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Függőleges dal Függőleges dal Függőleges dal Függőleges dal     
 

Fénykígyók fészkei fölött, lebegőben, 
egymásra csatolva, arcod mellemen, 
mackós takaróban szuszogó mindenség 
álmos tengereket lépked át velem. 
 
Néma női karok rajzolták az utat 
vészkijáratokhoz, felszállás után. 
„Szorosra az övet...” „Köszönjük, hogy minket...,” 
„Jóreggelt kívánok!” — szólt a kapitány 
 
landolás előtt, és hosszú libasorban 
újra földönjáró, sápadt emberek 
cipeltek a buszhoz sok visszanyert terhet. 
Én röpködtem csak még pár percet veled. 
 
Testünkre hajoló, pálma-karcsú hajnal, 
s fáradt szerelemnek bűvös illata  
várt reánk a téren, s Krisztián szemében 
boldog, ismeretlen fény villant: Apa.  

 
TéjapiaTéjapiaTéjapiaTéjapia----hajszahajszahajszahajsza    

 

Téjapia a tegnap érkezett hozzánk egy síléceken egyensúlyozó mókus tár-
saságában egy nagy, fehér terítőn. Krisztián pillanatnyi hangulatától függően 
simogatta, ütögette vagy feltárta neki titkos vágyait. Például azt, milyen jó lenne, 
ha murkos, csirkés izé helyett egyszer tejcsokiba zárt pingvin lenne a déli menü, 
ha akkorára nőne, hogy nem kellene többé minden csábító gomb eléréséért ölbe 
kunyerálnia magát, és egyszer elfelejteném eltüntetni az asztalról leráncigált, do-
bálni való olajbogyókkal telerakott pizzaszelet romjait. A kapcsolat egy teljes na-
pon át mesebelien harmonikus volt, Téjapia megértően hallgatta a nehéz felfo-
gású felnőttek számára sokszor érthetetlen disszertációt, és rendíthetetlen nyu-
galma még akkor sem fogyott el, amikor a távirányító-függősége ellenére megle-
pően önfejű százlábú átgyalogolt rajta. Az idilli kommunikációt persze hogy a 
lassan álmában is rajzfilmet sugárzó televízió szakította félbe, mégpedig abban a 
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pillanatban, amikor Krisztián elé tuszkolt egy vidáman csengettyűző másik Téjapiát. 
Ez bezzeg nem viselkedett olyan bölcs hallgatóként, mint a terítőről mosolygó kol-
léga, táncolt, énekelt, még a bokáját is összeütögette, mindaddig, amíg másfél éves 
kisfiam angyali mosollyal rá nem szólt: nuszi. Aztán pár másodperces gondolkozás 
után, ragyogó arccal, mint aki most fedezte fel a világegyetem legnagyobb titkát: 
téjapia. Azóta a legkedvesebb műsoraim adásidejében érkezik az esdeklő nadrág-
ráncigálás, esetleg néhány, váratlan puszi kíséretében kiadott parancs. És ilyenkor, ha 
esik, ha fagy a televízió képernyőjén, rendületlen elszántsággal keressük téjapiát. Las-
san beletörődöm abba, hogy másodpercnyi villanásokban többször egymás után be 
kell fogadnom az egész tévéprogramot, bár ahogy közelednek az ünnepek, lassul a 
csatornaváltás ritmusa is, hiszen a hőn óhajtott piros sapkás egyre több helyen fel-
bukkan. Csak azt nem tudom, mi lesz akkor, ha egyszer a gyermekvárosban is össze-
futunk vele. Mert haza biztos nem vihetjük, mint egy út szélén didergő kiskutyát. 
Legfeljebb világoskék pongyolámat pipacsszínűre cserélem, és addig társalgok a 
szoba félreeső zugában árválkodó terítő-télapóval és a rajta menetelő százlábúval, 
míg ki nem nő a szakállam. 

 
Rózsikától VakkantóigRózsikától VakkantóigRózsikától VakkantóigRózsikától Vakkantóig    

 

Rózsika, a hasbeszélő egérlány 22 hónappal ezelőtt költözött be a Krisztiánra 
váró rugdalózók, parányi ingek és sapkák közé. Úgy is mondhatjuk, hogy ő volt a 
honalapító a hápogó, nyávogó vagy szívmelengetően nyekergő jövevények ro-
hamosan terjeszkedő birodalmában, mely a nagyszoba után a konyha kamra kö-
rüli övezetét is bekebelezte. Mit tehet ilyenkor a meghódított területek hajdani 
kormányzója, a bölcs anya? Természetesen mindenekelőtt ádáz terveket sző az 
eredeti erőviszonyok visszaállítására. Aztán elmélázik: mi lenne, ha a minden-
hova befurakodó, szerfölött szemtelen társaság egy bűbájos, hideg orrú kölyök-
kutyával bővülne? És már mosolyog, miközben elképzeli, mennyire örül majd 
Krisztián, amikor a kedvenc mesecsatornájáról jól ismert négylábú az arcába li-
heg, és „igazi” kutyapuszit ad neki.  

Ettől a pillanattól kezdve már nincs visszaút. Az ujjak eszeveszetten szörföznek a 
billentyűzeten, a számítógép egere csábítóan színes ajándékboltok kirakatában szi-
matol, mindaddig, míg egy virtuális polcon bele nem botlik a szende mosolyú kutyus-
ba. Regisztrálni, rendelést kitölteni. Persze, készpénzben fizetek, mehet. Pár másod-
perc, és a jókedvében puszikat osztogató játékállat máris a miénk. Legalábbis elméleti-
leg. A várakozási idő második napján azonban levél érkezik, melyben a cég közli, hogy 
pillanatnyilag nincs a készletben ilyen szeretetre méltó csodakutyuli. 

—  Még jó, hogy nem ültettem fel Krisztiánt — mormogom magamban, az-
tán a kutyapénz további sorsán morfondírozom. Egy hét múlva újabb üzenet. A 
megrendelt játék három nap múlva megérkezik —, olvasom, és csendben leizza-
dok. — Köszönjük, már nincs rá igény — kalapálom csüggedten a válaszlevelet, 
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és önsanyargató pontossággal próbálom felidézni, mi mindent vásároltam a ku-
tya árából. Másnap aztán egy lelkes csöngetés véget vet belső vívódásomnak. Az 
ajtóban elégedett mosollyal álldogáló futár láttán megfagy a vér az ereimben. 
Szerencsére a harmadik emeleten lakó bébicsősz kisegít a kellemesnek aligha 
nevezhető helyzetből.  

Ezután félórás sebészi beavatkozás következik, míg meg nem szabadítom az 
agyoncsomagolt kutyust gordiuszi csomókra emlékeztető kötelékeitől. A hasán 
szét van húzva a tépőzár, mintha frissen boncolták volna. Mindegy, a lényeg, 
hogy Krisztián arca ragyog, boldogan dédelgeti az új Vau-kuszut, akinek azon-
ban esze ágában sincs viszonozni a gazdipuszikat. 

Kisfiam legnagyobb felháborodására újabb műtéti beavatkozás következik, mely-
nek során kiderül, hogy a szerencsétlen jószág azért nincs elemében, mert a mű-
ködéséhez szükséges tartozékokat elmulasztották beleszerelni. Persze, csak ezután 
vesszük észre, hogy a használati utasításon is feltüntették: elem bizony nem jár 
őkutyaságához. Annyi baj legyen, rohanás a sarki boltba, négy „AA-sat” kérek, prob-
léma megoldva. Vau-kuszu először szemérmesen köhint egyet, majd egészen felvi-
dul a simogató kezek alatt, sőt, nemsokára a várva várt cuppanásra is sor kerül. 

Két hónap híján kétéves kisfiam megrökönyödve bámulja az eufóriában fetrengő 
jószágot, aztán — mint mindennek, amit gyanúsnak, veszélyesnek vagy egyszerűen 
bugyutának minősít — hátat fordít az egyre csüggedtebben hörgő négylábúnak. Az-
óta én pátyolgatom őkutyaságát, legalábbis amikor rendrakási kísérleteim során a ke-
zembe kerül. Közben azon gondolkozom, lám, lám, mennyire másként alakult a 
sokkal kevesebb adottsággal felruházott Rózsika sorsa. A játékbirodalom alapítóját 
bezzeg ma is szívesen szorongatja kisfiam, és ha cérnavékony hangján elvinnyogja 
magát, Krisztián boldogan visszhangozza: ájváljú. 

 
HómeseHómeseHómeseHómese    

 

Jégkesztyűvel égig érve  
szánkóznak a fehér tájak,  
Füsskirályfi velük száguld,  
leltározza a csodákat. 
 

Csúszdavárban mély az álom,  
hintaszolgák szunyókálnak,  
Füsskirályfi hógolyózza  
már a Csipkerózsikákat.  
 

Sisonkabál legszebbike  
az lesz, aki hasra pottyan,  
Füsskirályfi félszánkóját  
meg is osztja vele nyomban.  
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Piros orrú mesenépek  
hazaindulnak most szépen,  
csillagkölykök hancúroznak  
mögöttük a hóesésben. 

 
Csengők Csengők Csengők Csengők     

 

Ki tudja pontosan megállapítani, mikor kezdődik el a Szenteste? Talán akkor, ami-
kor a nagy- és kisáruházak alkalmazottai minden fáradtságuk ellenére szapora ujj-
játékkal nyugtázzák az utolsó perces vásárlásokból begyűlt pénzt és lezárják a kasszát? 
Vagy amikor utolsót rottyan a töltöttkáposzta, és gyertagyújtásra fúj sorakozót a család 
rangidőse? Számomra akkor kezdődött, amikor Krisztián elveszítette a türelmét. 

— Hol van az angyal? — bömbölte kétségbeesetten két és fél éves kisfiam, és in-
nentől kezdve tudtuk: nem számít, hogy csálén áll a fa, a Pókember és a szánkó még 
a kamrában várja a bevonulást, a találkozás pillanata többé nem halogatható. 

Lökhajtásos repülőgépként száguldozó gyermekem ezúttal meglepően lassú, 
ünnepélyes mozdulatokkal osont be az angyal járta szobába. 

— Ezt itt felejtette — nyugtázta boldogan az asztalon fénylő, parányi csengettyű 
láttán. Azóta ha valaki becsenget hozzánk, Krisztián izgatottan rángat az ajtó elé. 

— Itt van az angyal. Ajándékot hoz — sürget szemrehányóan, ha nem kattan 
azon nyomban a zár. És mivel legtöbbször mégsem a várva várt látogató kér be-
bocsátást, az ablaknál vigasztalódik.  

— Milyen szép az angyal — suttogja, és parányi ujjaival a felhők felé  mutogat. Úgy 
látszik, idén nem kell félnünk attól, hogy egy áramszünettel befellegzik a karácsonynak.  

 

CsodaolvasásCsodaolvasásCsodaolvasásCsodaolvasás    
 

— Itt a tavasz — jelentette ki boldogan öt hónap híján négyéves időjósom, 
amikor karácsony másodnapján kitekeredtünk a diótortás, töltöttkáposztás — idén 
az újratöltött filmek receptjét követve nem sikerült — amerikai télapó-történe-
tekben úszó ünnepből, amelyet egyébként el nem cserélnék senki királyságával, az-
az ünnepével, de azért jólesik kicsit kimoccanni belőle, legalább a visszasüppedés 
öröméért. Szóval vidáman jártuk a tócsa-latyak-nagyobb tócsa nevű  „melegedőt” 
— most már azt is el tudom képzelni, hogy kisfiamból egyszer ugróbajnok lesz —, 
közben a Süss fel, nap dallamára szurkoltunk a hiszékeny rügyeknek, Krisztián in-
tegetett is a folyton rákacagó fényarcúnak, én meg idei karácsonyi szerze-
ményeimet leltároztam. A csengőszót, ami a tömbházajtónktól az első emeletig 
irányított Szentestén, nagy riadalmas boldogságunkban ugyanis azt sem tudtuk, 
hova kell hazaevickélnünk játszóházi portyával, palacsintázással levezetett angyal-
várásunk után. Krisztián ünnepi arcát — a szokásos szilaj honfoglalás helyett sze-
rény kopogással kért zöld utat az angyaltól, aki köztudottan szégyenlős és menekül 
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a hirtelenkedőktől. A karácsonyfa fényeit, és bennük újra kisfiam arcát — az ő 
öröme az egyetlen öröm, amelynek közelében mindig úgy érzem, alig néhányan is 
nagy család vagyunk. Azokban a percekben képtelenségnek tűnt, hogy néhol terítet-
lenek az asztalok, vetetlenek az ágyak. Csak később jutott eszembe a dagadt szájú 
nő, aki hétköznaponta a 2-es Poli előtt ringatja magát és félév körüli gyermekét, és 
ha kiflit adok a kezébe, azt mindig a kicsi szájába aprítja. Meg az a rövid hajú kis-
lány, aki egy testvére-forma fiúcskával aprópénzért járja a főtéri cukrászda asztalait, 
és ha süteményes tányért tesznek eléjük a vendégek, csak kóstolgatják, aztán — 
mint „itt jártunk” nyomot — romjaiban hagyják az adományt. Szóval, rájuk nem 
gondoltam akkor, ahogy arra a magányos középkorú férfira sem, aki első szentes-
téjét töltötte anyja nélkül, és a délután kapott káposztát még gyertyagyújtás előtt el-
jött megköszönni. De — mentségemre szóljon — egy karácsonyfény-hiányban 
szenvedő jó barátom mégis eszembe jutott. Ő hetek óta a nagy veszteségtől meg-
viselt emberek félelmével várta az örömhírt, talán éppen ezért kapott különös 
ajándékot pár nappal az ünnep előtt. Ezt osztotta meg velünk karácsony szombat-
ján. A történet címe és tartalma ennyi is lehetne: Az üzenet. Mégpedig a váratla-
nabb és hihetetlenebb, sőt egyesek számára talán a nevetségesebb fajtából, amely la-
kásdíszítési kísérlet közben „érte” barátomat. Akkor történt, hogy a kanapé, ame-
lyen néhány hónappal ezelőtt még cinkosa és játszótársa, egy tizenéves kutya szu-
szogta utolsó napjait, és amelyet azóta is a négylábú bajtárs játékai laknak, vála-
szolt. Mennyire szeretlek — sóhajtotta az emlékező, és az egyik plüssőr a maga 
furcsa, Kínában kapott nyelvén viszonozta a vallomást. Azóta barátom megnyu-
godott, már nem okolja magát, amiért az utolsó előtti percben ő döntött társa sor-
sáról. Azt hiszem, ez az üzenet is az idei csodatevő feladatfüzetébe tartozott.  

Itt tarthattam a számvetéssel, amikor megérkeztünk a Gecse utcai Kistemp-
lomba. Minden késési rekordomat túlszárnyalva, háromnegyed órával az isten-
tisztelet megkezdése után. Így lemaradtunk az igehirdetésről, de még a legkisebb 
templombajárók előadásáról is. Éppen a kabátot próbáltam lehámozni kisfiam-
ról, amikor valaki odalépett hozzánk. 

— Te még nem kaptál? — kérdezte Krisztiántól az ősz hajú ajándékozó, és 
máris kezünkben termett egy csomag, holland kifestőkönyvvel, színes ceruzák-
kal, kompóttal, kötött bábuval. „Áldjon meg téged az Úr” — érte utol a földi 
adományt az égi, aminek birtokában mindig megnyugszom. 

— Mikor születik a kicsi Jézus? — nézett rám tanácstalanul kisfiam, amikor 
látta, hogy indulni készülnek az emberek. A perselynél aztán megvigasztalódott, 
háromtagú családunk egylejeseit ugyanis egytől egyig ő mesterkedhette be a ré-
sen. És miközben Krisztián kedvéért  feltartóztattuk a sorban állókat, úgy érez-
tem, a megüresedett szószékről és még annál is magasabbról száll le ránk a 
legutolsóknak járó simogatás. 
 


