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Előszó



2020. Rendhagyó év. Kihívásokat, veszteségeket és 
lehetőségeket egyaránt tartogatott számunkra. Ahogyan 

közeledtünk az év végéhez, úgy nőtt bennem a vágy, hogy a 
magam eszközeivel járuljak hozzá az ünnephez. Hogy adhassak 
magamból, azt, amim van: a szavak játékát, a képzeletet. Így 
született meg ez az ajándék kötet. 

A négy adventi novellát és a szentestére szánt ötödik 
történetet Pócsik Olga képzőművész illusztrációi színesítik. A 
közös alkotás minden perce nagy örömmel töltött el bennünket, 
noha két lurkó mászott, futkározott körülöttem, körülötte is. 
Az országokon átívelő távolságot már észre sem vettük. (Az 
idei év hozadéka ez is.)

Legyen áldott ez az ünnep! Boldog karácsonyt, mindenkinek!
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A ngyalszárnyak susogtak, ezüst, arany tollak potyogtak, 
hangos nevetés szállt az ég felé. A gyerekek egész héten 

erre a napra készültek. Először kartonpapírra rajzolták a 
szárnyak vonalát, majd gondosan kivágták valamennyit, végül 
tollakat és csillámokat ragasztottak rájuk, hogy ha eljön az 
ünneplés ideje, valóságos angyalokká válhassanak. Legalábbis 
olyanokká, amilyeneket az óvó nénik és a mesekönyvek 
színes rajzai sugalltak. Már csak a nagyméretű fehér pólók 
hiányoztak a tökéletes jelmezhez. És egyetlen napra csakugyan 
megelevenedtek a mesekönyvek rajzai. Zsibongott az egész 
terem, táncoltak, énekeltek a kis apróságok. 

Egyetlen szőke fiúcskát kivéve, aki egy hatalmas papírdoboz 
belsejében gubbasztott. Szárnyai gyűrötten nyomódtak a 
doboz falához, felhúzott lábaira görnyedt szomorúsága. 
Nem akart részt venni a játékban. Nem akarta látni, hallani 
mások önfeledtségét. Arcát a térdei közé fúrta, és érezte, 
minden tiltakozása dacára egy kövér könnycsepp dagad külső 
szemzugában. Pedig a dobozban egészen jó volt. Majdnem 
biztonságos. Szinte csendes. 

– Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj! – Hangzott fel egyszerre az 
ének. 
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Közelebbről, tisztábban csilingelt, mint a többi dal. 
– Ég szemű gyermek, csöpp rózsalevél. 
Mintha a doboz belsejéből szólt volna. 
A kisfiú résnyire nyitotta szemét, és a kövér könnycsepp 

útját semmi sem állhatta már. Először észre sem vette, csak 
érezte, hogy nincs egyedül. Hogy szuszogását egy másiké kíséri. 
Hogy valaki a tekintetét lesi egyre. Amint szeme megszokta 
a félhomályt, meglátta őt. Ott ült vele szemben. Fehér 
angyalszárnyait ugyanúgy a falnak feszítette, azok mégsem 
gyűrődtek össze olyan visszavonhatatlanul, mint az övéi. 

– Mit csinálsz itt Dávid? – Kérdezte a kislány.
– Semmit – gondolta.
– Az jó. Itt maradhatok veled? 
Dávid megvonta a vállát, fejét újra a térdei közé fúrta, de már 

lesett is a kislány felé, hogy ott van-e még. Sohasem látta őt 
azelőtt. Emlékezett volna rá. 

– Talán valakinek a testvére lehet, ha tudja a nevemet – 
gondolta ezt is. 

– Nem, senkit sem ismerek. 
– Hiszen nem is kérdeztem… – ámult el Dávid, most már 

egészen hallhatóan. 
– Na látod, hogy tudsz beszélni. 
– … csak nem akarok. 
– Ahogy játszani sem. 
– Nem – villogtak az égszemek. – Nekem aztán ne mondják 

meg, hogy mikor, mit csináljak, hogyan érezzem jól magam. 
Különben, ez az angyalosdi nem is tetszik. A szárnyak 
kényelmetlenek, mindig, mindenhová beakadnak, folyton 
vigyázni kell rájuk, amihez nincs sem kedvem, sem energiám…

– Én szeretem a szárnyaimat - vágta el a néma monológ 
fonalát a kislány.

– Mert szépek. 
– A tieid is azok. És látszik, hogy mennyit dolgoztál velük. 
Ami igaz, az igaz. Dávid nagy élvezettel rajzolta a szárnyak 
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vonalát, vagdosott és ragasztotta a tollakat. Egészen 
belefeledkezett az alkotásba, amíg ki nem derült, mi végre ez 
az egész hajcihő. Még akkor is lelkesedett, amikor a mamája 
nagy adag sajtos pogácsát adott át az óvó néninek. De ez a 
közös mókázás…

– Látod, milyen vidámak a többiek? Te is ott lehetnél közöttük 
– mutatott a kislány a doboz résein túlra. 

Dávid ijedten fordult a sarokba. 
– Tudom, hogy félsz. Azt hiszed, biztonságosabb itt, nem 

érhet baj. De csak bezárod, megfosztod magad az élményektől. 
És lelepleződsz. Bizony, minden óvatlan pillanatban, amikor 
dúdolni kezded a dalokat, magasba emeled a karodat vagy 
megteszel egy tétova tánclépést, visszavonhatatlanul bevonódtál. 
A dallam ott zizeg tovább benned, és nyitogatja szüntelen a 
védelmi vonaladat jelentő nehéz vasajtókat. 

– Nekem jó így. 
– Tudom én. Mégis, csak ez egyszer képzeld el, hogy ott 

táncolsz közöttük, énekelsz, fülig ér a szád, tömöd magadba 
a finom süteményeket. Látod? A mamád pogácsája már szinte 
elfogyott. 

Dávid nagyot nyelt. 
– Majd süt nekem másikat. 
– Igen, valószínűleg. De addig is, mi lenne, ha jól éreznéd 

magad? Ott, közöttük.
Dávid figyelte a megrakott asztal körül szaladgáló gyerekeket. 

Látta a mosolyt az arcukon, a csillogást a szemükben. Hogyan 
érezhette volna ő is ugyanazt? Hiszen rettegett a visszautasítástól, 
a sérüléstől, hogy ha egyszer megmutatja magát, már nem 
vonulhat vissza. Annyira feszítette ez az ösztönös védekezés, 
hogy időnként a haragtól elsötétedett a világ, és olyat tett vagy 
mondott, amit nem is akart egyáltalán. Például, földhöz vágta a 
kedvenc autóját. Vagy eltépte a mesekönyvet. Vagy kiborította a 
tejet. Vagy egyszerűen ordított és toporzékolt. Persze, kizárólag 
otthon. Mert ott biztonságban volt, ott már kiadhatta magából 
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a túlcsorduló érzelmeket. Tudta, a szülei azonnal magukhoz 
ölelik, és ettől máris csillapodik a nyomás. Ez viszont más volt. 
Teljesen más. Mégis, mit tehetett volna? 

– Például, megfoghatnád a kezem… – kezdte a kislány, és 
már nyitotta is a papírdoboz tetejét. –Most kimegyünk ebből 
a dobozból. Készen állsz rá. Bárcsak megmutathatnám neked 
azt a rengeteg élményt, ami a társaid között vár rád. Néha 
nehéz lesz, elismerem. És potyognak majd a könnyeid vagy 
dühös leszel, esetleg csalódott. De sokszor, nagyon sokszor, a 
nevetésed egészen az égig száll. És akkor, azokban az önfeledt 
pillanatokban legbelül érzed majd, hogy minden egészen úgy 
van, ahogyan a születésed előtt megálmodtad. 

Dávid nagy szemekkel nézett. Alig értette a szavakat. Mégis, 
valami egészen makacs bizonyosság azt súgta, ideje végre 
kitárni azokat a gyűrött szárnyakat és elkezdeni repülni.

– Gyere, énekelj velünk… – csivitelték a társai. 
 
Mennyből az angyal lejött hozzátok…
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R emegő cérnahangon beszélt, mégis tisztán hallotta őt a 
cukrászda népes közönsége.  Folyamatos, mondatvégi 

nevetése még a hátsó asztalokhoz is eljutott. Megállt a 
hatalmas karácsonyfa előtt, leste az ágak műhavát, és egy 
pillanatra elmerengett gyermekkora legszebb karácsonyairól  
az Ardennek lankái között. Majd összecsapta tenyerét, és sorra 
vette a gyerekeket. 

– Játékot vagy könyvet kértél a Mikulástól? – kérdezte egy 
nyolcév körüli fiúcskától. 

– Játékot! – Könyvből majd olvas a mama – vágott vissza a 
fiúcska. 

– Ez a beszéd – nevetett, és már szaladt is egy kisebb gyerekhez. 
– Na és te? 
A kisfiú autóról álmodott. Egy kislány vörös hajú babáról, 

bátyja gitárról, kishúga pihe-puha plüssmaciról. 
Végül egy félszeg kislányhoz ért, aki megszeppent arccal 

nézett hol anyjára, hol apjára, és sehogyan sem értette, mit akar 
tőle ez a furcsa kinézetű, cérnahangú, ráncos bácsi. Szerencsére 
a bácsi gőzölgő palacsintája megérkezett asztalához, így a 
kitörni készülő gyereksírást felfogta egy újabb falat süti és egy 
korty forró csoki. 
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Napok jöttek napokra, éj éjt követett, hónap hónapot, és újra 
beállt a tél. A tavalyi félszeg kislány egy évet cseperedett, és már 
sem ijedős, sem megszeppent nem volt. Viszont tökéletesen 
emlékezett Cérna bácsira, aki most is élvezettel tömte magába 
a meleg palacsintát. 

– Miért vagy ilyen rongyos ruhában, Mikulás? – Kérdezte a 
bácsitól. 

– Mikulás? Én?  – Hökkent meg Cérna bácsi,  és önkéntelenül 
is az öltözékére sandított.

Kék kantáros nadrágján lyukakat ejtett az idő, fekete cipője 
félig talpát vesztette már, gyűrött kockás ingén összekoptak a 
vonalak. Utcán más ruhában emberemlékezet óta nem látták. 
Csakugyan elvásott, kívül, belül is. Nincs ebben semmi különös. 
Minden elhasználódik végül. Mégis, mi a csodát hisz ez a lány?!

– Áh, biztosan az ősz szakállam tévesztett meg – kapott észbe 
Cérna bácsi, egy kicsit jobban megnyomva a mondatvégi éneket. 

– Dehogy. Tavaly még nem is volt ilyen hosszú a szakállad. 
Sem ilyen szakadt a ruhád. Mondd, Mikulás, rád senki sem 
vigyáz? 

Megállt Cérna bácsi villáján a falat, gőzölgő melege dermedtté 
vált, illata elillant, íze sosem volt talán… Szíven ütötték a 
szavak, fájó sebet szakítva fel. A kislány szülei hiába igyekeztek 
figyelmét másra terelni, a pincér éppen vissza, a palacsinta 
felé, a bácsi számára csakis szilánkossá törött, elfeledett múltja 
élt már. Mert volt ő Mikulás, vidámság, nevetés vette körül, 
tiszta, vasalt ruhát öltött minden reggel, és szeretetbe burkolta, 
aki vigyázott rá. Hirtelen változott meg minden, kialudt a 
gyertyaláng. Sötétben tapogatózva, vakon, nem találta többé a 
fonalat, az élet, a fény hiába derengett felé…

Cérna bácsi a kislányra nézett, majd megsimogatta copfos 
haját. 

– Köszönöm, hogy emlékeztettél – cérnahangja a hátsó 
asztalokig szállt. 

Felkapta kabátját, és szaporázva csoszogós lépteit megindult 
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az otthona felé. 

Némaság, félhomály, dohos levegő. Megrekedt energiák. 
Cérna bácsi más szemmel nézett most szét, és bántotta, amit 
lát. 

– Fényt, fényt! Hogy az ördögbe bírtam eddig így?!
A beáradó nap sugara egy kis asztalra vetült, amin a régen 

halott feleség fotója állt. És egy másik. Családi kép. Cérna bácsi 
rajta a Mikulás.  

Egy pillantás volt, nem több, és Cérna bácsi azonnal nyúlt a 
telefon után. 

– Annyira sajnálom, hogy megbántottalak… – kezdte egy 
hosszú sóhaj után. 

Síri csend odaát. 
– Hallani sem akarsz rólam…
– Miért most? – Hasított mélyen a sebbe az ismerős hang.
Nem volt visszaút, sem dac, tehetetlenség vagy közöny. 
– Hol is kezdjem, kislányom… tudod, mindjárt karácsony… 
– Évek óta várok erre. Attól féltem, nem is hívsz már. 
– Mert csökönyös vagyok… valódi szamár… és az unokámat 

nem is láttam még… 
– … Máris indulunk haza.
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P ár perc és kezdünk. A színházterem megtelt. Hallom az 
egyre erősödő morajlást. Először azt hittem, belül zakatol 

a szöveg, de ott csend van. Ijesztő némaság. Még soha nem 
szerepeltem ennyi ember előtt. Már az is meglepett, hogy 
egyáltalán rám osztották a szerepet. Először jelentkezni sem 
akartam. A nevelőintézet falai olyan súllyal nehezedtek rám, 
hogy a jövőmről aligha mertem álmodozni. Éltem, túléltem. 
És most itt vagyok. Vajon ilyenkor mondják, hogy apád, anyád 
büszke rád? Vagy az később jön? A taps után? Mindegy is. 
Egyik sem él már. 

Nem emlékszem. Minden szó kiesett a fejemből. Pedig hetek 
óta ezzel kelek, ezzel fekszem. Magoltam a szöveget, daráltam 
újra és újra, és most nincs semmi. A semmi van. A többiek eleve 
kétségekkel fogadtak, és heves természetem állandó vitákat 
szült. Mert az én fejemben egészen máshogyan kel életre a szó, 
mást jelent ugyanaz. Szerintem még most is azt hiszik, hogy 
elrontom. Hogy miattam bőg le az egész társulat. Egyetlen 
próbán sem remekeltem. Minden jó jelenetre három pocsék 
jutott. Láttam magamban egy képet, de nem úgy formáltam 
a szót, testem makacskodott,  és  ettől dühbe gurultam. 
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próbán sem remekeltem. Minden jó jelenetre három pocsék 
jutott. Láttam magamban egy képet, de nem úgy formáltam 
a szót, testem makacskodott,  és  ettől dühbe gurultam. 
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Rendesen. Hát kitöltöttem azon, aki éppen a legközelebb 
volt. Belekötöttem volna az élő fába is, csak hogy enyhüljön a 
nyomás. A rendező elhajtott, aztán visszahívott, újabb és újabb 
esélyt adott. Nem is értem, miért.  

Mindjárt kezdünk. Milliárdnyi idegsejtre szűkül a világ. 
Csend van benn. Távolba vész a morajlás. Lassan veszem 
a levegőt, be, az orron át. Érzem, ahogyan kitágul a hasam, 
emelkedik a tüdőm, a kulcscsontom. Benntart, hosszan kifúj. 
A nevelőintézetben mutatta az egyik lány. Többet tanultunk 
ideiglenes szüleinktől, mint azt bárki képzelné. Időnként 
egészen hasznos dolgokat is. Mint ez. A túlélés eszköze. 
Mert mi mind arra játszunk. A rendező szúrós tekintettel 
figyel. Elindul felém. Majd jön újra az el ne cseszd fiam, meg 
hasonlók…

– Figyelj, Albert! Ha felgördül a függöny, többé semmi sem 
marad ugyanaz. Ott nem számít, ki voltál. Az lehetsz, aki csak 
akarsz. Ez az igazi átváltozás, vagy legalábbis, annak ígérete. 
Hogyan döntesz, fiam? 

Milyen eleven a kép! Pedig évtizednyi por rakódott rá. Nézem, 
ahogyan megtelik a színházterem. Erősödik a morajlás, izgalom 
jár át. Mintha újra az a dühös, magát megmutatni vágyó, ám 
a külvilágban bizonytalanul mozgó fiú lennék. Éppen a nagy 
repülés előtt. Alig néhány percig tart a révület, egy túlfűtött 
házaspár zajos lelkesedése törli el. Mert karácsony idején bármi 
megtörténhet. Még a legzsémbesebbek is ellágyulnak, főleg, 
amikor gyerekek énekelnek a csillámporos éjszakában. Mint 
ma este. Minden szék foglalt. A csillárokon is lógnak. Kövér 
kartonpapír angyalok. Mára megbékéltem velük. Ugyanúgy 
az életem részei, mint a húsvéti tojás, a halloween tök vagy a 
Mikulás. 

A feleségemre pillantok. Érintése meleg, puha, mosolya az 
otthon, közelsége a bizonyosság.

– Nézd, ott van! –  Szorítja meg a kezem. 
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Tekintetemet a színpad egyetlen pontjára szegezem, az 
univerzum legtisztábban csillogó sugarára. A lányom áll a 
fényben. Haja arany, ruhája földig ér. Hangja betapaszt minden 
sebet, játékában feloldódom teljesen…
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A z adrenalin jót tesz. Növeli a hatékonyságot – ismételgette 
Éva, valahányszor az utolsó pillanatra hagyta a karácsonyi 

ajándékok beszerzését. Vagyis, minden évben. Ezúttal azonban 
teljesen más lapokat osztottak az égiek. 

Magassarkú cipőjét már tavasszal házi papucsra cserélte, az 
élére vasalt kiskosztüm a vállfán pihent, alig használt laptop 
táskája az előszobában porosodott. Néha áttörölgette, és 
könnyes szemmel emlékeztette magát a remélt szebb jövőre. 
A fél világ otthoni munkára váltott, és ő eleinte imádta a 
kócos reggeleket, a házi kosztot és az egész napon át tartó 
pizsamaparti hangulatot. Aztán hiányozni kezdett a régi 
élete. Szerencsére éppen időben köszöntött be a nyár, mielőtt 
végképp darabjaira hullott volna. Aztán kezdődött minden 
elölről, és mire észbe kapott, már javában decembert írtak. 
Ajándékok pedig sehol. A nagy tolongástól ódzkodott, és mivel 
az internetes vásárlást amúgy is tökélyre fejlesztette az elmúlt 
hónapok során, egy nyugodt, borozgatós estén megrendelte az 
ajándékokat. Úgy számolta, a fennmaradó másfél hétben gond 
nélkül megérkeznek majd. Nem így történt. Először csak némi 
késlekedésről kapott tájékoztatást. Enyhe fodrozódás elméje 
felszínén. A tévében lassan mindennapos hírnek számított, 
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hogy a posta rendszere egyre nehezebben bírja a megnövekedett 
nyomást.  Apró harang kondult odabenn. 

– Még van egy hét! – Nyomatékosította magában.
Végül, alig két nappal karácsony előtt érkezett az üzenet, 

hogy szíves megértését köszönik, amiért nem áll módjukban 
karácsony előtt postázni a csomagokat. A dolgozókat ért 
extrém terhelés kezdetű, magyarázkodó szövegrésznél már 
teljesen levált a valóságról. Agyi túlnyomás, kétségbeesés, 
őrjöngés, idegösszeroppanás...

– Hol az apám pálinkája?!

Egy alkohollal szedált, végighorkolt éjszaka után nyomasztó, 
fejfájós reggel köszöntött rá. Karácsonyi ajándékok nélkül. 
És ez a tény feldolgozhatatlannak tetszett. A régi, jól bevált, 
önmegerősítő trükkök mind hasztalannak bizonyultak. Pedig 
évek óta ismételgette a mondatokat, hogy tudatát magasabb 
szintre emelje. És most válogatás nélkül ömlött rá az összes 
szentencia. 

– Minden nap egy új kezdet – jutott eszébe az első. 
– Ki gondolta volna?! 
– Több is veszett Mohácsnál.
– Attól függ, kinek. 
– Ami nem öl meg, az megerősít.
– Tényleg?
– A remény hal meg utoljára.
– Késő.
– Bármit megtehetsz, csak rajtad múlik.
– Ja, meg a csomagküldő cégen. 
– Ha bezáródik egy ajtó, kinyílik egy másik.
– Nincs másik. 
– Ha nincs nyitva ajtó, menj be az ablakon… 
– Ablakon? 

Kedvenc rajztömbje jutott eszébe, a művészeti álmodozások 
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leghűségesebb kelléke. Amikor még képekben beszélt hozzá a 
világ, és minden pillanat megörökítendő csodaként hatott rá. 
Aztán felnőtt. Legalábbis ezzel magyarázta, hogy az álmaitól 
miért fordult el. Már arra sem emlékezett, hová rejtette a 
rajzeszközöket. Elvesztek talán? Egy szekrény mélyén lelt 
a ceruzákra, radírokra, rajzszénre, krétákra, fixálóra, üres 
papírlapokra és félig kész alkotásokra. Évek óta lefojtott tűz 
kezdett pislákolni benne, zsibbadt végtagjaiba szökött a vér. 
Kizárólag az első vonás volt bátortalan. Ott még a társadalmi 
elvárások dolgoztak benne, és a tévhit, hogy egy felnőttnek már 
nem illik játszania. Ám a kéz, az elme, a szív, mind pontosan 
emlékezett. Étlen, szomjan, a rajzolásba belefeledkezve érte az 
este, az éjjel, a reggeli napsugár. Elkészültek az ajándékok. 

– Végre, újra alkotsz! – könnyebbült meg az anyai szív. 
– Mindig szerettem a rajzaidat – lelkendezett a nagyapa. 
– Te ilyet is tudsz? – Csodálkozott a barátnő. 
Szenteste mindenkinek jutott a csodából. Évának a 

legnagyobb. Kinyílt ajtó, ablak, hogy ez a semmihez sem 
hasonlítható év valami egészen másnak adja át a helyét. És 
a megvásárolt ajándékok? Sál, parfüm, pénztárca, könyv? 
Vízkeresztre mind megérkezett. 
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L eszáll az est, kigyúlnak a fények. Karácsonyi hangulatot 
ölt a város. A zegzugos utcák egyikében, kis házikó 

rejtekében, három gyerekarc tükröződik az üvegen. Lesik 
egyre a sok villódzó karácsonyfát, hallgatják, fülelik a jókedv 
neszeit. Bár jönne már a papa, kezdődne végre náluk is el az 
ünnep, a varázslat, az égig szaladó a nevetés. Nem baj, ha csak 
egy gyertya ég, és gyümölcs vagy használt ruha az ajándék, 
mert jó sűrű lesz a krumplifőzelék, és ma senki sem szól 
a dupla adagért. Itt van, itt van, kiáltják, amint a kapuban a 
papát meglátják. Magában tekergő műfenyő ugrik egy nagy 
dobozból elő. Ágait más még nem bogozta, új, mint januártól a 
papa munkája. Mama a könnyeit törölgeti, de máris egy zacskó 
zörgését lesi. Két rúd bejgli? Mákkal, dióval töltve? Egy kedves 
arcú nénike küldte. Ajándék ez is, szentestére. Ragyognak 
az aranygömbök, csillagok szikráznak, tobozok festett féme 
kacsint. A legidősebb gyereknek valami feldereng, a másik kettő 
nem is emlékezik. Hogy nekik is van égősoruk? És világít majd 
a karácsonyfa? Oh, de szomorú lesz az udvari tuja. Sebaj, majd 
felvidítják az elmúlt évek legszebb díszét, fényből, nevetésből 
jut neki is. Mert nem szegények ők többé. Peti, Julcsi és mások 
a szomszédból, nem mondhatják most már rájuk, hogy kinőtt, 
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foszlott minden ruhájuk. 
Szól a csengő. Ki lehet az? Futár jön, csomagot hoz. Menne 

máris, család várja, hosszúra nyúlt  a túlórája, de gondolta, útba 
esik, ezt még elhozza. Hátha jó helye lenne a fa alatt. Serceg 
a papa borostája. Ki küldhette? Feladó ugyan van, de a nevet 
még nem hallotta. Mama felszisszen, talán rossz helyre hozták? 
Valahonnan hiányzik, ahol nagyon várják. Nem, nem, világos 
az írás, ők a címzettek, az egész család. Mind a doboz fölé 
hajolnak. Bátortalanul kezdik, majd tépik, szaggatják a vastag 
ragasztószalagot. Máshogyan nem enged. Száraztészta, liszt, 
lencse, konzerv, keksz és szaloncukor fölött egy színes zacskó 
lapul. Száján át három karácsonyfadísz kigurul. Egy autó a 
legidősebbnek, angyalka a középsőnek és hóember a kicsi 
legénynek. 

Egy levél. Gyöngybetűs írás. Oh, gyerekek, kiált fel a mama, 
nagy érték lesz ez évek múlva. Bizonyítja, hogy egyszer egy 
bácsi és egy néni megsejtette, májkrémkonzerv Zolika kedvence. 
Hiszen tettek a csomagba nem is egyet, tucatnyit. Ki súghatott 
nekik? A levélben erről szó nem esik, csak jövőről, szépről, jóról, 
felnövekvő kis lurkókról. 

Zeng a papa hangja. Képzeld, Ildi! A nővére hívja külhonból. 
Egy sima, egy fordított, tolmácsol itt és ott. Nem jöhetett haza 
karácsonyra. Ám némi cselt bevetve, egy internetes csoportban 
megkérdezte, csomagot küldeni volna-e kedve. Bárkinek. Hogy 
volt? Hát mégis? Májkrém, cukorka, mind került bele? 

Csillagokon gurgulázik a házikóból szaladó nevetés. 
Gyerekarcok tükröződnek az aranygömbökön. Szenteste van. 
Karácsony. Körbeér a szeretet.
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