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December 01. Kop-kop! Kopogtak a karácsonyi mennybolt ajtaján.
Szent Péter kinyitotta nagy kulcsával. Egy kis angyalka állt előtte. A kis fickó hatalmas szemeket meresztett, és lábujjhegyen zavartan betopogott.
Ez alatt valahogy összeakadhattak a lábai, mert megbotlott. Esés közben Szent Péter kulcscsomójába
kapaszkodott. De semmi sem
segített! A rántástól kinyílt a
kulcscsomó, és angyalkánk a
kulcsokkal együtt a földre potytyant. Micsoda zajt csinált!
Megszeppenve nézett föl a kis
szerencsétlen flótás. Péter
azonban egyáltalán nem tűnt
mérgesnek. Még föl sem állt,
úgy mesélte az angyalka lélekszakadva:
— Bumfordinak hívnak. A csillagos égből jövök. Esténként én
akasztottam föl a csillagokat.
Eközben néha egyet-egyet elejtettem. Az emberek örültek ennek. Azt mondták: „Nézzétek, egy hullócsillag!" De a főangyal egyáltalán nem volt elragadtatva. Ő adta nekem a Bumfordi nevet. Ez kétbalkezest jelent. Ugyanis két balkezem
van. — Bizonytalanul nézte Bumfordi a két balkezét.
Szent Péter mosolyogva nézte a kis kétbalkezest. Végül azt kérdezte:
— És mit keresel itt?
— Óh, csak segíteni szeretnék. Biztos nagyon sok tennivaló van a karácsonyi mennybolton, most, hogy közeledik az ünnep. De ha már
rögtön így kezdem...
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— No, no — nyugtatta Péter— majd csak adódik valami. Munka van
most elég, még két balkéz is elkel. De először is
vedd föl a kulcsokat.
Ebben sajnos nem tudok neked segíteni. Ha
valaki olyan öreg, mint
én, már nem olyan
könnyen hajolgat, mint
te. Tedd őket kérlek a
szekrénykére. Később
majd elveszem onnan,
de most nem érek rá. El
kell mennem.
Ezekkel a szavakkal
megfordult Szent Péter
és elment. Ott ült hát
Bumfordi egyedül a sok
kulcs között. Ám ahelyett, hogy felvette volna őket, álmatagon elmerengett. Itt maradhat. Szükség van rá, a
két balkeze ellenére. Ettől igazán büszkeség töltötte el.
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December 2. Bumfordi kinyújtózkodott, és bumm, beütötte a fejét
egy asztal sarkába. Ez fölébresztette álmodozásából. Gyorsan hozzáfogott, hogy összeszedje a kulcsokat. Dühösen állapította meg, hogy
még a nagy szekrény alá is beesett egy. Óvatosan kúszott előre. Hirtelen erős nyomást érzett a lábán. Villámgyorsan előbújt a szekrény
alól. Akkor a fejére esett egy könyv. És körülötte újabb könyvek potyogtak a földre.
— Jaj, nem láttam a lábadat mentegetőzött egy kis angyalka.
— Hol voltál?
— Hát természetesen a szekrény alatt. Ki akartam hozni az utolsó
kulcsot. Most aztán tényleg ott felejtettem!
— Haha, még egy szeleburdi nevetett a másik angyal. Bocsánat,
ugyanis én is szeleburdi vagyok. Ezért Szeleburdi a nevem.
— Engem Bumfordinak hívnak felelte Bumfordi. De szeleburdi nem
vagyok. Csak két balkezem van.
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December 3. Hirtelen kinyílt egy ajtó, és egy mérges hang kiáltott ki:
— Mi ez a lárma? Nyugalmat akarunk! Itt írják a történeteket a képes
regényekhez. Ilyen zaj mellett... — tovább nem is jutott a hang, mert
hirtelen repülni kezdtek a papírok szerte szét. Furcsa, gondolta Bumfordi. Úgy tűnik, itt a karácsonyi mennybolton minden repül: először
a kulcsok, aztán a könyvek, és most a papírok! Ezúttal egy nyitott ablak volt a bűnös, az írószobában.
— Vegyétek föl gyorsan a papírokat! — hallotta még Bumfordi és
Szeleburdi, aztán már be is csukódott az ajtó. A két angyal egymásra
nézett, halkan kuncogtak, és együtt mindent összeszedtek. Bumfordi
gyorsan visszaadta a lapokat, és máris kapirgálást hallott hátulról.
Szeleburdi a homlokához kapott, és így mormogott maga elé:
— Micsoda butaság! Már nem tudom, hova kellett volna vinnem a
könyveket!
— Azért mégsem kellett volna újra eldobnod őket! — mondta Bumfordi szemrehányóan.
— Hát eldobtam? — kérdezte Szeleburdi teljesen megzavarodva.
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December 4. — Na, talán tudok nektek segíteni — mondta egy ismerős, mély hang. Szent Péter volt. A kulcsaiért jött. Szeleburdi
megmutatta neki a könyveket. Péter megnézte őket és így kiáltott:
— Ezeket a legrövidebb úton el kell juttatni Szent Mikuláshoz! Ebben
van a Föld gyermekeinek valamennyi jó és rossz tette.
— Szigorú a Szent Mikulás? — érdeklődött Bumfordi útközben.
—Tulajdonképpen nem — mondta Szeleburdi. — Szereti a gyerekeket. Csak azért van a könyve, hogy segítsen nekik jónak lenni.
— Erről eszembe jut egy történet — mondta Bumfordi. — Volt egyszer két nővér. Úgy veszekedtek minden este, hogy az égig fölhallatszott. Ha rendet kellett csinálniuk, akkor mindkettő azt kiabálta: „Ez
nem az enyém, ezt neked kell elraknod!" Reggelenként, amikor játszani akartak, így szóltak: „Ez az enyém, ezzel te nem játszhatsz!" Ám
Mikulás-nap előtt egyszerre elcsöndesedett a ház. Akkor már nem veszekedtek. Érdekes, hogy ez mindig Karácsony előtt történik így.
Szeleburdi elgondolkodott.
— Gondolod, hogy a gyerekek csak az ajándék kedvéért viselkednek
rendesen? — kérdezte aztán.
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December 5. Szent Mikulás ajtaja előtt félre kellett ugraniuk. Egy
igazi bokor jött kifelé. De nem egy szokásos bokor, óh nem! Ezen a
bokron levelek helyett cukorkák és sütemények voltak. És alatta két
lábat látott Bumfordi.
— Hopplá, helyet! — hangzott a bokor mögül. Bumm — becsukódott
mögötte az ajtó.
— Ez Szeleske volt. Mindig csapkodja az ajtókat — magyarázta a bokor. Egyébként engem Hopplának hívnak. Szeleskéből és a többi angyalból csak a zsákok látszottak, amiket cipeltek, és alatta a lábuk.
— Végre itt vannak a' könyveim! — kiáltott egy mély hang. Bumfordi
nagyon izgatott lett. Valóban a Szent Mikulás előtt állt!
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December 6. — Gyertek gyorsan, mennünk kell a Földre. Várnak a
gyerekek! — sürgette Szent Mikulás az angyalokat. Bumfordi és Szeleburdi csatlakozott az angyalokhoz, mintha ennél mi sem lenne természetesebb. Ők is menni akartak a Földre, és segíteni Szent Mikulásnak az ajándék szétosztásában. Elkezdtek mászni a hosszú égi létrán lefelé a Földre. De Szent Mikulás lassú és óvatos tempója hamarosan untatta kis angyalkáinkat. Az az ötletük támadt, hogy fogócskázhatnának. Föl-le ment a vad hajsza. Ám Bumfordi nem vigyázott.
Kihagyott egy létrafokot, és zuhant, zuhant lefelé.
A Mikulás mérges lett.
— Most viszont elég legyen a száguldozásból — morogta. — Hajszál
híja, hogy én is le nem csúsztam. El sem tudom képzelni, mit szólnának a gyerekek egy törött lábú Télapóhoz!
Bumfordi most egyszeriben megértette, hogy lehet, hogy a gyerekek
félnek az egyébként oly jóságos Mikulástól. Ez után a dorgálás után ő
sem érezte jól magát a bőrében. Lent a Földön már minden készen
állt: az ajándékokkal teli zsákok és a virgácsok. Szent Mikulás figyelmeztette Szeleskét, hogy az ajándékosztáskor ne csapkodja az ajtókat. Hopplát pedig, hogy az ajándékokat kedvenc szójárása nélkül adja át. Szeleburdinak szépen kellett tartania a könyveket — nem fejjel
lefelé! Bumfordinak minden mozdulatánál ügyelnie kellett a két balkezére. Végre elkészültek. Mindenütt izgatottan várták őket a gyerekek. De olyan nagy lett mindenhol az öröm, hogy senki nem vette
észre, amikor Szent Mikulás a segítőtársaival továbbment. Ha hiszitek, ha nem, egyetlen angyalka sem hibázott. Úgy zajlott le az egész,
mintha előzőleg már százszor begyakorolták volna.
— Ez csak akkor megy, ha nagyon összeszedjük magunkat —mondta
Szeleburdi bölcsen. Hiszen igaza is volt — ma minden angyalka nagyon szorgalmas volt.
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December 7. Te is így vagy vele? Ha nagyon sok élményben volt részed, nem tudsz elaludni, ha mégolyan fáradt vagy is. Ez történt Bumfordival és Szeleburdival.
— Nekem a kis Péter tetszett legjobban — jelentette ki Bumfordi —,
mert annyira örült a falónak.
— Nem csoda — magyarázta Szeleburdi. — Már tavaly is falóra vágyott. Aztán, amikor Karácsony előtt gyűltek a csomagok, borzasztóan kíváncsi lett. Egyszer, amikor az anyukája nem volt otthon, titokban a csomagokhoz osont. Az ujjával kis lyukat fúrt a dobozon, és felfedezte a kis falovat. Anyukája persze észrevette a lyukat. Az ajándékot hirtelen elhatározással visszaküldte a mennyországba. Karácsonykor nagyon sírt Péter, amikor nem kapta meg a falovat. De azóta
igyekezett, hogy ne legyen túl kíváncsi. Ezért hozta most ezt el neki a
Mikulás. — Au! Elzsibbadt a lábam! Úgy szurkál!
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December 8. Eddig nem jött rá Bumfordi, mivel tudná hasznossá
tenni a két balkezét. Így hát körülnézett a karácsonyi mennybolton.
Elhatározta, hogy most a sütödébe látogat. Olyan csábító illatok jöttek onnan! A sütödében nagy hőség volt. Minden angyalka piros orcával futkosott. Keverték a tésztát, és hurcolták a lisztes- és cukroszsákokat. Tettre készen lépett be Bumfordi. De balszerencséje úgy
hozta, hogy először is elejtett egy tojást. Ugyanebben a pillanatban
egy hang újabb liszteszsákért kiáltott. Bumfordi elrohant, hogy hozzá:
De visszafelé jövet elcsúszott a tojáson és elesett. A liszteszsák kiszakadt és fehér felhő lepte be az egész helyiséget. Bumfordinak szörnyen kellett prüszkölnie. Aztán jót mulatott, mert minden angyalkának fehér lett az arca. De hamar el is ment a kedve a nevetéstől, mert
neki kellett tisztára takarítania a sütödét.
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December 9. A csokoládés süteményekkel igyekezett Bumfordi
jobban boldogulni. De a két balkezének túl kicsik voltak a tésztavágó
formák. Amikor beléjük töltötte a csokoládétésztát, mindig kifolyt
mellettük. Bumfordi akkor egyszerűen letörölte az ujjaival. Az ujjait
aztán megtörölte a kötényében. Eléggé meg volt elégedve magával
amíg egy hang így nem kiáltott:
— Nézzétek! Micsoda csokiangyal van itt! Való igaz, körbe-körbe tiszta csokoládé volt! Szégyenkezve hozott magának Bumfordi egy tiszta
kötényt. Meg akarta mutatni, hogy tudja ő másképp is. Egyszerűen
fölnyalt mindent, ami mellé folyt. Így legalább tiszta maradt a köténye. Bumm! becsapódott az ajtó. Ijedtében Bumfordi leejtette a csokoládés tálat. Minden ráfolyt. De furcsa módon alig vette észre. Egyszerre nagyon rosszul érezte magát. A nyalakodás egy cseppet sem
tett jót neki. Bumfordi leült — éppen egy olyan deszkára, amin aranypapírba csomagolt csokitallérok voltak. Szeleske — természetesen ő
volt az, aki az ajtót becsapta, megfogta a karjánál, elvezette és ágyba
fektette.
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December 10. Ahogy ment Bumfordi kifelé, potyogtak le a hátsó
részéről a csokitallérok. A többi angyal kuncogott, amikor „klak, klak"
hangzott mögötte. Amint jobban lett, szörnyen elszégyellte magát.
Minden angyal rajta nevetett. Akkor hallotta, amint Szeleske egy történetet mesél neki:
— Volt egyszer egy Örökkomoly Óriás. így hívták, mert sohasem nevetett. És volt egy Örökvidám Törpe. Így hívták, mert mindig nevetett.
Egy nap látta Örökkomoly, hogyan húz föl Örökvidám egy nehéz kocsit a hegyre, és jókedvűen fütyörészik közben. Végre, amikor fölért,
nem vigyázott a törpe — és a kocsi újra lecsúszott a meredeken. Ahelyett hogy nevetett volna, mint más-kor, dühös lett a törpe. Még dühösebb lett, amikor észrevette, hogy Örökkomoly végignézte és jót
nevetett. Örökvidámnak ugyanis volt egy hibája: csak másokon tudott
nevetni, saját magán soha. Bumfordi hálásan vette tudomásul, hogy
Szeleske őmiatta mesélte el ezt a történetet.
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December 11. Ekkor beviharzott Hopplá. — Hopplá — mondta —,
éppen néhány kívánságlevelet olvastam. Bizony mondom, az egyik fiú
a Mississippi utolsó lapátkerekes gőzhajóját kéri. Hopplá, ezek aztán a
kívánságok! Bumfordi csillogó szemekkel kezdte mesélni:
— En is megfigyeltem egyszer a csillagos égből, hogy foglalkoztatott
titeket egy kisfiú. A szüleinek üzletük volt, és csak keveset tudtak vele
foglalkozni. Így Tamás nagyon sokat volt egyedül. Ezért aztán írt egy
kívánságlevelet, amin mindössze ennyi állt: „Szeretetet kérek", semmi több. Ez nagy riadalmat keltett a karácsonyi mennybolton. Sok fej
füstölöghetett a nagy gondolkodástól. Aztán a Szent Estén láttam,
hogy eszetekbe jutott valami. A karácsonyfa alatt felfedeztem egy kutyát. Nagy örömmel ugrott Tamás az új játszópajtáshoz, és valóban
elnevezte „Szeretet"-nek. Ahányszor sétálni ment a kutyájával és
„Szeretet"-et kiáltott, csodálkozva fordultak meg az emberek. De azután boldogabban folytatták útjukat.
— Igen, már emlékszem erre az esetre — töprengett Szeleske. —
Hujjaj, micsoda izgalom volt! — De Szeleburdi, honnan kerülsz te ide?
Hiszen tiszta faforgács vagy!
Szeleburdi zavartan magyarázta: — Képzeljétek, olyan fáradt voltam,
hogy egyszerűen bezuhantam egy ágyba. De nem ágy volt, hanem faforgáccsal teli láda. És nem is a hálószobánk volt, hanem az a szoba,
ahol csomagolják az ajándékokat. Biztos elcseréltem az ajtókat. —
Bocsássatok meg, rendbe kell hoznom magam. "
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December 12. A hallottak után Bumfordi jobban érezte magát.
Mindenki követ el hibát, és akkor a legjobb nevetni rajta.
— Még ha nehezünkre is esik saját magunkon nevetni — gondolta
Bumfordi mély sóhajjal.
— Gyere velem, Bumfordi! — kiáltott Szeleske. — Tegyél egy próbát
a zenekarunkkal. — És eléggé büszkén fűzte hozzá: — Én ütöm az
üstdobot. A zeneteremben egy
háromszög alakú fémhangszert
adott Bumfordi kezébe. — Ez
egy triangulum — magyarázta.
— Tessék, ezzel a pálcával ütöd,
amikor azt mondom: „Most!".
Egy darabig gyakorolták, és hamarosan nagyon jól ment. Egyszerre csönd lett. Egy angyal állt
előttük egy kis botocskával a kezében.
— Ez a karmester — súgta
Szeleske.
Egy titokzatos hang hallatszott:
„Figyelem, felvétel!" A karmester fölemelte a pálcát és Bumfordi körül elkezdtek az angyalkák furulyázni, hegedülni és trombitálni. Bumfordi semmi értelmét nem látta a karmesteri pálca hadonászásának.
Egyszerűen mindannyiszor megütötte a triangulumot, ahányszor
Szeleske a dobra ütött. Huh, de fárasztó volt! Végre elnémult a zenekar. Most visszahallgatták a számot a hangszalagról. Tisztán és fényesen hangzott a triangulum. A karmester nagyon el volt tőle ragadtatva és megdicsérte érte Bumfordit.
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December 13. A szünetben Bumfordi büszkén húzta ki magát.
— Egyszerűen csodálatos vol... — akarta dicsérni magát, de nem jutott tovább. Még hallott egy „Hopplá"-t, aztán — puff! — és máris a
dobban találta magát. Zavartan nézett Hopplá döbbent arcába. Csak
Szeleske nevetett, nevetett, annyira, hogy potyogtak a könnyei. Ez aztán átragadt Bumfordira és Hopplára is, és ők is vele együtt nevettek.
Kimászott bumfordi a dobból, és csak ekkor értette meg, mit is művelt. Bátortalanul mutatták a karmesternek a
hangszert. Nagyon dühös
lett:
— Nem tudtok vigyázni?
— veszekedett. — Egy
dob nem játékszer! Vigyétek rögtön a javítóműhelybe, és aztán máshol
bolondozzatok! Nem akarlak itt látni benneteket!
Elképedve osont el a három angyalka. Ez lett a vége az elbizakodottságnak. Dehát végül is nem szándékosan csinálták! Mérgüknek a dob
esett áldozatul, mert meglehetősen durván lökdösték át a folyosón.
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December 14. — Milyen buták vagyunk, hogy így mérgelődünk! Figyeljetek, elmesélek nektek egy történetet: Volt egyszer egy törpe,
akit Ördögnek hívtak. Volt egy szomszédja, akinek Pokol volt a neve.
Állandóan veszekedtek ahányszor csak találkoztak. Mindegyik megállapította a másikról, dézsmálja a készleteit. Jött a tél. A törpék mindig
újabb rejtekhelyet kerestek a készleteiknek. Ez alatt folyton lesték
egymást, nehogy a másik a kincsei közelébe férkőzzön. Ördög és Pokol egészen lefogyott. Már a saját készleteikhez sem merészkedtek,
nehogy így eláruljanak egy rejtekhelyet. Így aztán hosszú és kemény
volt a tél mindkettőjük számára. Végre
jött a tavasz, és vele
a hóolvadás. A házuk melletti patak
kilépett medréből,
és mindkettőjüket
elsodorta. Ördög és
Pokol éppen csak
meg tudott kapaszkodni egy ágban.
Mindketten
csak
néztek maguk elé, mintha a másik ott sem lenne. Egy idő után mégis
lopva körülpillantgattak, hogy nem látja-e őket valaki. Aztán határozottan közel húzódtak egymáshoz, mert nagyon fáztak. És mert nagyon éhesek is voltak, elmesélték egymásnak, hol rejtették el élelmiszer-készleteiket. Ez már semmit sem adhatott, hiszen a víz úgyis
mindkettőjüket elsodorta. De Ördög és Pokol átvészelte az időt, amíg
megmenekültek. Jó barátok lettek. Persze még most is civakodtak
néha, nem hiába volt a nevük ördög és Pokol.

16

A VERSLISTA KARÁCSONYI AJÁNDÉKA

December 15. Megérkezett a három angyal a javítóműhelybe.
Bumfordi úgy határozott,
hogy itt marad, és megkeresi
Szeleburdit. De amit látott,
összeszorította a szívét: megszámlálhatatlanul sok játék
feküdt ott, mind szétesve. Egy
mackó látványa különösen
megrázta. Nagy vágás volt a
hasán, és kövér könnyeket sírt. Szomorúan mesélte el történetét:
— Jürgené voltam. Eleinte mindenhova vele mehettem. De aztán Jürgen megfeledkezett rólam, és egy sarokban kötöttem ki. Ott talált
meg a barátja. Ketten elhatározták, hogy ejtőernyőst csinálnak belőlem. Egy ernyőhöz kötöztek, és
ledobtak a padlás-ablakból. Amikor magamhoz tértem, már itt
voltam. Kérlek, csinosíts ki, és vigyél el egy olyan gyerekhez, aki
jobban szeret, mint Jürgen!
Akkor közbeszólt Paprikajancsi:
— Tévedsz, ha azt hiszed, hogy
Jürgen már nem szeret. — Én
Jürgen barátjáé voltam, és tudom, hogy az eset óta Jürgen
egész beteg, úgy epekszik utánad!
Hogy örült a kis mackó! És Bumfordi egy vastag tűvel összevarrta a hasát, hogy Jürgen sohase felejtse
el, mit tett hűséges barátjával.
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December 16.
Egy baba így mesélt:
— Szent Este egy távirat-kihordó találkozott egy kislánnyal. A kislányon kopott nadrág és bőrkabát
volt. A férfi követte
a kislányt, és egy
házhoz értek. Ott a
távirat-kihordó az
ablakon át meglátott egy embert.
Egy asztalnál ült és
nagyon gondterheltnek tűnt. Körülötte ült hét gyermek, mind nagyon
rosszkedvű. A rongyos kislány bement, és a gyerekek féktelen örömmel fogadták. A kislány kinyitotta a szekrényt. A táviratkihordó megesküdött volna, hogy
üres a szekrény, de a kislány kivett minden gyereknek egy ajándékot.
Lehet, hogy a kislány maga volt a Jézuska?!
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December 17. Végre előkerült Szeleburdi! Buzgón kutatott egy ládában. A ládában számtalan sok játékautó-alkatrész volt.
— Nincs egy rajz, hogy hogyan kell összeállítani az autókat? —
kérdezte Bumfordi.
— De volt, csak elszeleburdiztam — vallotta be Szeleburdi. — De így
is boldogulunk.
Ám bármennyit is csavaroztak, semmi olyasmi nem sült ki belőle, ami
hasonlított volna egy autóra.
— Adjátok ide, ti kezdők! — ez Fifikás angyal hangja volt. Néhány
mozdulat, és összecsavarozott egy autót.
— Ja, így kell — mondta Szeleburdi. — Most már mi is tudjuk. — És
újra hozzáfogtak.
De milyen furcsa, az előbb még nem is volt annyira reménytelenül
szétesve az autó, most azonban cudarul nézett ki!
— Miért szedtétek újra szét? — nyögött föl Fifikás. — Hiszen épp az
előbb raktam össze!
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December 18. Hát bizony, a játékjavítás nem vált be Bumfordinak.
A folyosóról rics-racs! és
kop-kop! zajokat hallott.
Ahol kalapálnak, ott 'kell
lennie Szeleskének, gondolta Bumfordi. És valóban, Szeleske ott volt az
asztalosműhelyben.
— Segíthetek? — kérdezte
Bumfordi.
— Persze — mondta Szeleske. — Gyere, ragaszd meg az asztal lábát!
— Gondosan ragasztotta Bumfordi a lábakat.
Amikor megszáradt a ragasztó, fölállította az asztalt.
— Hm, ez bizony billeg! — mondta
magában. Az egyik láb túl hosszú. Fogott egy fűrészt, és megkurtította a
lábat. De az asztal még mindig billegett. Túl sokat fűrészelhettem le,
gondolta. Megkurtította a másik három lábat. De a billegés ekkor sem
múlt el. Bumfordi fűrészelt, fűrészelt,
míg már nem is maradtak asztallábak,
csak csúf kis csonkok.
— Azt hiszem, szükségem lenne néhány új asztallábra — mondta
Szeleskének.
Szeleske így sóhajtott: — Na de Bumfordi, szépen a sarkokba kell ragasztani a lábakat. Gyere, megmutatom, meglátod milyen könnyű.
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December 19. Most már együttesen készített a két angyalka egy
tökéletes asztalt. — Te kilakkozod az asztalt, és én készítek hozzá székeket —rendelkezett Szeleske. Bumfordi kiválasztott az asztalhoz egy
tűzpiros színt. Úgy gondolta, ennek a színnek örülnek majd a gyerekek. Rögtön hozzá is fogott a mázoláshoz. De megint meg kellett állapítania, hogy minden munka könnyebbek tűnik, mint amilyen valójában. A kövér festékcseppek mindig lecsúszkáltak az asztallábakon.
Amikor már úgy nézett ki az asztal, mintha maga akarna a festékkel
elszaladni, Bumfordi megelégelte a dolgot. Dühösen dobta az ecsetet
a festékesvödörbe. Éppen csöndesen el akart osonni, amikor Szeleske
elkapta. — Nem, Bumfordi, nem kell elfutni, ha valami nem sikerül elsőre — mondta határozottan. — A hibákból tanul az angyal. Ezzel az
ecsettel mindig szedd le a fölösleges festéket. Tessék! — fűzte hozzá,
mivel Bumfordi még mindig tétovázott. Kedvetlenül fogott ismét
munkához Bumfordi. De nicsak, egész rendes lett az asztal! Szeleske
nevetni kezdett. —Elég lett volna, ha csak az asztalt fested ki, nem
magadat is. Úgy nézel ki, mint egy húsvéti tojás! — Szeleske nevettében keresztül-kasul ugrándozott a szobán. Végül — puff — a piros
festékes vödörben kötött ki. Most Bumfordin volt a nevetés sora. —
Úgy nézel ki, mint egy ördög — vihogott. — És ha engem kérdezel,
még mindig jobb egy húsvéti tojás, mint egy ördög.
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December 20. Bumfordinak most először is meg kellett mosakodnia, mert csupa piros festék volt. Közben azon törte a fejét, hova menjen
ezután. Még éppen gondolkodott, amikor összetalálkozott Hopplával. Úgy
tűnt, mintha Hopplá keresne valamit. Nagyon elfoglalt angyal benyomását
keltette.
— Hopplá — mondta,
amikor észrevette Bumfordit. — Még néhány kartont keresek. Az imént már előkészítettem
őket, mert ajándékokat akartam csomagolni. De most egyszerre eltűntek!
— Kinek kellenének holmi kartonok — tűnődött Bumfordi. Hm… ez
aztán furcsa! — Hirtelen dermedten meredt a földre. Piros lábnyomok! Bumfordi biztos volt benne, hogy ő nem lépett piros festékfoltba.
És mégis, itt vannak a piros lábnyomok! Lassan elindult a nyomok
mentén.
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December 21. — Hát tudod, akkor támadt az ötletem, amikor itt
láttam heverni a kartonokat — magyarázta Szeleburdi. — De hogy
most mit kezdjek vele, nem tudom.
— Hopplá, nekem van egy ötletem — mondta hirtelen Hopplá, aki
éppen most lépett be. — Emlékeztek arra a fiúra, aki a Mississippi gőzöst kérte? Múlt nyáron elütötte egy autó. Már jobban van, de még
mindig tolókocsiban kell ülnie. Mindig szomorúan nézi, ahogy a gyerekek kint játszanak. Talán kicsit megvigasztalná Szeleburdi vonata.
Szeleburdi, rajzold le, hogyan építetted. Akkor ő is össze tudná szerelni, és jól eljátszana.
— Ez jó ötlet — mondta Szeleburdi, és leült. De rögtön félre is dobta
a ceruzát. — Nem tudom lerajzolni. Összeszerelni könnyű volt, de
hogy hogyan csináltam, azt már magam sem tudom.
— Talán tudok segíteni — javasolta Bumfordi. — Hiszen láttam, hogyan szerelted. — És elkezdett rajzolni. Hopplának a csodálkozástól
tátva maradt a szája.
— Hiszen te egy zseni vagy —kiáltott végül. — A rajzteremben a helyed!
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December 22. Így jutott el Bumfordink a rajzterembe. Rögtön érezte, hogy itt van a megfelelő helyen. A történeteket Szeleske írta.
Bumfordi olvasott, olvasott, és festett, festett. Az egyik történet különösen tetszett neki: Törpeországba belopózott Hazugmanó. Csúf
volt a zöld hajával, hosszú orrával és nagy szamárfüleivel. Ahány új
barátja lett, egyre sűrűbb lett a zöld haja, egyre hosszabb az orra és
nagyobbak a fülei. És sok barátja lett. Hamarosan veszekedés és bizalmatlanság uralkodott el Törpeország lakóin. Hazugmanó azonban
ott volt, és dörzsölgette a
tenyerét. — Ez nem mehet így tovább — mondta Igazmondó Törpe.
Elhatározta, hogy elkergeti Hazugmanót. Hazugmanó eleinte örült,
amikor egyszerre csak ő is elkezdett hazudni. De Igazmondó Törpe
akkorákat lódított, hogy minden törpe nevetett. Így történt, hogy
hamarosan minden hazugságon nevettek. És végül kinevették Hazugmanót. Akkor Hazugmanó olyan dühös lett, hogy egész rövidek
lettek a lábai. Kis híján el se tudott futni velük.
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December 23. — Hát megvagy, Bumfordi! — kiáltott Szeleske.
Bumfordi behúzta a fejét. Várta, hogy
szokás szerint becsapódik az ajtó. De ma
nem így történt.
— Kész vagy? — kérdezte Szeleske. — Ma
le kell küldeni az ajándékokat a Földre.
Végül is holnap már Szenteste van.
Egyébként a képek, amiket a könyvemhez
rajzoltál, csodálatosan sikerültek.
— Hopplá, munkára! — vezényelt Hopplá.
— A csomagokat a mennybolt kapuja
előtt kell összegyűjteni. Ezt csinálhatja
Bumfordi és Szeleburdi. Ezzel nem tudnak
nagy bajt okozni.
Bumfordi és Szeleburdi tiltakozni akartak.
De beismerték, hogy Hopplának valamelyest igaza van. Így hát hurcolták a csomagokat egy-más után.
— Bumfordi, segíts kérlek. Ez a láda nem
akar megállni! — kérte Szeleburdi.
Ketten együtt erőteljes lökést mértek az
engedetlen ládára. Reccsent egy nagyot, de végül is állt a láda.
Hopplá máris kezdte volna fölpakolni az ajándék-hegyet. De hirtelen
teljesen tanácstalan arcot vágott.
— Hiszen azt mondtam, hogy az ajtó ELÉ! — jajgatott magán kívül.
— Igen, és? Hát úgy csináltuk!
— De hiszen úgy értettem, hogy KÍVÜLRŐL, nem BELÜLRŐL! — nyöszörgött Hopplá.

25

A VERSLISTA KARÁCSONYI AJÁNDÉKA

26

A VERSLISTA KARÁCSONYI AJÁNDÉKA

December 24. De már késő volt a jó tanács. Bumfordi és Szeleburdi
úgy eltorlaszolták a mennybolt kapuját, hogy lehetetlen volt kinyitni.
— Hadd próbáljam meg — mondta Szeleske. — Végül is én vagyok az
ajtók szakértője. — Keresztül küzdötte magát a sok csomagon, és
munkához látott. — Még a kapukilincset is beépítették — morogta.
Bumfordi és Szeleburdi zavartan nézték a földet. Ez volt hát az előbbi
reccsenés! Persze Szeleskének sikerült kinyitni a kaput, így az angyalkák föl tudták pakolni az ajándékokat. Épp ideje volt, mert a kis Jézuska már indulni akart a Földre. Egyszer csak Bumfordi elgondolkozott.
— És most mi lesz velünk? — kérdezte hangosan.
— Most aludni megyünk — mormogta Szeleburdi fáradtan.
— Igen, de holnap? — Bumfordi nem tágított.
— Akkor mindannyian visszamegyünk oda, ahonnan jöttünk —
magyarázta Szeleske. — Hiszen a karácsonyi mennybolton elvégeztük
a munkánkat.
— Akkor tehát ez azt jelenti, hogy vissza kell mennem a csillagos égboltra! — kiáltott Bumfordi egy kicsit csalódottan.
— Hopplá, hát ez nem ok a szomorkodásra — vetette közbe Hopplá.
— Kell, hogy valaki hullócsillagokkal örvendeztesse meg az embereket. Ehhez senki sem ért olyan jól, mint te.
— Nézd, Bumfordi! — mondta Szeleske —, itt a karácsonyi mennybolton is csak Karácsony előtt ilyen szép az élet. Az év többi részében
nincs se izgalom, se sietség. És Karácsony csak egy év múlva lesz újra.
Akkor talán eljöhetsz majd megint. Igen, elcsendesült a karácsonyi
mennybolt. Különösen feltűnő volt ez, mivel addig olyan nagy volt a
sürgés-forgás. Most kipihenhették az angyalkák a sok munka fáradalmait. Vagyishogy egyvalamit nem akartak elmulasztani: feltétlenül
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látni akarták, hogy örülnek a gyerekek az ajándékoknak. Hiszen olyan
nagy szeretettel dolgoztak rajta. Ezért hát pillantásukkal követték a
kis Jézuskát. Mindenhol, ahova betért, boldogok voltak a gyerekek.
Látták az angyalkák, amint egy kislány csillogó szemekkel nézegette
Szeleske egyik könyvét.

A tolókocsiban ülő fiú örült Szeleburdi barkács-vonatának. Persze
rögtön szétszedte és újból összerakta a mozdonyt. Látták azt is,
ahogy Jürgen nagy szeretettel ölelte karjaiba foltozott mackóját. Akkor Bumfordi is megnyugodott és boldog volt. Hiszen nincs nagyobb
öröm, mint másokat boldoggá tenni. Mint azelőtt mindig most ismét
akasztgatta föl a csillagokat. És szokás szerint, mos is egyet-egyet elejtett. Azonban amikor nemrégiben meglátogatta őt Szent Péter, valami
rendkívüli esemény történt vele. Ugyanis: Szent Péter azt mondta:
— Ha akarod, jövőre újra eljöhetsz és segíthetsz a karácsonyi mennybolton. Akkor örömében azon nyomban három csillagot kiejtett a kezéből.
***
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