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Karácsonyi fénnyel a válság ellen

A legfényesebb római karácsony az idei, 
az Örök Városban még soha nem 
használtak ilyen sok apró lámpást az 

utcák, műemlékek és üzletek kivilágításához.
A külvárosi repülőtértől a centrumig 

Róma egésze ünnepi világítást kapott zöld-
fehér-piros színben. Tizennyolcezer fehér 
égő alkotja azt az ötven pillangót, mely a 
fiumicinói Leonardo Da Vinci repülőtér 
csarnokát árasztja el fénnyel. Ugyanitt két vi-
lágító karácsonyfát is felállítottak a világ min-
den részéből érkező betlehemekkel.

A repülőtérről fénysávok vezetnek Róma 
irányába, ahol a Corso központi sétálóutcája 
teljes hosszában az olasz nemzeti zászló színe-
iben ragyog. Így emlékeznek meg karácsony-
kor is Itália egységének idén ünnepelt százöt-
venedik évfordulójáról. A Spanyol-lépcsőnél 
egy Hókirálynő repül, a Termini pályaudva-
ron angyalok. Az ünnepi koreográfia a Róma 
fénylik elnevezést kapta, és napról napra egy-
re szélesebb területét világítja be Rómának. 
Az utolsó fényeket december 10-én a Via 

Venetón kapcsolják fel. „A jelenlegi nehéz 
időszakban a várost betöltő fénnyel kívá-
nunk reményt sugallni azzal az üzenettel, 
hogy a válság legyőzésében az optimizmus 
segíthet” – nyilatkozta a fényeket egymás-
után felkapcsoló Gianni Alemanno római 
főpolgármester.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Változékony idő várható, több alkalommal lesz 
felhős az ég, a déli órákban pedig napsütésre is szá-
míthatunk. Bár front nem lesz felettünk, a magas-
ban zajló erőteljes melegedés miatt a melegfrontok-
kal járó tünetek jelentkezhetnek.
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Gyermekkoromban a Mikulás sok 
örömet, később még több fejtörést okozott. 
Hatéves korig bőven elég volt az a temér-
dek csoki, néha felhígítva egy-egy manda-
rinnal (a nyolcvanas években ezért komoly 
elismerés a szüleimnek), de hat év fölött 
már voltam annyira mohó, hogy kevés lett 
az édesség: ha nincs Legó, hagyjuk is az 
egészet. Tízévesen a magamfajta férfiem-
ber már elgondolkodik ezen a kéménybe-
mászós dolgon, főleg, ha távfűtése van. Ne-
künk speciel gázkonvektor fungált, úgyhogy 
én azon gondolkodtam, hogy ha a Mikulás 
át is tudja gyömöszölni a dagadt hátsóját 
a parapeten, utána rögtön a konvektor 
égésterébe jut, és fújhatom a cukrot-diót-
mogyorót. De résen voltam, és tudtam, ha 
a konvektor felől égett karamellszag jön, 
akkor meg jött a Miki.

Tizenhat évesen már ledől minden 
mítosz, sőt, ministráns-, cserkész- és egyéb 
körökben ilyenkor érnek az első megtisztelő 
Mikulás-felkérések: Csabikám, ha be tud-
nál ugrani, a kicsik nagyon örülnének... 

Akkoriban még nem lehetett lépten-nyo-
mon Mikulás-jelmezt kapni, úgyhogy a 
kicsik igencsak meglepődtek, amikor beál-
lított egy vékony dongájú, mutáló hangú, 
pattanásos Mikulás a tulajdon anyja piros 
köntösében és teljes vattakészletével a szája 
előtt. Nem csoda, ha ilyenkor teljesen kiáb-
rándulsz és emó leszel.

Húszévesen már azt láttam, hogy a 
Mikulás már nem otthon lep meg, hanem 
mindenhol, ahol a szülőktől ki tud piszkál-
ni egy kis pénzt. 

Ma már tele a hócipőm az egésszel. Hisz 
sem apa, sem a szomszéd bácsi nem öltözik 
be Mikulásnak, mert milyen ratyi dolog az 
már – inkább fizetnek egy statisztát, aki 
viszont nem ültetheti a gyereket az ölébe, 
mert akkor biztosan egy pedofil állat, és a 
vállalkozóék fia, Kálmánka, mivel olyan 
jó volt egész évben, megkapja a shotgunt, 
amit kért. Ha mégsem, simán tökön rúg ja 
a Mikulást, akinek úgy kell fizetés nélkül 
elhúznia, hogy közben ne húzza meg a ro-
bogójával apuka Hummerjét.

Már Miki sem a régi
       villanás n Szász Csaba
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A rejtvényben Louis Sachar  amerikai 
gyermekkönyvíró  

egyik gondolatát idézzük:

„Ha valakinek ajándékot adsz 
vagy el énekelsz neki egy dalt,

segítesz a Mikulásnak... ”
A gondolat befejező része  
a rejtvényben olvasható.


