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Üdvözöllek, Idő! – tárta ki az ajtót Apó. Néhány hó-
pelyhet akart a markába fogni, megmosni velük az ar-
cát, de kirepültek a kezéből, a küszöbre ültek, fehéren 
sziporkázva aprót neve� ek rajta, és vízzé változtak át. 

Tehát meghalok – gondolta. 
– Csúnya dolog, hogy épp most, karácsony napján. 

Várha� ál volna, Idő! – morgo� . – Mi lesz így a fi úval, 
hiszen még csak hat éves?

– Örökké nem élhetsz, öreg, megérte� ed a hópely-
hek üzenetét, vedd hát tudomásul! – mondta a szél és 
odapréselte a küszöbre.

– Érte� em én a tavasz üzenetét, virágilla� al jö� , a 
nyárét, napsugarat melegíte�  kopo�  kabátom alá, az 
ősz gyümölcsöt hozo� , kék szilvát a hegyekbe.

– Sokat beszélsz, mondd, mit akarsz elérni vele?
– Csak annyi időt…
Nem tudta folytatni, megdermedtek a csontjai, szi-

takötő zizegésűvé vált a szíve, úgy érezte, hogy átszúr-
ja bőrét a fájdalom, könnyei ráfagytak az arcára…

– Apó! – futo�  ki hozzá a kisfi ú. Hiába volt minden 
kísérlete, hogy életre keltse, a küszöbről nem tudta el-
mozdítani, a könnyeit hiába törölte le az arcáról, azok 
újból megindultak és újra megfagytak.

Üldögélt melle� e egy darabig, sira� a az öregembert, 
majd arra gondolt, hogy ilyenkor szoktak kimenni az 
erdőbe a fenyőfát kivágni estére... Eddig juto�  a gondo-
lataiban, de rátört az egyedüllét.

„Ha lenne apám, anyám, most könnyebb lenne – 
tűnődö� . – Apó azt mondta, hogy meghaltak, ő ve�  
magához. Nem hiányzo�  nekem soha senki, és most 
mégis! Megkeresem az embereket! Elmondom nekik, 
hogy mi történt Apóval, az emberek jók, este már a 
karácsonyfa melle�  ülök, amin szaloncukrok, színes 
gömbök, csillagszórók vannak, apró színes gyertyák 
égnek. Frissen sült kalács illata terjeng majd a szobá-
ban, még talán valami ajándék is vár, hiszen nincs sen-
kim, megérthetik az emberek, hogy szükségem van a 
szeretetükre! Miért nem vi�  Apó soha közéjük? Értem 
az állatok nyelvét, a fák, füvek, virágok életét, színeik 
barátságosságát vagy haragos sértődö� ségét. Emberek 
közé akarok menni, hiszen hozzájuk tartozom én is.”

Búcsút inte�  Apónak, majd útnak indult. A hóförge-
tegből egyszerre csak egy farkas tűnt elő.

– Mit keresel ilyenkor az erdőben egyedül? – érdek-
lődö�  Bordan Bordanics, a farkas.

– Apó meghalt, elmegyek az emberek közé.
– Mit akarsz tőlük?
– Karácsonyeste mindenki a családja körében van.
– Úgy gondolod, hogy az emberek a te családod?

– Az emberek jók, és nekem nincs senkim, rajtuk 
kívül.

– Az emberek rosszak, én tudom, ha jók lennének, 
nem éhezne Bordan Bordanics. Van egy ötletem, te be-
lopakodsz a faluba, kinyitod a karám ajtaját, én és né-
hány társam ellopjuk a birkákat. Velünk, farkasokkal 
fogod tölteni a karácsonyestét.

– Nem teszem meg neked, mert akkor sosem fogad-
nak be az emberek.

– Ahogy gondolod, Kölyök, ám magadra vess, ha ki-
derül, hogy az emberek rosszak, de akkorra már késő 
lesz. Ezt én mondom neked, Bordan Bordanics, a farkas.

Éneket hallo� : Le az égből fel az égig / Létrán mászik, 
aki bírja / – Ha az Isten így akarta – / A legidősebb fi a!

„Ember lesz” – gondolta. 
Egy hatalmas termetű férfi  létrával a vállán mászo�  

fel egy magas fára. Fönt egy ághoz támaszto� a a létrát, 
azon próbált felmászni az égbe, de lezuhant.

– Ha leestem, leestem – dünnyögte. Mosolyogni 
kelle�  ezen az eszelősségen. – Kinevetsz? – ve� e észre 
a fi út.

– Ó dehogy!
– Tudod, hogy ki vagyok én? Isten legidősebb fi a, 

és vissza akarok jutni a mennybe, de Ő nem enged! 
Tudod leküldö�  megváltani az embereket, de nekem 
jobban ízle�  a boruk, pecsenyéjük, mint a megváltás. 
Szépek voltak a lányaik, a táncaik, cipelje más helyet-
tem a keresztet! Vissza akarok menni, érted? Ha aka-
rod, téged is magammal viszlek.

– Én az emberek közé akarok menni, tudod Isten 
legidősebb fi a, nekem nincs senkim, csak ők, és ők jók. 

– Az emberek engem becsaptak, ete� ek, ita� ak, nőt 
hoztak, hogy elfelejtsem, hogy miért jö� em le a földre. 
Én mondom neked, gyere velem, a karácsony estét már 
az égben töltheted!

– Nem! Tovább megyek!
Már az ég is hóvá változo� , amikor a Három Király-

lyal találkozo� .
– Te vagy hát a Megváltó? – kérdezte tőle Menyhért. 

– Hozzád vezete�  a csillag.
– Nem, én Kölyök vagyok, és az emberek közé me-

gyek, mert Apó meghalt.
– Ne szabadkozz, szegények királya, a csillag i�  állt 

meg, tehát rád találtunk, ezzel küldetésünk befejező-
dö�  – mondta Gáspár.

– I�  az arany és a tömjén, mi megillet téged! Ne-
künk vissza kell mennünk, de te ne menj az emberek 
közé, o�  az életedre törnek. Korai lenne még a kereszt 
– mondta Boldizsár.
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Szomorúan néze�  utánuk, az aranyat és a tömjént 
o� hagyta, a falu fényei már feltűntek, arra ve� e az 
irányt. Az első házba bekopogo� .

– Hát neked mi kéne ha vóna? – nyito�  ajtót egy asz-
szony.

– Karácsonyeste van. Apó meghalt, én egyedül ma-
radtam, gondoltam eljövök az emberek közé, mert ők 
jók.

– Gyere ki, apjuk, egy kolduló cigánygyerek nálunk 
akarja tölteni a szentestét!       

– Mit akarsz, te, purdé? – jö�  ki az ember.
Nem érte� e, hogy mit jelent a cigány és a purdé szó, 

csak azt érte� e, hogy védekeznie kellene.
– Nem vagyok purdé, hanem a Megváltó! – juto�  

eszébe a Három Királyok szava.
– Megváltó? – röhögtek. – Akkor változtasd borrá 

ezt a vizet, a kődarabot kenyérré!
Sírás környékezte, de fölé te� e a kezét a víznek és a 

kőnek, azok borrá változtak és kenyérré.
– Gyere csak! – ránga� ák be. – Nálunk töltheted a 

karácsony estét, ha ezt a szenet arannyá változatod. 
Úgy is le� . 

– A karácsonyfát akarom látni! – kérlelte őket.
– Azonnal, csak még ezt a lencsét drágakővé...
Az ajtóhoz ugro�  és kimenekült. Az emberek jók, 

erősítge� e magát. A következő háznál a kutyákat uszí-
to� ák rá, vérző lábbal ment a harmadik házhoz. Fiatal 
nő nyito�  ajtót:

– Te picikém, hogyan nézel ki, össze vagy fagyva, 
vérzik a lábad!

Mégis csak jók az emberek, állapíto� a meg, amikor 
a nő bekötö� e a lábát, forró teát itato�  vele.

– Karácsonyfája van? – kérdezte tőle.
– A férjemet várom haza, aztán közösen feldíszítjük.
– I�  maradhatok maguknál?
– Persze.
Elaludt. Arra ébredt föl, hogy egy szakállas, bortól 

bűzlő férfi  áll melle� e.
– Meghozta a karácsonyfát? – kérdezte tőle.
– De meg ám, meg ezt is! – egy korbácsot ve�  elő. 
A nő hiába próbálta kitépni a kezéből, az ütni kezdte 

vele. A vér végig folyt az arcán. A nő taszíto� a ki az 
ajtón, különben a szakállas férfi  végze�  volna vele.

– Mindig gondozásba veszel valakit, most ezt a ci-
gánygyereket! – hallo� a a szakállas hangját.

Magas tornyos épület elő�  állt meg, bentről embe-
rek monoton mormogását hallo� a. Bekopogo� , de nem 
válaszolt vissza senki. Az ajtó nyitva volt, bement.

Fekete ruhás asszonyok, férfi ak közö�  furakodo�  
előre, egészen az oltárig. Most ismerte fel, hogy temp-
lomban van, mesélt neki róla Apó. A pap az oltár elő�  
állt, odament hozzá.

– Bácsi, hol a karácsonyfa?
Kezek ragadták meg, a feje nekiütődö�  a kőnek, az 

ajtóig vonszolták. Folyt az orra vére is.
– Én vagyok a Megváltó! Nem dobha� ok csak úgy 

ki! – üvöltö� e.
– Váltsd meg a fajtádat, a cigányokat! – neve� ek és 

kidobták.

– Hol vannak a cigányok? – ment vissza.
– A falu végén – su� ogta egy asszony, és gyorsan ki-

taszíto� a az ajtón, mielő�  a férfi ak megindultak volna 
feléje.

Ha mindenki azt mondja, akkor biztosan náluk van 
karácsonyfa is – gondolta. Elindult a falu végére.

Üvöltés fogadta o� . Egy farkast kerge� ek. Felismer-
te Bordan Bordanicsot. Bárány volt a szájában. Az em-
bergyűrű egyre szűkült körülö� e.

– Ne bántsátok, majd én beszélek vele! – futo�  oda 
hozzájuk.

Félretaszíto� ák, és ráestek a farkasra. Sírva nézte, 
hogyan verik szét Bordan fejét. Amikor végeztek a 
gyilkolással, odament a döglö�  vadállathoz. Nem tö-
rődö�  a vérző orrával, korbáccsal felszabdalt arcával a 
farkast sira� a.

– Jól megjártuk mind a ke� en Bordan Bordanics, pe-
dig én nem is akartam lopni tőlük.

Öregasszony ment oda hozzá:
– Te mit keseregsz? 
– A barátom volt...
– Egy farkas?
– Az erdőben ismertem meg, amikor még élt Apó.
– És most nincs senkid?
– Nincs, eljö� em az emberek közé, hiszen a kará-

csony estét mindenki a családjával tölti, de azt mond-
ták nekem, hogy menjek a cigányok közé. Őket kell 
megváltani, mert tetszik tudni, én találkoztam a Há-
rom Királyokkal, ők mondták nekem, hogy a Megvál-
tó vagyok, és a vizet borrá, a követ kenyérré, a szenet 
arannyá változta� am.

– Emberek, gyertek! – kiabált az öregasszony. – Cso-
dákat beszél ez a gyerek!

Miután a cigányok meggyőződtek arról, hogy tény-
leg képes csodákat tenni, bezárták egy kunyhóba, amíg 
döntenek a sorsa felől. Rövid idő múlva kaparászást 
hallo�  az ajtón.

– Szökj meg, mert úgy határoztak, hogy megfeszí-
tenek, már ácsolják a keresztfát, mert Krisztusnak az 
jár – hallo� a az öregasszony hangját.

Futo� , amíg a tüdeje bírta, aztán eszméletét vesztve 
összerogyo� …

Egy istállóban tért magához. Gyengéden megérin-
te� e valaki:

– Fiam, karácsonyeste van!
– Anyám! – bújt a fehér ruhás nőhöz. – Az emberek 

nem engedték, hogy a karácsonyfa melle�  töltsem a 
szent estét.

– Apád nemsokára i�  lesz, hozza a fenyőfát, hiszen 
ez a te ünneped! Elférsz az ölemben, olyan kicsi vagy. 
Most szüle� él meg. Kellemesen meleg a jászol, bárá-
nyok, tehénkék dugják orrukat melegítő leheletükkel 
hozzád.

– Az emberek jók, anyám, mint egy nagy család…
– Apád, József is megérkeze� , szép formás fát hozo�  

fi am, Jézus, ma még jó lesz bölcsőnek, holnap már dur-
va kereszt is lehet belőle, de te még pici gyerek vagy, 
csak a karácsonyfa marad, apró, színes gyertyákkal, 
gömbökkel, csillagszórókkal.


