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EIs  mese

D, Sz, Sz, !

( Drága, Szé psé ges SzeIelmem)

Sainos, a fá|daImat, amit é rzel, é n is ismerem. Álltam veie szoros kapcsolatban már többször Rövid leí rásodból
azt hiszem, egy foggyöké r gyulladt be. Ezen könny  segí teni, Tapasztalatból mondom, EZé rt nem kell mé rged-
ben megölnöd senkit. Hacsak nem köZöS barátunkat, a B, F,-et, Várom az eredmé n}t, Nem a halottak listáját. Az
orvosi diagnózist.

Amit nem oly ré gen í rtam neked a karácsonyról, azt nem kell komolyan venni, Csak mese volt. A magányos-
ság é s az ijedelem sugallta ötlet. Bár nem alaptalanul foglalkoztatott. Fé lek, hogy akaratom ellené re elveszí tlek.
Ezt nem szeretné m! É letemben már eddig is sok kí vánságom teljesült, Sajnos, mé g több - nem, Ez az utolsó
pedig vitathatatlanul bekerül a legkevé sbé  teliesí thet  kí vánságaim közé . Jól tudom ioggal. De mé gis,., É iiel
hánykolódtam az ágyban, é s támadt egy ké ptelen gondolatom. Lehet, hogy té vedek? Nem vagyok hí v  lé lek, de
kishit  sem. A bibliában é s a törté nelemben csak ú gy hemzsegnek a csodák é s a megmagyarázhatatIan esemé -
nyek, Ez is közé jük tartozna. Egyszóval, ha azon a szentesté n, ké tezer é wel ezel tt. fels bb utasí tásla a betlehe-
mi csillag hí res csóvájával megjelent aZ é gbolton., , Ne nevess ki. Mi törté nhet, ha te ké tezer é wel ké s bb, füg-
getlen, megszabadulva az el í té letekt I é s mindenkit l, hí rhedt cuccaiddal, leszálInál a repül té ren_ Landol a
betlehemi csillagom,., A három királyok aligha figyelnek föl rád, Kevesen vannak. A böIcsekr l ne is beszé liú nk,
Karácsonyi ajándé kom pedig egy csodálatos vendé g; ma este meg kell é rkeznie, A karácsonyi fa alatt a helye,
É n leszek a lé zuska. Az ajándé kosztó. É s itt kezd dik a mese,.,

Becsukom a szememet, é s máris ott vagyok, a repú l té ren, Kint esik a hó. A puha fehé rsé ge furcsa csendre
utasí tja a táját, Korán alkonyodik, Bent az é rkez ket é s várakozókat örömök váIiák é s a vidámság hangos zsivaj-
gása, Az é rkez k, akár a hömpölyg  patakví z, özönlenek az automata ajtón át, Nemsokára a boldog szemek,
mosolyok é s az örömbeli felkiáltások dübörg  folyama apadni kezd, Te, _, sehol_ Már-már ké szül döm a recepci-
óhoz megké rdezni, listán van,e egy D, Sz. Sz, nev  höIgy utas, amikor az emberáradat utolsó cseppieké nt em-
beri testet öltetsz, számos b rönddel, táskáiddal é s szatyraiddal, Egyik kezeddel integetsz, A másikkal a
pog€yászt tolod. É n balgán vigyorgok, fehé r fejemmel, gyógyszeresdobozzal a zsebemben é s egy szál piros ró-
zsával a kezemben- Közben eszembe jut, hogy igazam volt, a csodaté tel nem csak a biblia é s a törté nelem kizá-
rólagos kellé ke, Nekem is ú ira sikerült egy ábrándot valósággá változtatnom. Lehet, hogy ez is
nyugdí iaskedvezmé ny, csak é ppen nem tudtam róla? Most máI mindegy, Váltunk né hány illedelmes puszit, é s
elindulunk megkeresni a kocsit, Ez kötelez  plogram minden egyes é rkezé sedkor, Soha nem tudom, hol álltam
meg, Tologatjuk a poggyászt, é s titokzatos jeleket rajzolunk a behavazott parkoló óriási |apjára. Messzir l bizo-
nyára egy gyermeket Sé táItató té bolyult házaspárra hasonlí tunk, Messzir l, . . Te megállás né lkül csak beszé lsz,
beszé lsz, alig tudom köVetni Szavaidat. Kiváló beszé dstí lusod elIené re sem. Vé gre! fu autót megtaláltuk- indu-
lunk, A söté tsé g s r södik, Nagy kerül vel, de a legpompásabb ú tvonalon haladunk. Ma este az ünnep miatt,
de inkább a te tiszteletedre, a házsorok jól kisminkelté k magukat. A hulló hópelyhek, csillagporhoz hasonlóan,
táncra perdülnek a szí nes reklámok kaotikus fé nyeiben, Te megáliás né lkül csak beszé lsz, beszé lsz., _ Fé l szem-
mel hevesen szökdé csel  kezedet lesem é s várom a megfelel  pillanatot, amikor elkaphatom é s megsimogat-
hatom. S t megengeded, hogy megcsókoljam, Imádom a meleg tenyeredet, Ez a rituáliS Vadászat mjndig é rzé ki
izgalomba ringat. Különösen, ha nagy a forgalom. Mint ma este. Következnek a behavazott, meredek utcácská-
ink, megé rkezünk. Egy látszólag semmitmondó jelenetet: az ágyazás. Kinn mé g mindig havazik. A rádióból hal-
kan Adamo hangja szól: ,,Tombé  la neige, , -" Mint a moziban.., Nem! Mint a mesé ben, Te az ágyon té rdelsz é s
feltehet en ügyes mozdulatokkal a frissen mosott leped kkel viaskodsz, Ezé rt í rom, ,,feltehet en", mert nem a
leped ket né zem, hanem a libidót fokozó, erotikus köröket raizoló, gömböly  popsidat, Fé lé nken megsimoga-
tom, Fé lé nken, mert máris felcsattan az ismer s korholás,
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- Ké rlek, hagyi bé ké n! Csak azon jár az eszed- Nem látod, hogy mit csinálok?
- É n, bevallom, nem látok semmit, Mint egy napsüté sbe té vedt denevé r. Az eszem pedig,.. Megint ugrok egy

nagyot, nem mert é rdektelen ez együttlé tünk, hanem mert miné ] el bb szeretné k választ adni a leveledben fel-
tett ké rdé sre. Azt í rod: ,,A nyakamra lehelt csók leí rása csodálatos, Mesé s, de azt is közlöd: >a csókzápor csiga-
vonalban lefelé  iramodik<. Milyen csigavonal? É s tudni akarod, hova iramodnak a csókok?"

í me a válaszom,
- Oda, D, Sz. Sz.! De nagyon lassan, mert gyönyörködni akarok ennek az é gig é r  ú tnak minden megtett cen-

timé teré ben, Oda, egyre közelebb é s közelebb hozzá,, , Nagyon lassan, mert vé g né lkül é rezni akarom a fügé k il,
latát, é s megtalálni a legé rettebbet közülük, Az öregsé g nem gyors, inkább alapos, Az állati öSztön é s az emberi
bujaság furcsa keveré ke, ugye? Melyik az els dleges? Nincs válasz. Talány, Talán holnap, amikor kivilágosodik
kiderí tjük, É rdemes? Különben amikor veled vagyok, é iIelek é s nappalok egybefolynak. Alig tudom megkülön-
böZtetni egymástól.

Most mellettem vagy, Alszol. Fáradtan, mint mindig, odakinn megállás né ]kül havazik, A hópelyhek hangta-
lanul tovább fehé rí tik a táiát, Hangtalanul. Nehogy felé bresszenek, Tudiák  k, hogy ezé rt haragszol- Kibomlott
hajadat csókolgatom. Vigyázok az álmaidra, A hópelyhekt l tanulok, é s hideg kezemmel gyengé den simogatlak.
Aludné k, de nem megy. Az uiiaink egymásba fonódnak. Álmodban milyen odaadó tudsz lenni! Í gy is boldog va-
gyok. Nagyon, Ezután számolom a megmaradt é jszakák számát. Nekem csak a számolás marad, mert a repül ,
iegyed é s az ú ti programod döntenek, együttlé tünk fölött. AZ é jszakáink é s napjaink fölött, amelyek oly rövidek,
Válaszvonalaik té pettek, Iongyosak a bizonytalan ké rdé sek é s kusza válaszok marakodásától, Mjndig vagy mé gy
vagy jössz valahonnan. Most is. Mint a mesé kben, Kinn szakad a hó. Az autóbuszok megakadtak, A kocsim - ha-
talmas hóbucka, Remek, itthon töltiük a napot. Az els  nap, fu els  kávé  aprósütemé nnyel, Az els  mondatok,
amelyekben alany é s állí tmány is van, Megszakí tva türelmetlen, oktalan, hirtelen csókokkal. Minden indok né l-
kül. Boldogsággal telitett els  nap, De egy é jszakával kevesebb. Gyorsan olvadt el, Mint a karácsonyi gyertya. A
nappalok szinté n. Mint karácsonyi gyertyák,., Akár a hópelyhek. Akár az é letünk,

Csókol: t@

U, i-: nem í rok neked több mesé t, mert fáj. Roszabb, mint a fogfájás.

Roszen Rüszev raiza
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