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 Kis ház áll a dombtetőn, egyedül, magányosan. Hópelyhek kavarognak a levegőben, szél süvít, és a 

talaj is fagyos már. Tél van, hideg tél, az idő semmit sem kímél. Kristályos hópelyhek táncolnak a szürke 

felhők alatt, távolabb sötét kérgű fák állnak rendületlenül, dacolva a hóviharral.   

A völgyben házak sorakoznak, kéményekből szálló füst lepi el őket. Macskaköves utak, takaros kertek, 

jégvirágos ablakok, itt-ott egy-egy feldíszített ajtó, kertkapu.  

Virgonc szelecske rohan végig a falun, megpörgetve a szélkakasokat és meg sem áll a dombon álló 

házig.  

Tétovázva körbefújja a vékony falakat, a tetőt, a rozsdás kerítést és a fészert. Megcsodálja az ajtóra 

felfűzött csengőket, kicsit megcsöngeti őket, majd tovaszáll. Figyelmesen megnézi a kéményt; nagyot 

tüsszent, mikor füst száll fel belőle. Morgolódva rebben arrébb és szembetalálja magát egy résnyire 

nyitott ablakkal. Rápislog az üvegre és mögötte a függönyre, majd gondol egyet és besurran a házba.  

Megcsapja őt a kellemes meleg és valami jó illat. Mi ez? Átbújik a függönyön. Fahéj-, szőnyeg- és 

fenyőillat terjeng a szobában, de ő már nem figyel rá. Szájtátva, nagyra nyílt szemmel néz körbe. Még 

sosem látott ehhez foghatót.  

Egy család nappalijában van, ebben egészen biztos. A padlót vastag szőnyeg borítja, fenyőből készült 

bútorok, bézs fotelek, a sarokban kis asztal és egy fenyőfa áll. 

 Mellette egy kisfiú. Tejfölszőke haja van és alacsony termetű. Élénkzöld szemeivel érdeklődőn figyeli 

előtte álló apját. A férfi egy dobozt tart a kezében, és a fiú felé tartja. Tekintete szelíd, és éppen 

mosolyogva mond valamit.  

Közelebb kellene menni, gondolja a szellő, és lassan a feldíszítetlen fához száll. A kisfiú megborzong, 

ahogy megérzi a hideget a bőrén.  

 - Ezt rád bízom. Csak ügyesen – mosolyog az apja, és átnyújtja neki a dobozt. Gyengéden megborzolja 

a fia haját, és lassú léptekkel elhagyja a szobát.  

Peti csak ámul. Nem tudja elhinni, hogy a kezében tarthatja ezt a valóságos kincsekkel teli ládikót – és 

ami még ennél is csodálatosabb, hogy megengedték neki feldíszíteni a fát. Oda is fordul, hogy a saját 

szemével láthassa, és megigézve bámulja hol a fenyőt, hol a dobozt. Ez mind csak rá vár! 

Izgatottan teszi az asztalra a ládikót és megcsodálja az oldalát díszítő faragványokat. Vannak ott apró 

tündérek, manók, csillagok, de még kis csengők is. Peti tudja, hogy a dobozt a nagypapája faragta. 

Lebiggyeszti a száját, a keze az asztalon pihen. Hirtelen szomorúnak tűnik a tündérek arcán játszó 

mosoly. Megrázza a fejét. Most nem szabad erre gondolnia, hiszen nagy munka vár rá.  

Eddig csak egyszer díszitett fát, gondolja magában, miközben a dobozt nyitogatja. Az is akkor volt, 

mielőtt… elhessegeti magától a gondolatot. 

A doboz halk kattanással adja meg magát, és Peti lassan leemeli róla a fedelét. Izgatott. Noha tudja mire 

számíthat, mégis remeg a keze.  

Fényes villanás tölti meg a szobát – csak egy pillanat az egész, aztán szerte is foszlik. A ládikó nyitva 

pihen az asztalon és Peti szájtátva nézi. Úgy érzi álmodik, hogy ez semmiképpen sem lehet valóság.  

A rekesz csak úgy roskadozik a rengeteg kisebb-nagyobb dísztől. Van kör alakú, csillogós, állatokat, 

játékokat ábrázoló, sötét színű, világítós, minden, minden. A kisfiú megilletődve vesz a kezébe egy 

mézeskalács-díszt és hiányérzet költözik a szívébe. Emlékek tódulnak a szeme elé, és végül sóhajt. 



Milyen rég is volt, amikor a nagyszüleivel mézeskalácsot készítettek, együtt díszítették a süteményeket, 

beszélgettek, és még az orra hegye is maszatos lett! Azután a nagypapája sakkozni hívta, és bár nem 

sokat konyított a játékhoz, mindig élvezte.  

Peti szomorú mosollyal akasztja a díszt a fára, és már nyúl a másikért, majd a harmadikért is. Felteszi 

őket az alsó ágakra – hiszen csak azokat éri el.  

Mindegyik szépségnél meglepetés éri őt: talált már hintalovat, gyertyát, masnit, hógömböt, de még 

fagyöngyöt is. Bizonyára mesébe csöppent.  

Mikor a kezébe akad egy fényképezőgép alakú dísz, megint elmereng, a tekintete a falon lógó képekre 

siklik. Még mindig ott van a kép, amin nagypapája őszintén mosolyogva mutogat neki egy kamerát. 

Behunyt szemmel felidézi az emléket. 

„- Kacagj csak, te gyerek, de nem tudod ez milyen érték – ingatja a fejét nagyapó és átszellemülten 

vizsgálja a kamerát. Peti nevet.  

- Na megállj csak, még le talállak fényképezni!” 

A kisfiú most először érez ürességet a gyomra tájékán. Inkább megint a díszeknek szenteli a figyelmét. 

Csillámos gömbök, idétlen télapó-figurák, angyalkák – lehetséges, hogy mindről a nagypapája jut 

eszébe? 

Annyi délutánt töltöttek a padláson beszélgetve, és nagyapa mindig mutatott neki valami régi tárgyat, 

amit Peti nagy ámulattal figyelt. Sokat sétáltak az esőben, alkatrészeket szereltek, barkácsoltak, és 

nagyapó gyakran olvasott estimesét a kisfiúnak.  Jó volt az együtt töltött idő, és az idős úr mindig meg 

tudta lepni valamivel az unokáját.  

Peti elmosolyodik. Mennyire szerette, mikor nagyapa képtelen ötletekkel állt elő, mikor barkácsolt neki 

valami szépet, mikor… A keze megáll a levegőben és visszazökken a valóságba. Látja a félig feldíszített 

karácsonyfát és a ládikót. Ott kell lennie valahol… Szinte ösztönösen kezd kutatni a dobozban, 

miközben hevesen ver a szíve. Csillagok, madárkák, hóemberek, masnik; még mindig nem találja, amit 

keres. Már kezd kétségbeesni, amikor végre rábukkan. A ládika alján pihen és még mindig olyan, mint 

régen. Megkönnyebbülten fújja ki a benntartott levegőt. Gyengéden a kezébe veszi a kis csengőt, és 

megforgatja. Fémből öntötték, igazán egyszerű darab, de Petinek mégis sokat jelent. A nagypapája 

készítette neki. 

„- Nézd csak! – mutatja nagyapó a frissen festett csengőt. A Műhelyben vannak, Peti nagyon szereti ezt 

a helyet, olyan félhomályos és titokzatos. – Ezt a csengőt neked készítettem. 

A fiú mosolyog. Örül az ajándéknak.  

- Óvatosan játssz vele, és ha magányosnak érzed magad, csak csöngesd meg. Jobb lesz – hunyorog 

nagyapa és átadja Petinek a csengőt.” 

Már nem fog neki semmit átadni, gondolja a fiú keserűen és csak nézi, nézi az aranyfényű csengőt. Érzi 

az enyhe fahéjillatot, a kintről bekúszó fagyos fuvallatokat.  

És ekkor, mintha félne a hangjától, finoman megcsöngeti. Kedves trilla tölti be a levegőt – de csak egy 

pillanat az egész, aztán csönd lesz. Peti szomorú mosollyal áll lábujjhegyre és akasztja a fára ajándékát. 

Néhány csendes perc erejéig nézi, majd hirtelen tágra nyílik a szeme. A csengőben megjelenik nagyapa 

ráncokkal barázdált, mosolygós arca. Peti döbbenten pislog rá és úgy érzi, rengeteg érzés kavarog benne. 

Nagyapó cinkosan kacsint egyet, aztán unokája szomorúságával együtt szertefoszlik. 


