
Nagy Anikó 

Karácsonyi rege 

A téli hajnalt figyelte az ablakból, összehúzta magán a vékony kardigánt, nem is tudta kívül 

fázik vagy a szív felől közeleg ez a borzongás. Szemében régmúlt ünnepek emlékei izzottak 

és gördültek le arcán. Egy kisfiú karácsonyváró izgatottsága miatt szerette a telet, akihez már 

nem kell lehajolni csak lábujjhegyre állni, ha ölelésre tárja karjait, hogy elveszhessen benne 

egy pillanatra. Néma mosollyal hallgatni, ahogy elindul élete meséjével, hogy 

megérkezhessen hozzá. Mikor nőtt meg a csöpp ölben alvó, hol vannak az éjszakai lázas 

zihálásai, kamaszkorának sutasága. Ujjai az ablakra nyílt jégvirághoz értek. A város,a világ 

nyüzsgése nyomasztotta már, az egyedül megélt csendjei adtak békét. Szolgált évek óta 

rendíthetetlen hittel. Isten útján járt végtelen alázattal. Mind közül kitűnt szelídsége, ártatlan 

bája mögött meghúzódó emberfeletti ereje. Tekintetével végigsimított az apró szobán, de nem 

talált elrendezni valót. Megpihent fáradt pillantása valaki hiányán. De érezte, várják valahol. 

Ha most elindulna tétova léptekkel, az este már ott takarná be vállát. Szereti ez a félidegen 

régről ismerős, sokszor zavarba ejtő ragaszkodással, amitől nehéz vele. Kinevethetően 

banális. Halkan csukódott mögötte az ajtó-,legyen ahogy az Isten akarja. 

 

Hiábavaló reménységgel nézte az utat, ami elvezeti hozzá. Havat hozó felhők nehezítették 

gondolatait. Hogy is jöhetne, úttalan erdőn át a mindennél fontosabb.. 

Halk roppanással jelezte a parázs, ideje fáért indulni, nehogy kihűljön a kis kuckó,mire 

megérkezik. Őzek nézik a fahordást a fenyők rejtekéből, talán csodálkoznak, mi ok készteti 

mosolyra a serénykedőt. Friss cipóval, forró levessel fogja várni,hogy táplálja-, melegítse. 

Fáradt is lesz..-,gondolta majd ágyat bont neki,mintha már érkezne. Alkonyodik. Ahogy a nap 

adja át helyét az éjnek, szívében a remény a kétségnek. Ügyetlen kézzel farigcsál már napok 

óta egy szálkafát.. keresztforma a megváltó Krisztussal ,alig kivehető gyerekes vonalak. Apró 

kézbe simuló. Mégis majd örül neki-, nyugtatta magát. Mintha... lépések?Vagy az erdei vadak 

alatt roppanna a hó?De hisz nem hall már ilyen kicsinységet,csak emlékszik a neszekre. 

Emlékeiből tudja milyen az óra mutatóinak szerelme éjféltájt,a cipó kérgének sóhaja, ha 

kézbe veszik. Gondolataiból hideg szél ébresztette, átfutott a szobán, a hűvös érintésre a 

kandallóban lángok haraptak a hasábokba,szinte dalolva-, végre nem parázs alatt 

szunnyadnak.  



 A téli éj sötét kabátját terítette a csillagokra. Az erdő alig sóhajtotta a tél súlyát. Hold pihent 

meg az ablakon. Csak pillanatra dugta oda kerek arcát, majd fordult örök útjára az idők 

végezetéig. Isten tenyeréhez simulva két lélek. Az egyik hálát ad Teremtőjének,hogy 

megérkezett végre, hazaért, akit keresett. A másik apró szobában, ez az álmában is gyönyörű, 

pici kezével mellére szorítja az ügyetlen faragást. Fényével felismerhetővé ragyogja a vésett 

alakot. 


