölködő, idegesen
feszült karácsonya után, 1957-ben Anna végre úgy érezte, hogy ez a
karácsony már feszültségektől mentesebb, nyugodtabb és gazdagabb
lesz számukra.
Anyja – szokás szerint – napok óta takarított, függönyt mosott, s a
szőnyegtisztítástól leizzadva este fáradtan rogyott le.
Karácsonyra mindennek ragyogni muszáj. Előző nap már főtt a káposzta,
a kocsonya sűrű, tapintható párája lengett a konyhában. Aznapra már
csak a sütemények alkotása maradt, s a hókifli, a pogácsa, a zserbó
egymást váltották a sütőben.
Apja még dolgozott ezen a napon. Anyja a legnagyobb sürgés-forgásban
volt, hogy estére minden elkészüljön. Anna volt a kisinas, s ezúttal nagy
örömmel segédkezett, hiszen jó érzés volt, hogy most „várják” a karácsony estét. Ígéretesek voltak az előkészületek. Hiszen a kert két hatalmas diófája bőven megtermette a karácsonyi süteménybe valót, s eladásra is jutott szépen. A kertes háznak köszönhetően az idén már néhány tyúk gondoskodott a tojásról, galamb és nyuszi került vasárnap a
fazékba.
November tájékán Anna tanult egy karácsonyi díszkészítési technikát,
melynek eredményeképpen csillogó hegyű gömbök születtek, és forogtak-csillogtak, mint a kis buzogányok. Kérték, hogy készítsen a karácsonyi díszből, s fizetnek érte. Esténként lelkesen rajzolta, vágta a tallér
formákat, sodorta a színes, fényes sztaniolpapírt, amit felragasztott a
tüskékre. A cérna által meghúzott fűzemény fényes hegyű gömbökké
pöndörödött, mint egy kis sündisznó, aki úgy érzi, hogy veszély közeledik. Élvezte esténként ezt az alkotómunkát. Két forintot kapott a díszek darabjáért, s így karácsony előtt összejött a pénz az emblémás
sportzsákra, feszíthet vele edzésre menet. Kis karácsonyi meglepetésekre is maradt a pénzből.
Szóval, olyan jól alakult minden, jókedvű volt a délután, de aztán ismét
lecsaptak a feszültség-villámok, s elpattant az ezüst zsinór!
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Apja éhesen és feszülten érkezett haza a gyárból. Ritkán beszélt a munkahelyi gondjairól. Mindig időben kellett ennie – a reggel beadott inzulin
miatt. Anyja tudta ezt, s egyszerű hétköznapokon nem is volt ezzel gond.
De most még a vacsoráravalók fortyogtak a tűzhelyen, a tepsit ki kellett kapni a sütőből, hogy meg ne égjenek a kis kiflik, s betenni a másikat sülni, egy kanna szénért is ki kellett szaladni, teríteni is kellett, miközben megszólalt a kapucsengő, szóval: az ebéd késett!
Apja nem szólt, csak kissé komorabb lett. Estig legalább háromszor
kérte Anyát, hogy hagyja már abba a sürgés-forgást: nem egy tucat
emberre főz, és minek ez a sok sütemény, s már megint megállás nélkül
panaszkodik, hogy milyen fáradt. Hát akkor miért csinálja? Anyja megemelt hangon próbálta elmondani a maga változatát, szó szót követett,
mire Apja bement a szobába, s bevágta maga után az ajtót – csend lett!
– Na ezt megint elszúrták – néztek egymásra a testvérek.
Apa nem jött ki vacsorázni, a gyertyákat sem gyújtották meg, a kapott
Van Gogh-album is ott feküdt a fa alatt örömtelenül.
Anyja párás szemekkel fejezte be a süteményekkel való foglalkozást, s
azok a tálon maradtak, érintetlenül. – Tudja, Anyu, hogy mindig felbőszíti Apát ez a nagy készülődés és a nagy fáradtságra panaszkodás, hiszen senki nem várja el, hogy minden ragyogjon, ennyit süssön-főzzőn,
nem ezek a legfontosabbak a karácsonyban. Anyu állítja maga elé ezt a
mércét – mondta Anna fojtott hangon, aztán elhallgatott. Tudta, hogy
Anyja jót akart, tudta, hogy mindent megtett, hogy ez a karácsony végre kissé gazdagabb legyen. Hogy ismét nem a legjobb módszert választotta? Hát istenem: nem fog már megváltozni, s nem vagyunk tökéletesek! És egyáltalán: milyen jogon tesz ő észrevételt?
Tudták, hogy ez az este már nem lesz meghitt és békés, de ők sem tudták, hogy mit is lehetne tenni, hogyan lehetne kezelni az elkeseredett
hangulatot. Bátyjának szelíd, barna szemében lemondó szomorúság ült.
– Kijössz? – kérdezte a fojtogató csendben. – Járjunk egyet! –
Mindketten felvették a kabátot, s csendben kimentek a házból.
Karácsonyeste volt!
A város hosszú főutcája néptelenül kígyózott a beállt sötétben.
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A gyengén vibráló neonlámpák tompa fénye szinte semmit nem világított
meg a lustán gomolygó ködben.
Az úttest közepén végigfutó villamossíneken nem zörgött szerelvény,
olyan egyedül voltak az utcán, mintha egy kihalt, néptelen városban járnának. Rezzenéstelen volt minden.
Karácsonyeste várakozott!
Az utca mintha félrebillent volna, olyan képet mutatott mindig, az egyik
oldalán sorakozó egyszerű, kopott családi házakkal szemben a másik oldalon háromemeletes bérházak álltak sorfalat. A családi házak ablakszemei sötéten lehunyva, idős lakói nyugovóra tértek… vagy a sötétben
üldögéltek? A magas házak néhány ablakában gyertyafény sárgás rezgése vibrált.
Némán ballagtak. Bátyja átfogta a vállát. Nem szóltak egyetlen szót
sem. Nem vitatták meg szüleik összezörrenését, a tönkrement karácsonyestét, csak ballagtak egymás mellett szótlanul, a kísértetiesen süket, szürke estében!
Anna talán még sosem érezte ilyen erősen, hogy milyen jó az, ha az embernek testvére van! Testvér, aki a vállára teszi a kezét, akivel szavak
nélkül is tökéletes összhangban ballagnak egymás mellett, s mindketten
tudják, hogy nem kell szólniuk semmit, a másik is ugyanazt érzi,
ugyanazt gondolja, ugyanazért szomorú. Azt is tudták, hogy a szüleik
is szomorúan süppednek bele otthon a csendbe. Nekem legalább oldja
ezt a szomorúságot a testvérem – gondolta Anna hálával simulva bátyja karja alá.
Kilenc-tíz óra felé járt az idő. Az idő, amit vagy nagyon hosszúnak
éreztek, vagy nagyon lassúnak, nem tudták, mit is éreznek. Átjárta őket
a ködös levegő, de ezt sem érzékelték igazán.
A vállukat mintha átölelte volna a köd. Mintha mindkettőjüket átölelte
volna egy kéz. A templomnál fordultak meg, hogy hazainduljanak.
Úgy ballagtak – a visszaúton is hangtalanul – a néma városban, mint akiket elvarázsoltak!
Karácsonyeste volt!
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Kamarás Klára: Karácsonyi képeslaphangulat
Az égi posta, lám, hozott
Pár rövid, kedves mondatot!
Karácsony, képek, gyertyafény.
Vágyódó lelkünk oly szegény.
Ezerszer leírt mondatok,
Mögöttük mégis fény ragyog,
Foszló szivárvány, régi nyár
Emléke vissza-visszajár.
A szavak mögött, meglehet,
Érezzük még a meleget,
Melyben megbújhat csendesen
Egy sohasem volt szerelem.
Szívünkben furcsa dal csobog,
Mikor az emlék fellobog.
Ki vagy? Ki voltál? Volt remény?
Hová sodort a sors, a szél?
Rád gondolok, s azt képzelem,
Mellettünk vén cicánk pihen.
Ezt érzem én is, semmi mást,
Csak ezt a halk dorombolást.
Ábrándok, béke, hangulat.
Ne múljon el a pillanat!
Mennyi örömet hoztatok,
Karácsonyi képeslapok!
***
Irodalmi folyóirat: http://poeta.hu/feketen-feheren!

24

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA

KARÁCSONY

Berze Tünde: Elveszett karácsonyok
A kihűlt kandalló padlójára apró piheporként szitál a kéményből lehulló, tavalyról örökül maradt korom. Margit néni ismét a seprű után nyúl,
és – a mai napon ki tudja, hányadszor is – lapátra söpri, majd lassú mozdulatokkal a kukába rázza a rakoncátlan szemcséket, majd mélyről jövő
sóhajtással a seprűt visszaállítja a sarokba. Nem jól van ez így – csóválgatja a fejét. Valami drámai némaság honol az amúgy is gyakran csendes
otthon levegőjén. A terített asztal fölé hajol, és a megszokott rítussal
meggyújtja az odakészített gyertyát. Most is, mint mindig, az asztalfőre ül, hisz évek óta így van ez, mert ő az egyetlen lakója ennek a vén,
nádtetős, kis háznak, mióta gyermekei szétszéledtek a nagyvilág forgatagában. Ölében összefont kezében olvasót morzsolgatva belekezd az
imába, hisz minden évben így szokta karácsony estéjén, hol a gyertya
lángjába, hol a kandalló melegébe bámulva. Azaz bámult volna, ha a kandallóban apró lángnyelvecskék táncoltak volna, de nem így volt...
Az idei ünnep nagyon más. A változás szele már egy ideje a levegőben
keringett. Sok furcsa, szokatlan dolog történt. Nem jött el az ősz, és
nem hullottak le a levelek, nem keltek útra a költöző madarak, és egyetlenegy árva hópihe sem szállingózott. Jónéhány évet megélt már, és
mindig mindennek meg volt a maga rendje, ideje. 2020 decemberére
azonban fenekestől felfordult a világ. Sem az emberek, sem az időjárás
nem emlékezett a régi idők ünnepére.
A gyertya lángja nagyot pislogva végleg kialudt, de Margit néni észre
sem vette, csak bámulta a hideg kandalló kövére szemtelenül lepergő
koromszemeket. Komótosan felállt, és ismét felsöpörte a hívatlan vendégeket, majd az ablakhoz lépve belenézett a lenyugodni készülő nap
vörös fényébe. Ismét csak a fejét csóválta. Micsoda rendellenesség!
A fákon zöldellő leveleket borzolt a szél, még a langy esti levegőt néhány fecske szelte át vacsorát gyűjtögetve. Ráncos, megkérgesedett
kezével elmorzsolta az arcán legördülő könnycseppeket, majd visszatopogott az asztalhoz. Végighordozta tekintetét a díszes terítéken és az
ünnepi étkek, sütemények során. Bár évek óta magányosan ünnepelte a
szeretet ünnepét, mindig megadta az annak kijáró tiszteletet.
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Borús hangulata egyre csak fokozódott az est beköszöntével. Már rég
pattogó tűznek kellene táncolnia a kanadallóban, a feldíszített karácsonyfán pedig fényfüzérnek kellene világítani. Pedig most csak nehéz
félhomály ül a szoba langyos levegőjén. A nyitott ablakon át beszűrődő
esti madárdal groteszkül megül a sarokban sötéten megbújó fenyő ágain. Hiába a mézeskalács-illat, hiába az ima, sőt teljesen hiába áll a feldíszített fa, nincs karácsony! Illetve, a naptár szerint van, de a természet minden rezdülésével meghazudtolja ezt! Félelem futott át az idős
néni lelkén. Egy szívet szorító békétlenség. Tudta, ez nincs rendjén, nagyon nincs rendjén. Még egyszer összesöpörte a korompihéket, és az
ablakot nyitva hagyva bebújt a nyári takarója alá, anélkül, hogy felkapcsolta volna akár egy percre is a karácsonyfa fényeit.

Morzen Hugo: 2020 karácsonya egy kisiskolás szemével
Már egy hónapja csak várva várom,
hogy elérkezzen a karácsony.
Elmentem a Mikulásgyárba,
vittem játékot a kosárba,
ahogyan azt ilyenkor kell,
mert tudom, hogy sok ember
nem engedheti meg magának,
hogy besegítsen a Mikulásnak.
Ami azt illeti, hát csodálom,
hogy idén fehér egy karácsony.
Azt mondta a bácsi a 4D-s tévében,
hogy „…az elavult autók következtében
nagy kár keletkezett a város levegőjében;
mindezt felelősségünk teljességében…”
Emiatt, sajnos, az idő nagyon szeszélyes.
De miért engedték, ha tudták, milyen veszélyes?
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Habár tudom, hogy nagyon megkopott,
de idén – e-mail helyett – írok inkább képeslapot,
mert a hó csodás mivolta, a város nyüzsgő moraja,
a kalács finom illata és a kis posták hangulata
kellemesebb, mint laptop magánya.
Ami az ünnepet illeti, a szüleim szerint változott.
Azt mesélték, pár éve mindenki csak az ajándékról álmodott.
Másodlagos volt a törődés és a szeretet:
Mindenki csak arra gondolt, hogy a Jézuskával mit vetet.
De azért ma is vannak ajándékok a holo-fa alatt,
Izgatottan várom, hogy melyik mit tartogat.
Az iskolában azt tanultam, hogy pár éve,
még igazi fa volt a lakásokba téve.
Ez nekem nagyon fura,
hova lett az a sok kivágott fa?
Ám, ami a legjobb az egész világon,
hogy a tesómmal vagyok e napokon,
Mióta anyuék elváltak, ritkán láthatom,
de ilyenkor egész álló nap nyaggathatom.
Végezetül van egy meglátásom:
Ha kedves lenne mindenki széles e világon,
akkor akár mindennap lehetne karácsony.

Havas Klára: 2020 karácsonya
Ez a nap édesnagyanyám századik születésnapja. Nem teszem hozzá,
hogy lenne, ha élne, mert hiába temettük el negyven éve, ő él. Él a szívemben, a lelkemben, a mindennapjaimban.
Eszembe jut, milyen furcsa kapcsolat fűzte a százas számhoz. A kedvence volt. Szólásaiban, közmondásaiban is gyakran használta:
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– Nem adnám száz forintért, ha tudnám…! Ha száz évig élek sem fogom
megérteni… –
Egyszer, amikor kislánykoromban kézimunkázni tanított, sehogy sem sikerült a keresztöltés.
– Kalára, te! Bakrókákat öltögetsz? Mit szól, aki száz év múlva a kezébe
veszi, milyen munkát végeztél? –
Ha néha elővettük a halál, az elmúlás gondolatát, mindig azt mondta:
– Ha a századik születésnapom lesz, gyere ki a temetőbe, és hozzál tíz
szál virágot. Mindegyik másmilyen legyen. Jelezzék az élet tíz-tíz esztendejét, amit testileg vagy lélekben veled töltöttem, amióta megszülettem. Megteszed-e? –
Megtettem. Itt állok a sírjánál. Szakad a hó, üres a temető, az utca.
Karácsony délutánja van. Állok dideregve, kékülő szájjal, kezemben azzal a tíz szál selyemvirággal, amit a télikabátom árán vettem.
Leteszem az elsőt a fejfa mellé. Egy tulipán. Ez jelzi, hogy megszületett 1920 karácsonyán Benczik József és Kollár Anna tizenkettedik
gyermeke, Borbála. Tíz bátyja és egy nővére már nagyok voltak, kenyérkeresők, vagy legalábbis közel ahhoz, hogy azzá váljanak. Így a kis
Boris viszonylag gondtalanabbul nődögélt, több jutott neki, mint annak
idején az egymást szorosan követő testvéreinek. Gyönyörű szép kislány
lett. Ezt bizonyítja, hogy már 17 éves korában szemet vetett rá Havas
József. De akkor már a bábaképzőbe járt, és csak annak elvégeztével
engedték a szülei férjhez. Ezt az évtizedet egy rózsabimbót formázó
virággal jelzem.
A harmincadik születésnapján édesnagyanyám már réges-régen özvegy
volt, majd’ tíz éve. Az esküvő után hamarosan elvitte férjét a háború,
nem is látta soha többé, és Havas József sem tudhatta meg, hogy alig
az elmenetele után fia született. Egykeként, keservesen nőtt fel a
pusztán apám. Ennek emlékére egy kék árvácska kerül a fejfa mellé.
A negyvenedik év szintén változást hozott. Messze, Sámuel-pusztán is
nevelkedett egy lányka, akit azért neveltek, hogy Havas Sándor felesége legyen. Édesnagyanyám bizony nemigen örült a távolságnak, mert
apám odanősült. Soha nem mutatta, boldog volt, ha meglátogatták, de
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mindennél nagyobb volt az öröme, amikor egyszer közelgő születésem
hírével érkeztek haza a fiatalok. Nem sokáig tartott az öröme. A szülés
hirtelen indult, korábban is a vártnál. A bábaasszony részeg volt, nem
tudott segíteni, amire meg kiért apám a doktorral, az már csak engem
tudott megmenteni. A temetés után visszaköltöztünk Esztermezőpusztára, édesnagyanyámhoz. Apám nem sokáig volt velünk. Még abban a
hónapban beállt Miskolc mellé a bányába. A következő tavaszon sújtólégrobbanás volt abban a tárnában, ahol dolgozott. Senki nem maradt
életben. Ketten maradtunk hát édesnagyanyával. Az ötvenedik születésnap jelképe egy papírliliom lett.
Lassan elkezdtem a nagylányságot, de ő le nem vette rólam óvó tekintetét, segítő kezét.
– Kalára, te! – ezzel szokta kezdeni a mondatot, ha kérni akart valamit,
vagy egyéb közlendője volt. Kissé rekedtes, szinte károgó hangja ércesen, mégis simogatóan zengett a végtelen pusztán.
A hatvanadik születésnapja előtt, adventben volt az esküvőm. Ezt egy
kis reszkető selyemgyöngyvirág hirdette, amit a liliom mellé tettem.
A dédunokáit már nem érte meg, és az azt követő szörnyűségeket sem.
Jobb is, hogy nem élte meg a válópert, a botrányt, az életem összeomlását, a csődöt, a végrehajtást… és mindenek felett: a hajléktalanságomat.
A hátralévő négy évtizedet egy szegfű, egy pipacs, egy nefelejcs, és
egy fenyőág jelentette. Itt a vége.
– Teljesítettem, édesnagyanyám, amit kértél. Én is kérek most valamit.
Tedd könnyűvé az utat, ami innen a temetőből oda vezet, ahol Te vagy.
Szinte látom, amikor majd találkozunk, feddő tekintettel rámkiabálsz:
– Kalára, te! Hát ezt tanítottam neked? Eldobod az életet? Megfutamodsz? –
– Nem tehettem mást – mondom majd –, száz napja vagyok hajléktalan,
és száz órája adtam el a kabátomat az ócskapiacon, hogy végakaratodat
teljesíthessem. Semmim sincs már. Majdnem megfagyok, és nincs hova
mennem innen. A melegedő tele van, a hajléktalanodúk mind foglaltak.
Vége, édesnagyanyám. De kérlek, könyörgök, segíts! Tégy csodát! Legyen minden álom, és ébredjek fel a pusztán, kislányként, az öledben! –
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Hiába sikoltok némán. A sírhalom nem felel. Sírok hangtalanul, reszkető
vállal. Kékre fagyott szám egy szót formált: Segíts! Segíts, ha van szavad odafenn, és látod a nyomorúságomat!
– Kedvesem! – a kissé rekedtes, károgó hangra összerezzentem - legyen
olyan jó, és vigye el ezt a papírt a szemeteskonténerig! A férjem sírjára hoztam egy kis fenyőágat, de nem bírok már menni, örülök, ha hazajutok a fájós lábammal!
Végignézek az öreg, ráncos anyókán, akit édesnagyanyám hasonmásaként vetített elém a sors karácsony délutánján, itt a temetőben. Elveszem a színes újságpapírt, de mielőtt a konténerbe dobnám, megakad a
szemem egy hirdetésen:
„Nyugdíjas szülésznő bentlakással keres gondozót középkorú, egyedülálló, rendes asszony személyében. Monostoriné, Ádámfy utca 29.”
Dobban a szívem, mozdul a lábam. Az újság csak tegnapi, talán még aktuális a hirdetés, és az Ádámfy utca itt van a temető mellett…
Fél óra múlva meleg szobában ülök, teát iszok, és a részleteket beszéljük meg Borcsa nénivel. Úgy hívják, mint édesnagyanyámat.
Este ágyban alszom. Duruzsol a kályha, és a holnapi teendőkre gondolok.
Hogy fogom szeretni, becsülni, gondozni ezt a nénit, akibe édesnagyanyám lelke költözött, hogy segíthessen rajtam. Mert ő segített!
Ez bizonyos. Ennyi véletlen nincs. Vagy mégis? Nem hiszem. És kérlek,
Sors, hadd higgyek, amit akarok.

Könyves Tóth Enikő: Advent
Áldott az est, mely hozza a hitet,
lelkünkben megváltott emberek vagyunk.
A tenger magába rejti fájdalmunk,
kínunk rettentő súlyait,
a holnapra borítva színeit.
A Szentföld vár –
szelíden fogadja Fényt,
az ünnepet.
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Messze távolban harang szól,
hol egykor volt otthonom.
Kegyelemért remegnek
didergő emberek e romlott világ
bomlásba mélyülő ráncain.
Reszkető szívük életért könyörög –
megszólal-e a szív imája?
Jóság ébred-e lelkünkben –
beteljesedik-e a szeretet?

Hajdu Mária: Engedélyezett öröm
Egy képzeletbeli karácsony 2020-ban
Most is nagy a készülődés az ünnepre, mint minden évben. A konyha teljes üzemben működik. A sütőben puhul a sült, a fahéjas kalács gőzölög a
pulton, a terített asztalon remeg a gyertyafény, a nappaliban készen áll
a háromdimenziós digitális fenyőfa. A falakra téli tájakat ábrázoló képeket vetítettek. A mennyezetről hullik a hófehér hó, mielőtt padlót
érne, elillan. Fenyőillat lengi be az egész házat. Még nem érkezett haza
senki, pedig minden készen áll a szép karácsonyestére.
Hangtalanul megáll az első jármű a ház előtt, és kiszáll belőle a ház aszszonya, Terka. Megcsodálja a feldíszített épületet, a csillogó bokrokat
és fákat. Fényárban úszik minden, ettől nagyon jó kedve támad. A robi
jó munkát végzett. Azonnal elfelejti a gondokat a munkahelyén. Kisvártatva újabb hangtalan jármű érkezik, a gyerekek vidáman kívánnak boldog karácsonyt az automatának.
- Sziasztok, drágáim! Milyen emberiek lettek ezek a járművek! – üdvözli
Terka a gyermekeit.
- Helló, anya! Boldog karácsonyt!
- Boldog karácsonyt nektek is. Nézzük csak meg, hogy minden rendben
van-e a házban! Nem szeretném, ha csalódna édesapátok, ha már ilyen
önállóan működő házat vásárolt a családnak.
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Nagyon fáradtan, de annál vidámabban érkezett meg a három gyerek
édesapja. Mosolya mögött olyan titok rejtőzött, amit a gyerekek el sem
tudtak képzelni. Nagy utánjárásba került az engedélyek megszerzése,
de minden jó, ha jó a vége.
Ritkán tapasztalható már a családi szeretet és béke. Ádám büszkélkedhetett ezzel. Terka asszony is a legboldogabb éveit élte. Csak azok
a fránya gépek ne lennének! Kénytelenek voltak így alakítani az otthonukat, hiszen azt a kis időt, amit nem munkában töltöttek, szerették
inkább együtt megélni.
„Robi” (így nevezték a kiszolgáló gépezetet) feltálalta a vacsorát. Evés
közben a gyerekek várakozással figyelték apa arcát. Mintha kitalálta
volna a gondolataikat, türelemre intette őket. Ragaszkodott a rég elfeledett hagyományokhoz.
Vacsora után körülállták a háromdimenziós karácsonyfát, és elénekelték
a Csendes éjt. A meglepetés készen állt: sikongattak a gyerekek, jól
megijesztették az apró kölyökkutyát. Az menten a padlóra pisilt. Elérhetetlen vágyuk volt egy kiskutya. Betiltották az ebtartást már tíz éve.
Csak a faj fenntartása végett lehetett tenyészteni, de vásárlása és
tartása komoly korlátokhoz és engedélyekhez volt kötve. Így igazán
kedves ajándékot szerzett Ádám a családnak. A csillagszórók a fenyőfán csak úgy szórták a szikrákat az érzékelt öröm hatására…

Kamarás Klára: Hajléktalan az éjféli misén
Ide csak melegedni jöttem.
Kinn hull a hó, s az éj hideg.
Ruhám kopott, hát tőlem itt is
elhúzódnak az emberek.
Az imákból már rég kikoptam,
a hangom is olyan rekedt…
Itt ének száll feléd, s imádság
velük szárnyalni nem merek.
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Régi imáim elfeledtem,
pedig nagyanyám oktatott…
de itt a tömjénfüstös éjben
valami fájón felragyog.
Igen, hazudtam, loptam, ittam.
Volt asszonyom, de elhagyott...
A gyermekem? Ki tudja, hol van?
Talán még él, talán halott.
Én nem kérek már semmi kincset.
Adtál, s elszórtam eleget…
csak hadd maradjak itt a fényben,
s jusson nekem is szeretet

Jalcs Irén: Hópehelyként arcodon
Ünnepi díszben pompázik minden. Ó, hogy telnek az esztendők! Már
2020-at írunk. Elrepültek az évek, míg maguk után hagytak oly sok szép
emléket. Azért csak azokat, mert, ami az elmúlt évek során rossznak
volt mondható, azt nem szabad szívünkben őrizni, azt mindig a széllel el
kell engedni. A szépekből táplálkozhatunk újra, ha a hétköznapokra felhő borulna. A fenyőfát díszítem, és visszagondolok minden elmúlt évre,
mert a szívem így akarja. 2010 volt, mikor megismertelek, és akkor úgy
gondoltam, itt leszel velem, de mást akart a sors, és tőlem elsodort.
Más úton akartál haladni, s nekem azt el kellett fogadni. Fájt, hogy nélküled kellett élnem, de minden nap azt reméltem, egyszer újra velem
leszel. Ez a tudat segített túlélni oly sok évet. Oly boldog voltam, mikor
megtaláltalak, mert előtte oly sok évig kerestem azt, ki a mindenem lehet. Fénysugárként toppantál életembe, oly érzéseket felszínre hozva
belőlem, amilyeneket addig nem éreztem soha. Őszintén, mélyen, tisztán szerettelek, és csak egyet akartam, hogy veled azt érezzem: haza-
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értem. Éreztem oly sok napon át, mikor úgy szorítottalak magamhoz,
mint egy gyémántot. Gyermeki boldogsággal a szememben örültem neked. Akartalak, nagyon akartalak, de lelkemben mindig ott élt a félelem,
hogy elsodor tőlem egyszer a szél, és – sajnos – forgószél jött, és elvitte a kincsem, amit én sírva néztem. Felkapta a kincset a szél, és egyre
messzebb vitte, lelkemben a fájdalmat fokozva. Kiáltottam volna, de
nem tudtam, mert némává tett a fájdalom. Nem gyógyult be a seb, mert
még mindig szeretlek, és ma este is hozzád készülök, mint nyolc éve
már minden Szentestén. Mert gondolatban ilyenkor veled akarok lenni.
Sok minden változott körülöttem és bennem, csak egy nem változott, az
irántad érzett szerelmem. Csodamasinák vesznek körül, amikre gondolni
sem tudtunk még pár éve. Ki hitte, hogy ilyen nagyot változik a világ, és
a technika ily óriási fejlődésen megy át mára. Ma már beülsz a kocsidba, és nem a kulcsot fordítod el a zárban, hanem a hangoddal navigálod.
A fedélzeti komputer elvégez mindent, csak ülsz a kocsiban, és kellemesen utazhatsz, mert semmit nem kell tenned. A mosógép maga adagolja a mosószert és méri le a mosandó ruhát, és mikor vége, szól, hogy
teregethetsz. Nem távirányítóval irányítod a tévét, csak bemondod a
műsor címét, és a képernyőn láthatod, amit kértél, a kedvenc sorozatodat. Oly sok minden könnyíti meg az életet, hogy felsorolni sem lehet.
Nem kellenek már kódok, melyektől régen tisztára zavarodottak voltunk, mert minden mozdulatunk kódra épült. Ma már egy chipben van
minden, és elég csak az adott helyhez hozzáérintened. Az emberi lelkekben is oly sok minden változott, mert a sok szomorú arcot felváltották a mosolyok. Emlékszem, mikor arról meséltem, hogy egyszer a szereteté lesz a főszerep, mert másképp nem lehet. Mosolyogtak akkor is
sokan, mikor nagy lelkesedéssel a jövőt festettem egy képzeletbeli vászonra úgy, mint egy festő, ecsetet használva. Festettem ragyogó napsütést, boldog életet és egy olyan világot, amiben szeretnek az emberek. A festett kép valósággá vált, mert velem együtt más is festett vászonra képeket. Tegnap a téren, szeretetkörben táncoltak az emberek
egymás kezét fogva és boldog ünnepeket kívánva. Jó látni így, ünnep
előtt, mikor nagy kört alkotnak az emberi szívek, és időt adnak az ér-
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zelmeknek. Ma már csak virtuális ajándék van, mert nem az a fontos,
mint rég, hogy az ajándéknak forintban mérhető értéke legyen. Ma már
az ajándék fokmérője az, hogy hány virtuális ölelést kapsz, és ez oly jó,
mert a szeretet mindent megkönnyít. A nagy változásokban csak az én
évek óta tartó hagyományom maradt, az, hogy leülök a kedvenc fotelomba a feldíszített fa előtt és elmerengve a fények varázsában egyszer csak lecsukom szemem, és elindulok hozzád, hogy boldog ünnepeket kívánjak neked. Minden évben akkor érkezem, mikor a díszített fa
előtt állsz a családoddal, és nézitek a fát. Társad borul a válladra, fiad
kapaszkodik a derekadba és szemeitekben a szeretetkönnyek kérnek
utat. Csendesen nézem én is a fát, majd hópehelyként arcodra szállok,
és gyengéden végigsimítva arcod, kis könnycseppként elolvadok, miközben mondom, örökké szeretlek, kedvesem. Megnyugszik a lelkem, mert
ettől is boldog vagyok, hisz tudom, már többet nem kaphatok. Néha álmomban kispárna vagyok, és a fejed alá bújok, hogy veled lehessek addig, míg a hajnal fényei a szobát elérik.
A fa szép lett az idén is, mint mindig. Tudod, boldog vagyok, mert óriásit változott a világ és benne az emberek, csak te hiányzol nagyon. Lassan készülődöm, kedves, mert leszállt az este, kigyúltak a fények, és én
hozzád indulok, hogy elmondjam: szeretlek, míg élek, hisz a szívemben
hordalak, és ez örökké így marad.

Dobosi Valéria: Karácsony este
sűrűn kavargó hópelyhek festik
s lágyítják a mélykék színű eget,
minden hófehér paplant kap estig,
hogy nyugtató, édes álma legyen,
nincsen morajlás, elül a szél is,
az összes sétány kihalt, néptelen,
pára ring, a tótükör sem fénylik,
és közelebb kúszik a végtelen,
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a fenyők zöldje nyugtatja szemem,
a gyantaillat a szívemig száll,
karácsonyeste kincseit szedem,
puha szőnyegen némán lépdelek,
ráérősen, egyedül, réveteg,
s az égből észrevétlen csend szitál,

Kiss Tamás: Rácponty karácsonyra
A csend ébresztett. Különösen fénylő, sejtelmes csend vett körül azon
a kora reggeli órán, és én meleg papucsba bújva bámultam az ablakomon
át a téli utcát. A hó lassan szálldogált, s a néma tájat már vastagon befedte az érintetlen takaró. Ezután a konyhába siettem, kávét tettem
fel, és teavizet, majd – elmélázva az idilli perc meghittségében – révetegen vártam az ünnepélyes pillanatot, amikor a reggeli kávém mellé
szertartásosan meggyújthatom az erre az alkalomra tartogatott szivaromat.
A kávésbögrém aljába löttyintettem egy jó nagy korty rumot, hosszú
szárú gyufát vettem elő, amit kifejezetten csak ilyenkor használtam.
Hirtelen a teafőző vad sípolással fütyülni kezdett, s oly váratlanul tépte szét a pillanat varázsát, mint viharos szél a pókhálót. De hiába vettem le a teafőzőt a gázról, a fütyülő hang nem szűnt meg, sőt, mintha
erősödött is volna, s hirtelen átcsapott valami magas hangú rikoltásba, s
szirénaként harsogta be a kis konyhát; félő volt, hogy felébreszt mindenkit. Erősen rácsaptam a szörnyű hang forrására, mire az undok ébresztőórává változott... Hat óra harminckettő. Az álom illata még a fejemben kavargott, s szinte fizikai fájdalmat okozott szembesülni a
szürke, álmosító valósággal.
Nehezen szedtem össze magam. Kibotorkáltam a mosdóba, álmosan, a
hűvös helyiségben dideregve vártam, hogy végezzek, s mehessek inni
egy kávét. A konyhában sem volt jobb a helyzet, kinn lassan világosodni
kezdett már, de ocsmány, vészjósló felhők csüggtek alacsonyan, várva,
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hogy püffedt hasukból a városra zúdíthassák szennyes tartalmukat.
A telefonon megnéztem az időjárás-előrejelzést. Most tizenegy fok volt
kinn. Pluszban. Heves záporokat, zivatarokat jósoltak. Holnap karácsony, s
akárhogy is halogattam, ma mindenképpen el kell mennem, s be kell még
szereznem jó néhány dolgot. Köztük halat. Pontyot. Az kell ilyenkor. Legyen belőle halleves, s legyen rántva is. Vagy inkább, inkább rácosan...? tűnődtem el, s közben már túl a reggeli kávén és cigarettán cipőt húztam,
és kabátot, esernyőt vettem magamhoz, hiszen közben odakinn tényleg zuhogni kezdett úgy istenesen, s az ember – ha felnézett az égre – tudta,
hogy ez nem áll el estig sem. Vizes karácsonyunk lesz. És sáros.
A külvárosi lakótelep szürke házai közt már beindult az élet. Mindenki
sietősre fogta, s nem voltam benne biztos, hogy ez csak az eső miatt
van így. A buszmegálló felé vettem az irányt, ilyen időben nem biciklizek. A belvárosi piac messze van, busszal is több, mint fél óra. A forgalom minimális volt. Megszoktuk már, hogy alig járnak autók. A 2018-as
olajválságnak s az azt követő embargónak „hála”, a benzinárak az egekbe szöktek, majd bevezetésre került a jegyrendszer, s a városok is
csillagászati árakon kínálták a behajtási engedélyeket. Így nem csoda,
hogy csak a nagyon gazdagok engedhették meg maguknak azt a luxust,
ami három-négy évvel ezelőtt szinte mindenkinek természetes volt: kocsit tartani, s a napi rutinunkat azzal intézni. A megállóban jókora tömeg verődött már össze, az esernyők összeértek, mint szürreális kupola vették körbe az apró kis beállót, ami rikító reklámoktól volt tarka.
A busz döcögve zötykölődött velem, s bár a menetidőt tartottuk, de a
tömött, esőtől gőzölgő tömeg miatt sokkal többnek éreztem ezt az
időt. Közben, hogy unalmamat enyhítsem, a telefonomról meghallgattam
az e-mailjeimet, s hagytam, hogy felolvassa a híreket is. Minden buszon
volt ingyenes wi-fi. Igazából, a városban már nem nagyon talált az ember olyan helyet, amely ne lett volna lefedve internettel. Teljesen átszőtte mindennapi életünket, s jobban a részévé vált, mint bármi eddig.
Egy lépést sem tudtunk volna tenni nélküle.
A belváros zsúfolt volt, ami nem csoda karácsony előtt egy nappal. Itt
már nem érződött a válság, egymást érték a benzinfaló luxuscsodák, a
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városi terepjárók, a sportkocsik. Dugó és tumultus. Egy kicsit úgy érezhettem magam, mint a régi időkben. A benzingőztől és szmogtól terhes
levegő fullasztó volt a külvárosi csendes övezethez képest. A fákat és
bokrokat – szokás szerint – megint harsány világítással díszítették, s a
boltok kirakatai és homlokzatai is mind a régmúlt karácsonyok ódon
hangulatát próbálták megidézni. De a késő őszre jellemző esős, saras,
langyos időjárás hamis fényt tükrözött vissza az erőltetett csillogásból. Kis időbe beletelt mire megszoktam ezt a zsúfolt, élénk lüktetést,
összeszedtem magam, s elindultam a piac irányába, ami rögtön egy hatalmas pláza mellett, a sétáló utca bejáratánál volt. Az esővel nem is
törődve, szinte révetegen lépkedtem, s közben elnéztem az utcán siető
emberek hadát, a karácsonyi forgatagot. Mindenkinél különböző méretű
és színű bevásárlótáskák, szatyrok tömkelege, s nagy részük még ezekkel a kezükben is, mintha erőteljesen gesztikulálva magyarázott volna
valamilyen általam nem látható személynek, amiről aztán mindig kiderült, hogy telefon volt. Álmodozásomból egy harsány, tévéreklámokat
idéző orgánumú hang zökkentett ki.
- Ho-ho-hóóóóó! Kiskomám! De régen láttalak! - mondta egy mély bariton, majd rögtön hozzá is tett még egy Jo-ho-ho-hóóóó! felkiáltást,
mintha ez így önmagában is nem lenne elég vicces. Összerezzenve fordultam körbe, s mindjárt fény derült a rejtélyre. Egy ázott piros kabátos, Télapónak öltözött alak állt mellettem, egyik kezében röplapokat
tartva, miközben másik kezével akkurátusan matatott teljesen vizes
műszakálla körül. Mikor elérte célját, kedélyesen hátba billentett.
- Jaj, de utálom ezt a hangmodulátort! Alig tudom kikapcsolni, ha így
átázik! - mondta egy szuszra. - Nem ismersz meg, Gábor? Zoli vagyok,
tudod a gimiből! - Ekkora már sikerült arcot is társítanom a hanghoz.
- Hűűű... tényleg! A Zotyó! De régen láttalak! Mi van veled? Mesélj..! tértem magamhoz lassan. De Gábor már folytatta is. - Van egy kis időd?
Nem iszunk meg egy teát valahol? Éppen tarthatok egy kis szünetet és
teljesen átáztam már! - meg sem várva az igenlő válaszomat, már húzott
is magával egy teázó felé, a piac mellett.
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Mire minden vizes göncét levetve elhelyezkedtünk egy gőzölgő pohár
tea mellett, már jókora tócsában állt alattunk az esővíz.
– De jó, hogy összefutottunk! Remélem, jól vagy! Család? Feleség? – itt
tartottam egy kis szünetet, míg szürcsöltem egyet a forró italból.
Ő csak legyintett egykedvűen, s láttam rajta, előző jókedve csak álca
volt: komor felhők gyűltek összeráncolt homloka körül.
– Megvagyunk... azazhogy éppen nem is. Tudod, a legutolsó válság nekünk
is betett. De nagyon. Mindketten munkanélküliek lettünk. Ugye, ez már
két éve. A feleségemnek sikerült egy fél napos takarítói állást összehoznia... de nekem nincs semmi. Vagyis, látod.. – mutatott a mellette lévő székre, ahol Télapó-jelmezéből még mindig csordogált egy kis víz.
– Szóval, alkalmi. Nagy néha. Ezért is jattolnom kell. Harminc százalékot vesznek le belőle. És még örülhetek, hogy van valami az ünnepek
előtt. – Tompa dühöt éreztem ki a hangjából, s valami lemondó apátiát
is. Mint akit végleg elhagy a remény, hogy valaha is jobbra fordul a
helyzete. Valamit mondani akartam, valami biztatót, de egy nagy gombóc a torkomban útját állta szavaimnak. Így csak hümmögtem valami
hajjajfélét, s ismét belekortyoltam kihűlő teámba.
– Lassan rámegy a házasságom. Veszekszik velem az asszony szinte
mindenen. Megértem én, de belefáradtam ebbe az egészbe. Bele én,
abba, hogy évről évre rosszabb, s mikor már azt hinné az ember, hogy
nincs tovább, hogy ennél lejjebb már nem lehet, akkor mindig kiderül,
hogy vannak még csodák! És igenis: van még lejjebb! – Itt bennakadt a
szó, s az arcára kiült reménytelenség tapintható feszültségként lebegett a teázó homályos helyiségében. Végül megtörtem a csendet.
– Hm... nem is tudom, mit mondjak. Tudnék valahogy segíteni? – kérdeztem. – Erre mintha felcsillant volna Zoli szemében egy apró kis szikra.
– Húú... hát most, hogy így rákérdeztél. A téli szünetben szerettem volna a srácokat elvinni valahová, ahol láthatnak egy kis havat. Szóval... –
mondta egy kissé már félénkebben – nem tudnál egy kis benzinjeggyel
kisegíteni...? – Szemében láttam, hogy őszintén gondolja.
Nagyot sóhajtottam erre a teám mögé bújva, s gondolataimban lassan
a bevásárlólistámmal együtt úszott el a hallevesem a rácponttyal meg a
rántott hallal együtt
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Papp Für János: karácsony
kisiklik az éjszaka
késik a hajnal
roppant szerelvénye
zárva hagyott-felejtett
sorompó a virradat
nyitott mellkason
szivárog a fény
kifordított templom
a téren díszlő karácsonyfa
kívánságok telje-(s-ülnek)
jézuskák állnak sorba
a nyilvános WC előtt
sürgős dolguktól
még több a munka
égett lángos szaga
émelyeg a vurslin
kék zöld piros
vattacukorba ragad a tekintet
céllövölde lövés
pálcikalábakon jár
az ólomhalál
masnival átkötött
semmit árulnak
bérbe adott istenek:
fél áron angyal kapható!
a sarkon álom
alkuszik a vágyra
automata százforintos érme
zavaros tea kávé
löttyen műanyag pohárba
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ünneplőbe öltözött koldusok
elárvult tömeg gazdátlan séta
a fahéj illatú lakótelepek
leértékelt csatornaszagában
radioaktív hullámokkal töltött
bejglit süt a modernizáció
éjfélt üt a roppant toronyóra
(hull az aranyozott műhó-ima)
magába roskadt hóember alatt
olvadék víz
felszínén olaj és áhítat
szénrajz az égbolt
Medici mennyezet.
– Ave, Sixtus!
(mily kiváltság az ittlét)
a létra melyik fokán áll
vagy inog meg az Isten?

Golán Angéla Gabriella: Karácsony 2020
Lassan sötétedik, s meggyúlnak a gyertyák.
Idebent meleg és nehéz ételek illata terjeng. Az asztal roskadásig rakva hallal, hússal, gyümölccsel és köretekkel.
A konyhában ott állnak várakozón a sütemények és desszertek. Kicsit
irigykednek is, hogy a többiek valamivel előbb jutottak az ünnepélyesen
megterített asztalra a csillogó tányérok és poharak közé.
A háttérben gyerekricsaj és fennkölt zene hallik. A karácsonyfa alatt
ajándékhegyek…
– Gyere, itt az ideje, hogy megkezdjük a vacsorát! – mondja Angéla, akinek
nem csak a neve emlékeztet az angyalokra. A minap lett ötvenkét éves.
A haja lassan aranyból ezüstbe hajlik, s felöltötte a leánykorára emlékeztető, áttetsző alakját. Sápadt, sárga fény keretezi arcát.
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Michael még fiatalnak számít a negyvenöt évével, de őt is meghintette
már a dér pora. Morcosan kiált a gyerekek után. Aztán ráeszmél…
– Miért raktad be ezt a cédét, hiszen a gyerekek nincsenek is közöttünk? – kérdi feleségét.
– Azt hittem, örülsz, ha legalább a hangjukat hallod, ha nincsenek is itt.
Olyan szomorú voltál, amikor hívtak, hogy nem lehetnek velünk – válaszolja Angéla, miközben leállítja a cédélejátszót.
– Nincs ünnepi hangulatom, és utálom mind ezt a sok szintetikus ennivalót. Az ízük nem igazi. Nem érzem a sót, a savanyút, az édeset! Még az
illatuk illuzióját is csak a légkondiból áradó mesterséges olajak idézik
az orrunk szaglóidegeibe. Ezek az elektrógyertyák sem úgy világítanak,
mint azok, melyek faggyúból voltak. Emlékszel, régen, amikor meggyújtottad a gyertyákat, az ablakpárkányon táncolt a fényük.? A bőrünkön
érezhettük az áradó meleget, és a faggyú illata összekeveredett a narancshéjakból, fahéj és vaniliából áradó illóolajokkal. A legjobban pedig
azt gyűlölöm, hogy ennek a holografikus fenyőnek sincs illata. Az ajándékok is: csupán illuzió! Nincs itt semi és senki, csak két magára maradt
szamár, akik megpróbálnak valami olyanba kapaszkodni, ami ma már nem
létezik! Nincs! Meghalt a karácsony!
Angéla megértőn néz Michaelra …
– Reméltem, hogy egyszer végre belátod! Nem kell a sok elektronikus
játék. Nincs szükség a gépekre, masinákra és kompjuterekre, hogy felkeltsék a béke, összetartozás és szeretet illuzióját. Egyszerűen csak a
valódi szeretetre, békére és összetartozásra kell törekednünk…
Az emberekre van szükség, akik végre felismerik, hogy ez így nem élet!
Gyere, kapcsold le a winchestert, és nézd!
Michael kitekeri a biztosítékot. A vetítőredönyök az ablakon, melyek
egy idillikus téli tájat ábrázolnak, kialszanak. Az ablak átlátszó tiszta
üvegén bevilágít a hold. Michael ott áll, és nézi a megdermedt, rideg tájat. Az ablakok üresen csillognak a holdvilágban. A házak felett itt-ott
látni lehet egy lebegőt, amely az ajándékokat vagy a megkésett ünnepi
vacsorát szállítja.
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A város megváltozott. Az emberek csak a neten keresztül ismerkednek
és barátkoznak. A családok széthullanak. A munkáját is mindenki otthonról intézi. Virtuálisan bárki elutazhat bárhová a neten keresztül,
vagy bárkivel kapcsolatba léphetett a világ bármely táján, de a
szomszédait senki sem ismeri már személyesen.
– Az egész élet csak egy virtuális illúzió – jegyezi meg lehangoltan Angéla – de mindig van remény, nézd!
Angéla kezével a láthatár szélére mutat, oda, ahol kigyúltak a fények.
A fénytengely közepén egy magas kúp alakú tárgy állt, s körülötte mozgás.
– Hiszen ez egy fenyő! Nem is fenyő, karácsonyfa! – csodálkozik Michael.
– Pont olyan, mint régen, mikor még az igazi melegség számított – jegyzi
meg Angéla. – Gyere, menjünk el odáig, talán köthetünk barátságot
azokkal, akiknek a szíve az igazi tiszta melegséget árasztja!

Kamarás Klára: Karácsonyi uborkatej
Jellegzetes karácsonyi illat lebegett a lakásban, fenyő, mézes sütemények, diós, mákos bejglik, csillagszórók és a kialudt gyertyák emléke.
A gyerekek már otthagyták a szőnyegen kiterített társasjátékot, az alvóbabát és az ólomkatonákat. Kipirultan és fáradtan a Jézuska-várás izgalmától, a szalagos dobozok, zizegő díszcsomagolás rejtelmeinek felfedezésétől, már a nagymamára csimpaszkodva hallgattak. Hallgatták,
ahogy felolvas… természetesen, az egyik új mesekönyvből.
– Majd csak elálmosodnak Mamus egyhangúan duruzsoló hangjától… aztán
le lehet őket fektetni, mi meg kimehetünk egy kicsit a friss levegőre.
Éjféli mise! Ha soha máskor az évben, de erre el kell menni, méghozzá
időben, mert tavaly is olyan tömeg volt, hogy nem fértünk be az Irgalmasok templomába. Továbbmenni, más templomot keresni éjfélkor már
kilátástalan lett volna, hát csak toporogtunk a bejárat előtt a kiszorultak
csoportjában. Azért így is csodálatos volt az orgonaszó, a hagyományos
énekek, a kiáradó ragyogás és a tömjénfüst… Vagy csak képzelődtünk…?
Nagy pelyhekben hullott a hó és az első, elérzékenyülten áhítatos percek után valaki elhajított egy hógolyót s csakhamar viháncoló hócsata
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töltötte be a templom előtti kis terecskét. Kipirult, nevető arcok… igen
ez a boldogság volt az ünnep betetőzése. Most is ez lenne jó, felfrissülni, megkönnyebbülni, újra bolondozni, ugrálni a hógolyózó fiatalokkal…
Mamus meg a nagypapa majd vigyáz a gyerekekre.
Az asztalt már leszedtük. Milyen jó, hogy Hugi felajánlotta: elmosogat.
Legalább ezen is hamar túlesünk.
Kimentem a konyhába. Hugi még nem végzett. Megdöbbenve láttam, hogy
potyognak a könnyei a mosogatólébe.
– Ezért? Hiszen te ajánlkoztál…
– Dehogy ezért! – hüppögte – Örültem, hogy végre kijöhetek.
– Hát akkor? Valami baj van?
– Semmi. Csak a Mamus… Soha semmivel nem elégedett. Semminek nem
örül, hiába adja bele az ember szívét-lelkét a készülődésbe. Mindig,
mindenre van valami megjegyzése.
– Nem szólt egy rossz szót sem egész este. Még dicsérte is a vacsorát…
a süteményt is…
– Előbb… Gyertyagyújtáskor. Mikor az ajándékokat bontottuk… Nem lehet
eltalálni a kívánságát. Két éve kötött kesztyűt vettem, azt mondta rá, hogy
bőrt szeretett volna… Tavaly meleg mamuszt hoztam… Akkor megsértődött, hogy nem olyan öreg ő még. Én csak jót akartam… Hiszen hetvenéves…!
– Jó-jó. Az tavaly volt. Hol van az már! El kell felejteni…
– Én is úgy gondoltam. Idén inkább megkérdeztem, mit szeretne…
– Na, és mit?
– Uborkatejet!
– Az mi?
– Hát tudom én?! Egész héten az uborkatej után futkostam. Először azt
hittem, valami csemege. Kérdeztem a fűszerest, megnéztem a vásárcsarnokban, a nagy ábécében, a piacon, a cukrászdában…
– És?
– Képzeld, tegnap a kozmetikusnál elmeséltem ezt a kálváriát. Ott mondta Bözsike, hogy talán valami pakolásféle, ami uborkából készül. Neki
nincs. Vegyek inkább szemránckrémet, az sokkal hatásosabb: biztos fia-
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talodni akar a mama. Bejártam a fél várost, hogy valami egészen finomat
vehessek. Illatos, selymes, valódi francia szemránckrémet vettem, a tégelye is luxuskivitel… Ne is kérdezd, mibe került…! Átadtam. Láttad? Kibontotta a csomagot, aztán felnézett rám, mintha hülye lennék, és azt
kérdezte: „Mit csináljak én ezzel?”
– Talán elfelejtette, mit kért…
– Nem is tudom, mit gondoljak… mert hozzátette: „Olyan rosszul alszom
mostanában…”
– Hétfőn kérdezd meg a patikust, van-e uborkatej nevű altató… ne is tőle, inkább a Bio boltban, vagy a gyógynövény-szaküzletben. Lehet, hogy
valami természetgyógyászati készítmény. Annyi mindent kitalálnak!
Szinte reneszánsza van a népi gyógyászatnak… A régiek is sok mindent
tudtak…, de lehet, hogy csak üzlet az egész…
Hugi megnyugodott attól, hogy elmondhatta a bánatát, de az éjféli mise
után már nem jött velünk vissza. Elkísértük a lakásáig, aztán siettünk
haza. Se hó, se vidámság, nyirkos, rideg decemberi éjszaka volt.
***
Nem tudom, ki hogy van vele, de karácsony reggelén én mindig fázom.
Talán a kialvatlanság az oka, vagy a mindent bemelegítő lázas készülődés
lohad le egy éjszaka alatt… Ki mondhatná meg!
Most is… mire nagy nehezen rászántam magam, hogy kibújjak a meleg
dunna és a párnák védelméből, hogy bevessem magam a soron lévő kötelességek közé, Mamus már a konyhában volt. Behordta a hideg kamrából
a kocsonyástányérokat, csinosan eligazította a maradék sültet, közétűzve pár zellerlevelet, szélről koszorúban vékonyra szelt uborkát, itt-ott
hagymakarikát, pirosan hívogató céklát dísznek, hogy valami újat varázsoljon belőle. A süteményes tálcát pár szem szaloncukorral frissítette
fel, este a gyerekek mind kicsipegették a linzer közül.
– Már megint túlkészültük az ünnepet! – zsörtölődött – mikor fog elfogyni ez a sok édesség?
– Mit tehetek? Józsi úgy szereti, ha tíz-tizenkét fajta aprósütemény
van, hogy legyen választék. A bejglit meg a hagyomány miatt sütöttem.
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– Egy hétig sütni! Aztán, csak azt az egy fajtát eszegeti egész ünnep
alatt, amit először megkóstol!
– Most legalább bébi pulykát vett. Vacsorára bőven elég volt. Emlékszel
arra a kilenckilósra? Szilveszterkor fogyott el az utója… azt hittem, az
életben többet pulykát nem akarok látni! Ezért lesz ma inkább sült kacsa
ebédre. Tepsistől van a hűtőben, csak be kell tenni a sütőbe, de a levest
reggeli után rögtön felteszem, hogy lassan, alig gyöngyözve főjön. Idő
kell neki, mert egy darab marha is lesz benne, ahogy szereted… Minden
elkészül, nem kellett volna neked se ilyen korán kelni.
– Mit csináljak én az ágyban… nem tudok én aludni. Pár óra elég, aztán
úgyis csak forgolódnék…
– Persze! Aztán délután a tv előtt a fotelban…
– Hogy mondhatsz ilyent? Csak a szememet pihentetem! Isten tudja, mikor aludtam utoljára amúgy igazából…
– Azért kértél Hugitól altatót karácsonyra?
– Altatót? Ezt meg ki mondta? Hugi? Elment annak az esze teljesen…
Bár lehet, hogy igaza van. Rám férne néha… Soha olyan jól nem aludtam
talán, mint azon az éjszakán… mélyen, elégedetten és boldogan…
–… de hát az Uborkatej?
– Csak eszembe jut néha, ha Hugira nézek…
– Azért kérted tőle?
– Dehogy kértem! Csak kicsúszott a számon…
– Valami titok?
– Nem titok, de hát honnan is tudhatnátok! Te még pici voltál, Hugira
még csak nem is gondoltunk…
Elmélázva felvett a tálról egy szelet bejglit, forgatta a kezében s úgy
nézett rá, mintha a fekete-fehér csigavonalak közé írták volna az életét, a fiatalságát.
– December elején apádat beosztották egy kéthetes pesti tanfolyamra.
Nagyon elkeseredtem… még sírtam is miatta. Nem győzött vigasztalni! Hiába
mondta, hogy az ünnepekre már vége lesz, de ha visszautasítja, egyhamar
nem várhat se fizetésemelést, se jutalmat. Nem volt apelláta, el kellett menni. Én meg elkezdtem készülődni az ünnepekre. Talán könnyebb is volt, mintha
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idehaza lett volna… mégis, egyre türelmetlenebbül vártam, hogy hazajöjjön.
Már megvolt a nagytakarítás, az ajándékok beszerzése, csak nézelődtem délutánonként az üzletekben. Abban a porfészekben, ahol akkoriban laktunk,
még csak három volt, abban sem volt semmi érdekes. Nem is akartam felesleges kiadásba keveredni, de cél nélkül mégsem tudtam hova menni, hát mindennap végigjártam a három boltot. Már önkiszolgáló volt akkor is, így töviről
hegyire megnézhettem mindent. Az ABC egyik polcán láttam meg azt a halványzöld műanyag flakont. Ovális címkéjén a felirat: UBORKATEJ. Vagyis
pontosabban: Opera Luxus Uborkatej. Talán a luxus szó fogott meg, mert nekem addig semmiféle luxusom nem volt. Nem is volt drága… úgy értem, ahhoz
képest, hogy luxus. És csak egyetlen darab volt belőle! Azonnal meg kellett
vennem, mert hátha másnapig valaki elviszi, és én itt maradok a luxus egyetlen kínálkozó lehetősége nélkül. Otthon csak nézegettem, de nem tudtam rászánni magam, hogy kipróbáljam. Rá volt írva, hogy az egész testre… nem tudtam elképzelni, hogyan is lesz ez,… mert a hátamat akkor se értem el. Inkább
eldugtam a flakont az ajándékok mögé a szekrénybe.
– Harminc év után még mindig azt a krémet sajnálod?
– Szamár vagy! Hiszen pár nap múlva megjött az apád! Már első este
ajánlkozott, hogy bekeni a hátam. Fürdés után végigfeküdtem a heverőn,
aztán elkezdte belesimogatni a bőrömbe az uborkatejet… az opera… luxus… uborkatejet… a hátamon, aztán ahol elértem volna, ott is… a nyakam… a karom… a vállam… meg a… Most mit bámulsz?! Igen! Ott is…
Olyan szép éjszakánk se előtte, se utána nem volt, és ha mindent tudni
akarsz… ezért jut eszembe az uborkatej néha, amikor Hugira nézek…

Ézsiás László: Jézuska ajándéka
Azt mondják, jó gyerek voltam,
Alig-alig sírtam
A kicsi bölcsőben.
Még nem tudtam járni,
Így nem kísérhettem ki
Anyát a temetőbe.
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Mikor nyolcat ütött a falióra,
Akkoriban – én biz már évek óta –
Imádkoztam Istenhez minden este,
Árvagyermek-lelkem nyugalmát kereste.
S ahogy a fagyos éjjel a nappalokat
Fogai közt egyre jobban szorította,
Eszembe jutott, mi hiányzik nékem,
Mi hozna szívembe igaz melegséget.
S imámba foglaltam, csak úgy találomra:
Küldené el anyát nekem karácsonyra,
Hiszen karácsony a szeretet ünnepe,
S egy anyának gyermeke mellett a helye.
Én jó gyerek vagyok, s a tanulás is megy már;
Segítek elsöpörni a havat az utcán,
S a nyáron is mindig hordtam az ebédet,
S öreg tehenünk mellettem legelészett.
A sok-sok rövid nap egymás után halad.
Minden gyerek várja, mi lesz a fa alatt.
Nekem nem kell labda, nem kell játékpuska,
Nekem anyát hozd el, édes kis Jézuska!
Hogyha kell, még ettől is jobb gyerek leszek,
Csak végre anyám hangján halljam a nevem.
És lám, mi történt! Nagyon jó az Isten!
Oly csodát láttam, mi nem volt még itten.
Egyik este csak ültünk az asztalnál
Nagyapával. Nagyanyám főzte a vacsorát.
Hirtelen nyílt az ajtó, odanéztünk mindnyájan,
S mind a hárman egyszerre ismertük fel anyámat,
Hiszen ott volt a falon egyetlen kicsi képe.
Megnéztem én azt mindennap: van-e benne élet?
Megcsókolta szüleit anyám, aztán engem is;
Senki nem tudta rejteni az örömkönnyeit.
Aztán valahonnan egy karácsonyfát vett elő,
Egy gyönyörű csillogó-villogó ezüstfenyőt.
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Nekem addig csak tujafám volt, kis szegényes,
Ez meg itt valósággal vakított, oly fényes.
Nézett engem anyám melegbarna szemével,
simogatta fejem bársonyos kezével.
S a hangja! Istenem, az volt csak a szép!
Ahogy mondta: - Édes kisfiam, megnőttél! –
Azt se tudtam, hogy örüljek, én azt nem tanultam.
Mintha akkor születtem volna, és nem is volt múltam.
Szorítottam anyám nyakát, ügyetlen kisgyerek.
- Megfojtasz, kis bolond!” – mondta, s gyengéden nevetett.
Édes kacagása bejárta a kis szobát.
Úgy éreztem, valóságot láttam, nem csodát.
Köszönöm, Jézuska, köszönöm, Istenem!
Most már én is tudom, mi az a szeretet,
S mikor reggel a dunnát följebb húzta rajtam nagyanyám,
Megsimogatta fejem, és sokáig nézte, hogy szorítom a párnát.

Vadkerty Dorottya Ágnes: Angyalkák a hóesésben
Ólomszürke az ég mindenütt. Nem akar reggel lenni. Akárhonnan nézem
- az öreg teraszról látni a nyugati eget is -, csak egyre szürkébb.
Ez már biztos: hófelhők. Azt sem tudom, mikor volt utoljára fehér karácsonyunk. No, persze, globális fölmelegedés...
Jó, hogy tettem a kávémba ezt a tejport, tényleg finomabb. Szerencse,
hogy napok óta csak a boltokat jártuk, így ma sem a piacra, sem közértbe
nem kell mennem. Ezen a szón mindig hahotázik a család, hiába magyarázom: nagynéném egy közértben volt pénztáros, mikor kimondom ezt a
szót, mindig ő jut eszembe.. Fölteszek még egy kávét, mindjárt itt a család. A lámpasort s a hosszú létrát már kikészítettem az előtérbe. Majd a
ház előtti fákat ők díszítik vele, nekem legendás tériszonyom van.
Még mindig nem esik a hó... Bár sosem szerettem a havat... Gyerekkorunkban is, ha szüleink „lezavartak” szánkózni, inkább elmentem az ártéri erdőbe, csodálni az ott fészkelő varjúkolóniát. Látott már valaki
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varjú ifjakat hóban játszani? Alig embernyi magasságba fölrepülnek,
ott összezárják a szárnyukat, aztán lezuhanva hempergőznek a friss
hóban. És nevetnek. Határozottan nevetnek! Friss hó...
Nagy pelyhekben kellene szállingóznia, hullania, csillognia, mint azon a
régi, tiszajenői karácsonyon. Nem emlékszem már, miért, ottragadtam.
Azt sem tudom, hány óra lehetett, de már sötét volt. A szüleim sehol.
A szomszéd Misi jött át, hogy addig is csavarogjunk egyet a faluban.
Sötétbarna, csillagtalan este volt, a Hold sem világított. Az utcákon
csak a csodaváró csönd, a lámpafényben remegő áhítat és mi hagytunk
nyomot a friss hóban. Nagy pelyhekben, lassan hullott a hó, az utcai
lámpa fényénél különös táncot jártak a pelyhek, meg-megcsillantak:
Messiás-váró gyémántok. Még a földet érésük surrogását is hallottuk.
Mi - a két dumagép - az este varázsát tökéletesen átélve, némán gyürkőztünk minden egyes lépéssel a lábszárközépig érő hóban. Aztán mintha valaki hátba vágott volna minket - odaszaladtunk az egyik házhoz, arcunkat a fagyos vashoz szorítva bámultunk befelé, néztük, hogyan díszítik a fát odabent. Néztük a karácsonyfán körbefutó színes
fényeket. Számoltuk, mennyi kis lámpácska van rajta. Rohantunk a
szemben lévő házhoz... bámultunk, számoltunk... Az utca közepén, karunkat széttárva forogtunk, cikkcakkban szaladgáltunk. Minden ház ablakára rátapasztottuk az orrunkat, és bámultuk a fényeket... Végül a
futástól - vagy tán a csoda születésének titkától - kifulladva, kipirosodva értünk haza. A sötétbarna estébe vész hazautazásom és az otthoni
karácsony emléke. De álmaimban még sokszor látom az ablakokból kiszűrődő színes fényeket...
Milyen finom illata van a kávénak! Nem öntöm még csészékbe, megvárom
a családot. Mindjárt itt lesznek, hogy szeretetükkel, csivitelésükkel,
sürgés-forgásukkal betöltsék a házat. Együtt sütünk, főzünk majd
egész nap, együtt díszítjük a fenyőt délután... Jé, itt az a papírangyal,
amit tegnap a kicsi hajtogatott nekem, kipirult arccal, csillogó szemmel,
az alkotás gyönyörűségébe belefeledkezve rajzolta, kidugott nyelvvel
vágta. Ki is teszem az ablakba, hadd lássák, mikor megérkeznek. Nézd,
angyalka, nézd: esik a hó! Hatalmas pelyhekben kavarog, táncol!
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Baranyai Attila (Anisse): Kipattant lét-buborékok [2012.11.01.]
terített asztal
halk zene és két macska
- békés karácsony

Ságiné Szűcs Klára: Testvérek karácsonya
A ház hatalmas volt. Többszintes, sokablakos, már-már palota. Tetőtől
talpig ki volt díszítve, mindenhol karácsonyi égők hálózták be.
A csillogó-villogó lámpákból a kerítésre, a fűtött autófeljáróra is jutott. Nem volt szép, sőt a villódzás rendesen idegesítette a szomszédságot. Tiszta Amerika!- mondták. De nem szóltak. Tudták, hogy ebben a
házban minden a pénzről szól. A tulaj jó időben, jókor volt, jó helyen.
Még a 2010-es években alapozta meg a vagyonát. Nagy földterületekhez jutott, több vállalkozása futott egyszerre sikeresen. Kőgazdag és
nagyképű volt az egész család.
- Karácsony van, gyerekek lassan készülni kell az estére. Szedjétek
össze magatokat, hamarosan indul az ünnep. Mindenkinek van feladata.
Mindent beprogramoztam a házi szerverbe, csak el kell indítanotok a
megfelelő szoftvert - szónokolt az anya 10 éves ikreinek.
- Nem kell izgulni - jött a válasz, majd a fiú kézbe vett egy valamiféle
kapcsolóhoz hasonlítható szerkentyűt, és módszeresen elkezdte nyomogatni. Egy gomb, és felgyulladtak a fények a házon. Másik billentyű,
és már az udvar is sárga, zöld, piros színekben játszott. A harmadik
gombnyomásra a szobában is felkapcsolódott az összes karácsonyi csecsebecse: minden mozgott, világított. Újabb érintésére lángra lobbant
az óriási nappaliba épített, hivalkodó biokandalló. No, nem azért, mert
hideg volt, hiszen geotermikus energiával fűtöttek, amit a bent lévők
hőmérséklet-indexe alapján szabályoztak, hanem csak úgy dísznek,
flancból, mert kandallónak lennie kell. Sőt, most ott lógtak rajta a karácsonyi zoknik is, amibe az ajándékokat várták.

51

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2012/6. SZÁM
- Add már ide, a többit én csinálom! – kiabált a kislány. Az ő dolga volt a
külföldről rendelt három méteres karácsonyfa felöltöztetése. A házi
robotkarral gyorsan, minden lelkesedés nélkül fel is díszítette. Óriási
mozgó, csilingelő, aranyszínű gömbök kerültek rá. Ezek egy része külön
utasításra forgó mozgásba kezdett, és a „Csendes éj” című klasszikus
karácsonyi dalt játszotta le. Ilyenkor a többi gömb fala elvékonyodott,
majd különféle ünnepi minijelenetek váltak láthatóvá bennük. Néhányban esett a hó, egy másikban életre kelt a Betlehem, a harmadikban
korcsolyáztak, a negyedikben jávorszarvasok húzták a Télapó szánját.
A fa alatt drága porcelán tálakban svájci csokoládék, bonbonok kínálták
magukat.
- Most már én következem. - szólalt meg az apa. Nekem is el kell végeznem a feladatomat. És csak úgy, mint a gyerekei, kényelmesen leült a
masszírozó foteljába, és unottan nyomogatni kezdte a gombokat.
A nappali egyik fala elhúzódott, megjelent egy 2,5x3 méteres, valami
papírvékony, 3D-s plazmacsoda, interaktív felület. Az érintőképernyős
készüléken egy régi karácsonyi sztorit találtak a gyerekek. Tátott szájjal bámulták a filmet, amihez még a 3D-s szemüveg sem kellett. Nagyokat kuncogtak az ósdi technikán, de a mese valahogy tetszett nekik.
- Beprogramoztam a konyharobotot, már készül a vacsora. – jött elő az
anya. Ma különlegeset fogunk enni. Unalmas már a sok hús, a drága sültek, a rengeteg torta, a külföldi gyümölcsök.
- Miért? Mi lesz az ünnepi menü? – kérdezték a gyerekek.
- Halászlé és mákos guba. Desszertnek pedig egyszerű darálós és linzer
sütemény.
- Mákos guba? Az meg milyen? – kérdezték egyszerre.
- Ez egy régi, magyar étel, valaha a szegény emberek eledele volt. Laktató, tápláló. A halászlé, az nem a drága lazacból készül, hanem közönséges pontyból. Meg is gyűlt a bajom a robottal, mert nem akarta megfőzni, azt mondta, hogy az ő első szériás processzora ilyenre nincs felkészítve. Át kellett programoznom a memóriáját – felelt az anyuka.
- Vacsora előtt átszaladok a testvéremhez, viszem az ajándékokat, hogy
náluk is legyen karácsony. Tudjátok, a tavalyi telefonokat. Most ti az idei,
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2020-ban megjelent legújabbat kapjátok, ami már nem csak netezésre alkalmas, de az iskolát és a tanárokat is tudja átmenetileg helyettesíteni,
benne van az egész tananyag. Így aztán mehetünk egy egész hónapra a
francia síparadicsomba – mondta az anya, s közömbös arccal távozott.
A palotától néhány házra lakó testvér a családjával békésen készült a
karácsony estére. Az udvarban álló szép ezüstfenyőre színes lámpákat
fűztek, ami ünnepi hangulatot árasztott. Az anya a terasz korlátját
körbefonta csomagkötöző arany masnikkal, egy-egy fenyőág is jutott az
ablakokba. A ház egyszerű, háromszobás, még a 80-as években épült,
kocka alapú épület volt, udvarra néző terasszal, bár már ráfért volna
egy alapos felújítás. De nem volt miből. Az apa sok kölcsönt vett fel
2008-ban; a svájci frank alapú hitel visszatörlesztésére rá ment minden tartalék. Az anya elveszítette a munkáját. A tízéves ikreknek, mert
ebben a családban is ikrek születtek, nehéz volt megmagyarázni, hogy
miért élnek ilyen nehezen és egyszerűen. De a család összetartott, nagyon szerették egymást, s ez mindenen átsegítette őket.
- Gyerekek, lassan készülni kell, hamarosan itt a Szenteste. Mindenki fogjon a dolgához! – szólalt meg az anya kedvesen. A fiú kiment a teraszra, és
felkapcsolta a kinti fényeket. Apa behozta az alig méteres lucfenyőt, asztalra állította és a gyerekekkel közösen, vidáman feldíszítette. Került rá
sok szép angyalka, régi színes gömbök, szalagok, csillagok, szaloncukor.
Volt rajta égőfüzér is, de nem villogott, csak színesen világított. A kislány
bekapcsolta a tévét, ami egyszerű LCD-készülék volt. Keresett egy olyan
adót, ahol karácsonyi dalokat játszanak, s olyan hangerőre tekerte, ami
kellemes háttérzenét biztosított. A gyertyák barátságosan lobogtak. Mindenki boldog volt, meghitt, ünnepi hangulat uralkodott a szobában. A fűtőtestek meleget árasztottak, mert apa mára jól befűtött; mondta is, hogy
karácsony van, ma kivételesen nem spórolunk a gázzal.
- Mi lesz a vacsora? – kérdezték a gyerekek.
- Tudjátok, a kertben termett mákból finom mákos gubát főztem, apa pedig fogott halat, szép kövér pontyot, ezért lesz jó sok halászlé. Bejgli helyett pedig darálóst sütöttem, azt sokáig meg lehet enni, és lesz fenyőfát,
harangot, csillagot és holdat formázó linzer is – mondta anya kedvesen.
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- Anya, apa! – szólaltak meg a gyerekek. Nem baj, ha nem kapunk ajándékot,
nekünk fontosabb, hogy együtt vagyunk, szeretjük és segítjük egymást.
- Ugyan, ugyan! Ne szorítsatok már ilyen nagyon, mert mindjárt megfulladok – perelt a mama. Kaptok, persze, hogy kaptok ajándékot, azzal átadta a csomagot, amit az imént hozott át titokban a húga. Majd elfordult, és kitörölte a könnycseppeket a szeméből.

Mentovics Éva: A csend ölén…
(avagy: talán mégsem utópia…)
Mint egykoron, a régi, szép napokban,
csillag gyúl majd - fénylő-reszketőn,
s mi állunk csak ott, boldog-meghatottan…
… fenyvesek a téli hegytetőn
karjaikat nyújtják fel az égbe
- csúcsuk majd’ a fellegekbe ér -,
sóhajtoznak, titkon azt remélve,
másutt is most minden tejfehér.
Csend ölén, a patyolatos plédben
ünnepel a fázós, téli táj,
csillag fénylik fenn a messzeségben,
s minden sejtünk zsibong, érzi már,
hogy mind, aki oly kedves szívünknek,
velünk lesz az áldott estelen,
mert csak együtt igazi az ünnep,
s imát mormol ajkunk csendesen
mindazokért, kik szívünkben élnek,
s lelkük immár szabad, mint a szél,
búcsút mondtak itt, a szürke létnek,
de ünnepkor tudjuk, visszatér…
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viszatér a sok szeretett rokon,
s lelkük mind a fa körül lebeg…
könnyünk csordul lassan, mint egykoron,
s áldjuk majd az örömünnepet.
Áldott legyen az a drága, szép nap,
a szeretet tegyen majd csodát,
hamarosan tudjuk magunkénak
a háború, az ínség alkonyát!
… Földünk minden apró szegletében
békesség és bőség ver tanyát…
és hálából majd a szentestéken
fénylik, táncol minden gyertyaláng!

Szakáli Anna: Fenyőfa a határról
Elhagyva a Békás-szoros hatalmas, félelmetes sziklaóriásait, az ezeréves határnál megnézték az új alagút építését. A nagy gépek felsorakozva álltak a készülő út két oldalán. Fenn a hegyoldalban öreg fenyők
sorakoztak, sűrű erdőt alkotva. Egy-egy kiugró sziklacsúcson, furcsán
tekergő gyökereikkel kapaszkodtak meg a fenyőfák, mesebeli gondolatokat gyújtva a képzeletben. A legyalult föld a régi út mellett, egy-egy öszszetolt kupacban állt, néhol hatalmas, kiszakított szikladarabok között.
Az egyik földkupac szélén hirtelen egy kicsi fenyőt pillantott meg.
A szerencsétlen kis fát gyökereivel égre fordultan, félig betemetve a
törmeléktől, az egyik óriás gép tolhatta oda. Megállt, és odahajolt a
csemetéhez. - Szegény kicsikém, te sem érheted meg a felnőttkort! gondolta szomorúan.
Amíg a fenyőt nézegette, a többiek már beértek a kivájt, új sziklajáratba. Gondolt egyet, és gyors mozdulatokkal a hátizsákjából előkotort egy
nejlon táskát. A kicsi fát a környező mohával és földdel együtt gyorsan
beemelte a nejlonba, és a hátizsákjába rejtette. Mint aki jól végezte
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dolgát, széles vigyorral az arcán a többiek után futott. - Akármi lesz is,
hazaviszem - gondolta, és nagyon boldognak érezte magát.
Senki sem tudta, mitől ilyen vidám, de ő nem árulta el a titkát. Időnként
megnézte, és meglocsolta a kicsi fát. Otthon elültette. A hozott földet
alátette, körbe rakta a mohával, és ettől kezdve minden áldott nap
megnézte, simogatta, beszélt neki. Első évben betakargatta, nehogy
elfagyjon. Mikor leesett a hó, a nagy fehér takaró alatt alig találta meg,
de kiásta, nehogy elgörbüljön a törzse a hó súlya alatt.
Ősszel, örömmel állapította meg, hogy a fenyő két centivel magasabb,
tehát növekedett. Következő tavasszal csodálatos dolgot fedezett fel.
A fenyőfácskát körülvevő mohából másik kicsi fenyő dugta ki zsenge
hajtásait. Egy év múlva külön ültette őket. Most két fenyő áll az udvarában, immár három méter magasak. Minden évben, amikor eljön karácsony, fehér, csillagfényű égőkkel díszíti fel őket.
Amióta ez történt, nem állít karácsonyi fenyőt a házába.

Hanyecz István: Téli történet
Történt egyszer, még a huszadik évszázad végefelé, hogy Hisings-Kärraban megállt és megbénult a mindennapok világa, mert szokatlan módon köszöntött be a tél. Már az első napja alaposan meglepte az embereket.
Különös reggelre ébredtünk. Szó szerint kukucskálva lestünk ki a kis faház ablakán, mert a sok fehérségtől alig láttunk valamit. Nem hittünk a
szemünknek és a látványnak: hó, hó mindenütt, derékig érő, méteres hó!
Először úgy véltük, hogy az erős, viharos szél söpörte össze magas
halmokba a szépen csillogó, fehér havat. De gyanús volt, mert ameddig
a szem ellátott, minden fehéren csillogott a ragyogó napsütésben.
A kertben álló fenyőfák vastag, puha gyolcsba öltözve, büszkén álltak,
mint afféle fénylő márványszobrok.
Nosza, rajta hát, elő a szerszámokkal, és irány a külvilág! A bejárati ajtó
nem engedelmeskedett a megszokott módon. Többszöri nekirugaszkodás
után végre kinyílt, és elénk tárult a végtelen fehérség csillogó világa.
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Az isteni csend elvarázsolt bennünket, sehol a megszokott napi nyüzsgés, senki nem sietett. Egy-két bátor szomszéd már kimerészkedett,
megpróbálta felvenni a harcot a sok hó okozta problémával, ők már keskeny, járható utat csináltak, hogy közlekedni lehessen a méteres hóban.
Furcsán érezte magát az ember ebben a varázslatos csendben. Gyönyörű szép volt a szűz, érintetlen, hó fedte táj. Meseszerű volt a csillogó,
vastag hótakaró, amely vakítón szikrázott.
Mesébe illő volt a sok - hófehér sapkába öltözött - kis faház látványa is.
Igazi meglepetés volt mindenki számára, még Sven, az öreg szomszéd is
rácsodálkozott a természet eme ajándékára, pedig ő sok telet megért már!
Már vígan táncol a gyereksereg amott, a közeli dombon. És lám, mily
csodálatos a fehér gúnyába öltözött téli erdő világa is, amely ma vakítóan szikrázó, fehér ruhát öltött! Halld hát a halkan suttogó, sudár fenyőknek dalát, amely csodálatos, az isteni csendben!
Élvezd, hogy mily vígan táncol a mókus ágról ágra és le-fel ugrálva a
havas fenyőfákon. Az erdő megannyi lakója békésen gyülekezik a tisztás etetőinél, ahol finom eledel várja őket. Ezt a természeti csodát három egész napon keresztül élhettük át.
A rengeteg hó teljesen megbénította a város mindennapi életét. Minden
leállt, csak gyalogosan, sílécen közlekedett a város apraja - nagyja.

Könyves Tóth Enikő: Tűnő fény
Megrekedt mocsokban,
sodró viharú télben,
havas fekete lucsokban,
sárban meglapult köveken,
Esthajnalcsillag árnyain,
kiáltásod elhaló csendjében,
sötét tekintetek sűrűjében,
- nappal és éjjel foglya vagy a létnek.

Lázadó önmagaddal
hiába viaskodsz,
hited tüzében égve,
lelked rejtekében felzeng
a szent karácsonyi ének,
tudod, tovább így nem élhetsz,
de álmod kísér,
ne félj, és reménykedj!
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GŐSI VALI: ALKOTÓI KÖZELKÉP - KÖNYVES TÓTH ENIKŐ
Hálás feladatnak teszek eleget, amikor alkotói közelképet készíthetek
Könyves Tóth Enikőről, akihez régóta szoros, személyes barátság fűz.

- A legfontosabb kérdés, ami bizonyára az olvasókat is érdekli: hogyan
és mikor éledt fel benned a művészetek szeretete, amely később önálló
alkotásra, írásra késztetett?
A művészetek szeretete végigkíséri életemet.
A kortárs magyar irodalomban szerzőként és
szerkesztőként is részt veszek. Antológiákban
jelennek meg verseim és prózáim. Az alkotás és
az ihlet találkozása páratlan öröm, az írás számomra lelki megtisztulás, szeretet és hit.

- Említenék néhányat a számomra legkedvesebb
és szellemiségedre – szerintem − legjellemzőbb
műveid közül, amelyeken át − érezhetően − a lelkedből is adsz az olvasónak. Hogyan születtek ezek az írások?
A Chaumont – egyik legkülönlegesebb írásod – lélegzetvételnyi áhítat és
szépség, az olvasó számára is. Prózai műfaj, ám igazi líra.

A „Chamount” írása az egyik legszebb élmény. A transzcendens világ elragadtatott érzése, ami összekapcsolta az érzelmek és a világ harmóniáját, de a múltba tekintve vágyakozás a szeretett lelkek találkozására.
A kegyelem ritka privilégiuma az élettől. Ahogy egy kritikusom kifejezte: „Érzékeny vers abból a fajtából, ami érzékennyé tud tenni a szépre,
az emelkedett tisztánlátásra. Első olvasatnál még soknak találtam a pátoszt, most, harmadszorra, semmi pátoszt nem érzek benne. Mint egy
szárnyas oltár aranyozása a beemelt „örök” témába, hogy mi valójában
az ember. Íme, ez, amit láttat.”
Itt választ adhatok a kérdésedre, munkáim születésére, amelynek kiváltó oka legtöbbször katarzis-élmény, lebegés álom és valóság között,
ezért tűnhet elvontnak és vizuális látásmódúnak.

- Itt van az Északi zarándok. Szeretném, ha mesélnél arról, hol, milyen
hangulatban, körülmények között született ez a gyönyörű versed, amely –
jellemzően – szintén lélegzetvételnyi csoda, megható érintés az olvasónak.
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Az „Északi zarándok” látomás a testvéremhez, egy civilizált világban,
ahol az elidegenedés mindennapos küzdelmében – lelkében zaklatottan,
a múltba vágyva, – mégis emberségének tisztasága és jósága elevenedik
meg, az élete továbbra is megváltoztathatatlan, szelleme világít.

- Szívem szerint egyenként, valamennyi írásodról lesimogatnám a könynyű, finom leplet – a titkokat, de a beszélgetésünk hossza sajnos kötött. Úgy tudom, igazán a prózai műfajokban éled át az alkotás gyönyörűségét. Mesélnél röviden az Igézetről? Hol történt az a rendkívüli lélekérintés, ami megérlelte benned ezt a különlegesen szép novellát?

Az „Igézet” 2005-ben született, kedvenc városom, Nazareth világa.
A templom, ahol Gabriel arkangyal üzent, a belső falakon gyönyörű mozaikok áldoznak e szentségnek, s végre a magyar jelkép büszkeséggel
tölthetett el. Jézus itt nőtt fel, itt nyilatkoztatta Messiás voltát, és
itt tagadtatott meg. A 90-es évek elején még csendes, ma már mozgalmas, zajos város, az egyik legnagyobb arabok lakta terület. Ez a zaj
nem zavaró, mert a légkör és a természet üdesége simogatja a lelket.
A történet szereplői Aaron és Leila találkozása fiatalságuk szépségével
a szerelem vágyával, a megélt érzelem és lelki szenvedély – mélyen alárendelt hittel – a beteljesülhetetlen, de meghatározó. Leilában a remény, Aaronban a hit az általa szabott szabályokkal. De az Ige örök.

- Már egészen fiatalon megérintettek a művészetek. Van-e családi kötődés, szellemi örökség, ahonnét – a lelki adottságokon túl – meríthettél
még értéket különös-különleges életutadhoz, művészetedhez?

Az életem nagyon szerencsés és tragikus. Dimenziókban élek. Édesanyám
halála, korai árvaságom miatt – máig emlékszem – kisiskolás koromban a
vele való mágikus beszélgetések is versek voltak az egyetlen és örök vigasz: az olvasás és írás. Ezt a magányt követte egy halhatatlan boldogság, s közel harmincéves egyetemi elszigeteltség, ami szintén a művészetek örökké csobogó kútja volt. Nagy találkozások a legnagyobb művészekkel, írókkal, közvetlenségük és tanításuk, emberségük hatásai, szellemi erejük: pecsétlenyomat. Művészcsaládomban élénk szellemi élet volt:
irodalom, festészet, zene, balett is inspirált. Majd a több mint tízévi
szentföldi életnek akkor még kevesek számára megadatott élményei és

59

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2012/6. SZÁM
érzésvilága, az erkölcsi és emberi hatások: ez is a legnagyobb kegyelem.
Őseim karizmatikus személyiségek, a nevem kötelezett, az ezzel járó kitaszítottság és belső harc is nehezebbé tették az alkotást – mert hiába
naprakész tudás –, elbizonytalanított a sokféle hatás, de maradandó élményekkel gazdagított, ha megoszthattam munkáimat.

- Szerinted mi a legfontosabb az alkotó lélek emelkedettségének megőrzéséhez? Mesélnél a terveidről? Tudom, hogy számtalan antológiában
megjelentél, és szívvel-lélekkel segíted képzőművészek megjelenéseit,
kiállításait is. Biztat-e, segít-e Téged is viszont, valaki?

Az alkotás számomra közösségi érzés, ezért valóban szívesen közreműködtem külföldről - de soha nem személyemet előtérbe helyezve, hanem
értékelve költőtársaimat. A nyomtatott, virtuális, akár hangos megjelenés számomra az elismerésen túl az értéket képviselő adás öröme.
Az Íróakadémia kezdetekor igyekeztem nagy elmaradásomat pótolni a
jelenlegi kortárs irodalomban, ami megerősített, segített újra hinni a
művészetben. Az elmúlt időszakban, hazámban, ebben a morális válságban néha csak ámulok, összeszorult torokkal, hangtalan csenddé válva.
Amiről írok, az a fiókban marad, mert nem aktuális. Determinál az emberek és a saját élethelyzetem – akaratomon kívül – lázadó lelkemmel.
De őseimtől tanulva megpróbálom méltósággal viselni, és íme, e találkozás Veletek – és a szeretetbe vetett hitem – soha nem csal meg. Igyekszem tapasztalatomat továbbadni, és ha sikerül, nagyon hálás vagyok.
Köszönöm ezt a megtiszteltetést.
***
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