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Árnyék volt. Falról leomló fekete folt. Az ünnep volt az az
alkalom, amikor mindenki csak öntötte magába az elõhívó
folyadékot. Mégis egyre láthatatlanabb lett minden. A szálak

és kötõdések kibolyhosodva lógtak a karácsonyfa körül. A család csupán
egy fénykép volt. Nyakkendõs és pulóveres csomagolópapír. Minden
decemberben elõvették az albumot, megnézték a másik arcát, és
lapoztak egyet. A fal pedig finoman ölelte magába a karácsonyfa
árnyékát, az égõk és a szaloncukrok szelíd ringatózását. Fogyott valami.
Nem csak az étel. Lakmározták a keserûséget és az idegenséget, ami
legalább annyira szálkás volt, mint a hal. A szokás rabjai lettek. Az
ünnepélyesség albumai. Mindenki kerülgette a mondatot. A titkokat
sokkal nagyobb dobozok fedték, mint az ajándékokat. Nem szóltak.
Csupán a kanál nyelte és engedte ki magából a fájdalmat. A vacsorákban
az a jó, hogy van ok csendben maradni. Talán csak ezért ettek. A
díszek meg mintha szédültek volna a fájdalomtól, úgy forogtak a szoba
fénye körül. Azt érezte, lassan úgy fogy el ebben a végtelen estében,
mint ahogy az ünnep tûnik el holnapra. De még ma volt. Még jöttek a
rokonok. Még itatták magukba a képet, amit mutatni szerettek volna.
Álarcosok bálja a fa körül. Nem is értette, mi az a vér. Piros lötty, hogy
is lenne elég a szeretethez. Hogy is lenne elég bármihez. Mégis így
illett. A sértõdés hatalom. Ültek. Még nem látta ilyennek az apját,
olyan halott volt, mint a rántott hús a tálon. Az anyja pedig olyan
fülledten illatos, mint azok a nõk, akiknek már csak a szag maradt
arra, hogy figyelmet csaljanak ki. A testvérek, a nagybácsik és a
szomszédok. Mindenki eljött, hogy eladja magát valaminek. Az
érzésnek talán, ami december tájékán szinte marokba szorítja a lelket.
Szeretet. Milyen rövid szó. Milyen egyszerûnek ható fogalom. Õ mégis.
A havat nézte, ahogy betakarja a vékony utcát és az autókat. Ahogy
végigterül a tárgyakon. A háztetõk reszketnek, a fák remegnek. Mégse
csinál senki semmit. Olyan rideg és kegyetlen volt a város, hogy szinte
elfutott volna. Maga és a szoba elõl, az ajándékok és a hamis szótagok
elõl. De a hó végtelen erõvel ölelte magához a házakat. Arra gondolt,
hogy most megmondja mindenkinek, hogy nem tud olyat érezni. Hogy
nincs benne semmi melegség. Hogy kihûti a jelenlétük. Hogy nem
kér semmit, csak legyen valaki más, vagy õk legyenek mások.
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Néha tudni kell, hogy mit
kívánunk. A karácsony messzibb
volt, mint gondolta. Nem emlékezett
arra, amikor bekeretezték. Az ember
akkor már nem érzi ezt. Pont az
ablak és a karácsonyfa között. Anya
még sírt is, és a nagynéni
vigasztalóan kapirgálta a könnyeit.
Ez a karácsony más volt. Csupán egy
vékony vonal fogta körbe a testét. A
család pedig valami bajról beszélt,
és hogy miért pont az ünnepek elõtt.
Nem értette. Csak nézte õket, ahogy
a díszek megcsillannak a szemükben
és úgy érnek egymáshoz, mint a
karácsonyfa az üveggömbökhöz.
Még soha nem néztek rá így. A
szemébe és az arca vonásai mögé. A
fények szinte cirógatták a fekete-
fehér barázdáit. Az elõhívó folyadék
pedig úgy folyt át a szíveken, mint
az olvadt hó odakint. A hiánynak
furcsa szaga van. Még a sült
mézeskalácsnál és a csillagszórónál
is erõsebb. A szeretet pedig úgy bújt
meg a fa alatt, hogy mindenkit
meglepett vele. Aki nincs, az mindig
többet kap a decemberbõl. Õ még
soha nem kapott ennyit. Ilyen finom
és áttetszõ melegség még soha nem
férkõzött a családjába. És hirtelen

karja lett, és lába. Haja és vékony szája. Csendje és némasága. Egy
pillanatra élt még. Ott állt mellettük a fánál. Nézte a ráncaikat, az
izmaikat. Olyan õszintén egyszerûnek tûntek. Aztán ahogy a hó olvadt
és a fények halványodtak, úgy fogytak a színek a fényképbõl. Úgy hûlt
ki az étel. Tûnt el az a sárgásan selymes fény, és lett csak tárggyá.
Képpé, amire soha többé nem tudtak úgy nézni. Csak egyszer, akkor,
mindössze egyetlen pillanatig. Többé nem is vették észre, mert az
ember csak egyszer tud meghalni.
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