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álangyal Miért ne lehetne egy angyalnak Bartók Béla-feje, madárteste lány-
mellekkel, szíve fölött golyó ütötte, tátongó sebkráterrel? Négyzethálón (web?)
lépegetve csupasz csirkecombjaival és suta díszletszárnyakkal egyensúlyozva.

A háló peremén elnagyolt
karikatúraarcok lógnak
felakasztva, talán rajta
gúnyolódnak, de ő nem
fogalakozik velük, minek
is tenné. Ettől még nem
angyal, persze. Ahogy mi
se vagyunk azok, a szeret-
teink se, hiába tűnik úgy
néhány pillanatra, az idő
győz. A több pillanat. 

A többi múló pillanat. Az álangyal magas (bartóki?) homlokából egy vékony
(gumi?)cső vezet. Valahova. Igen, ez biztos, közvetlen kapcsolat a teremtővel.
Még ettől se angyal persze. Mi se vagyunk azok, bár az ilyen összekötetés egy
láthatatlan csövön keresztül ugyan, de működik. Működnie kell. Különben
semminek nincs értelme. Nem lenne. Egy unalmas és kiszámítható játék (prog-
ram?) lenne a világ. A Zélet. Szabad akarat nélkül. De nem az. Ugye? Kérdezi
Csendes Toll az angyaloknak álcázott bábfigurákat a képeken. (Mintha csak
önmagát…)

bábangyal Mért, szerinted milyen legyen egy angyal? Kérdezik a kérdezőt
csendesen. Milyennek kellene lennie? CsT hümmög, ahogy szokott. A foga
között halkan préseli ki a szót, kutyaformájúnak. De azt látom, fűzi hozzá
érthetőbben Csendes Toll, hogy ti valahogy az agyunkban kavargó angyalokat
formázzátok. Hol a jobb, hol pedig a bal agyfélteke angyalait. Hol angyal,
hol bábu. Ahogy a teremtő osztja az észt. Hol angyal, hol bábu az eredmény.
Egy benzintöltő-szerűség fém csőrével adagolódik az isteni rész. Minden fél-
reértést elkerülendő, a folyamat nem véletlenszerű. Van is, meg nincs is vá-
lasztási lehetőség. A benzintöltő vagy a kacsacsőrű emlős-forma széthulló
részletei erről mesélnek. Gerincvelőbe is lehet tölteni, két nyakcsigolya közé.
Hogy mik nem jutnak eszedbe, nevet a képen a frissen nyúzott emberi lény
orrából kiszálló asztráltest (lélek?), aki angyalnak van álcázva. Álcázza
magát. Lehetne szent is, glóriával. Krisztus a feltámadás pillanatában. Egyik
karjával felfelé mutat, oda megyek, a másikkal lefelé, maradjatok csak nyu-
godtan, már megváltottalak benneteket. Uff!

Csendes Toll kalandozása 
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halálangyal És azt tudtad, hogy a halál angyalai a legkedvesebb lények az
égi hierarchiából? Kérdezik az újabb képeken a félelmetesnek kinéző halál-
angyalok CsT-t. Hogy a zord, ószövetségi külső mögött a legmegbocsátóbb
angyalszív dobog? Hogy amíg viszik fölfelé a lelked, a tisztítóvíz nem
más, mint Mark Knopfler halhatatlan számai a fülhallgatóból? Na, ne.
Néz felhúzott szemöldökkel Csendes Toll, ezt már… De, de bizony. 
Ő is csak egy álcázott angyal a földön rosszul növesztett, használhatatlan,
gitár formájú szárnyaival. Soha nem tűnt fel, hogy normális emberi lény nem
tesz magas homlokára lila hajpántot? De a zenéje, az bizony, tényleg szár-
nyal. Rendesen átviszi az energiát egyik partról a másikra, egyik agyfélteké-
ből a másikba, fenti világból egy lentibe. Otthonról haza. Isten hozott.
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