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Linda Jennings: Bandi pónija
 
Bandinak volt egy pónija. Pirítósnak hívták. Bandi nagyon szerette a pónit,
mindennap megfésülte a sörényét, gondosan ápolta a szőrét. Bandi testvére, Pista
sokat csúfolta Pirítóst.
– Túl kicsi. Semmire se lehet használni. Nem tudja átugrani a kerítést sem. Olyan
kövér, sose nyersz vele versenyt.
Bandi nem törődött a csúfolódással. Pirítós kitartóan ügetett az ösvényeken, és
nagyszerű barát volt. Ki akart versenyt nyerni vele? István mégsem hagyta abba a
csúfolódást. Néha még anya és apa is kinevette Pirítóst, hogy ilyen jó húsban van.
– Inkább Hordónak kéne hívnod – mondta apa -, nem Pirítósnak.
Azon a karácsonyon a havazás nem akart elállni. Apa az ablakból nézte, hogy hull
egyre jobban a hó.
– Ha nem áll el – mondta -, nem tudok elmenni kocsival a nagymamáért, még az
ajándékokat sem tudjuk elvinni neki.
Bandi szülei minden karácsonykor ajándékokat vittek a nagymamának.
Karácsonyeste a nagymama örömmel bontotta ki a csomagokat. Kisgyermekkorára
emlékezett, Németországra, ahol ez volt a szokás. Karácsony első napján aztán ő jött
át Bandiékhoz ebédre. Most úgy látszott, ezt a karácsonyt ajándékot és családi ebéd
nélkül, egyedül kell a nagymamának töltenie.
– Nagyon csalódott lesz szegény – mondta anya.
Bandinak mentő ötlete támadt:
– Talán hasznát vehetnénk Pirítósnak – mondta. István nevetni kezdett.
– Ez a négylábú karácsonyi kalács? Miben tudna ez segíteni?
– Karácsonyeste elviszem vele az ajándékokat – mondta Bandi. – Pirítósnak nem
számít a hó. Másnap meg apa megy el Pirítóssal. Fölülteti rá a nagymamát, elhozza
hozzánk.
István már nem nevetett, anya és apa is gondolkodóba esett.
– Nincs olyan messze, hogy ne érnél vissza sötétedés előtt – szólt anya.
– Figyelj jól az útra! – mondta apa. – Még látható a csapás.
Bandi felült Pirítós hátára, és elindult az ajándékokkal a nagymamához. Karácsony
reggel pedig a nagymama fölvette a legszebb ruháját. Fölült Pirítósra, akit apa
kötőféken vezetett hazáig.













Az elefánt csizmája
 

Panaszkodik az elefánt,
röstelli, hogy nagy a lába,

ha kirakja csizmáját
mikuláskor ablakába.

De ha másnap ajándékkal
színültig telt cipő várja,

örülhet az elefánt,
hogy ilyen nagyra nőtt a lába.

 
Dirmeg-dörmög a medve

 
Dirmeg-dörmög a medve,

nincsen neki jókedve,
alhatnék, mert hideg van,

jobb most benn a barlangban.
 





Karácsony a kiserdőben
 

A három kóbormacska, Nyarvók, Puffmancs és Cili tappancsai szinte elsüllyedtek a
hóban. Nyarvók szürke bundája, mely valaha olyan fehér volt, mint a friss hótakaró, alig
látszott ki belőle, és úgy tűnt, Puffmancs, a fekete kandúr is fehér csizmát visel. Nem
járt a villamos. Nem jött busz sem. Nem dudáltak az autók, hogy menj már innen, ostoba
macska, még el talállak ütni, ki tudja miért, most valamennyi eltűnt az utakról. Még a
bosszantható kutya is kevesebb volt a megszokottnál. Fehér paplan borította be a
külváros házait, utcáit.
Emberek sem jártak odakinn. Egyetlen járókelő közelített feléjük csupán, András bácsi.
Botjával minden lépésnél újabb lyukat ütött a friss hóba, mintha veteményezni készülne
a tél kellős közepén. Az öreg rosszul látott, de a macskák mocorgását meghallotta.
- Boldog Karácsonyt! - mondta botját a magasba lendítve, és bajuszának végére
nyomban ráfagyott a friss lehelet. - A gyerekek már várnak! Nélkülem nem kezdik el a
szentestét, így mondta a fiam! Szaladok is - szólt, és elmosolyodott. - Legalábbis
igyekszem. Ez a buta láb már nem a régi!
András bácsi búcsút intett a botjával. Karácsony, az ám, Karácsony, gondolták a
macskák, és ahogy egymásra néztek, tudták, hogy valamennyien ugyanarra gondolnak.
Szemük előtt fellobbant a gyertyák fénye, és megjelentek az ünnepi lakoma
maradványai.
A kóbormacskák törzshelyét, az utcasarkot, ahol a kukák álltak, az elmúlt hetekben egy
karácsonyfaárus foglalta el. De most eltűnt, a fenyőfákkal együtt. Ám egy kisebbfajta
fa, melynek ágai itt-ott megtörtek, talán éppen a nagy fák súlya alatt, még most is az
utcasarkon hevert. Csúcsát megadóan hajtotta le, ágait csaknem belepte a hó. A
macskák egymásra néztek, és a fenyőfa mellé ugráltak.
- Gyerünk! - adta ki a parancsot a vörös macska, Cili. - Vigyük el az erdei tisztásra, és
csináljunk saját Karácsonyt!
A többiek hevesen bólogatottak.
- Húzd meg! Hú-úzd meg! - vezényelt Cili.
A kis fa szó nélkül tűrte, hogy a kóbormacskák keresztülvonszolják a járdán, a kisutcán,
a nagyutcán, végül a kiserdőhöz vezető ösvényen. A fa szálkás csíkjai, és mancsnyomok
jelölték útjukat a hóban.
- Ez az! Itt jó lesz!- mondta Nyarvók. - Csináljunk egy hóoszlopot és állítsuk bele a fát!
A macskák a tisztás közepére kaparták a havat, és jó sokáig ugráltak rajta. Összeállt a
hóoszlop, beleállították a karácsonyfát. A kis fa megrázta tűleveleit, és büszkén kihúzta
magát.
- Hrrr... - hangzott fel a fák közül a vészjósló hörgés. - Hát ti mit kerestek a
felségterületemen?
- Karácsonyfát állítunk! - válaszolt Puffmancs, aki hírhedt volt arról, mennyi kóborkutyát
pofozott fel már a környéken. - Ma van Karácsony, a szeretet ünnepe! Ilyenkor tilos a
vicsorgás, Foncsor! Inkább gyere ide közénk!



A loncsos, csimbókos, félig puli, félig ki tudja milyen kutya, aki valaha szebb napokat élt
meg, meghökkenve járta körül a fenyőfát.
- Hm... ez igazán szép! Emlékszem, amikor még én is háznál laktam, Karácsonykor
belestem az ablakon. Igen, éppen ilyen fát állítanak ilyenkor az emberek, mint ez itt. De
fel is díszítik, úgy ünnep az ünnep!
Foncsor a fák közé futott, és kisvártatva visszatért. Szájában jókora, fehér csontot
cipelt.
- Tegyétek fel a fára! A ti mancsotok ügyesebb, mint az enyém!- vakkantotta, és
óvatosan Cili lába elé helyezte a kincset. - Ünnepi alkalomra tettem félre! Nézzétek
csak! Azon az ágon lóg egy hosszú madzag, az éppen jó lesz!
A macskák még fel sem kötötték a csontot, amikor a fához futott Klapp, a szürke nyúl.
- Nahát! Mindig arra vágytam, hogy végre az erdőben is legyen igazi karácsonyfa! Van itt
egy répa! Csak néhány harapásnyi hiányzik belőle... - pirult el szemérmesen. - Ünnepi
alkalomra tartogattam!
A fák közül kidugta a fejét Röfi mama, az erdő legtekintélyesebb vaddisznó kocája.
- Nahát! Erdei karácsony! Várjatok! - mondta. A berkenye gyökerei között kutatott
hosszú orrával. - Ezt itt ünnepi alkalomra tartogattam! - gurította eléjük a fehér kalapos
gombát. - Jól fog mutatni a fán!
Suti, az őzike is előbújt. Fogai között hosszú csipkebogyó ágat tartott, rajta piros bogyók
csillogtak.
- Kérlek, tegyétek fel ezt is a fára! Tekerjük körbe vele, hogy mindenütt díszítse! Ezt az
ágat késő ősszel találtam az ösvényen. Biztosan letörte egy kiránduló. Félretettem.
Ünnepi alkalomra tartogattam!
A tisztás szélén álló nyárfa száraz ágai egyszeriben megmozdultak, és Belzen, a vörös
bundás mókus ugrott le eléjük.
- Itt a legszebb dió, amit ezen az őszön találtam. Különleges alkalomra tartogattam.
Kérlek, tegyétek fel ezt is!
A madzag elfogyott, mire minden felkerült az ágakra. A kis fa most még büszkébben
húzta ki magát. Ünnepi díszben pompázott. Az állatok körbeállták, és elbűvölten nézték.
- Nahát! - sóhajtott a fa. - Álmodni sem mertem ekkora megtiszteltetésről! 
- De valami mintha még hiányozna róla! - morogta csöndesen Foncsor.
- Igen... - szólt Nyarvók. - Valami a tetejéről... De így is szép! És a miénk!
Egyetlen csillag figyelt csak az erdei tisztásra.
- Sosem láttam még ennél szebb karácsonyfát! -suttogta. - De az nem igazság, hogy
semmi nem ragyog a csúcsán!
Azzal fogta magát, és sebesen alárepült, fényes csóvát húzva maga után az égen.
Egyenesen a fa tetejére ugrott. A hópelyhek lassan újra szállingózni kezdtek, s mint egy
híres tánckar, úgy keringőztek a fa körül, gyémántként szikrázva a sugarak
ragyogásában.
A kis csillag lehunyta a szemét. Még azzal sem gondolt, hogyan jut vissza az égre.
Aranyfénye beborította a tisztást, és átmelegítette az állatok szívét.







Harald Scheel - Sibylle Jung: Karácsony az állatokkal
 

Ebben az évben a december sűrű hóeséssel köszöntött az erdőre. Napokon és
éjszakákon keresztül esett a hó, tombolt a jeges szélvihar. Ezen az éjszakán különösen
vad volt a szél, rázta az ablakokat, s Bálint apó, az öreg erdész, sehogy sem tudott
elaludni. Amikor megvirradt, és kinézett az ablakon, nagyon meglepődött. 
- Hát bizony ennyi havat gyermekkoromban láttam utoljára! - gondolta. 
Gyorsan felöltözött, bundát, sálat és bakancsot vett fel, s elindult az istálló felé. A sok
hó szinte eltorlaszolta az ajtókat, de Bálint apó megnyugodva hallotta az állatok
hangját az istállóban. Mikor benyitott, látta, hogy minden rendben van.
- Jó reggelt, kedveseim! - köszöntötte a kis barátait. 
Az állatok is örömmel fogadták. 
Aztán felkapaszkodott a szénapadlásra, és friss, illatos szénát dobott le a kis gidáknak. 
- Ez meg a tiétek! - kiáltotta a madárkáknak, és egy marék magot szórt a földre.
- Bálint apó, - szólalt meg most az egyik kis gida - mit gondolsz, az erdőben élő
barátaink találnak-e maguknak ennivalót?
- Remélem - válaszolt Bálint apó. Az őzek erős patáikkal a hó alól is előkaparják
táplálékukat, és a vaddisznók is túrnak maguknak gumókat, gyökereket, olykor még
makkot is találnak.
A havazás azonban napok óta nem akart elállni, és már Bálint apó is egyre jobban
aggódott az erdei állatokért. Különösen a fiatal őzek, szarvasok okoztak fejtörést, mert
ezek a gyenge, tapasztalatlan kis növendékek nagyon nehezen jutnak ennivalóhoz.
Amikor végre megszűnt a havazás, sajnos kemény fagy köszöntött rájuk. Bálint apó
magához szólította a hollókat:
- Menjetek, nézzetek körül az erdőben, mit csinálnak a barátaink! - mondta a
madaraknak.
A madarak hamarosan visszatértek, és szomorú híreket hoztak.
- Mindent nagy hó borít, az állatok éheznek és fáznak!
- Hogyan segíthetnék rajtuk? - törte a fejét az apó, le-fel járkálva a szobában.
Korán beesteledett. Bálint apó lefekvéshez készülődött, amikor kopogtattak ajtaján. -
Ki lehet ilyenkor? - gondolta az öreg, és kinyitotta az ajtót.
Micsoda meglepetés! A Télapó állt ott, hó borította piros kucsmában, alaposan átfázva.
Bálint apó megörült.
- Gyere be Télapó, melegedj át! - hívta őt a tűzhelyhez.
- Micsoda hideg, milyen kemény tél! Ez még nekem is sok! - panaszkodott Télapó. -
Ilyenkor karácsony előtt annyi munkám van, és ez a nagy hó bizony engem is megvisel.
- Nagyon örülök, hogy itt vagy! - mondta neki Bálint apó. 

 



Az erdei állatok nem találnak ennivalót a nagy hóban, és ha nem segítünk rajtuk, éhen
halnak! Nem tudnál valamit kitalálni a segítségükre? Télapó egy kicsit gondolkodott,
aztán sok-sok papírt és egy ceruzát kért. Bálint apó csodálkozott a kérésen, de
összeszedte az összes papírt, ami a házban volt, és leült a Télapó mellé az asztalhoz.
A Télapó kihegyezte a ceruzát és szélsebesen írni kezdett. Egyik lapot a másik után
írta tele. Amikor látta, hogy Bálint apó semmit sem ért abból, amit csinál, kezébe
nyomott egy teleírt lapot.
- Olvasd csak! - mondta. Mindjárt mindent megértesz. Bálint apó a mókussal együtt
elkezdte olvasni az írást.
A levél, - mert a Télapó leveleket írt, - így hangzott:

"Kedves gyerekek!
Ebben az évben én kérek tőletek valamit. Ahogy látjátok, nagy hó esett ezekben
a napokban, és kemény hideg van. Az állatok az erdőben éheznek és fáznak. Ha

nem segítünk rajtuk, megfagynak, vagy éhen halnak. Arra kérlek benneteket hát,
gyűjtsetek ennivalót, és szüleitek segítségével hozzátok el Bálint apó házához.

Várlak benneteket!
A Télapó!"

A madarak elrepültek, és széthordták a leveleket a gyerekeknek. A gyerekek azonnal
munkához láttak. Szénát hoztak az őzeknek, szarvasoknak. Magokat gyűjtöttek a
madaraknak, répát, káposztát készítettek a nyuszikáknak. Egy kislány még egy tábla
csokoládét is hozott!
Amikor minden együtt volt, felöltöztek jó melegen, összegyűltek a falu főterén, és
szüleikkel együtt izgatottan készülődtek az erdei kirándulásra, Bálint apó házához.
Mindenki megértette, hogy meg kell menteni a szabadban élő állatokat!
A téren várakozva egyszer csak hirtelen vidám száncsengő hangja hallatszott, és a
főútra befordult Télapó szánkója.
A szán csillogott-villogott, két rénszarvas húzta. A bakon ott ült Télapó, mosolygott és
integetett a gyerekeknek. Pillanatok alatt felrakták a sok ennivalót a szánra, s aztán
megindultak az erdő felé.
A rénszarvasok lépésben haladtak, a gyerekek meg hosszú sorban követték a szánkót,
és menet közben szebbnél-szebb karácsonyi dalokat énekeltek.
Az erdőben már nagyon sötét volt, s Télapó nehezen találta meg az ösvényt. Ebben a
pillanatban ragyogó csillag tűnt fel az égen, fénye megvilágította az utat.
- Ez talán a betlehemi csillag, mely annak idején a három királyoknak is utat mutatott?
- gondolta a Télapó, és egyszerre nagyon jó kedve lett: a gyerekek éneke csillagot
varázsolt az égre, s fénye mutatja a helyes utat!



Bálint apó a lámpával már türelmetlenül állt ajtajában. Korábban már hollókkal üzent az
állatoknak, hogy jöjjenek a házához, mert nagy meglepetés várja őket. Egyre többen és
többen érkeztek, és Bálint apó köré gyűlve várták a meglepetést.
Egyszer csak meghallották a száncsengők csilingelését.
Az ösvényen feltűnt Télapó bácsi szánkója, mögötte a bundákba, csizmákba öltözött,
vidáman éneklő gyerekhad...
Az állatok először megijedtek, de amikor meglátták, hogy gyerekek közelednek, már
nem féltek, mert tudták , hogy a gyerekek a barátaik, és nem bántják őket.
Ahogy megállt a szánkó, azonnal leszedték az ennivalót és szétosztották az állatok
között. Mindenkinek jutott eleség, a legkisebb őzike még a csokoládét is megkóstolta!
Nagy lakmározás kezdődött és máris elfeledték az éhezés hosszú, nehéz napjait. Bálint
apó arca ragyogott az örömtől.
Mosolygott a Télapó is, de legjobban a gyerekek örültek az állatok etetésének. Ezt a
napot sokáig nem fogják elfelejteni sem a gyerekek, sem az erdő lakói!
Etetés után Bálint apó a ház előtt tüzet gyújtott, s a tűz körül a gyerekek egymás kezét
fogva körbetáncoltak vidám dalokat énekelve.
A Télapó közben óvatosan megrakta a szánkóját az ajándékokkal. Felült a szánkóra és
nagyon halkan elindult. Mit gondoltok, hová ment? Gondolom, tudjátok, hogy az
ajándékokat sietett széthordani.

Az állatoknak pedig már igazi karácsonyuk volt.
 
 





Végh György: Három csöndes őzikéről

 
Havas erdők három őze,
három csöndes őzikéje,

öles hóban, lomha ködben
elindult a szentmisére.

Éjfél volt a havas erdőn,
hűvös, bűvös téli éjfél,

havas erdők három őze
ballagott a csillagfénynél.

 
Kis szívükben szomorúság,

szép szemükben könnyű álom,
öles hóban, lomha ködben

ballagtak a holdvilágon.
Messze volt az Isten-háza,

hol a kisded várta őket,
hűvös, bűvös téli éjen
távol útról érkezőket.

 
Harangok zengtek bongtak,

hívó hangjuk messze szállott,
hűvös, bűvös lomha ködben

elhagyták a holdvilágot.
Az őzek még messze voltak,

karcsú lábuk öles hóban.
Jézus Krisztus panaszukat

meghallotta a jászolban.
 

Három angyalt küldött értük,
ment érettük három angyal,
szánkójukba szelet fogtak,

noszogatva villámokkal.
Havas erdők három őze,
három csöndes őzikéje,

öles hóban, lomha ködben
így ért el a szentmisére.

 

























Lengyel Balázs: Mese a fehércsillagos sündisznóról

 
Benedek szakasztott olyan kis sündisznó volt, mint a testvérei, akikkel együtt élt a nagy
mogyoróbokor tövében. Vagy mit is mondok! Mégsem volt szakasztott olyan, mert neki
egy kis fehér csillagocska nőtt a homlokán. Aggodalmaskodott is apja, anyja: "Mi lesz
ebből a gyerekből?"De nem lett semmi. Benedek nőtt, növekedett, szépen, mint a többi
hét. Múlt a nyár, jött az ősz. Dér lepte be a földet.
- Miért van ilyen hideg? - kérdezte egyszer Benedek.
- Mert jön a tél - felelte sünpapa. Benedek lehajtotta csillagos fejecskéjét, s aztán
egyszerre csak olyat kérdezett, milyet még soha sündisznócsemete nem kérdezett,
mióta világ a világ:
- Papa, miért van tél?
De hát Benedek megtehette, neki csillag világolt a homlokán.
Most már sünpapán volt a sor, hogy lábaira hajtsa a fejét, ami sünéknél kétségtelenül a
gondolkodás jele,hiszen egy szülőnek mindent tudnia kell.
- Hogy miért van tél? - mondta aztán elszontyolodva. - Én sem tudom, de
megkérdezzük.
Útnak indultak hát. Elöl sünpapa, sünmama, mögöttük Benedek, sorban a hét
testvérével. Elmentek a nyúlhoz. A nyúl szörnyen okos nyuszi
volt, fél fülét örökösen lekonyítva hordta, úgy elmélkedett magában.
- Miért van tél? - kérdezte tőle sünpapa.
A nyúlnak még a másik füle is lekonyult, úgy elgondolkozott. Ezt mondta:
- Bizonyára a szél hozza, várjatok, megkérdezem a szelet.
S mikor jött a szél, a nyúl nekiiramodott, és futott, futott, versenyt futott vele. De bizony
csak szomorúan tért vissza.
- Nem tudja a szél se, csak beszél, beszél tücsköt-bogarat, telebúgta a fülem - s
rázogatta keservesen tapsi fülét. - Menjetek a bagolyhoz, tán az éjszaka hozza a telet, ő
beszél vele. Óriás, odvas fa mélyén lakott a bagoly. Szegény sünpapa egész álló nap
kiáltozott neki, míg végre alkonyattájban meghallotta, s kijött az odújából.
- Várjatok, reggelre megmondom - dörmögte a bagoly, s elszállt. Odalent a fa aljában
csak lesték, mikor tér meg. De bizony a bagoly csak a hajnali derengésben tért haza. S
akkor is nagy mérgesen rájuk kiáltott:
- Hordjátok el magatokat! Alkonyattól faggatom az éjszakát, s nem válaszol, csak
kápráztatja hideg csillagfényével a szemem. Menjetek a vakondhoz, hátha a nyirkos,
hideg föld rejtegeti a telet. Mentek hát a vakondhoz.



Meg is lelték hamarosan.
- Kérdezd meg a földet - mondta neki sünpapa -, miért van tél.
A vakond hunyorgott néhányat, s aztán eltűnt a föld alatt. Nem is
kellett valami sokat várakozni rá, jött vissza egykettőre.
- Siket a föld - mondta a vakond -, nem hallja, ha kérdezem. De ha jól meggondolom,
hiába is kérdeznénk, hiszen nincs is olyan hideg idelenn. Nem, ő nem hozhatja a telet. A
tél, régóta tudom, felülről jön. Menjetek a sashoz, kérdezze meg a naptól.
A sas, fészke pereméről, fél szemmel nézett le a nyüzsgő süncsaládra. Aztán
meglebbentette szárnyát, smint egy óriás felhőárnyék, elszállt fölöttük. Szállt, szállt,
magasabbra, egyre magasabbra, mindig szemközt a nappal, fel a felhők fölé. S mikor már
olyan magasan járt, hogy a ritka levegőben szinte vérharmatosan áradt ki csőrén a
lehelet, belekiabálta a tűző-forró napkorongba:
- Miért van tél?
De a vére úgy dobolt a dobhártyáján, hogy nem értette a feleletet.
Odalent az alatt nagy hirtelen beállt a fagy. A süncsalád pedig beiszkolt a mogyoróbokor
aljára, és beásta magát a puha levelek alá. Álomra hajtotta fejét sünmama és sünpapa és
a hét testvér.
Benedek még morgott ugyan egyet- kettőt magában, hiszen azért volt csillagos, de
aztán ő is elálmosodottés elaludt. És aludt, aludt, aludt, ki tudja, meddig aludt.
Arra ébredt, hogy megpercen körülötte az avar. Fölemelte orrocskáját, és nyomban
vidámító jó szagokat érzett, erjedő, tavaszi szagokat. S ahogy figyelmesebben
körülnézett, látta, hogy apró hóvirágocskák nyomkodják szét körülötte az avart, onnan a
percegés. Kidugta a fejét a vackából, s akkor eszébe jutott, amivel elaludt: miért van tél?
Iramodott egyet, mert a lábacskái bizony meggémberedtek, s a mogyoró szélénél
szembetalálta magát egy kis hóvirággal, az már ki is dugta az avar alól a fejecskéjét.
Benedek megszagolgatta, s akkor ezt dünnyögte magában: "Azért van tél, hogy
eljöhessen a tavasz!"
- Hogyan? Mit is mondtam? - riadt fel egyszerre. - Hm, még lehet, hogy igazam is van!
De szégyenkezve érezte, hogy ő már egy telet megért komoly, felnőtt sün, és nem illik
neki ilyen gyermekes dolgokkal foglalkoznia.
Hogy miért van tél? Nem is gondolt rá soha többé!

 





Devecsery László: Cinegekarácsony
 

A kis cinege szomorúan sírdogált az ágon. Odaröppent hozzá a mamája.
― Miért sírsz, kis cinegelányom?
— Hogyne sírnék, hogyne rínék, mikor olyan rossz nekünk, madaraknak. Bezzeg jó az
embereknek! Készülnek a karácsonyra, s lesz nekik csodálatos karácsonyfájuk.
— Majd odarepülünk az ablakokhoz ― és megcsodáljuk. S nézd, itt, az erdő szélén
mennyi karácsonyfa álldogál. Ez mind a miénk: az állatoké! A szép fehér hó fel is díszíti
nekünk.
— Én… mégis… igazit szeretnék…!
Eljutott a híre a cinegelányka szomorúságának a többi madárhoz is. Megsajnálták.
Összedugták a fejüket.
A hangos cserregésre és csörrögésre a szundikáló mókusok is felébredtek. Nagy
mérgesen néztek ki az odúból. Ám amikor a madarak nekik is elmondták, miről
beszélgetnek, mindjárt megbékéltek. Sőt!
— Mi is segítünk!
S megkezdődött a nagy, titokzatos, a legtitkosabb erdei készülődés.
Cinegepapa a faluba repült szomorú leánykájával. Ott figyelték, hogyan készülődnek az
emberek az ünnepre.
Közben a többiek sem tétlenkedtek!
A mókusok szalagot kötöttek minden mogyoróra és dióra. A verebek apró almácskákat
hoztak. A búbospacsirta aranyszínűre festett mákgubókkal érkezett. Cinegemama
szalmavirágot szerzett a piacon. Gyönyörű füzért készített belőle. Bagolyapó világító
festékkel kente be a fenyőtobozokat. Ezek helyettesítik majd a gyertyákat.
A madarak és a mókusok a cinegetanya mellett a legszebb fenyőfát díszítették fel. Lett is
öröm, amikor a cinegelányka visszatért. A csodálkozástól szólni is alig tudott:
— Ez… ez… ez az… enyém? Az én igazi karácsonyfám? Köszönöm, köszönöm, köszönöm!
— Boldog karácsonyt! ― felelték a madarak és a mókusok.

 





Juhász Magda: Erdei karácsony
 

Karácsony éjjel
égnek a fények,
szívekben béke,
és új remények.

 
Őzike nézi,

üres a jászla,
lesz talán mégis
aki megszánja.

 
Mackó is dörmög,

üres a kamra,
pedig az ősszel

jól telerakta.
 

Róka is éhes,
nincs vacsorája,
de most az erdőt
ő sem vadássza.

 
A hideg télben,
ki segít rajtunk,

kis nyuszi reszket,
éhen ne haljunk.

 



Mókuska örvend:
- Fényeket látok,

jönnek már jönnek,
a jó barátok.

 
Kacajtól hangos,

most már az erdő,
siklik a szánkó,

csendül a csengő.
 

Telik a jászol,
telik a kamra,

hordja a falvak
apraja-nagyja.

 
A sok kis állat
örömmel látja,

hogy egész télen,
lesz vacsorája.

 
Boldog karácsony

szállt az erdőre,
és áldást hintett
az ünneplőkre.

 



Mester Györgyi: Karácsonyi madárfészek
 

Patrícia és Peti – családon beül csak Pat és Pet – tízéves ikrek, akik az elmúlt években
rendszeresen az erdei rönkházban, hegyekben lévő „nyaralójukban” töltötték a téli
iskolai szünetet. Most is itt készültek a karácsonyra, remélve, hogy a szánkót és
síléceket az idén végre használhatják, mivel tavaly – sajnos – nem esett annyi hó, hogy
azokat érdemes lett volna lehozni a padlásról.
Pat és Pet jó testvérek voltak, szerették egymást, azzal együtt, hogy szinte mindenen, a
legkisebb dolgon is azonnal képesek voltak hajba kapni.
Az aktuális veszekedésnek most éppen az volt a tárgya, hogy idén melyikük díszítse fel
a karácsonyfát? A parázs vitának – ami odáig fajult, hogy Pet megráncigálta Pat copfját,
Pat pedig megkísérelte sípcsonton rúgni Petet -, anyuka vetett véget. Maga elé állította
a két rosszcsontot, és kiosztotta a teendőket: Pet apukával megy az Erdészethez, és
miután kiválasztották a megfelelő fenyőt, segíti azt hazahozni. Patnak azt mondta:
kislányom, te jössz velem a konyhába, és segítesz elkészíteni a süteményeket. Azután,
ha már mindketten teljesítettétek a feladatotokat, együtt – de csak együtt –
kezdhetitek díszíteni a karácsonyfát.
Így hát, Pet apukával elment a fáért, Pat pedig anyukának segített mézeskalácstésztát
gyúrni.
Lassan a teendőik végére értek – sült a mézeskalács, tartójában állt a fenyő -, így végre
hozzákezdhettek a fa díszítéséhez.
Legelőször a díszeket kellett lehozni a padlásról. Nagy óvatosan lépkedtek a nyikorgó
falépcsőkön, hiszen otthon, a házukban, lifttel közlekednek, nem voltak ehhez
hozzászokva. Odafenn aztán megindult a keresgélés. Vajon hová is tehették tavaly a
díszeket?! Mivel rögtön nem találták meg, amit kerestek, kitört közöttük a veszekedés.
Pat szemére hányta Petnek, hogy olyan ügyetlenül – és persze felelőtlenül – raktározta
el a díszeket rejtő dobozt, hogy most maga sem találja. Összevissza keresték, mígnem
egy ajtaját veszített éjjeliszekrényre állított, háromlábú asztalka tetején lévő, kopott
festésű sámlin megtalálták a keresett papírdobozt. Na de itt tovább bonyolódott a
helyzet. A doboz teteje rosszul volt lezárva, így egy darabon kilátszottak a díszek, és
ebből következően jó porosak is lettek. A tavalyi évben a díszek csomagolásáért Pat volt
a felelős, így most Pet visszaadhatta testvérének a kölcsönt: lehet, hogy én rossz
helyre pakoltam a díszeket, de te meg hanyagul csomagoltad be őket. Most majd azzal
kezdhetünk, hogy egyenként törölgethetjük a sok bigyót.
Ennyiben maradtak, kölcsönkenyér visszajár. Szép óvatosan leereszkedtek a nyikorgó
padláslépcsőn, levitték a díszeket, majd rögtön nekiláttak tisztára törölni azokat.
Azután kezdődhetett a mulatság, a fenyő felékítése.

 



Először a szaloncukrot aggatták a fára, ezt követték a nehezebb díszek, majd az ágak
hegyére kerültek a könnyebb üveggömbök és az egyéb függelékek is. Végül – apuka
segítségével – a gyertyákat és a csillagszórókat rögzítették.
Már csak a szokásos aranyhaj maradt vissza, amit mindig a díszítés legvégére hagytak.
Most azonban a hajszál vékonyságú aranyszálakat sehol nem találták.
Ugyan hová lehettek?! Talán kipotyogtak a dobozból, amikor lehozták azt a padlásról?
Ezt Pat rótta fel Petnek, aki viszont azonnal replikázott is: lehet, hogy te dobtad ki a
papírdarabokkal, amibe a díszek voltak csomagolva.
Persze, megnézték a padláslépcső alatt, keresték a szemetesben is a papírhulladék
között, de a maréknyi aranyszálacska csak nem került elő. Most megint anyukának
kellett közbelépnie: gyerekek, vacsora, azután gyertyagyújtás, és az ajándékok átadása
következik. Irány a konyha!
Miután megvacsoráztak, nagy lelkesedéssel és izgalommal gyújtották meg a gyertyákat
és a csillagszórókat. Itt kivételesen nem merült fel vita: Pat feladata volt – apuka
segítségével – a gyertyák, Peté pedig a csillagszórók meggyújtása.
Amikor a nagy világosság betöltötte a szoba minden zugát, váratlanul a padlás deszkáin
keresztül is áttört valami sziporkázó fényesség. Ég a padlás! – kiáltotta anyuka, akinek
soha, semmi nem kerülte el a figyelmét.
Apuka már szaladt is a vizes vödörért, és nagy léptekkel sietett fel a padlásra. Odafenn
meglepetéssel látta, hogy nem ég semmi, hanem az egyik rönkfa tövében, egészen
közel a kitört üvegű padlásablakhoz, egy maréknyi fészek látható, és az sziporkázott
olyan szemkápráztató fényességgel.
Hát megoldódott a rejtély: a padlásra beköltözött egy madárcsalád, akik kicsi fészkükbe
beépítették a rosszul lezárt tetejű, karácsonyfadíszeket rejtő papírdobozból elcsent
aranyszálakat, attól ragyogott úgy a fészek.
 
Apuka mögött pillanatok alatt ott tolongtak a kíváncsi ikrek is. Nagy volt az öröm, hogy
nem kell tüzet oltani, ellenben – akaratukon kívül – megajándékozhattak egy
madárcsaládot egy ragyogó, karácsonyi fészekkel. A zajra a fészekből egyszer csak
előbukkant két rémült fejecske, ezért apuka és az ikrek szép csendben visszavonultak a
hallba.
Ott aztán megtárgyalták, hogy amíg a szünet tart, minden nap élelemmel, tápláló olajos
magvakkal látják el a madárcsaládot, és ha hazamennek, akkor is hagynak részükre
ennivalót, ha már amúgy is megosztották velük nem csak a Szentestét, hanem az egész
téli szünetet.
És így lett ez az ikrek legérdekesebb, egyben legemlékezetesebb karácsonya.



Mester Györgyi: A legkisebb cinke
 
Picinke volt a legkisebb a madártestvérek között. Cinke mama már tojáskorában is
nagyon óvta, mert attól félt, az apró tojás valamerre elgurul a fészekben, eltűnik a
szeme elől, akkor pedig nem tudja a testével melengetni, és tán ki sem kel a fióka.
Nyáron remekül elvoltak a kis madarak. Csak csiviteltek, torkoskodtak, hol a levegőben
fogták el a rovarokat, hol a fűből kapták fel azokat a csőrükbe. Egyszóval csodásan telt
a nyár. Mindenki boldog volt, jóllakott és elégedett.
A nyárt követő átmeneti, hűvös őszi időt azonban hamarosan felváltotta a zord tél. A
bogarak nem járták már kerge táncukat a levegőben, és a zúzmarás fűből nem lehetett
szemernyi élelmet sem felcsipegetni. A cinkecsalád éhezett.
Amikor épp nem a magas koronájú, lombtalanná kopaszodott nyárfa ágain
gubbasztottak, néha-néha kiröpültek a házak irányába, hogy az ég felé bodorodó
kéményfüstben kicsit felmelegedjenek.
Picinke is így tett, amikor egy hosszabb repülőútja során, valami megcsillant a szeme
előtt. Egy kertes ház ablakából világított ki az utcára a sziporkázó, tarka fényesség.
Leszállt az ablakpárkányra és befelé bámult. Az üvegen túl, a szobában, hatalmas zöld
fenyő terpeszkedett. De nem ám olyan egyszerű, mint odakinn a parkban, hanem talpig
díszben pompázott. Tarka üvegégők, csillogó gömbök, kacskaringózó girlandok
ékítették.
Picinke egészen belefeledkezett a látványba. Ekkor azonban két kíváncsi gyermekarc
közeledett az ablakhoz, amitől megijedt, szárnyra kapott, és huss, már ott se volt.
Másnap, szokásos melegedő körútján, megint csak ellátogatott az ablakon átcsillanó,
fényes karácsonyfához. A fa most is lenyűgözte, ám egyszer csak észrevette, valaki
néhány kölesszemet tett ki a párkányra. Mivel éhes volt, mohón nekilátott, és gyorsan
felcsipegette a magokat. Az evésből felpillantva, váratlanul ismét szembetalálta magát a
gyermekszemekkel, amelyek mosolyogva és érdeklődéssel figyelték őt. Az ablak nem
nyílt ki, senki nem bántotta Picinkét, így hát nem sietett a táplálkozással. Befejezvén az
evést, egy kicsit még gyönyörködött a pompás fában, majd útra kelt.
Csak otthon, miután didergő testvérei közé letelepedett, jutott eszébe, hogy ő jól lakott,
de a családja továbbra is éhezik. Szinte szégyellte magát, hogy annyira elkápráztatta a
csodálatos karácsonyfa, és csak behabzsolta a kölesszemeket, a szeretteire nem is
gondolt.



A következő napon sem tudott ellenállni a kíváncsiságának. Vajon megvan-e még a
varázslatos szépségű fa? Egyenesen odarepült, és meglepődve látta, a kölesszemeket,
vékony zsinórvonalban, valaki végigszórta az ablakpárkányon. Szemenként vette
csőrébe a magokat, hogy minél tovább élvezhesse az evést, amikor egyszer csak
elfogyott az összes ennivaló.
Elszomorodott, hogy megint mohó volt, nem jutottak eszébe sem a mamája, sem éhes
testvérkéi, amikor a párkány széléről egy közeli faágon lógó aprócska faépítmény vonta
magára a figyelmét. Egy házikó volt, négy kis oszloppal, takaros tetővel, de a legszebb
mégis az volt benne, hogy a padlóját sok-sok kölesszem borította!
Picinke azonnal útra kelt, és ahogy csak aprócska szárnyától tellett, röpült a családjáért.
Elcsivitelte nekik, hogy élelmet talált, kövessék őt, és már fordult is vissza. A faágra
felfüggesztett házikót ellepték a sárga-fekete szárnyú cinkék, és boldogan csipegették
az olajos magvakat, amitől aztán felmelegedve, még sokáig gyönyörködtek a csodaszép
fenyőfában.
Az ablak túloldalán pedig a madáretetőt elkészítő apuka, meg a kölesszemekről
gondoskodó gyerekek örültek a boldog cinkék látványának. 

És ettől vált igazán teljessé a Karácsony, a szeretet ünnepe.



Tóthárpád Ferenc: Madárlátta szenteste
 
Fekete karácsony lesz – mondogatták az emberek, de a hideg esti szél mintha a hó
illatával lett volna tele. Az utcában fényfüzérekkel feldíszített fák varázsoltak
karácsonyi hangulatot. Adrienn az ablaknál állt. Tekintetét a hegyek felé fordította. Még
a fülében hallotta a vers ritmusát, amit az előző este tanult.

Jég ül a fákon,
fagy dala cseng.

Csend van a földön,
s csend odafent.Hó-puha réten

Roppan az ág,
büszke agancson

Fagy muzsikál.
Szökken a szarvas,

s szétveti az
ég peremén a

csillagokat.
 
Azt remélte, hogy az erdők hamarosan magukra öltik fehér ruhájukat. Emlékezett rá,
hogy a nagypapája is gyakran mesélt a hegyekről. Nem tudta pontosan, de egy
versrészlet jutott az eszébe a holdfényben álló fákról: – “egy kissé tán’ dideregnek,
felsorakoznak, úgy melegednek” – idézte fel.
Kis, pisze orrát nekinyomta az ablaknak. Lehelete áttetsző foltokban pihent meg a hideg
üvegen. Ujjával rést törölt a párán, azon át figyelte, hogy az ünnep előtt is eljönnek-e
hozzá a madarak, hogy híreket hozzanak a hegyen túlról. Adrienn gyakran üzent velük.
Tudta jól, hogy rajta kívül senki sem érti a cinegék, a verebek és a rozsdafarkúak
csevegését. Kicsit furcsállta ugyan, de nem bánta, hogy minden alkalommal csak róla
esik szó. Mindig tudták a kismadarak, hogy mi történt az iskolában, hogy anyukája
mostanában kevesebbet beszélgetett vele, hogy kivel veszett össze a játszótéren, és
hogy az édesapja már milyen régen elutazott. Ha nem is mondta, akkor is tudták, hogy
miért szomorú.
– Talán éppen ezért jöttek el megint – gondolta a kislány.



Adrienn emlékezett a tavalyi karácsonyra: – Apró magot szórjál, jó tettedért jót várj! –
kopogták a cinegék az ablakpárkányon. Most azonban csak dideregve néztek befelé a
szobába, pedig azon az estén is finom magokkal telt meg az etető. Volt közöttük egy
veréb, vele rendszeresen beszélgetett Adrienn. A többiek már régen elrepültek, ő még
mindig ott maradt, és csak nézett a kislányra. A csapzott kismadár és a kislány a
csukott ablakon át is értette egymás gondolatát:
– Szervusz! Tudom ám, hogy mit akarsz. Nekem is jó, ha valakivel beszélgethetek, ha
elmondhatom, mi az, ami bánt – szólalt meg Adrienn.
A madárka izgatottan ugrálni kezdett a párkány bádoglemezén, mintha ily módon akarta
volna üdvözölni a szomorú kislányt:
– Szervusz, szervusz!
Adrienn mosolyra húzta a száját, csillogó szemeit megtörölte pizsamakabátja ujjával, és
így szólt:
– Láttam ám, hogy legtöbbször csak az anyukáddal vagy. Apukádnak biztosan nagyon
sok a dolga! Már csak kettőt kell aludni, és itt a szenteste. Addigra sok magot gyűjtsél,
és akkor biztosan hazajön. Én is sokat vagyok egyedül, pedig olyan jó, amikor anyu és
apu is itthon van. Tudod, az én apukám is régen volt velünk – fejét lehajtotta, kicsit várt,
és így folytatta –, mégsem vagyok szomorú, mert tudom, hogy nemsokára velünk lesz.
Mire a kislány újra felemelte a fejét, addigra barátja már a hegyek felé repült. Feltámadt
a szél, hidegen vágott be az ablak résein. Kisöccse, Balázs, már aludt. Adrienn leült az
ágya szélére, és imádkozni kezdett. A nagymamája tanította meg az esti imára, de
ezúttal másként szólt a fohász. A szüleiért imádkozott s a madarakért, és azért, hogy
essen a hó, mert az olyan szép, és akkor olyan tiszta a táj.
Amikor édesanyja a szobába lépett, hogy betakarja, szorosan átölelték egymást.
– Üzentél apunak, hogy neki is lesz meglepetés a karácsonyfa alatt? – kérdezte
Adrienn, de olyan halkan, hogy a saját hangját is alig hallotta.
– Sajnos nem tudtam beszélni vele, megint nem értem el. Talán majd holnap – hangzott
a bizonytalan válasz.
– Azt mondtad, ha valamit nagyon akarunk, és mindannyian nagyon akarjuk, akkor az
teljesülni fog – szólt kissé neheztelve Adrienn –, és mi mindannyian nagyon akarjuk,
hogy apa hazajöjjön. Ugye?



Sokáig csend volt a szobában, csak nehezen jött a válasz:
– Gyakran próbálom hívni telefonon, de nem hallok mást, mint azt, hogy: „a hívott szám
pillanatnyilag nem elérhető”. Sajnos néha a felnőttek sem gondolják meg, hogy mit
mondanak – felelt alig érthetően az édesanyja.
Csend borult a szobára. A kisvillanyt égve hagyták aznap este, úgy aludtak el.
Összebújva, kicsit fázósan.
Másnap szikrázó napsütésre ébredtek, madarak egész serege kopogott az ablakpárkány
vékony csíkján, ahol a szoba melegétől megolvadt a hó. Közöttük ott ugrált, követelve
reggeli eleségét, egy csapzott veréb is. A hegyeket, a fákat, az utcát, a tetőket
egybefüggő hó fedte. Adrienn, Balázs és az édesanyjuk kézen fogva álltak az ablak előtt,
szótlanul gyönyörködtek a mesés átváltozásban.
Délután hosszú sétára indultak. Sokat beszélgettek. A kertek feldíszített fenyőfái, a
kigyúló fények ünneppé változtatták az estét. Ropogott a hó, az utcákon alig jártak
autók. A gyerekek érezték, hogy különleges karácsony készülődik. Már szürkült, amire
hazaértek. A kapuból gyönyörködve tekintettek vissza a tájra, amikor az utca felett
furcsa felhőt pillantottak meg. Adrienn felkiáltott:
– Nem is felhő: madarak! – és már szaladt is volna, ha édesanyja vissza nem tartja. A
meglepetésnek mindezzel még nem volt vége. Döbbenten álltak meg a járda szélén. A
madársereg díszkísérete mintha tolta volna az előttük haladó autót. Aztán egyszerre
csak, amilyen hirtelen megjelent, olyan hirtelen el is tűnt az égi kíséret. Az a néhány
járókelő, aki még az utcát rótta, talán észre sem vette a különös jelenetet. Adrienn
azonban pontosan tudta, hogy mi történt. Az autó mellettük állt meg.
– Apu, apu! – kiáltották a gyerekek.
– Szervusztok! – kapta fel őket az édesapjuk.
– Már nagyon vártunk – szólalt meg az édesanyjuk is.
Rövid idő múlva együtt tálaltak a finom ünnepi vacsorához. A bőröndök a szekrény
legmélyére kerültek, mintha többé már soha nem is volna szükség rájuk. Sokat nevettek
és sokat beszélgettek. Az idő múlásával Adrienn és Balázs pillantásai egyre többször
vetődtek a csukott szobaajtóra. Az ajándékozás édesanyjuk boldog szavaival kezdődött:
– Mehetünk, együtt a család – mondta.
A lakást fenyőillat töltötte be. A lemezjátszó karácsonyi dallamokat játszott. Az
ablaküvegen túlról pedig három veréb – anya, apa s a csapzott kicsi – nézte tágra nyílt
szemekkel a kiszűrődő csillogó, színes fényeket. A csukott ablakon át is jól értették az
üzenetet: „Boldog karácsonyt kívánunk!”







Fésűs Éva: Játékország kis mackója
 
Hallottátok-e már csilingelni Télapó száncsengőjét, gyerekek? Édes, ezüstös hangja úgy
muzsikál a téli erdőkön át, hogy mosolyognak álmukban a mókusok. Szalad a csodálatos
szán, tele mindenféle jóval. Télapó nagyokat pattint az ostorával, és fürgén iramodnak a
karcsú lábú rénszarvasok. Micsoda öröm lesz ott, ahová betérnek!
Egy nyuszi felugrott a behavazott réten, két lábra állt, úgy fülelt a csengőszóra.
Szerette volna meglesni, mit visz Télapó a puttonyában. A szánkó azonban oly sebesen
siklott, hogy a szegény füles csak egy fényes csíkot látott elsuhanni. Lekonyult füllel
indult hazafelé, amikor hirtelen furcsa dörmögésre lett figyelmes. Nini, hát ez meg
micsoda? A szánkónyomban egy kis kövér, sárga bundás játékmackó üldögélt, kék
szalagcsokorral a nyakán. Látszott rajta, hogy nemrég került ki Játékországból.
– Hát te honnan pottyantál ide? – kérdezte a nyulacska.
A mackó előbb óvatosan körülnézett, aztán halkan suttogta:
– Megszöktem a Télapó puttonyából!
– Ne mondd! – hegyezte fülét a nyuszi -, és ugyan miért?
A kismackónak legörbült a szája:
– Mert én nem akarok a gyerekek kezébe kerülni! – mondta félig sírósan, félig duzzogva.
– Nézd, milyen selymes a bundácskám! Bársonnyal bélelt a fülecském! Maszatos
kezükkel bepiszkítanának!
– Hm – csóválta fejét a nyuszi -, és most mi lesz?
– Azt még nem tudom – sóhajtott a mackó -, de inkább elmegyek világgá!
– Nono, ahhoz egy kicsit hideg van! … Talán az erdei rokonaid befogadnának?
– Milyen okos nyúl vagy! – derült fel a mackó. – Kérlek szépen, vezess el hozzájuk!
A réti füles látta, hogy jól nevelt mackóval van dolga, felvette hát a hátára, és úgy indult
vele a medvebarlang felé. De akkorra már az egész erdőszéle tele volt csodálkozó
őzekkel, nyulakkal, rókákkal, Cinke anyó pedig izgatottan hívogatta a gyerekeit:
– Nini, nézd, kicsikém! Nini, nézd, kicsikém! Nagy csippegetés, makogás kísérte át az
erdőn a váratlan vendéget. Lármájukra haragosan ébredt fel a medve. Ki látott már ilyet,
hogy megzavar-ják a téli álmát? Az álmos bocsok is előbújtak, s ugyancsak nagyot
néztek, amikor megtudták, mi történt.



A játékmackó leugrott a nyuszi hátáról, és meghajtotta magát:
— Bocsánatot kérek a zavarásért! Dörmike vagyok, Játékországból!
— Úgy! — morgott az öreg medve —, aztán tudsz-e valamit?
— Nagyon szépen dörmögök!
— Hohó, nem elég ám édes-mézes jó napot kívánni! Rendes medve maga keresi meg a
málnát és a mézet!
— Azt én még nem próbáltam — szeppent meg Dörmike.
— Hát fára mászni tudsz-e? Hadd lám a körmödet!
— Selyemcérna varrta, akárcsak az orromat!
No, lett erre hahotázás! Selyemköröm, selyemorr! Miféle medve az ilyen? … Dörmikének
nem jött ki hang a torkán. Fekete gombszeme elhomályosult, tányértalpacskái fáztak.
— Befagyott a dörmögője! — zajongtak a vásott bocsok, és elkezdték hógolyóval dobálni.
A szajkó csúfondárosan kiabált, a nyuszik szétszaladtak. Szegény kismackó pedig futni
kezdett a hasig érő hóban, csak el innen, minél messzebbre! Ott állt meg, ahol már nem
érték utol a puffanó hólabdák. Átázott a bundácskája, nedves lett az orrocskája,
bársonytenyerével könnyeit maszatolta. Elhalkult a madárpittyegés, az erdőre leszállt a
téli este. Dörmike eltévedt … Hiába nevezték Játékország legszebb mackójának, itt nagy
volt a hó, és ő olyan picike. Sírdogálva kereste Télapó szánkónyomát, amikor hirtelen
egy házat pillantott meg. Ablakából fény derengett. Dörmike összeszedte utolsó erejét,
és felkapaszkodott. Az ablaktábla kissé nyitva volt, a párkányon egy pár cipőcske állt.
Ejnye, éppen jó lesz beletelepedni és szundítani egyet! Biztosan meleg is! … Óvatosan
belemászott, de akkorát talált sóhajtani, hogy megzörrent tőle az ablaküveg.
— Pannika, nézd csak! — kiáltott valaki —, mackót hozott a Télapó! Boldog kacagás
csendült, és Dörmikét cipőstül beemelték a szobába. Az ágyban egy sápadt kislány
nevetett, és feléje tárta a karját:
— Sárga mackó! Jaj, de szép! Örömömben már meg is gyógyultam!
— Brumm! — rémült meg Dörmike —, mégis gyerekkézbe kerültem! Azzal ijedtében
bukfencet vetett, de a két kis kéz utánanyúlt és cirógatni kezdte:
— Szegényke, hogy átáztál a hosszú úton! De ne félj, majd megszárítalak!
— Brumm, brumm … — mondta szelídebben a mackó, mert ekkor vette észre, hogy a
kislány szeme örömtől ragyog. Erre aztán úgy kihúzta magát, hogy feszült rajta a sárga
bunda.
— Lám, mégiscsak vagyok olyan legény, mint az erdei bocsok! És dirmegett-dörmögött,
előre-hátra hajlongott, apró gombszeme vidáman tükrözte vissza a nagy örömet, amit ő
okozott … Mire Télapó szánkója hazafelé csilingelt az alvó erdők felett, egészen
átmelegedett a szívecskéje.











Orgoványi Anikó: Ünnep
 
A zúzmarás réten innen, az üveghegyen túl, ott, ahol a hegyoldalak puha hótakaró alatt
dédelgetik az apró erdőlakókat, szokatlan sürgés-forgás verte fel a délutáni csendet.
Cserregve röpködtek a madarak, futkároztak az őzek, a szavasok, még a róka is előbújt
jó meleg odujából.
– Mi történt? Mi ez a nagy felfordulás? – kérdezte borz anyó, álmosan dörzsölgetve a
szemét.
– Karácsony lesz hamarosan, s ettől bolydult fel az erdő népe. – válaszolta Fürge, a
mókus, kidugva fejét a fa odvából.
– Karácsony, karácsony! Az az emberek ünnepe, mi közünk van nekünk ahhoz? –
Morogta mérgesen Muff, a vadmacska kandúr, miközben megélesítette karmait a fa
törzsén.
– Nagyon is sok közünk van hozzá! – kiáltották többen is. Nem hallottál még arról, hogy
a kis Jézus egy istállónak a jászóljában született, ahol állatok vették körül és
melengették őt a leheletükkel, hogy meg ne fázzon?
– Bizony, voltak ott szamarak, lovak, tehenek, birkák és kisbárányok is.
– Meg kecskék is! – vágta közbe Mekk, a hegyi zerge.
– Na, de kik vitték az örömhírt messzi vidékekre? Persze, hogy a madarak! – csipogta
büszkén egy kis veréb.
– Úgy bizony! Ezért az emberek ilyenkor ránk is gondolnak, és rendeznek nekünk
madárkarácsonyt. Megtöltik eleséggel a madáretetőket és olajos magvakkal gyúrt
pogácsákat aggatnak a fákra.
– A mi etetőinket is feltöltik illatos szénával! – vágta rá egy őzbak.
– Persze, mert ti nem gondoskodtok a téli betevőtökről. – szólt le a fáról Fürge, a mókus.
– Bezzeg a mi éléskamránk tele van finomságokkal. Nem éheznek a gyerekeink!
– Most nincs helye a perlekedésnek. Ilyenkor mindenki boldog, és együtt ünnepel
szeretteivel.
– csitította le a kedélyeket bölcsen Uf, a fülesbagoly.
Egyszerre azonban szokatlan nyüszítő sírás hasított a levegőbe. Honnan jöhet a hang?
Ki rontja el az ünnepi készülődés hangulatát? – néztek egymásra tanácstalanul az
erdőlakók. Ekkor az egyik bozót tövében megpillantottak egy csapzott kölyökkutyát.
 Te ki vagy és hogy kerülsz ide, az erdő közepébe? – kérdezték tőle csodálkozva.
– Vakarcs a nevem, és eltévedtem. – szipogta a kis jövevény.
– Megfagysz itt a hideg téli éjszakában vastag bunda nélkül! Éhes is lehetsz már, te
szegény! – sopánkodtak az erdőlakók.
– Haza szeretnék menni! – szipogta a kiskutya.



– Hogyan segíthetnénk rajta? – nézett kérdőn őz anyó a többiekre.
– Kár, a varjú minden nap elrepül a falu felett. Kérdezzük meg, nem látott-e valami
szokatlant –javasolta Uf, a bagoly.
– Láttam, biz én! Egy egész fenyőerdő költözött be a faluba karácsonyfának. Este meg
színes csillagok ragyognak a házak ereszein. Ilyen gyönyörűt ti még csillaghullás
éjszakáján se láttok!- válaszolta a varjú.
– Ne fecsegj itt össze-vissza! Azt mondd meg inkább, nem keresete-e valaki ezt a
kiskutyát.
– Azt én nem tudhatom, de kérdezzétek meg a cinkét, ő bejár az emberek kertjébe, ott
lakmározik minden nap az etetőn.
– Ahová én járok, ott csak Morcos lakik, a kandúr, de kérdezzétek meg verebeket, azok
mindenhova bejáratosak. – válaszolta a cinke.
– Láttunk ma egy kisfiút és egy kislányt, amint szaladtak utcáról, utcára, s hangosan
kiáltozták: „Vakarcs! Vakarcs!”, majd miután nem találták az elkóboroltat, szomorúan,
lógó orral hazabotorkáltak.
– Meg tudjátok mutatni, melyik házban laknak? – kérdezte a varjú.
– Ott, mindjárt a falu szélén. – mutattak egy takaros, kertes házra a verebek.



Kár, a varjú arra felé vette az irányt, s leszállt a ház kerítésére. Az ablakból két
pirospozsgás arcocska tekingetett a nyitott kertkapu felé várakozóan.
– Ezek a gyerekek biztosan Vakarcsot várják haza, s nem lesz boldog ünnepük a
kiskutyájuk nélkül. Itt sürgős segítségre van szükség! – gondolta Kár, s már fordult is az
erdő felé. Besötétedett, mire odaért.
– Megtaláltam! Megtaláltam! – károgta már messziről az erdőlakóknak.
– Mit találtál meg? Károgj már érthetően! – figyelmeztették a többiek.
– A családot, ahol Vakarcs lakik! A gyerekek szomorkodnak miatta, s nagyon várják
haza!
– Akkor gyerünk! Segítsünk Vakarcsnak hazatalálni! – kiáltották szinte egyszerre.
Uf, a bagoly repült előre, mert ő jól látott a sötétben és mutatta az utat a többieknek.
Rozi, a borz utat vágott a hóban. Az őzek hosszú lábaikkal kitapogatták az ösvényt.
Fürge, a mókus, az ágak közül irányította őket. Minden állat segített valahogyan a
hazatalálásban.
Végre feltűntek a falu fényei, s a ház nyitott kapuja hívogatóan csalogatta az
elkóboroltat.
Vakarcs ahogy megpillantotta az ismerős házat, boldogan rohant előre hangos csaholás
közben! A hangra kinyílott az ajtó, s a gyerekek boldog kacagással emelték magasba
kisbarátjukat.
– Merre jártál te csavargó? Már nagyon aggódtunk érted! – rajongták körül felváltva.
Vakarcs az ajtóból még vakkantott egyet erdei barátai felé, s azok megértették, hogy ez
annyit jelent: „Köszönöm!”
– Most már kezdődhet az ünnep. A legszebb ajándék, ha mindenki a szerettei körében
lehet. – mondta borz anyó, s ebben mindannyian egyetértettek.
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