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1. FEJEZET

Egész héten esett a hó, és szép fehér takaróval borította Pettson háza
táját. A környező mezők és legelők is puha lepelbe burkolóztak, a fák
ágaira pedig mindenütt fehér csík telepedett. Igazi karácsony előtti
hangulata volt a tájnak.
Pettson és Findusz épp ebédelt, és közben az ablak előtt szállingózó
hópelyheket figyelték.
- Nemsokára itt a karácsony - mondta az öreg.
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Findusz lyukat formált a karmaiból, és átnézett rajta. Úgy csinált,
mintha hópelyheket fogdosna.
- Milyen nemsokára? - kérdezte, miközben elkapott egy pelyhet.
- Huszonnégy nap múlva.
A kandúr összerezzent, és ijedten rábámult az öregre.
- Huszonnégy nap múlva? Az rengeteg, legalább egy hét!
- Nem baj, hamar eltelik, addig még úgyis sok dolgunk van: meg
kell sütnünk a mézest, kitakarítunk, kivágjuk a karácsonyfát, kere
sünk valami ajándékot...
- Miért, nem a Mikulás* hozza az ajándékot? - szakította félbe
Findusz.
Pettson csodálkozva nézett a kandúrra. - A Mikulás? Mit tudsz te
a Mikulásról?
Sosem beszéltek még róla, a macskák ugyanis Mikulás nélkül szok
tak ünnepelni. Persze Findusz nem akármilyen macska volt.
- Hallottam, amikor mondták a gyerekek, .hogy ő hozza az ajándé
kot. Olyan jó lenne, ha hozzánk is eljönne! - sóhajtott a kandúr.
- Szerintem nem is tudja, hogy létezünk - próbálta meg leszerelni
az öreg.
*

A M ikulás Svédországban nem december 6-án, hanem karácsonyeste, a za z december 24-én érkezik, és a jó gyerekek számára a p u t
tonyában édességen kívü l játékot, könyvet, ruhanem űt tartogat.
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- Hogyhogy nem tudja?! Hát itt ülünk! - csodálkozott Findusz.
- Nem tudnád megmondani neki?
Pettson lassan majszolta az ennivalóját, hogy jusson ideje egy kis
gondolkozásra. Felőlem nyugodtan remélje, hogyjön a Mikulás, csak ne élje
bele magát!
- Hát... lehet, hogy meg tudnám - nyögte ki végül -, csak nem biz
tos, hogy megtalálom, mert senki nem tudja, hol lakik. De ha akarod,
kipróbálhatunk valamit, ami gyerekkoromban néha bevált. Bár mon
dom, nem mindig. A Mikulásnál sosem lehet tudni.
- Te voltál gyerek? - sandított rá a kandúr kíváncsian az öregre.
- Persze, mindenki volt.
- Akkor is volt szakállad?
- Naná! Pont úgy néztem ki, mint most, csak kicsiben.
- Milyen kicsi voltál?
- Hát, mondjuk fél méter. Később meg egy méter...

Findusz kuncogott, majd visszatért a Mikulás-témára: - De mit
csináltatok, hogy eljöjjön?
- A Mikulás? Irtunk egy kívánságlistát, és a papírt szépen belegyűr
tük egy hógolyóba. Este aztán sok hógolyóból építettünk a kertben
egy lámpást, és a kívánságlistásat tettük legfelülre. Ha a lámpa más
napra összedőlt, azt jelentette, hogy ott járt a Mikulás, és elvitte a listát.
Ilyenkor mindig reménykedtünk, hogy eljön karácsonykor.
/
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Findusz teljesen izgalomba jött, és felugrott.
- Csináljuk így mi is! Most azonnal! Mi az a kívánságlista?
Pettson elmagyarázta, Findusznak azonban semmi kívánság nem
jutott eszébe, csak egy sítalp, az öreg ugyanis tavaly télen elkezdett
csinálni egy párat, de csak az egyikkel készült el. Először más dolga
akadt, aztán meg tavasz lett, utána nyár, és szépen elfelejtették. De ezt
inkább Pettsonnak kéne megcsinálni, gondolta a kandúr, a Mikulástól igazi
meglepetést szeretnék. Az öreg felírta egy cetlire, hogy „Meglepetés”.

- És még azt is írd rá, hogy jöjjön! - kérte Findusz.
Az öreg folytatta: „Hogy a Mikulás eljöjjön karácsonykor.”
- Kész, beletehetjük a hógolyóba - mondta végül -, csak először
edd meg az ebédedet!
- Inkább meghagyom a tyúkoknak - mondta sietve a kandúr -,
úgyis szeretik a hideg kását. Gyere, építsük meg a lámpást!
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A lámpást közvetlenül a konyhaablak elé építették, hogy rálássanak
az asztaltól. Findusz az utolsó hógolyót is felhelyezte a tetejére. Ab
ban volt a kívánságlista.
- Majd csak akkor gyújtjuk meg, ha besötétedett, különben nem
lesz elég a gyertya - mondta Pettson.
- Miért, addig nem jön a Mikulás, amíg nem ég a lámpa? - érdek
lődött Findusz.
- Nem, először meg kell gyújtani, és az is fontos, hogy sötét
legyen. A Mikulás nem szeret fölöslegesen mászkálni.
Nehéz egy kismacskának kivárni, míg sötét nem lesz. Pettson hor
dott be fát és ellapátolta a havat, de hiába töltött el sok időt, mikor
végzett, még mindig világos volt. Alighogy bementek a házba, Findusz
megkérdezte, mikor lesz sötét.
- Fíárom-négy óra körül.
- Mikor lesz három-négy óra?
- Még sokára. Figyeld az órát!
A kandúr bement a szobába, és jó sokáig figyelte a kakukkos órát
a falon.
- Pettson, ez nem segít! Egyfolytában nézem, de még mindig vilá
gos van!

7

Mikor az öreg utánament, látta, hogy az óra megállt, ezért felhúz
ta, és körbetekerte a mutatót. Valahányszor a nagymutató elérte a ti
zenkettest, meg kellett várni, hogy a kakukk kiugorjon, és elmondja
a magáét. Hatalmas kakukkolás töltötte be a szobát, míg fél kettő
nem lett.
- Ha a nagymutató felfelé áll, a kicsi pedig itt a négyesen, akkor van
négy óra, és addigra már biztosan sötét lesz - mondta Pettson.
- Menj, foglald el magad addig, lassan telik az idő, ha az ember csak
ül és vár!
Findusz egy darabig hátraszaltókat csinált a heverőn, és közben
időnként kipislantott, hogy megnézze, bealkonyodott-e már. Aztán
megint leellenőrizte az órát. Hú, de lassú, szinte meg se mozdul!, mél
tatlankodott magában, majd hirtelen gondolt egyet, felmászott
a székre, és megtekerte a nagymutatót. A kakukk először hármat,
majd négyet kakukkolt. A kandúr kiszaladt a konyhába, ahol az öreg
épp újságot olvasott.
- Négy óra van, besöté
tedett, gyere, gyújtsuk
meg a lámpát! - kiáltott.
- Nem, nem - mondta
az öreg, és kikukucskált
a szemüvege mögül -,
még világos van, hallot
tam, hogy csaltál. Akkor
lesz sötét, ha már nem
látszik a lámpás.
Findusz felült az asz
talra, és kinézett az abla■kon. Lassacskán már
alkonyodni kezdett, de
nem volt sötét, ezt
sajnos még ő sem állít
hatta.

De azért mintha már halványabban látszódna a lámpa, gondolta, és hu
nyorogni kezdett. Nem ilyen az, ha rendesen lát az ember. A nagy
hunyórgatásban szinte teljesen behunyta a szemét.
- Pettson, már nem látom a lámpát. Gyere, gyújtsuk meg!
Az öreg felnézett a macskára, aki teljesen olyan volt, mintha aludna.
Pettson sóhajtott egyet, és félrerakta az újságot.
- Szörnyű, milyen lassan telik ma az idő! Na, menjünk!

Miután elkészültek, Findusz visszaült a konyhaasztalhoz, és a lám
pást figyelte. Egyre jobban alkonyodott, végül már csak az ablakban
tükröződő kivilágított szobát lehetett látni. A kandúr szorosan hoz
zányomta a pofácskáját az üveghez, hogy közelebbről szemügyre ve
hesse a kinti világot. Meg akarta lesni a Mikulást.
- Szerintem később jön - mondta Pettson. - Addig biztos nem,
amíg el nem alszol. Valószínűleg egy fa mögül figyel, és csak akkor
bújik elő, ha már elszenderedtél.
Findusz megpróbált úgy tenni, mint aki alszik, de a szemhéja mö
gül azért rendesen kukucskált. Semmit nem lehetett látni, csak
a lámpából kiszűrődő halvány fényt.
Ahogy ott üldögélt, észre sem vette, hogy szép lassan lecsukódik
a szemhéja, és elalszik.

2. FEJEZET

- Hurrá, jönni fog a Mikulás! Összedőlt a hólámpás, és a Mi
kulás elvitte a kívánságlistámat! Fogok kapni ajándékot!
Findusz hatalmas izgalomban rontott be a tyúkokhoz. Olyan
korán volt, hogy szinte még mindegyik aludt. Nem értették,
hogy a kandúr mit akar, csak annyit fogtak fel, hogy valami
nagy borzalom történt. Hatalmas kotkodácsolásba fogtak, és
összevissza röpködtek.
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-J ö n a Miku-ku-ku-lás! Összedőlt a hólámpá-pá-pás! Segítség, el
vitte a kívánságlistát! Pettson, segítség!
Pettson berohant az ólba, és megpróbálta megnyugtatni őket:
- Nyugalom, semmi baj! Findusz, maradj csendben!
Valamennyire hatott.
- Az a helyzet - magyarázta Pettson -, hogy tegnap építettünk egy
hólámpást, és megkértük a Mikulást, hogy hozzon ajándékot Findusznak. Nincs semmi baj, a Mikulás nagyon kedves ember. Majd
karácsonykor jön, de az még messze van, ne nyugtalankodjatok!
- Mi is akarunk ajándéko-ko-ko-kot! - nyafogtak a tyúkok. - Mikor
jön, és hol van a lámpás?
- Ti is kaptok ajándékot, persze. De még sokára jön, hajön egyál
talán. Ne is törődjetek vele, még nagyon messze van. Menjetek alud
ni... vagy tojjatok, vagy csináljatok, amit akartok, viszlát!
Amikor Pettson és Findusz rázárta az ajtót a tyúkokra, azok még
mindig tanácstalanul kotkodácsoltak.
- Nem szabad őket felizgatni ennyire! mondta dorgáló hangon az öreg. - Tudod,
milyen eszetlenek, csak megzavarodnak
szegények.
- Csak el akartam újságolni, hogy jön
a Mikulás. Már örülni sem szabad?
- Dehogynem, csak ne izgasd fel őket
fölöslegesen, hisz nem is biztos, hogy
jön.
- De hát... - hebegett Findusz, és
óriási, kérdő szemmel bámult az
öregre összedőlt a lámpás... és el
tűnt a papír. Azt mondtad, hogy...
Pettson észrevette a kandúr csa
lódottságát.
- Ne ess kétségbe - mondta -,
biztosan itt lesz! A lámpás-

módszer mindig bevált kiskoromban, csak tudod, most, hogy így
megöregedtem, nem értem, hogy hogyan. Ezért vagyok olyan tétova.
De ne is törődj vele, így vagy úgy biztosan ellátogat majd!
- Hogyhogy így vagy úgy? - értetlenkedett a kandúr.
- Hát lehet, hogy nem kopog be személyesen, de majd itt hagyja
a zsákját az ajándékokkal.
- De hát pont az a lényeg, hogy személyesen jöjjön, zsákunk ne
künk is van! - fakadt ki Findusz csalódottan.
- Meglátjuk, hogy lesz - vigasztalta az öreg -, pont ez benne az iz
galmas.
Pettsonnak semmi ötlete nem volt, mivel tudná jobb kedvre derí
teni a kandúrt. Szerencsére épp megjelentek a szomszéd gyerekek az
úton. Findusz nagyon szeretett velük játszani, így hát gyorsán eléjük
szaladt, és a Mikulás teljesen kiment a fejéből. Lasse és Josefma tojá
sért jött.
Pettson megkínálta őket keksszel és üdítővel, azok meg elmesélték,
hogyan szokott jönni a Mikulás karácsonykor. Findusz borzasztóan
kíváncsi volt. Felugrott az asztalra, és nagyon figyelt, nehogy egy szót
is elmulasszon. Az öreg észrevette, mennyire kíváncsi, és egyáltalán
nem örült, hogy ennyi szó esik a Mikulásról.

Még baj lehet belőle! A z lenne a legjobb, ha a gyerekek azt mondanák,
hogy nem lehet mérget venni rá, hogy jön. Azt állította, hogy mikor ő
gyerek volt, sosem lehetett teljesen bízni benne. Lasse és Josefina
azonban nem adott neki igazat. A Mikulás igenis minden karácsony
kor eljön, és ők ott szoktak állni az ablaknál, és figyelik, mikor jele
nik meg a lámpájával. És amikor bekopog, odarohannak az ajtóhoz,
és kinyitják. A Mikulás aztán legtöbbször iszik egy kis forralt bort,
üldögél egy darabig, majd kiosztja az ajándékokat. Igaz, egyszer az is
előfordult, hogy csak letette a zsákot, és már el is tűnt.
- Ilyen bizony van - helyeselt Pettson -, sőt szerintem elég gyak
ran megtörténik. Amikor én kicsi voltam, csak bedobta a zsákot,
boldog karácsonyt kívánt, és már híre-hamva sem volt. Legtöbbször
még látni sem lehetett. Gondolom, most is így van.
Akkor Lasse elmesélte, hogy Angliában a Mikulás a kéményen
keresztül érkezik. A gyerekek előző este kiakasztják a harisnyájukat
a kandallóra, és aztán másnap reggel ott vannak benne az ajándékok.
Findusz bizalmatlanul méregette a kályhát. Épp néhány zokni
száradt rajta. Pettson viszont megörült a hírnek. Ez az! Ha rá tud
nám beszélni a kandúrt, hogy így akarjon ajándékot kapni, egy csapásra
megoldódna minden probléma.
- Ragyogó ötlet, Findusz! - ujjongott. - Micsoda remek dolgok
vannak Angliában! Szerintem próbáljuk ki mi is! Felakasztunk egy

harisnyát a kályhára, másnap ott az ajándék, és akkor tuti, hogy itt járt
a Mikulás. Pofonegyszerű, mit szólsz hozzá?
A kandúr ránézett az öregre. - Azt akarom, hogy az igazi Mikulás
jöjjön, nem pedig holmi harisnya! - sziszegte mérgesen.
- Szerintem pedig kitűnő ötlet - motyogta az öreg szinte csak ma
gának. De nem volt mit tenni, belátta, hogy Findusz ugyanarra a Mi
kulásra vágyik, mint a gyerekek.

Mikor Lasse és Josefina hazaindult, a kandúr is kiment velük. Pettson utánuk pillantott. Bizony fel kell készítenie a kandúrt, hogy nem
biztos, hogy olyan lesz a Mikulás, aki majd bejön és forraltborozik.
Olyan is van, akit alig lehet látni, és szinte meg sem szólal.
Amikor a gyerekek eltűntek az úton, Findusz visszajött, és lerázta
a bundájáról a havat.
- Pettson, most már tudod, hogy a Mikulás minden karácsonykor
eljön - mondta. - Ha hozzánk nem jön, nincs igazság.
- Szerintem is - felelte az öreg -, reménykedjünk! De megígérem,
hogy ajándékot azért mindenképp kapni fogsz.
-A z egyetlen, amit kérek, hogy itt legyen a Mikulás, mert látni sze
retném. Ha nem jön, nem akarok több karácsonyt!
Látszott rajta, hogy komolyan gondolja. Ha nem lesz Mikulás, teljesen két
ségbefog esni, és oda az egész ünnep. Azt fogja hinni, hogy rajta kívül min
denkihez ellátogatott, és ki az, aki ezt nem venné zokon? Nincs mese, ki kell
találni valami Mikulást. De hogy?
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- Ne lógasd az orrod - mondta Pettson mérget vehetsz rá, hogy
eljön.
- Megígéred? - kérdezte Findusz kissé derűsebben.
Az öreg habozott egy pillanatig, majd kijelentette: - Igen, megígé
rem.
Jó kis gondot vett magára, nem lesz nyugta egész karácsonyig. Egy
előre sejtelme sem volt, mit csináljon. Majd csak lesz valahogy, gondol
ta, de a harisnya azért egyszerűbb lett volna!

3. FEJEZET

Másnap Pettsonnak hólapátolás közben megint eszébe jutott a Miku
lás, meg hogy megígérte, hogy eljön. Sose ígérjünk meg olyasmit,
amit nem tudunk betartani! Fogalma sem volt, mit tegyen, hisz
a szomszédokat nem kérhette meg, hogy mikulásruhát öltsenek egy
macska kedvéért! Még azt hinnék, elment az esze. Es ő sem öltözhet
fel, mert nem hagyhatja a kandúrt magára.
Csinálnom kell egyet, morfondírozott magában, csak... az a baj, hogy
nem rakhatom ki egyszerűen az ajtó elé. Valahogy mozognia is kell, hogy iga
zinak tűnjön. Olyat kell bütykölnöm, ami tudjárni, bekopog az ajtón, bead
ja az ajándékot és elmegy. Sőt lehetőleg még azt is mondja, hogy „Kellemes ka
rácsonyt. ” Hogy lehet ilyet csinálni? Lehetetlen. Sehogy.
/
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Felvett egy adag havat a lapátjára, de aztán megint megállt.
...Vagy mégis?, törte a fejét. A gépek tudnak mozogni, és egy zsinóron rán
gatott bábunak is csak meg kell húzni a madzagját. Talán... nem is olyan...
lehetetlen...
Megállt, és a havas lapáttal a kezében gondolkozni kezdett. Findusz
óvatosan a háta mögé lopakodott, hatalmasat ugrott, és beleordított
a fülébe: - BAH! - Pettson felnyögött, és akkorát rezzent, hogy az
összes hó ráment a nadrágjára.
- Megijedtél? - vigyorgott a kandúr.
- Igen, nagyon - felelte az öreg, és leseperte magáról a havat épp
eszembe jutott valami.
- Találmány? Úgy néztél ki, mint aki valami nagyon bonyolult dol
gon töri a fejét.
Pettson felnevetett: —Hát elég bonyolult!
- Mi az? - kérdezte a kandúr, miközben ott lábatlankodott az öreg
körül. - Érdekes? Meglepetés nekem?
- Nem, egyáltalán nem érdekes - mondta Pettson, és megpróbált
közömbösnek látszani -, szörnyen unalmas.
- De akkor mi az? - nyafogott a kandúr.
Pettson gyúrt egy hógolyót.

- Egy... hógolyódobáló! Minden nyávogó macskát megdobál, ame
lyik túl sokat kérdez!
Ezzel megcélozta a kandúrt, az meg félreugrott, és máris kezdőd
hetett a játék. Hatalmas hógolyócsatát vívtak, míg végül Pettson sap
kája egy találattól le nem repült a fejéről, ő maga pedig megcsúszott,
és belehuppant egy hóbuckába.
- Hú, most már nem bírom! - pihegett. - Gyere, menjünk be, fel
akasztalak száradni, teljesen átázott a bundád! Apropó, meg kell rak
nom a tüzet, már biztosan kialudt.
Ez lesz majd egész idő alatt, gondolta az öreg befelé menet. Findusz
állandóan nyaggatnifog, hogy mit csinálok. Meg kell neki engednem, hogy se
gítsen, csak nehogy rájöjjön, mivel foglalkozom. Ki kell találnom miamit, ami
hasonlít a Mikulásra, és majd azt mondom, azt csinálom. De mi hasonlít rá,
ami mozog?
Benézett a kályhába.
- Megint elaludt - morogta. - De jó lenne egy önműködő kályha,
ami ha kihűlt, magától bedobálja a fát!
- Mit mondtál? - kérdezte
Findusz.
- Hogy jó lenne egy
önműködő tűzmegrakó...
Ez az, eztfogom mon
dani!
- Milyen önmi
csoda?

- Egy önműködő tűzmegrakó, ami magától bedobja a fát a kályhá
ba - magyarázta Pettson. - Ide tennénk a kályha elé, és ha az egyik fa
darab elégett, csak megkocogtatná az ajtót, és beszólna: „Van még
bent néhány aranyos, égő... fahasáb?” Na jó, ezt akár nem is kéne
mondania, elég, ha kinyitná az ajtót, és bedobna egy zsák vagy akár
csak egy darab fát, aztán meg szépen elmenne.
- Elmenne? - csodálkozott a kandúr.
- Nem, természetesen maradna - helyesbített az öreg. - Itt állna
a kályha előtt, és ha eltelt, mondjuk egy fél óra, megint bedobna egy
fát.
- Akkor először mégsem kéne kopognia?
- Nem, fölösleges. Ennek legalábbis.
Findusz gyanakodva nézte a hóbortos öreget. - Hogyhogy ennek?
Olyan furcsákat beszélsz! Ülj le inkább, és igyál egy kis kávét!
Rádfér.
- J ó ötlet, köszönöm, pont ezt akartam.
Pettson hozott papírt meg ceruzát, és elhelyezkedett egy csésze
kávéval a pádon. Miután ivott egy kortyot, elkezdett vonalakat raj
zolni.
- Mi ez? - kérdezte Findusz.
- Egy olyan tűzmegrakó. Ez a kályha, ez meg az ajtó.
- Értem.

Csend volt egy darabig. Pettson a távolba meredve töprengett, mi
közben ivott egy kortyot.
- Már csak az önködő tűzmegrakó hiányzik - állapította meg Findusz egy idő múlva.
Az öreg sértődötten pillantott rá.
- Ha itt állsz és bámulsz, nem tudok gondolkozni - mondta.
- Menj, csinálj valamit! Feküdj le aludni, ez a macskák dolga!
- De hát nemrég keltünk fel! - méltatlankodott a kandúr.
- Nem baj, menj, befeküdhetsz a konyhaszekrénybe, csak maradj
csendben! Épp kitaláltam valamit.
Pettson teljesen belemerült a gondolataiba. Úgy tűnt, kedvet ka
pott a Mikulás-készítéshez, noha az előbb még teljesen lehetetlennek
tűnt a vállalkozás.
Nem is tudtam, hogy egy ilyen kelekótya öregnek ilyen jó ötletei is támad
hatnak, gondolta Findusz, miközben a szekrény felé tartott. Nem
mintha különösebben álmos lett volna, de régen aludt már lábasban.

4 . FEJEZET

Pettson a szobában üldögélt, és megpróbálta maga elé képzelni
a közelgő karácsonyestét.
Szóval itt ülünk délután, a karácsonyfán égnek a gyertyák, a kályha árasztja
a meleget, kint pedig sötét van. A mikulásgépet előtte kiteszem az előszobába,
úgy, hogy Findusz ne vegye észre. Most már csak az a kérdés, hogyan
tovább. Ekkor kopognak, és Findusz azonnal odarohan, hogy megnézze
a Mikulást, De amikor kinyitom az ajtót, nyomban észreveszi a gépezetet, és
felsikít: „Segítség, egy mikulásgép!”, és ezzel oda az egész ünnep.
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Findusznak nem szabad a bábu közelébe kerülni, egész idő alatt ülve kell
maradnunk a heverőn. Mást kell kitalálni.
A Mikulásnak valahogy el kell jutnia a szobaajtóig, morfondírozott az
öreg. Ha teszem azt, csak bekukucskál, és elég alacsony, a szobában meg
majdnem sötét van, akkor talán sikerül. De mi van azután? Ha átadta
a zsákot, Finduszt lehetetlen lesz visszatartani. Kiszalad majd az előszobába,
hogy találkozzanak. A Mikulásnak addigra el kell tűnnie. De ha Findusz
kinyitja a bejárati ajtót, hogy megnézze, mi lett vele, nem állhat ott a gép.
Hogy legyen?
Pettson terve lehetetlen vállalkozásnak tűnt. Kiment az előszobába,
és vizsgálódni kezdett. Lemérte a karjával az ajtók közötti távolságot,
kinyitotta a bejáratot, nézegette az előszobát, leellenőrizte, hogy me
lyik irányba nyílik az ajtó...
Findusz utánozni kezdte. Keresztülgyalogolt az előszobán, meg
mérte az öreg lábát, felemelte a csizmát...
Pettson csodálkozva nézett rá. - Mit csinálsz?

- Segíteni akarok - jött a válasz mit keresel?
- Semmit - felelte az öreg, és visszatért a munkájához.
- Mit nem keresel? - nyafogott a kandúr.
- Semmit nem keresek.
- Ott van a csizma mögött.
-M i?
- A semmi. Semmi nincs a csizma mögött.
- Rendben - mondta Pettson zavartan. - Legközelebb tudni fo
gom, ha semmire nem lesz szükségem, de most gondolkoznom kell.
Menj, foglalkozz valami mással!
- Nem tudom, mit csináljak - nyavalygott a kandúr.
- Menj fel a padlásra, szeretsz ott játszani! - javasolta az öreg, és ki
nyitotta az ajtót. - Nyomás felfelé, viszlát!
Findusz felszaladt a padlásra, az öreg pedig tovább gondolkozott.
Hogy legyen? Hogyan készítsek olyan Mikulást, ami bekopog, bejön az elő
szobába, elmegy a szobáig, megkérdezi, hogy „Laknak-e itt rendes macskák?”,
aztán pedig itt hagyja az ajándékot, és kimegy anélkül, hogy Findusz rájönne
a csalafintaságra?, nyugtalankodott. Nem megy. Meg kell neki mondanom,
hogy nincs Mikulás. Kész, nem tudok csinálni, nemfoglalkozom vele többet.
Túlságosan bonyolult.
Egy utolsó csalódott pillantást vetett az előszobára, majd leült egy
csésze kávéval a konyhában, és úgy tűnt, minden reményt feladott.
Kis idő múlva azonban látszott rajta, hogy már megint gondolko
zik, számítgat, azon töpreng, hogyan csinálná,
ha mégis megépítené a gépet, noha egyszer
már megállapította, hogy lehetetlen
Ekkor meghallotta Findusz han£
a padlásról: - Pettson, segítség!
- Mi van?
- Segítség, elbújtam, és nem talált
magam!
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Az öreg elmosolyodott, mert jól ismerte ezt a játékot. Amint felért
a padlásra, azonnal keresni kezdte a kandúrt:
- Szóval már megint elvesztél! Itt nem vagy... itt sem. Tényleg tel
jesen eltűntél!
Findusz ekkor hirtelen Pettson háta mögött termett, széttárta mind
a négy mancsát, és hatalmasat üvöltött. Mire azonban az öreg meg
fordult, eltűnt egy láda mögött. Pettson akárhol kereste, mindig
odébb állt.
- Különös - mondta őszinte meglepetéssel az öreg, majd körbe
sétált a padláson, és bekukkantott néhány helyre. A kandúr egyszeri
ben megint előugrott, sziszegett egyet, de a következő pillanatban
már megint nem volt sehol.
- Tényleg furcsa! - jegyezte meg Pettson. - Ez a kandúr bizony ala
posan eltűnt. Az lesz a legjobb, ha telefonálok a rendőrségnek.
Úgy csinált, mintha elindulna lefelé, de csak annyi történt, hogy
a legfelső lépcsőfokon dobogni kezdett a lábával. Findusz hirtelen
előpattant a rejtekhelyéről. A ládának, amibe belebújt, sarokvassal
volt rögzítve a teteje, ezért úgy nézett ki, mintha a láda ajtaja lett
volna.
s

- Á, szóval itt vagy! - nevetett az öreg. - Alaposan becsaptál, nem
láttalak semerre.
-Jó l el tudok bújni, mi? Fordulj meg és csukd be a szemed, megint
eltűnők...
-Jaj, ne... vagyis... dehogynem! Persze, ez a meg
oldás! - fakadt ki boldogan az öreg, mert ragyogó
ötlete támadt. A kandúr szájtátva meredt rá:
- Mi olyan furcsa ezen? - csóválta a fejét,
majd fogta magát, és megint elbújt.
Pettsonnak az az ötlete támadt,
hogy a gépet beledugja az előszobá
ban egy ládába. Ha az egész szerke
zetet beleépíti, a bábu elő tud bújni
a nyílásán, sőt vissza is ér, mire
Findusz odaszalad hozzá. így mi
kor a kandúr kimegy az előszobába,
a Mikulás már el is tűnt, és Findusz
mindent a szokott rendben talál.
Akkor viszont már most oda kell
helyezni a ládát, hogy a kandúrnak legyen ideje
megszokni, és ne karácsonykor gondolja, hogy
furcsa, hogy ott áll.
Pettsonnak visszatért a feltalálókedve. Ez a zseniális ötlet azt sugall
ta neki, hogy mégiscsak meg lehet csinálni a gépet. Ráadásul teljesen
maga találta ki. Olyan volt, mintha a masina gyakorlatilag már el is
készült volna. Már csak be kell szereznem egy megfelelő nagyságú ládát,
a többi gyerekjáték lesz.

5. FEJEZET

Pettson másnap fogta a szánkóját, és elindult a ládáshoz. Findusz ott
hon maradt, mert a tűzre kellett vigyáznia. Az öreg azzal vigasztalta,
hogy ha majd elkészül a tűzmegrakó, annyiszor mehet vele, ahány
szor csak akar.
Útközben azon gondolkozott, hogy szabad-e heteken keresztül így
áltatnia a kandúrt, hogy aztán jól becsapja a Mikulással. Állandóan
lelkiismeret-furdalása támadt, ha azt mondta, hogy a tűzmegrakót
csinálja, hisz nem így volt. Nehezére esett hazudni, különösen olyan
valakinek, aki szerette és bízott benne.
Azzal nyugtatta magát, hogy csak azért teszi, mert szegény kandúr
azt hiszi, hogy van Mikulás, aki mindenkit meglátogat karácsonykor.
Persze hogy szomorú lenne, ha hozzá nem jönne el.
/
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Nem volt nehéz kitalálni, melyik a ládásüzlet. Az egész ház úgy né
zett ki, mint egy nagy láda.
Több rakás doboz állt a ház előtt felhalmozva, mellette a felirattal:
LEÉRTÉKELT HALASLÁDÁK. DARABJA MA CSAK 95 ŐRE.
Az ajtócsengő jelezte, hogy Pettson belépett. Mindenütt ládák áll
tak, különböző nagyságban: volt ott közönséges faláda, krumplisláda,
kartondoboz, szépen kicifrázott ládikó, masszív pléhdoboz és üres
gyufásdoboz. Pettson érdeklődve nézett körül, miközben várakozott.
Ételszag terjengett.
Nemsokára megjelent az eladó. Linneának hívták, de a férje csak
Ládikának szólította. A nagy sietségtől alig tudta befejezni az evést.
- J ó napot, Pettson! - köszönt vidáman. - Épp most fejeztük be az
ebédet, Henrik is jön mindjárt. Olyan sokat eszik, hogy alig lehet ki
várni.
- De jó illat van - mondta Pettson -, mi ez, spárgaleves?
-Jaj, ne is mondja! - kiáltott fel Linnea, mert tudta, milyen finom
/
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tud lenni a spárgaleves. - Sült makaróni, ezt eszünk mindennap.
Akármit mondok, Henrik hallani sem akar másról.
Nevetni kezdett, pedig nem örült, hogy így van.
- De hagyjuk ezt, annyi más érdekes dolog van a világon! Mit csi
nál, vásárolgat? Milyen jó! Ritkán jár errefelé. Látja, mennyi láda van
itt? Amikor hét éve megnyitottuk az üzletet, két üres ládánk volt,
mostanra meg nézze, hogy megszaporodtunk! Nem rossz, mi? Az
emberek rákaptak a ládavásárlásra. Kártyát, villát, mindenfélét tarta
nak benne... Nemrég érkezett néhány műanyag doboz Amerikából,
rózsa van a tetején, nézze csak... nem egyet eladtunk már.
Pettson gondosan megnézte a fehér, sima dobozkát. Valami új,
különös anyagból készült, fogalma sem volt, mi az.
- Na jó, kicsit túlzás, hogy eladtuk - folytatta Linnea -, mondjuk
úgy, elvittek néhányat kipróbálni. Az a legújabb szokás, hogy az em
berek mindenfélét hazavisznek,- aztán ki tudja, visszakapjuk-e őket.
Már itt is van Henrik.
Henrik jól megtermett, hangos ember volt. Azzal kezdte, hogy ha
talmasat böfögött.
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- Hú, de finom volt ez a makaróni, nincs is ennél jobb dolog a vilá
gon! Istenke hozta, Pettson, rég találkoztunk! - Ezzel előrelendítette
az egyik öklét, a másikkal meg jókorát csapott Pettson hátára.
- Mi járatban van? Ja, persze, biztosan ládát keres. Igaza van. Itt
mindent megtalál, amire csak szüksége lehet. Van valami speciális kí
vánsága? Látta már ezeket az új amerikai különlegességeket? - kér
dezte, és kivette Pettson kezéből a kis fehér dobozt.
Az öreg épp mondani akarta, hogy most nézte meg, de Henrik
nem hagyta szóhoz jutni.
- Ez itt, barátom, igazi műanyag! Vadonatúj! Amerikából, vagy
ahogy manapság mondják, az USA-ból. Ha egy évig kint felejti, ak
kor sem romlik meg benne a sütemény, azonkívül teljesen igényte
len. En személy szerint ugyan szebbnek találnám a szarvasos mintát,
de a hölgyek kedvéért rózsa van rajta. Mit szól hozzá? Vagy inkább
más érdekli? Mi legyen az?
Pettson zavarba jött, nem tudta, hogyan fogjon hozzá.
- Egy nagyon nagy ládát keresek... a csizmáimnak az előszobába.
- A csizmáinak? Pont van egy ilyenünk. Ládika, vedd le a csizmás
ládát!
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Linnea leemelt egy csizma formájú,
régi, masszív fakasznit.
- Tessék - mondta Henrik kiváló fa,
külön szellőzőlyukakkal. Még 50-es csiz
mák is elférnek benne. Remélem, ennél
nem nagyobb a lába - tréfálkozott. Ha meg idegesíti a macskája,
tegye bele azt.
-J ó láda - tétovázott Pettson -, de
nekem... nagyobb kellene, mert ren
geteg csizmám van, és azonkívül a párná
imnak is kell a hely.
- A párnáinak? Persze, világos, azokat is tartani kell valahol. Ehhez
mit szólna? - kérdezte a férfi, és rámutatott egy hatalmas alkot
mányra. - Számtalan párna elfér benne. Sokat eladtunk már belőle,
több mindenre is használható. Egyesek például a talicskájukat tartják
benne éjszakára, mások meg ezen küldik el magukat a vasúton. Sok
kal olcsóbb ugyanis feladni egy ládát, mint megvenni a vonatjegyet.
Azonkívül úgy rendezi be magának, ahogy kedve tartja. Ha akarja,
beletehet például egy hintaszéket meg egy lámpát, és aztán teljes
nyugalomban fejtheti a rejtvényt. Legalább nem zavarja az a csomó
beszédes öregasszony! Még a macskáját is elviheti, a kutya se veszi
észre. Ha meg aludhatnékja támad, csak vesz egy másik ládát, és át
építi... így ni... bedugja ide a lábát, és szépen egyenesen fekszik. Jó,
mi? Egy egész hálókocsit kap a pénzéért!
- Henrik - szakította félbe Linnea óvatosan -, nem mutatnád meg,
hogy kell?
- Dehogynem! - mondta a férfi, és máris összekapcsolt két ládát,
miközben egész idő alatt magyarázott. A végén bemászott, és magá
ra húzta a ládák fedelét. Linnea ekkor kívülről rákattintotta a lakatot.
- Pihenj csak egy kicsit, kedves Henrik! Ha majd kiböfögted ma
gad, este kinyitom.
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Henrik éktelen dörömbölésbe fogott, a felesége azonban nem
törődött vele. Végre megkönnyebbülhetett.
-Jöjjön, Pettson, mutatok valamit! - mondta. - Azt hiszem, pon
tosan tudom, mit keres.
Átvitte az öreget a helyiség túloldalára, és előhúzott egy ládát, ami
nagyságban épp megfelelt a mikulásgépnek. Pettson pont ilyenre vá
gyott!
Linnea elégedetten mosolygott. - Tudtam én. Előszobába való.
- Csak... ki lehet nyitni valamelyik oldalát? - kérdezte Pettson.
- Persze - felelte Linnea. - Ki lehet nyitni elöl... vagy oldalt... vagy
a másik oldalon. Meg természetesen felülről is. De gondolom, ma
gának inkább a teteje miatt kell.
- Igen, de hogy találta ki? - csodálkozottPettson.
Linnea kacéran elnevette magát:
- Á, tudja, mi nők nagyon értünk a párnákhoz meg az előszobák
hoz. Az ilyesmi kifejlődik. Egy ládaárus sok mindent lát ám a mun
kája során! Ilyet is, olyat is - tette hozzá bizalmasan.

32

/

- Értem - jött zavarba
az öreg
nekem min
denesetre most pont egy
ilyenre van szükségem.
Nem is hittem volna,
hogy ekkora szerencsém
lesz. Mennyibe kerül?
Linnea lehalkította
a hangját. - Nem sokba.
Vigye el, próbálja ki az
ünnepek alatt, aztán
meglátjuk! Bizto
san megegyezünk.
- De... ha tönkremegy,
ki kell fizetnem. Jó len
ne tudni, hogy van-e rá
pénzem.
Linnea egy pillantást vetett a henrikes láda felé. A férfi még mindig
szitkozódott. Az asszony suttogni kezdett:
- Vigye csak el nyugodtan, azt szeretném, hogy az összes láda el
fogyjon! Mindenkinek osztogatom, csak legyen már vége. Unom,
hogy ládákat kell árulnom, inkább elmennék Afrikába oroszlánokra
vadászni.
Ahogy ezt kimondta, hirtelen rábámult Pettsonra, mintha megijedt
volna a saját szavaitól. Az öreg csodálkozva fogadta a pillantást.
- Afrikába? - kérdezte hitetlenül, majd csönd lett néhány másod
percig.
- A, felejtse el! - tért vissza Linnea az álmodozásból. - Kiszállítsam
a ládát?
Pettson megköszönte az ajánlatot, és szép csendben kivitték a szer
zeményt a kis teherautóhoz.
x

_
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Miután beállították otthon az előszobába, Linnea elköszönt,
az öreg pedig elégedetten tűnődni kezdett.
- Itt lesz a helye? - kérdezte Findusz.
- Igen. Nem szép? Mindig is szerettem volna ide egy ládát.
A kandúr kissé kételkedve nézett az öregre, majd visszafordult
az új bútordarabhoz.
- Szerintem furcsa - állapította meg.
- Ha gondolod, tehetünk rá egy gyertyatartót... vagy egy térítőt,
a belsejében meg majd csizmákat tárolunk. - Ezzel máris hozott egy
gyertyatartót meg egy dobozt, és elhelyezte a láda tetején.
- Nyugodtan segíthetsz, ha akarsz - javasolta.
A kandúrnak megtetszett az ötlet. Szétnézett a lakásban, és a végén
rátett egy cipőt, egy zsoltáros könyvet, egy fényképet meg egy pici
serpenyőt. így már ő is meg volt elégedve a ládával.
Néhány nap múlva megszokja, és el isfelejti, hogy ott van. Most már csak
meg kell építeni a gépet, gondolta az öreg.

6. FEJEZET

Derűs hangulatban telt a következő nap. Pettson előző este végig
a gépen törte a fejét. Annyit rajzolt meg számolt, hogy az egész konyhaasztal tele lett papírral. Időnként odafirkantott egy-egy fadarabot meg
kályhanyílást, hogy ha Findusz megnézi, úgy tűnjön, mintha a tűzmegrakóval foglalkozna. De a kandúr nem nagyon törődött a zavaros
rajzokkal, fogalma sem volt, mit ábrázolnak.
Meglehetősen nehéz mikulásgépet készíteni - az öreg nem is tu
dott mindent egyszerre kitervelni. Majd szépen apránként, gondolta.
Először is szüksége volt egy fogaskerékre meg egy fogasrúdra, hogy
egyáltalán el tudja kezdeni a munkát.
Nem sokszor fordul elő az ember életében, hogy ellenállhatatlan
vágyat érez fogaskerekeket készíteni, de Pettsonnal most így volt.
Kisietett a műhelybe.
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Findusz hatalmas gyephokimeccset
játszott magával. Elviselhetetlen volt az
izgalom, senki nem tudta megjósolni, ki lesz
a győztes. Néhány apró állatka volt a szurkolótábor,
de mikor a kandúr épp be akart lőni egy büntetőt
maga ellen, hirtelen megfogták a labdát, és önfeledt
üvöltéssel elfutottak. Findusz végigkergette őket
a házon, egészen a hálószobáig. Ott aztán lefeküdt,
és addig leste őket, míg el nem aludt.
Mikor felébredt, észrevette, hogy egyedül van, és
gyorsan kiszaladt a műhelybe. Az öreg egész jól ha
ladt a munkájával. A fogaskereket már elkészítette,
és most épp a rudat próbálta megcsinálni. Mérics
kélt, fúrt-faragott, kis botokat szurkált bele egy
deszkába.
Findusz is alkotni akart. Talált a földön néhány
apró deszkát, vasdarabot, szöget, drótot és elkezdett
feltalálni. Még nem döntötte el, mire lehet majd
használni őket, de gondolta, a végére kitalálja.
Mindketten csöndben dolgoztak, teljesen bele
merülve az alkotásba. Mikor Pettson elkészült

a rúddal, hozzáerősített egy deszkát a gyalupadhoz, belevert
egy szöget, és ráerősítette a fogaskereket. Alighogy megfor
gatta, a rúd mozogni kezdett, vagyis működött! Az öreg né
hányszor megismételte a műveletet, de aztán felállt és aggód
ni kezdett.
Azon gondolkozott, hogyan lehetne megcsinálni, hogy
a rúd először előremenjen, aztán megálljon, és csak utána
menjen vissza úgy, hogy a kerék közben végig mozog. Elég
fogas kérdés, bizony előbb kellett volna kifundálni a módját!
- Iszom egy kávét, hátha rájövök közben - mondta.
Hirtelen magas, csipogó hang ütötte meg a fülét: - Findusz, játszol? - Aztán pedig nevetés.
Valaki bedobta a labdát, amivel a kandúr a konyhában játépp a gyalupadon állt az építménye mellett, és
t-

utánanyúlt a repülő labdának. Sikerült ugyan elkapnia, de a sa
ját találmányát és a fogaskereket is felborította. Leesett három
fog.
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-Jaj, ne, a fogaskerekem! - hördült fel az öreg.
-Jaj, ne, a gépem! - kiáltott a kandúr.
Pettson egyformán mérges és szomorú lett: - Mit csináltál?! Most
nézd meg, lejött egy csomó fog!
- Mit vagy úgy oda, csak néhány darabról van szó! Nézd meg
inkább az én gépemet, teljesen tönkrement! - fakadt ki erre Findusz,
és máris szemügyre vette a kárt: - Ez a pálca például meglazult, itt
meg volt egy szög. Azonnal helyre kell hozni! Neked van egy halom
pálcád, mit számít az a három vacak...
- Igen, de ha a fogaskeréken akár egy fog is hiányzik, megáll a rúd...
ott...
Pettson félbeszakította a mondanivalóját, és a szakállán keresztül
felderült az arca.
- Különben ott megáll a rúd! Ez az! Egyszerűen elveszek néhány
fogat, és meg van oldva a probléma! Köszönöm, Findusz. Gyere,
menjünk be kávézni, a többit ráérünk később is kitalálni!
A kandúr értetlenül figyelte, hogy az öregnek mitől lett hirtelen
ilyen jókedve.
- Rendben. Szólj csak bármikor, szívesen segítek!
Pettson egész nap a masinájával volt elfoglalva. Ha nem a műhely
ben tartózkodott, bent ült a konyhaasztalnál és terveket készített.
Findusz labdázás közben eleinte megpróbálta tanácsokkal ellátni,
mert élvezte, hogy olyan jól sült el, mikor lerántotta a fogaskereket.
De aztán megunta, hisz nem valami felemelő látvány, ha valaki állan
dóan csak ül és az agyát töri. Azonkívül mintha az öreg már nem is
örült volna úgy a javaslatainak.
A kandúr felült az asztalra, és várta, hogy történjen valami. Unal
mában a labdát gyúrogatta, mint valami húsgombócot. Az öreg gon
dolkodó tekintete hirtelen megállt az ide-oda mozgó tappancsokon,
elakadt a lélegzete, és a tekintetével majd átfúrta az asztalt. így
szokott tenni, ha új ötlete támad.
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- Megvan! - mondta lélegzet-visszafojtva, és rámutatott Findusz
lábára. - Ezt fogom csinálni, csak fordítva!
Felállt, mint akinek hirtelen siethetnékje támadt. A kandúr csodál
kozva nézett rá.
- Mi van ezen olyan furcsa? - jegyezte meg, miközben egyre gyor
sabban lökdöste a labdát.
Pettson azonban nem törődött a labdával, hanem azonmód kisie
tett a műhelybe.
- Koszi, Findusz, ragyogó ötletet adtál! - kiáltott, mielőtt eltűnt
volna. A kandúr értetlenül bámult utána.
Totál bedilizett szegény a tűzmegrakó óta, sajnálkozott. Sehova nem vezet
az a rengeteggondolkozás! De ha azt nézzük, mennyitfoglalkozik vele, egész
biztos nemsokára elkészül!, gondolta Findusz.

7
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Pettson rájött, miként lehet a gépet úgy megépíteni, hogy a mikulás
bábu visszamenjen a ládába. Azért rohant ki olyan gyorsan a műhely
be, mert ki akarta próbálni, működik-e.
Működött ugyan, de az öreg lassan belátta, hogy csinálnia kell egy
teljesen új fogaskereket. Minthogy azonban már beesteledett, nem
volt kedve hozzá, inkább visszament a házba. Gondolta, előveszi a ta
lálmányok könyvét, hátha talál benne néhány használható ötletet.
Mivel a konyhaasztalon még mindig nem történt semmi érdekes,
Findusz feltette az egyik lábát, és elkezdett egy fakanalat egyensú
lyozni a tappancsán.
- Már nem gondolkozol? - kérdezte, mikor az öreg elhelyezkedett
a könyvvel a pádon.

- De, egyfolytában jár az agyam.
- Akkor miért olvasol? - értetlenkedett, és úgy belehajolt a könyv
be, hogy Pettson nem látta tőle a betűket.
- Mert ez a könyv a mechanikáról szól, vagyis arról, hogyan lehet
gépeket készíteni - magyarázta, miközben leemelte a kandúrt. - Em
lékszem, van itt benne valami egy emberről, aki nagyon értett az
ilyesmihez. Polhemnek hívták, és készített egy mechanikai ábécét.
- Pettson teljesen belefeledkezett az olvasásba.
Findusz hatalmas léptekkel rótta a köröket az asztal körül, és köz
ben ezt motyogta magában:
- Machanikai ábécé, persze! Mochonikai íbící! Muchunikai
úbúcú...
- Rengeteg dologra rájött a gépek mozgathatóságával kapcsolatban
- folytatta az öreg. - Például, ha van egy kerék, aminek az egyik szé
léhez egy rudat rögzítünk, akkor a kerék forgása ide-oda mozgatja
a rudat. Vagy ha egy rúd előre-hátra mozog, akkor hogyan fog egy
hozzákapcsolt másik rúd lefelé-felfelé mozogni.
- De hiszen ilyet én is tudok - mondta Findusz. - Fia ezzel
a lábammal elkezdek körözni, a rúd így mozog előre és
hátra. - Hogy megmutassa, bal
hátsó lábával körözni kezdett, jobb
mellső lábával pedig a fakanalat
mozgatta előre-hátra. Úgy eltú
lozta a mozdulatait, hogy a végén
leesett, és elvágódott a földön.
Pettson épp csak felhúzta
a szemöldökét, és a fejét csóvál
va máris folytatta az olvasást.
Hozzászokott már ehhez. A kandúr
visszamászott az asztalra.
- így fog működni az önködő tűzmegrakó? - háborodott fel.
- Igen, csak nem ennyire vadul - felelte Pettson.
- De ez akkor is olyan életveszélyes, hogy agyonütheti magát vele
az ember!
/

41

- Az nem lenne jó - morogta az öreg olvasás közben, ugyanis meg
találta a Polhemről szóló fejezetet. Sajnos nem volt valami hosszú,
semmi hasznát nem vette. Viszont meglátott három kis rajzot a me
chanikai ábécéből, amiket alaposan szemügyre vett. Findusz a kép elé
furakodott, hogy még közelebbről lássa a rajzokat.
- Szerinted már mindent elolvastam? - mosolyodon el az öreg
a kandúr makacsságán.
- Igen - felelte határozottan Findusz, - sőt a gondolkozást is be
fejezted, mehetünk amőbázni.
Kockacukorral amőbáztak az asztalterítőn. A kandúr mindig úgy
alakította a szabályokat, hogy ő győzzön. Ezért is akart játszani.
Aztán eljött az alvás ideje.
Amikor lefeküdtek, Pettsonnak megint eszébe jutott Polhem és
a mechanikai ábécé. Úgy emlékezett, mintha egyszer régen már lát
ta volna az összes modellt, de már csak azok maradtak meg a fejében,
amik le voltak rajzolva a könyvben. Szeretett volna ugyanolyan talá
lékony lenni, mint Polhem. Vagy legalább a szomszédja lehetne,
hogy segítséget kérjen tőle a gépéhez!
Az öreg félálomban látta magát, amint belép egy házba. A ház kü
lönös módon nagyon hasonlított a saját műhelyéhez. Az ajtó fölött
egy táblán az alábbi felirat volt olvasható: POLHEM GÉPÉSZ
MŰHELYE. Amikor Pettson átlépte a küszöböt, az ajtó fölött meg
szólalt egy csengő. A műhely belülről egy régi kereskedéshez hason
lított, de azért felismerte a saját helyiségét. A pult mögött a Mikulás
állt, egy szigorú maszk volt az arcára erősítve. Pettson tudta, hogy ez
csakis Polhem lehet.
- Szép jó napot, Pettson, rég nem járt errefelé! - köszöntötte a Mi
kulás. Olyan volt a hangja, mintha egy mély kútból jött volna.
-J ó napot, Polhem! - felelte Pettson óvatosan. - Nemsokára kará
csony. Boldog karácsonyt!
- Igen, tudom, azért vettem Mikulás-ruhát. Mivel szolgálhatok?
- Egy mechunikai íbécét keresek...
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- Mit? - nézett rá Polhem szigorúan.
- Egy mechanikai ábécét, bocsánat.
- Ez már más - enyhült meg a feltaláló tessék. - Ezzel előhúzott
egy nagy ládát, amiben a mechanikai ábécé modelljeit tartotta. Pettson mindent alaposan megnézett. Itt aztán az összes kérdésére meg
találhatja a választ! De szó mi szó, némelyiket azért elég nehéz volt
megérteni. Kivett egyet, hogy közelebbről megnézze.
- Csak vigyázat, óvatosan! - figyelmeztette a feltaláló. - Ha tönk
reteszi, elveszem a macskáját.
Pettson gyorsan visszahelyezte a szerkezetet, és tovább nézelődött.
- Ez az - mondta Polhem —,mindent a szemnek, semmit a kéznek.
Egy kis idő elteltével újra megszólalt, de most már barátságtalanabb
volt a hangja:
- Nem mondhatám, hogy a gyors döntések embere. Nehezére esik
választani, mi? Jöjjön inkább, mutatok valami mást! Mit szólna egy
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önműködő bábuhoz? - Ezzel máris elővett egy mikulásbábut, fel
húzta, és kitette a pultra. Teljes homályban voltak, csak a szerkezet
világított. Az üzlet, ami az előbb még Pettson műhelyére hasonlított,
most hideg, sötét helyiségnek tűnt. A Mikulás puhán és elevenen
mozgott, mintha igazi lenne. Odament az öreghez, levette a puttonyt
a válláról, és előszedett belőle egy még kisebb bábut, ami szakasztott
úgy nézett ki, mint Findusz, és azt tudta mondani, hogy „Kellemes
karácsonyt, Pettson, laknak itt rendes öregemberek?”
Az öreg meg akarta fogni a Findusz bábut, mikor azonban hozzáért,
a Mikulás megmerevedett, lelógatta a karját, és összeesett, mint egy
élettelen marionett.
Pettson ijedtében rábámult Polhemre, aki borzasztóan mérgesnek
látszott. Szikrákat szórt a szeme.

- Tönkretette az önműködő bábumat, Pettson! Elrontotta a leg
jobb találmányomat! - mennydörögte, majd elhajította a bábut, és
akkorát csapott a pultra, hogy csak úgy nyekkent. Pettson iszonyato
san szégyellte magát. A legszívesebben elfutott volna, de nem tudott.
Ekkor Polhem gúnyosan nevetni kezdett:
- Azt hitte, hogy én vagyok a nagy feltaláló, mi? Sajnos alaposan
tévedett, barátocskám, én ugyanis a Mikulás vagyok! - Ezzel levette
magáról a maszkot, és az öreg végre meglátta, ki az valójában: ő saját
maga.
Pettson felébredt. Teljesen feldúlta az álom. Felkapcsolta a kislámpát, de mikor látta, hogy minden a megszokott rendben van, és Findusz rendesen alszik a helyén, megnyugodott. Hamarosan már csak
ködösen emlékezett az álomra, mintha ki tudja, milyen régen lett
volna. Sajnos vele együtt a mechanikai ábécé is eltűnt az emlékeze
téből, pedig olyan tisztán látta maga előtt a modelleket! Végül elol
totta a lámpát, és elaludt.
Másnap szokás szerint arra ébredt, hogy a kandúr felugrott a hasára,
és elordította magát:
- Ébresztő, Pettson, reggel van! Kilyukad a gyomrom az éhségtől!
Az öreg az ágy szélén épp a zokniját húzogatta, mikor meglátta,
hogy a találmányok könyve nyitva áll az éjjeliszekrényen. A borító
belső oldala tele volt firkálva mindenféle körökkel, vonalakkal, nyi
lakkal. Miután alaposan megvizsgálta, rájött, hogy a könyvben talál
ható három szerkezetet ábrázolják a mechanikai ábécéből. De nini,
legalább még tíz másikat hozzá!
/
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Fogalma sem volt, mit gondoljon. Egyáltalán nem emlékezett rá,
hogy felébredt az éjszaka, arra meg még kevésbé, hogy elkezdett rajzolgatni, hisz még ceruza sem volt a közelben. Nagyon halványan
derengeni kezdett benne, hogy álmodott valami rosszat egy üzletről
meg Polhemről... Biztosan az ábécé is benne volt, és aztán felébredt,
hogy lerajzolja, utána meg szépen elfelejtette. Bár mintha ez nem is
a saját írása lenne, úgy néz ki, mintha más készítette volna ezeket
a rajzokat.
- Ne olvass már - nyafogott Findusz -, éhen halok!
-Jövök! - felelte az öreg, hatalmas elégedettséggel az arcán.
Úgy tűnik, Polhem itt járt az éjjel, és segít megépíteni a találmányomat,
gondolta.

8. FEJEZET

Pettson már a reggelinél teljes gőzzel a gépével foglalatoskodott.
Főzés közben mindenféle terveket forgatott az agyában, a kávé mel
lett pedig lerajzolta őket, és alaposan elmélyült az éjjel keletkezett áb
rákban. A végén pontosan tudta, hogyan kell úgy megszerkesztenie
a masinát, hogy a Mikulás kijöjjön a ládából, megálljon néhány per
cig, és aztán szépen visszamenjen. Iparkodva öltözött, mintha a busz
hoz rohant volna.
- Már megint gondolkozni mész? - esett kétségbe Findusz. - És
velem mi lesz?
- Nem tudom - mondta az öreg. - Gyere te is, ha akarsz, csak
előbb edd meg a reggelidet! Én már megyek, szia!
Findusz épp egy álmos legyet nógatott mozgásra, s még enni is
elfelejtett. Mikor végre leült az asztalhoz, az étel már rég kihűlt.
Állandóan csak hideg kása van ebben a házban, gondolta.
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Hirtelen megjelent egy aprócska takarító néni, és összesöpörte
a morzsát az asztalról. Haragudott, mert minden csupa szemét volt.
- Hát van igazság? - panaszkodott neki Findusz. - Egyszerűen fog
ja magát, és elrohan önködő tűzmegrakót építeni. Meg se várja, hogy
megreggelizzem!
- Példát vehetnél róla, hisz egész nap csak játszol meg lustálkodsz!
- szidta a takarító néni, és még nagyobb lendülettel folytatta a söprést.
Findusz rányújtotta a nyelvét. Én isfel fogok találni valami önködőset!
Jó darabig tanakodott, hogy mi legyen az, mikor egyszer csak ráté
vedt a tekintete a kávéfőzőre. Egy önködő kávéfőző, remek! Akkor lássuk
csak, hogy is van? Először kigondolom és megtervezem, utána pedig elkezdem
húzgálni afülem.

Fel-le sétált a konyhában, és úgy tett, mint Pettson, ha gondolkozik.
- Edd meg az ételedet! - szólt rá a takarító néni.
- Ühüm - dünnyögte a kandúr, és a mennyezetet bámulva megva
karta az állát. Egy kampó volt fent, azon lógott a lámpa. Először meg
vizsgálta, hogy mennyire kell megbillentenie a kávéskannát ahhoz,
hogy a kávé elkezdjen csorogni a csőréből. Aztán meglökött egy szé
ket, mert ki akarta próbálni, hogy milyen, ha a hátsó lába elrugaszko
dik a földtől.
Ez az...!, derült fel, míg a végén akkorát nem ugrott, hogy a légy
ijedtében kénytelen volt arrébb repülni. Megvan!
Kivett egy zsinórt a szekrényből, és elkezdte ide-oda kötözgetni.
Rákötötte a lámpakampóra, a kannára, a függönyrúdra, a székre...

48

Eltartott egy darabig, míg minden oda nem került, ahová Findusz elképzelte. A végén a szék hátsó lába egy jottányit a padló fe
lett lógott, és ha a kandúr lenyomta a széket, a zsinór úgy megrán
dította a kannát, hogy az félrebillent, és kijött belőle néhány csepp
kávé.
Findusz úgy tervezte, hogy ha az öreg leül a székre, a kávéfőző
és a kanna magától kiszolgálja. Most ugyan kifolyt az asztalra,
mert elfelejtett alárakni egy csészét, de máskülönben működött.
Később aztán eszébe jutott, hogy ha Pettson ülve marad
a széken, a kávé akkor is folyik, ha a csésze már rég megtelt.
Majd rá kell vennie valahogy, hogy felálljon, mielőtt kiöm
lik a kávé. A kandúrnak nem kis fejtörésébe került, míg
megoldotta a problémát, de szerencsére rendkívül eszes
volt. Azt csinálta, hogy kihozta a hálószobából az ágyme
legítő palackot és kiöntötte belőle a vizet. Megpróbált
helyette levegőt fújni bele, de nem ment. Ekkor elő
vett a varródobozból egy lufit meg egy kis parafa
dugót. Beleügyeskedte a lufit a gumipalackba, utána
pedig felfújta és bedugaszolta a tetejét. Mikor elké
szült, letette a palackot a földre, és rálépett. Azt
akarta, hogy ha elég erősen megnyomja, a dugó
nagy szisszenéssel kiugorjon a helyéről.
A kandúr az előzőek szerint felfújta a lufit,
és letette a palackot a szék lába alá. Már csak
egy deszkára volt szüksége, amit rátesz a flaskára.
A vágódeszka pont megfelelt, és a kandúr nagyon
elégedettnek látszott. Fogott egy tálcát öt csészé
vel, és rátette a-kávéfoltra.
így ni, most már csak az kell, hogyjöjjön valaki. Mind
járt szólok Pettsonnak.
- Csak szemetelni meg rendetlenkedni tudtok! szidta a takarító néni.
s

Findusz épp kifelé tartott, mikor megpillantott egy nénit a konyha
ajtóban. A néni bekopogott, majd belépett.
- J ó napot! Pettson itthon van?
A hitkörösöktől jött, sorsjegyet árult a karácsonyi vásárra. Findusznak eszébe jutott, hogy kipróbálja rajta a találmányát, és szépen be
tessékelte. Nem szólt egy szót se, hisz Pettsonon kívül úgysem értik,
amit mondani akar, de a néni az eltúlzott udvarias hajlongásból meg
értette, hogy szívesen látott vendég. A nyakát nyújtogatta, és a nyitott
ajtón át óvatosan bekukucskált az előszobába:
- Pettson nincs bent? Mikor jön?
A kandúr megrángatta a kabátját, és húzni kezdte a szék felé, ahol
már minden készen állt a kávéivásra. A vendég csodálkozva figyelte
a zsinórt meg a többi furcsaságot, és úgy tűnt, hogy nem nagyon akaródzik leülnie. Findusz azonban nem adta fel.
Amint a néni óvatosan elhelyezkedett, a kávé folydogálni kezdett
a csészébe. Mindketten elbűvölten nézték az önműködő kávéskan
nát. Mikor azonban a vendég teljes súlyával elnehezedett a széken,

a dugó hatalmas robajjal kipattant a
lufiból. Szegény asszony ijedtében
tüstént felugrott, a kanna pedig viszszabillent.
Findusz számítása tökéletesen bevált!

A kandúr örömében ugrálni kezdett, és büszkén rámutatott a csé
szére:
- Tessék parancsolni, igyon!
- Inkább ide ülök - mondta a vendég, és átköltözött a másik székre.
A kandúr megkínálta süteménnyel, és egy kanálon elétolt egy szem
kockacukrot. Magához képest rendkívül udvariasan viselkedett.
A néni bizonytalanul felnevetett, majd óvatosan belekóstolt a kávéba.
- Egy kicsit elhűlt - jegyezte meg. Findusz elvette a csészét, és ő is
megkóstolta. Hát ez tényleg rossz, nem szabad meginni. Gyorsan visszaöntötte a kannába, majd kifutott a ház elé, és torkaszakadtából kiabál
ni kezdett:
- Pettson, kávé!!!
Kár volt úgy ordítania, mert az öreg már épp útban volt befelé.
- A, látogatónk van - állapította meg, amikor meglátta a nénit. - Jó
napot, Signhild, régen találkoztunk. Kint jártam a műhelyben, nem
láttam, hogy jött...
- Nem baj - felelte a vendég -, hogy is hívják... Findusz... elszóra
koztatott. Akarom mondani, megkínált kávéval... méghozzá, ha jól
látom, a saját találmánya segítségével. Vagy maga csinálta ezt, Pettson?
- Nem - mondta az öreg, és érdeklődve figyelte a szerkezetet.
- En se gondoltam komolyan, de azért sose lehet tudni - mondta
Signhild, és a biztonság kedvéért elnevette magát. - De meg kell
hagyni, kiválóan működött. Fogalmam sincs, hogyan, de mikor leül
tem a székre, a kanna kiöntött egy csésze kávét. Aztán meg, nem tu
dom, mi történt... csak egy borzalmas hangot hallottam. Olyan volt,
mintha... nem is tudom - mondta, és megint elvigyorodott.
Findusz várakozón figyelte az öreget, aki a berendezést tanulmá
nyozta.
- Es aztán úgy megijedt, hogy felpattant a helyéről, és a kávé nem
folyt tovább!
- Jé, olyan, mintha beszélne! - csodálkozott Signhild. - Milyen
aranyos macska!
s

✓

✓
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- Sőt most látom, hogy még egy tálcát is odatett a csésze alá,
nehogy kiloccsanjon a kávé! Milyen rendes, ügyes kiscica!
Signhild áhítattal nézte a kandúrt, és meg akarta cirógatni az állát.
Findusz azonban gyorsan arrébb hajolt, és beleejtett egy kockacukrot
a kezébe.
Úgy tűnt, hogy Pettsonnak tetszett az önműködő kávéskanna.
-J ó l van, Findusz, ügyes vagy. Később majd megmutatod, hogyan
működik. Ezek szerint már megkávézott? —fordult oda Signhildhez.
A néni újból rámosolygott a kandúrra. - Ahogy vesszük, egy kicsit
ugyanis elhűlt, és a pincér visszavitte. De nem azért jöttem, hogy ká
vét igyák. Sorsjegyet árulok a karácsonyi vásárra.
-A zért csak maradjon, mindjárt melegítek másikat, én is iszom egy
csészével. Olyan ritkán látjuk egymást mostanában! - mondta az
öreg.
- Mert úgy elvan magában, Pettson. El kéne egyszer jönnie az öszszejövetelünkre, hogy kimozduljon egy kicsit. Olyan jól szoktuk
érezni magunkat: énekelünk, meghallgatjuk a lelkészt, kávézunk, be
szélgetünk... biztos magának is tetszene.
- Hát, nem is tudom... nem nagyon vagyok oda az éneklésért...
- Nem fontos énekelni, a beszélgetés a lényeg. Van ott jó néhány
ember, akit régóta ismer. Egész biztosan jól érezné magát.
- Majd meglátom... annyi dolgom van!
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- Mesebeszéd, dehogy van sok dolga! Egyszer azért biztos lesz
annyi ideje, hogy eljöjjön! És egyébként mivel foglalkozik? Talán
a műhelyben eszkábál valamit?
Pettson erre beszámolt a néninek az önműködő tűzmegrakóról.
Úgy belemerültek a beszélgetésbe, hogy Finduszról teljesen megfe
ledkeztek. A kandúr jobban örült volna, ha inkább az ő találmányá
val foglalkoznak, ezért hát nem volt mit tenni, felfújta a palackban
a lufit, és elhelyezte a szék lába alá. Elég nagy zörgés támadt, de úgy
gondolta, így van rendjén, ha túl akarja harsogni a fecsegést. Signhild
néhányszor csodálkozva ránézett, Pettson viszont már megszokta.
Findusz felugrott a székre, és megvárta, amíg a dugó ki nem pattan.
- Elég legyen végre! - szólt rá az öreg szigorúan. - Nem látod,
hogy beszélgetünk?
De Findusz nem akart elcsendesedni. Egyensúlyozni kezdett
a széktámlán, ilyeneket motyorászott, hogy „blabla-bleble-blibli-bla”,
aztán hátravetette magát az asztalon, majdnem felborította a kávés
csészéket, megkérdezte Pettsont, hogy mi áll az újságban, és egyálta
lán, mindent elkövetett, hogy az öregnek eszébe jusson, hogy ő is
van a világon.

Signhild barátságosan és zavartan mosolygott. Azt mondta, úgy látja,
Findusz nagyon csintalan kismacska. Mikor a kandúr elment előtte az
asztalon, megpróbálta megvakargatni a füle tövét, de Findusz ezt ki
hívásnak vette, és teljes erejéből belecsimpaszkodott az ujjába.
- Findusz, engedd el azonnal! - mondta az öreg kissé szégyenkezve.
- Tudjuk, hogy te vagy a legerősebb, de... ne haragudjon, nem egé
szen olyan, mint a többi macska.
- Azt látom - válaszolta a néni.
Mikor aztán Findusz elkezdte kiszedni a lábasokat a szekrényből,
olyan csörömpölés támadt, hogy a vendég megköszönte a kávét, kel
lemes karácsonyt és Isten áldását kívánta, majd mosolyogva odafor
dult a kandúrhoz, és azt mondta neki:
- Minden jót Findusz, visszaadom Pettsont!
- Miért kell ilyen idétlenül viselkedned a látogatókkal? - fakadt ki
az öreg, miután a néni elbúcsúzott.
- Olyan sokat dumáltatok, azt akartam, hogy végre elmenjen.
- Igazán nem szoktam gyakran beszélgetni, örülnék, ha máskor
nem avatkoznál bele - utasította rendre Pettson.
- Megnézed a találmányom? - terelte el gyorsan a szót a kandúr.
- Egy önködő kávéskanna. Megkínáltam belőle a nénit, nagyon jól
szuperál.
- Igen, hallottam, ügyes vagy - morogta az
öreg. - Hogy működik?
Findusz magyarázata annyira felcsigázta
Pettson érdeklődését, hogy azon kezdett
gondolkozni, miként lehetne tökéle
tesíteni.
Ha én is benne lehetek a buli
ban, éntolem annyit törheti
afejét, amennyi jólesik neki,
gondolta a kandúr elége
detten.

9. FEJEZET

Pettson egész jól haladt a munkájával. Már elkészültek a nagy fogas
kerekek, amik ki- és visszavezetik a Mikulást a ládába. Az öreg napo
kig szinte egyebet sem csinált, csak gondolkozott meg próbálgatott,
építgette a találmányát. Úgy elfoglalták a gondolatai, hogy szinte alig
szólt Finduszhoz.
Most épp egy edényalátéttel játszadozott. Észrevette, hogy ha össze
csippenti az egyik végét, a másik vége kipattan. Azon törte a fejét,
hogyan lehetne ezt a mikulásgépnél hasznosítani.
- Megyek, kipróbálok valamit a műhelyben - szólalt meg végül.
- Már megint?! - hördült fel- a kandúr. - Mindig ezzel a nyavalyás
tűzmegrakóval foglalkozol, már nagyon unom!
- De hát miért? - csodálkozott Pettson.
- Mert máson sem jár az eszed... menjünk inkább játszani!
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- Egyébként sem szoktunk annyit játszani - vetette ellen az öreg
szeretnék a dolgaimmal foglalkozni. Ha akarsz, kísérj ki a műhelybe,
ha meg mást akarsz csinálni, csináld azt! így szoktuk, nem?
- Igen, csak te nem szoktál annyit gondolkozni. Egyfolytában csak
töröd az agyad, ha meg kérdezek valamit, csupán annyit válaszolsz,
hogy „ühüm”. Ha azt mondanám, hogy ott áll mögötted Andersson
bikája, és mindjárt leharapja a fejed, csak bólogatnál. Nem vagy vala
mi jó társaság.
- Ilyen borzasztó lennék? - csodálkozott Pettson. - Hát akkor
tényleg megjavulok, nehogy elhagyj valami beszédesebb ember ked
véért. De tudod mit, most nem is kell gondolkoznom, csak elkészí
tek valamit, úgyhogy szívesen fogadom a társaságodat.
- Rendben - válaszolta a kandúr, de nem tűnt különösebben bol
dognak.
Ekkor az öreg felültette a kalapjára, és kiugrált vele a műhelybe.
Findusz nagyokat rázkódott, alig bírt kapaszkodni. Ez volt a kedvenc
játéka, úgy nevetett, hogy majd kipukkadt.
/

- Mit akarsz csinálni? - kérdezte, mikor megérkeztek.
- Egy ilyet - felelte az öreg, és rámutatott az edényalátétre. - Ez...
fogja belökni a fát a kályhába.
Findusz elkérte, és elkezdte lelökdösni, ami a gyalupadon volt.
Pettson addig deszkamaradékokat keresett.
Épp azt latolgatta, hogy mekkora darabokra-van szüksége, amikor
hirtelen olyan akadályba ütközött, amin semmiképp sem tudott
továbblépni, ezért gyorsan átgondolta a teendőket, és vázlatokat
készített egy papírra.
- Mi ez? - kérdezte a kandúr, és szemügyre vette az alkotmányt.
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- Ühiim - morogta Pettson, mert épp számolni kezdett.
- Pettson, mi ez? - ismételte meg Findusz a kérdést.
- Várj egy kicsit...
A kandúr várt egy kicsit, majd mérgesen elordította magát:
- Pettson, mi ez?!
- Miért kiabálsz?
- Mert nem kaptam választ!
- Ki akarok számolni valamit. Tudsz várni egy pillanatot?
- Azt mondtad, hogy ma nem kell gondolkoznod! - sziszegte
a kandúr.
- Kicsit azért kell, nem kezdhetek neki csak úgy a fűrészelésnek!
- Dehogynem! Mi ez?
- A géphez kell, ez fogja... kicsit nehéz elmagyarázni. Majd meglá
tod, ha elkészült - mondta az öreg.
- És mikor lesz kész?
- Az attól függ, milyen nyugodtan tudok dolgozni - válaszolta
Pettson, és máris visszatért a gondolataihoz.
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Findusz dühösen ténferegve mindenbe beleturkált, de valójá
ban nem érdekelte semmi.
- Mi ez? - tartott fel barátságtalanul egy furcsa szerszámot.
- Tessék, mi van? - kérdezte az öreg riadtan. - Ja, az? Egy szer
számélező. Ezzel lehet megélezni a fűrészeket.
- Hogyhogy megélezni?
- A fogakat... - kezdte Pettson a magyarázatot, de Findusz nem
figyelt oda.
- Élezni, bélezni, fényezni! Hát ez? - mutatott rá egy hajlított
acéldrótra, és eldobta az élezőt.
- Fogalmam sincs - vála
szolta az öreg durcásan -, egy
drót.
Findusz megnézte, majd azt
is elhajította. Nyughatatlan és
türelmetlen volt, nem tudta,
mihez kezdjen. Közben
Pettsonnak is elszállt a jóked
ve. Ideges hangulat töltötte be
a műhelyt.
- Mihez kezdjek, úgy unat
kozom! - nyafogott a kandúr.
- Akkor keress valamit!
Nem érted, hogy szeretném
végre a dolgomat végezni? pattant fel az öreg. - Unom
már, hogy egész nap csak ve
led foglalkozzak! Az emberek
ezt szeretik, a macskák meg
azt. Más macskák ugyan mi
vel ütik agyon az időt? Heve-

résznek a konyhában meg alszanak... vagy egerésznek... vagy kiülnek
az ablakba nézelődni...
- Fantasztikus! - vágta rá Findusz gúnyosan. - Eszem ágában sincs
egerészni, menj te, ha akarsz! Engedj ki, elegem van!
Az öreg kiengedte a kandúrt, és bevágta mögötte az ajtót. Mérges
volt, hogy nem tudott nyugodtan dolgozni, de igazság szerint legjob
ban magára haragudott, hogy így elszomorította Finduszt.
Egy darabig folytatta a munkát, de nem tudott odafigyelni. Kelle
metlen érzés veszekedni, nagyon a lelkére vette. Úgy érezte, jóvá kell
tennie valahogy.
Findusz is dühös volt. Vissza akarta adni az öregnek, hadd tudja
csak meg, milyen egyedül lenni! Elbújok a padláson, tegye csak tűvé az
egész házat, mielőtt megtalál, gondolta.
A lépcső alatt volt a saját feljárata. Mikor felért, talált egy eldugott
ládát, ami tele volt takaróval meg párnával. Belemászott, és otthono
san elhelyezkedett benne. Elhatározta, hogy addig fog ott feküdni és
durcáskodni, míg az öreg meg nem találja.

Pettson bement a házba, és hívogatni kezdte a kandúrt. Semmi
válasz. Megnézte a szobákban, hiába. Amikor felkiáltott a padlásra,
Findusz néma csendben kuksolt a ládában, és felkészült, hogy ha
kell, még jobban elbújik a takarók alá. Azért sem könnyíti meg az
öreg dolgát! Pettson azonban becsukta az ajtót, és máshol folytatta
a keresést. Kiment a fáskamrába, a tyúkólba, megnézte a fán, de sehol
nem találta.
Mi van, ha elment? Lehet, hogy olyan mérges és szomorú lett, hogy vissza
sem akarjönni többé!
Pettson kétségbeesetten bolyongott a kertben, és mindenütt szólongatta. Egy idő után elindult felfelé az úton. Minden háznál meg
állt és bekiáltott. Mikor nem találta, visszament a másik irányba, és
a hófödte rétet meg legelőt pásztázta. A kandúr azonban ott sem volt.
Feleslegesen dolgoztam, kesergett magában. Azért készítettem az egészet,
hogy örüljön, és tessék, helyette szomorú, mert nem törődöm szegénnyel. Vagy
lehet, hogy nem is az ő kedvéért csináltam, hanem azért, mert élvezem? Lehet,
hogy egész idő alatt csak magamra gondoltam?
Hazafelé menet még egyszer bekukkantott mindenhová, majd leverten, bűnbánóan leült a konyhába, és szégyellte magát.

Findusz mindezalatt a padláson járkált, és várta, hogy megtalálják.
Fíallotta ugyan a hívásokat, de úgy volt vele, hogy az öreg jól megér
demli az önködő tűzmegrakójával.
Aztán mikor Pettson nagy sokára visszatért, arra gondolt, hogy
nem/ sokat ér az egész, ha az öreg nem nézi meg alaposan a padláson
is. Es mivel nem nézte meg, azt hitte, befejezte a keresést, és nem
foglalkozik vele többet.
Elszomorodott, és sajnálni kezdte magát, ráadásul alaposan meg is
éhezett. Előbújni azonban még nem akart, mert úgy gondolta, ad az
öregnek egy utolsó esélyt. Talán majd éjszaka vagy másnap reggel.
Makacsul elhatározta, hogy marad és szenvedni fog.
Pettson a konyhában üldögélt, és sötétedésig szégyellte magát, ak
kor viszont újból elfogta a nyugtalanság, és kiment körülnézni.
Amint Findusz meghallotta az öreg hangját, összeszorult a szíve, és
arra gondolt, hogy ha megint bejön, talán feladja, és lemegy. Feltéve
persze, hogy az öreg elég sokáig keresi.
De ahogy a kacatokon átverekedte magát a ládáig, ráesett néhány
régi újság, és szegény épp csak észlelte, hogy valamilyen hatalmas
tárgy közeleg felé, máris a takarók között találta magát. Egy üstfedő
esett a ládára, ami teljesen befedte.
A kandúr nem tudta megmozdítani a súlyos fedőt. Dörömbölni
kezdett, és kétségbeesetten kiabált. Úgy meg volt rémülve, hogy sír
va fakadt.
- Ki ez a szörnyű alak? - szólalt meg egy vékony kis hang a takarók
alatt. Egy morcos kis patkány volt az, lámpával a mancsában.
- Be vagyok zárva! Mi lesz, ha Pettson nem talál meg? - szipogott
Findusz.
- Ideköltözöl? - érdeklődött a patkány.
- Nem tudom, nem akarok! - nyafogott a kandúr.
- Ne zsinatolj, ha itt akarsz maradni egész életedben, különben
nem tudok aludni!
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- Brühühü, nem akarok itt maradni egész életemben! Nem tudnál
szólni Pettsonnak, ha visszajön?
- Nem, aludni akarok. Aludj te is, éneklek neked!
A dal egy patkányról szólt, aki nem tudott elaludni egy hangos kis
macska miatt. A kis jószág olyan hosszan, szomorúan és szívhez
szólóan énekelt, hogy Findusz a végén teljesen elfelejtette a bánatát,
és békésen elszenderedett.
Mire felébredt, eltűnt az üstfedő. A ládából kimászva csodálkozva
látta, hogy visszakerült a helyére. Csakis Pettson emelhette el, gon
dolta, és azonmód leszaladt a lakásba.
Az öreg nyugtalanul jött-ment a konyhában, és folyton kibámult az
ablakon, pedig már teljesen sötét volt. Findusz bekukucskált az ajtón,
és meglátta.
- Már nem építesz? - kérdezte.
Pettson megfordult, és ahogy megpillantotta, az összes nyugtalan
ránc kisimult a homlokán.
- Findusz, hol voltál, mindenütt kerestelek!
- Nem láttál a ládában, amikor felemelted az üstfedőt?
- Nem én! FIol, miféle üstfedőt?
- Hát a padláson.
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- Ott is kerestelek, az igaz,
de semmiféle fedőhöz nem
nyúltam. Nem hallottad, ami
kor kiabáltam? És miért voltál
fenn a padláson? Egész nap té
ged kerestelek...
Findusz figyelmesen must
rálta az öreget, hogy vajon becsapja-e, de nem úgy tűnt.
- Hallottam, de nem érde
kelt. Meguntam, hogy állan
dóan csak a tűzmegrakóval
foglalkozol.
Pettson elszégyellte magát.
- Tudom. Beláttam, amikor dühös lettél. Megígérem, hogy ezen
túl nem fogok mindennap ezzel foglalkozni. De akkor te is ígérd
meg, hogy máskor nem tűnsz el szó nélkül! Egész nap nyugtalan
kodtam és szomorú voltam miattad.
- Ezt is akartam.
- Jól van, most már tudom, hányadán állunk egymással. Holnap
kimegyünk horgászni, mit szólsz hozzá?
- Remek! De Pettson, ha legközelebb keresel, ott keress, ahol va
gyok! Különben semmi értelme.
- Rendben. Látod, ezt el is felejtettem.

10 . FEJEZET

Pettson már megint a gépével pepecselt a műhelyben. Tegnap órákig
kint volt horgászni Findusszal, majd hozott be fát, elment vásárolni,
és mindenféle olyat elintézett, amit akkor kell, ha épp nem a miku
lásgép van soron. Az építménye szinte egész nap eszébe se jutott,
csak titokban egy kicsit, mikor Findusz nem vette észre. Most azon
ban nincs mese, folytatnia kell, ha azt akarja, hogy elkészüljön kará
csonyig.
A gép ránézésre most már kezdett nagyon bonyolultnak tűnni. Lé
nyegében már nem is nagyon volt rajta mit építeni, csak az volt a baj,
hogy elég vacakul működött. Egyre gyakrabban megakadt, a fogak el
mozdultak, a szíjak nem húztak rendesen, az ajtó pedig, ahol a Mi
kulásnak ki kell jönnie a ládából, nem mindig nyílt ki, amikor kellett
volna.
Egy mikulásgépet bizony nem lehet egy csésze kávé mellett meg
építeni, még akkor sem, ha valaki annyi kávét iszik, mint Pettson. Ál
landóan próbálgatni, változtatni kellett a dolgokon. Olyan reményte
lennek tűnt az egész, hogy az öregnek már nem is esett jól bajlódni
vele, úgysem lesz olyan, amilyennek elképzelte.
Findusz kint szánkózott a dombon. Azt játszotta, hogy egy buckán
átszáguldva belecsúszott a legközelebbi gödörbe, és lezuhant a szán
kóról. A zuhanást élvezte a legjobban.
Ahogy így játszott, egyszer csak megpillantott a dombon egy
aprócska postást. A kis ember hatalmas sapkát és postásegyenruhát
viselt, a táskáját pedig keresztbe átvetette a mellén. Sítalpak voltak
a lábán, és miközben fel-le ugrált, a karjával csapkodott, mintha fázna.
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- Fázol? - kérdezte Findusz.
- Nem, melegem van, mint egy sült krumplinak. Meg akarok ta
nulni repülni, mint a légy. Vagy mint a légyfogó. Vagy lágyító. Vagy
bágyító. Te vagy az a Snorre vagy Sverre nevezetű csíkos macska?
- Nem, vagyis igen. Csíkosnak csíkos vagyok, de Findusznak hív
nak.
- Igen, nem, is-is, ide-oda, fel-le - locsogott a postás, miközben
felkapaszkodott egy kis dombra.
- Miért beszélsz ilyen furcsán? - kérdezte Findusz.
- Úgy beszélek, ahogy kell. Levélhordó vagyok. Vannak málhahor
dók, boroshordók meg levélhordók. Én levélhordó vagyok. Most pe
dig megpróbálok úgy tüsszenteni, hogy ne essek hátra. Mindjárt kez
dem... - Ezzel mély levegőt vett, majd hapci!, azonnal lezuhant a kő
ről, és alaposan meghempergett a hóban. Finduszból kitört a nevetés.
A postás felhúzta a sapkáját, és visszamászott.
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- Egy postás legfontosabb kötelessége, hogy tüsszentés közben ne
essen hátra. Gyakorolnom kell.
- Mit keresel itt a dombon, egy postásnak az úton van a helye! mondta Findusz.
- Tényleg? - csodálkozott az emberke. - Látod, ezt nem is tudtam.
A postásoknak megvannak a saját törvényeik, de senki nem tartja be
őket. Egyszerűen nem törődünk velük, és ebben nagyon jók
vagyunk, rendszeresen gyakoroljuk. Mindjárt az első törvényünk
például úgy hangzik, hogy „Eltévedni tilos”, és látod, én máris elté
vedtem. Ez az első napom, előtte 27 évig jártam a postásiskolába.
Csak egy csomagot meg egy képeslapot kell kézbesítenem, de fogal
mam sincs, hol az út. Most pedig éhes vagyok.
- Nálunk kaphatsz enni, ott lakunk lent - mondta a kandúr.
- Le kell venni a sítalpat? - kérdezte a postás.
- Azt hiszem, igen.
- Akkor nem megyek. Nem tudok lehajolni, hogy kikapcsoljam,
mert elesek.
Megmutatta, hogy nem tud lehajolni, és mikor előrehajolt, szépen
lecsúszott a kőről, és beleesett a hóba. Findusz megint elnevette ma
gát.
- Mivel sejtettem, hogy nem tudom levenni a sítalpat, van nálam
ennivaló. Kolbász, postáskolbász. Kérsz egyet?

A postás kivett a táskájából két szál kolbászt, az egyiket Findusznak
adta, ő maga pedig egy szusszanásra bekapta az egészet.
- Tudsz teli szájjal beszélni? - kérdezte nyammogás közben.
- Persze - válaszolta Findusz.
- Megnézzük, ki tud telibb szájjal beszélni? - folytatta a másik.
Teletömték a szájukat kolbásszal, és beszélni kezdtek. Semmit nem
lehetett érteni, és Findusz úgy vihogott, hogy az összes étel kifordult
a szájából.
- En nyertem - jelentette ki a kis ember -, a postások verhetetle
nek az ilyesmiben.
- Olyan érdekes vagy - mondta a kandúr -, ezentúl most már min
dig te hozod a postát?
- Nem, ma jöttem utoljára.
- De hát azt mondtad, hogy ez az első napod!
- Igen, de nem szeretem, inkább elmegyek varázslónak. Nézd csak,
milyen jól tudok varázsolni! - Ezzel felemelt egy marék havat és hó
golyót gyúrt belőle, de egy szempillantás múlva már egy csomag kár
tyát tartott a kezében, és ügyetlenül keverni kezdte a lapokat. A kan
dúr csodálkozva bámulta, de még mielőtt bármi eszébe juthatott vol
na, a postás elé tartotta a paklit, és azt mondta:
- Fiúzz egy lapot!
- Mindegy, melyiket? - kérdezte Findusz.
- Igen, a legfelsőt.
Findusz felemelte a legfelső lapot.
- Melyik az, megnézhetem? - kérdezte a postás. - Ráró hat, tedd
vissza!
Ügyetlenül és körülményesen megkeverte a lapokat.
- Figyelj, elővarázsolom! - mondta, és ezzel felemelte a legfelső
lapot. - Ez az?
- Nem - válaszolta a kandúr.
- Nem? Biztos vagy benne?
- Persze, te is láttad.
A postás felemelte a következő kártyát: - Akkor ez!
s
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- Nem, megint nem!
Újból emelt egyet: - De ez már igen! Ráró matt!
- Neem, újra rossz - nevetett Findusz nem is tudsz varázsolni!
- Dehogynem - durcáskodott a másik mikor elindultam, még
tudtam. - Ezzel összeszedte a lapokat, a kártya pedig észrevétlenül
megint hógolyóvá változott. A kis ember fogta, és nekidobta egy fá
nak.
Olyan természetesen történt az egész, hogy Findusz nem is vette
észre a turpisságot. Mire pedig észrevette, a postás már másról be
szélt.
- Mondtam már, hogy levélhordó vagyok? Azt hiszem, mondtam.
Egy levélhordó legfontosabb feladata, hogy levelek legyenek a táská
jában. Nekem viszont semmim nincs, csak egy képeslap meg egy
csomag. El akarod olvasni a lapot?
s

- Nekem szól? - kérdezte boldogan a kandúr.
A képen a Mikulás volt, amint épp átnyújt egy csomagot egy kis
lánynak.
-A zt nem tudom - mondta a postás -, nincs rajta név, vidd el. Tudsz
olvasni? Én tudok. Az áll rajta, hogy: „Kedves féltestvérem! Nagyon
köszönöm a mikulásos képeslapot, amit tavalyelőtt küldtél. Sosem fo
gom elfelejteni. Üdvözlettel.” Én írtam, neked adom, ha akarod.
Ezután előkotorta a táskájából a kolbászok közül a csomagot.
- Már csak ez maradt, kinyissuk?
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- Nekem szól? - kérdezte a kandúr.
- Lássuk csak... az áll rajta, hogy „Pettson úrnak”. Hát akkor nem,
mert te macska vagy.
Findusz hevesen előrenyújtotta a mancsát: - Pettsont mondtál? Az
a gazdám!
- Tényleg? - derült fel a levélhordó. - Gazdád is van? Jaj, de jó!
Akkor vidd el neki, nagyon sürgős. Akarom mondani, sárgás.
- Sárgás?
- Nem, sírós, sürgős! Igen, sürgős, mint egy telefonhívás.
- Ha ilyen sürgős, miért álltái meg enni? - méltatlankodott a kan
dúr.
- Nem láttad, milyen éhes voltam? Hisz begyűrtem egy csomó
kolbászt! Azonkívül már befejeztem a postáskodást. Fél negyed múl
va visszatérek az erdőbe, és lehet, hogy felfal egy medve! Nem aka
rom életem utolsó pillanatait csomagkihordással tölteni! Vidd el ne
ki te, úgyis a te gazdád! Csak siess, mert hógolyózni akarok!

Findusz elindult a csomaggal, de közben le nem vette csodálkozó
tekintetét az aprócska alakról.
- Viszlát, Findusz, dobom a hógolyót!
- Viszlát - válaszolta a kandúr óvatosan.
A postás ezzel feldobott egy hatalmas hógolyót a magasba, az pedig
beleakadt a fenyőfák ágaiba, és szétmállott. Ezernyi ragyogó csillag
szállingózott lefelé, hófelhőbe burkolva az apró emberkét. Mire
azonban a hó földet ért, a postásnak nyoma veszett.
Pettson a konyhában üldögélt, és épp azon töprengett, milyen
rosszul sikerült a gépe, mikor a kandúr bevágtatott.
- Pettson, képzeld, találkoztam egy furcsa postással! Tud varázsol
ni, elvarázsolta magát!
Az öreg figyelmesen hallgatta, és mikor látta, hogy a kandúr komo
lyan beszél, kíváncsi lett. Findusz izgatottan számolt be a történtekről.
- ... és aztán hozott neked egy csomagot. Azt mondta, sürgős, de
nem akarta személyesen átadni, mert vissza akart menni az erdőbe,
hogy megegyék a medvék.
- Tényleg ennyire sürgős? - kérdezte az öreg, és megvizsgálta
a csomagot. - Vajon ki küldhette? Nincs rajta bélyeg.

A csomag egy különös, vékony aranydróttal sodort kecskeszőr zsi
nórral volt átkötve. Egy kis kék üveget találtak benne az alábbi felirat
tal: „CSODAOLAJ. Cséplőgépek, harapófogók, tűzmegrakók, mi
kulásgépek és gépészkesztyűk olajozására használható.”
- Érdekes - nézte csodálkozva Pettson -, úgy tűnik, pont erre van
szükségem a masinához. Különös... Signhilden kívül senki nem tudja,
mit csinálok. Igaz, akkor már biztos mások is tudják. Te nem kaptál
csomagot?
- Nem, csak egy képeslapot, a postás írta.
- Tényleg? Milyen furcsa ember! Elolvashatom? „Meglepetést fogsz
kapni” - olvasta Pettson. - Azt írja, hogy meglepetést fogsz kapni.
A kandúr rámeredt a lapra, és szinte megijedt.
- Az előbb még nem ez volt rajta, és a kép is más! Akkor egy kis
lányt ábrázolt, ez meg egy macska!
Pettson megnézte a képet. - Hasonlít rád - állapította meg.
- Elvarázsolta! - mondta a kandúr hevesen. - Tudtam én, hogy va
lami nem stimmel a hógolyóval! Egész idő alatt a mancsomban tar
tottam, és másik képet varázsolt rá!
Az öreg töprengve húzogatta a szakállát, és közben hol a lapot, hol
pedig a kandúrt figyelte. Findusz teljesen fel volt dúlva.
- Gyere, utánanézünk! - mondta Pettson.
A kandúr a dombon megmutatta, hogy hol találkozott a postással,
de annak bizony sínyomostul-mindenestül nyoma veszett.
- Ha nem lenne a képeslap meg a csomag, azt hinném, képzelőd
tél - mondta Pettson. - Fogalmam sincs, kivel találkozhattál, de hogy
nem közönséges postás volt, az biztos.
- Akkor miért mondta, hogy az?
- Nem tudom, lehet, hogy így akarta átadni az üzenetet meg a cso
magot.
- Az volt a lapon, hogy meglepetést fogok kapni. Hol van?
- Elhiszem, hogy jó lenne, de a meglepetések általában akkor szok
tak jönni, ha a legkevésbé számít rá az ember. Meg karácsonykor.
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Később, mikor Findusz lefeküdt, az öreg kipróbálta a csodaolajat.
Igazság szerint azt hitte, hogy valamelyik szomszédja tréfálkozik, de
azért sose lehet tudni. Rárakott néhány cseppet azokra a helyekre, ahol
a masina meg szokott akadni, és megforgatta a nagy fogaskereket.
A gép legnagyobb meglepetésére pont úgy működött, ahogy elkép
zelte! A fogak hangtalanul, simán illeszkedtek egymásba, az ajtó ki
nyílt, a Mikulást tartó rúd előjött, megállt egy rövid időre, majd szép
puhán visszacsúszott, és bezárult mögötte az ajtó.
Pettson teljesen meg volt döbbenve. Akárhányszor kipróbálta,

mindig kifogástalanul működött. Beleszagolt az üvegbe, hogy hátha
rájön a titok nyitjára, de nem lett okosabb.
Igazság szerint nem is volt most kedve morfondírozni rajta. Bor
zasztóan örült, hogy a masinája hirtelen ilyen jó lett. Egyszeriben el
is felejtette, hogy néhány órája még fel akart hagyni az egésszel, és
azon volt, hogy megmondja a kandúrnak, hogy nincs Mikulás, anynyira reménytelennek tűnt a helyzet. A gép most kiválóan szuperál,
és ha már idáig eljutott, a többit is megcsinálja. Csak azért is legyen
meg a kandúrnak a Mikulása!

11. FEJEZET

Luca-napon, a fény ünnepén nagyon korán keltek, mert Pettson meg
szerette volna hallgatni a Luca-napi énekeket a rádióban. Míg a da
lokra várt, elkészítette a reggelit.
Findusz közben azt játszotta, hogy félig feltett egy gyufásdobozt az
asztalra, és megpöckölte a lelógó végét. Azt találta ki, hogy ha a do
boz a levegőben megpördülve háromszor a csillagos oldalára érkezik,
jönni fog a Mikulás. Sokáig játszott, és közben ilyeneket motyogott,
hogy „még egyszer”, meg „nem ér”.
Pettson megterítette az asztalt, és leült.
- Mi nem ér? - kérdezte.
A kandúr elmagyarázta, hogyan lehet egy gyufásdoboz segítségével
megjósolni a jövőt.
- Értem - felelte az öreg. - Csak nem attól félsz, hogy nem jön
a Mikulás?
- Egy kicsit igen, hisz olyan régen csináltuk már azt a hólámpást.
Lehet, hogy azóta rég elfelejtette. Szerinted ne építsünk még egyet?
- Ne. A végén még megharagszik, hogy nem bízol benne. Tudod,
hogy a lámpás összedőlt, és nem találtuk meg a kívánságlistát. Nem
hiszed, hogy ő vitte el?
- De... biztosan - hagyta rá a kandúr minden meggyőződés nélkül.
- Hallgasd csak, kezdődik! Figyeljünk oda!
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Csendben fogyasztották a reggelijüket, mialatt az énekszót hallgatták. Az öregnek nagyon tetszett. Életében eddig egyszer látott Lucanapi felvonulást, sok-sok évvel ezelőtt a kórházban. Gyönyörűen
éneklő, fehér ruhás lányok jöttek csillogó pánttal a hajukban, és gyer
tyát tartottak a kezükben. Nagyon szépen énekeltek. Pettson épp
akkor ébredezett, és azt hitte, a mennyekben jár. Azóta neki a Lucanapi felvonulás a legszebb dolog a világon.
A kandúr azonban nem nagyon tudta, ki az a Luca, ezért mikor be
fejeződött az előadás, az öreg elmesélte neki, milyen szép volt, mikor
a lányok megjelentek a gyertyával.
Findusz megpróbálta maga elé képzelni.
- Csak lányok lehetnek Lucák? - kérdezte.
- Hát, szakállas férfiak nem igazán - válaszolta az öreg.
- És macskák?
- Szerintem azok lehetnek. Miért, fel akarsz öltözni Lucának?
/
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- Igen - felelte Findusz vidáman
és tegyél, kérlek, a fejemre
gyertyát!
Pettson kerített egy pindurka gyertyatartót, amit a kandúr fejére
helyezett, akár egy sisakot. Egy álla alatt megkötött zsineggel a fejére
erősítette, majd a gyertyatartóba belerakott egy gyertyát. Aztán fogott
egy régi párnahuzatot, és lyukakat vágott bele a fejnek meg a man
csoknak. Szép kis lánying lett belőle.
- így jó lesz, csak ne gyújtsd fel a házat! Pakolj meg egy tálcát
kávéval meg süteménnyel, aztán kezdődhet a lucázás!
/

Findusz boldogan ment ki a tálcával. Micsoda előadás lesz! Az öreg
leült, és várt.

Alig telt el néhány másodperc, a kandúr hatalmas léptekkel
bevágtatott, és teljes erőből rázendített, hogy „Szent Luca, Szent
Luca!” - Tessék! - nyomta Pettson kezébe a tálcát, és máris folytatta
az éneklést.
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Mikor befejezte, bizonytalanul rásandított az öregre, mert úgy gon
dolta, hogy nem énekelt olyan szépen, mint az emberek a rádióban.
-J ó volt - dicsérte meg Pettson csak lassabban gyere, ha bejössz!
Olyan lassan, ahogy csak tudsz, és énekelni sem kell ekkora hangerő
vel. Csupán halkan, finoman. De máskülönben ügyes voltál.
- Várj, megpróbálom még egyszer!
-Jó , várok.
Findusz ezúttal egy kicsit tovább
készülődött, majd hamarosan újra fel
hangzott a dal. Olyan halk volt, hogy
alig lehetett hallani, és a kandúr rendkí
vül lassan egyensúlyozott befelé az aj
tón. Mikor beért, ránézett az öregre.
- Nagyon szép volt - mosolygott
Pettson -, de ha többekhez is elláto
gatsz, kicsit gyorsabban is mehetsz.
Ami pedig a dalokat illeti, mást is lehet
énekelni.
- Azokat nem ismerem.
-N e m baj, így is gyönyörű volt.
Menj, lucázz egy kicsit a barátaidnak,
én meg addig kimegyek a műhelybe!
Findusz mindent bejárt, és legalább
egy óráig lucázott. Az öreg a műhelyből
figyelte, amint befordul a fáskamrába,
a padlásra menet pedig hallotta, hogy
a kandúr a túlsó végén énekel. Egy
szer még a kamrában is összefu
tottak, amikor Pettson a fúróját
kereste.
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Findusz a végén holtfáradtan rontott be a műhelybe.
- Kész, totál kivagyok, meglátogattam minden barátomat. Mit
mondjak, elég unalmas egész idő alatt ugyanazt énekelni!
- Alaposan kidolgoztad magad mára - ismerte el Pettson, miköz
ben egy vasdarabot reszelgetett.
- Ez meg mire való? - kérdezte a kandúr.
- Ez majd a keréken lesz, és egy rugót fog tartani.
A kandúr megvizsgálta a masinát.
- Mire valók ezek az ajtók?
- Hát... ezek később majd nem lesznek itt - magyarázta Pettson ne
hézkesen -, a kályhanyílást helyettesítik.
A kandúr megforgatta a nagy fogaskereket, mire minden mozogni
kezdett. - Hogy? Ez a deszka fogja szállítani a fadarabokat? És hogy
kerülnek be a kályhába?
Az öreg megpróbált kibújni a kérdés alól. - Hát... egy kicsit nehéz
elmagyarázni... itt fog lógni egy láda fa, és a fadarabok szépen egye
sével lepottyannak a deszkára... ez meg itt... nézd csak, mekkora ma
dár! Eltűnt a fenyőfák mögött, biztosan sas volt, nem vagy nagyon
éhes? Azt hiszem, bemegyek enni, majd kilyukad a gyomrom, nem
láttam ételt legalább egy...

- De hát már reggeliztünk! - lepődött meg a kandúr a sok fecse
géstől.
- Mikor volt az már, meghalok egy csésze kávéért! Gyere, lovagol
hatsz a kalapomon!
Findusz úgy megörült, hogy nem is kérdezett többet a tűzmegrakóról.
A kandúr kávézás közben a kályhát nézegette, majd megszólalt:
- Ha az egész gép itt fog állni a kályha előtt, el sem lehet majd fér
ni tőle.
- Tagadhatatlan, hogy szűkén leszünk egy kicsit, de majd csak ak
kor tesszük ide, ha nem vagyunk itthon.
- Szerintem akkor sem jó. Csinálj inkább valami játékot!
- Mire gondolsz?
- Hát, mondjuk egy kerékre, amit ha megforgatunk, ide-oda mo
zog egy pálca, és aztán forog egy másik kerék, és leesik valami.
- Ez teljesen úgy hangzik, mint a tűzmegrakó. Megígérem, hogy
megkapod, ha nem működik, de először szeretném megépíteni. Már
nemsokára elkészül.
- Nem segítenél csinálni egy hóembert? - kérdezte a kandúr.
- Most nem, tovább akarom bütykölni a gépet.
Findusz sóhajtott.
- Akkor mit csináljak?
- Játssz kirakósdit, az jó érdekes! - javasolta az öreg, és kiment
a dobozért.
- Tessék - öntötte ki a tartalmát visszajövet a földre -, csak meg kell
keresni az összeillő részeket, és addig kell rakosgatni, míg össze nem
áll egy kép.
- Megpróbálhatom - mondta a kandúr bizalmatlanul.
- Tényleg érdekes. - Pettson megmutatta, hogyan kell játszani, és
mikor Findusz egy kicsit belejött, visszasietett a műhelybe a vasda
rabjához.
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Egy félóra múlva azonban, mikor megint megjelent a konyhában,
a kandúrt az asztalnak támaszkodva találta, amint szerencsétlen kép
pel épp egy gyufásdobozzal játszadozott.
- Már kész vagy a kirakóval?
- Igen, odaraktam a pad alá - válaszolta Findusz komoran.

- Meguntam, hogy nem passzoltak össze a darabok.
- Dehogynem, mindegyik illik valahová. Épp az a jó benne, hogy
addig kell keresni, amíg meg nem találja az ember az összeillő része
ket.
- Szerintem jobb lenne, ha azonnal passzolnának, akkor nem kéne
annyit fáradni.
- Hát, ha így gondolod! Es mit mond a gyufásdoboz, jön a Miku
lás?
-A z t hiszem, nem. Nem jött ki háromszor a csillagos oldal.
Az öreg leült, és a skatulyát pöckölő kandúrt figyelte.
- Nem kéne annyira komolyan venned ezt a játékot! - mondta vé
gül. - Tudod, ha hiszel benne, akkor van Mikulás, ez a darab skatu
lya meg csak összevissza forog.
Findusz elképedve nézett az öregre: - Persze hogy van Mikulás! Én
csak azt akarom megtudni, hogy eljön-e hozzánk karácsonykor.
- Akkor koncentráljunk - javasolta Pettson -, hátha nagyobb sze
rencsénk lesz, ha segítünk magunkon. Minden energiánkkal gondol
junk arra, hogy a Mikulás meghalljon bennünket, és akkor lehet,
/
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úgy csinálja, hogy a csillagos oldal legyen felül! Pöcköld meg még
egyszer, hátha bejön!
Becsukták a szemüket, és teljes erejükből arra összpontosítottak,
hogy a Mikulás kitalálja a gondolataikat.
Findusz meglökte a gyufásdobozt, és kijött a csillagos oldal. Megint
megpróbálta, megint a csillagos oldal volt felül! Feszülten figyelte,
amint a doboz harmadszorra is felrepül a levegőbe, de az ezúttal az
oldalára érkezett. - Fiát ez meg mit jelent? - döbbentek meg mind
ketten.
- Nem jött ki a jó oldal - állapította meg Findusz.
- Nem, de a rossz sem. Ezek szerint a Miku
lás nem akarja elárulni, mi a szándéka.
A kandúr csöndesen elgondolkozott.

- Majd meglátjuk - mondta végül.
- Ez az. Gyere, süssünk inkább mézest, mit szólsz?
Fantasztikus ötlet, gondolta a kandúr, hisz a mézes sütit mindennél
jobban szerette. És az ráadásul mindig sikerült is.

12 . FEJEZET

Gyorsan teltek a napok. Rohamosan közeledett a karácsony, a miku
lásgépen azonban még rengeteg fabrikálnivaló volt. Minden százszor
tovább tartott, mint ahogyan Pettson tervezte. Sok minden nem úgy
működött, ahogy elképzelte, és néhány dolgot újra kellett csinálnia.
Az öreg aggódni kezdett, hogy nem készül el időben, pedig már anynyi minden megvolt.
A mai délelőtt nagy részét néhány csavar és anyacsavar keresésével
töltötte, amelyek egy meghatározott helyre kellettek. Amikor mind
egyik megvolt, kitette maga elé a gyalupadra, és becsavarta az első
csavart. A következő azonban eltűnt. Kereste a pádon, a szekrényfió
kokban, a földön, a zsebeiben, és egyre ingerültebb lett.
- Az előbb még az összes megvolt. Hova tűnhetett? Findusz, te
vetted el?
Findusz a pad alatt üldögélt, és egy kereket forgatott.
- Tessék? - dugta elő a fejét.
- Te vettél el innen egy csavart? - ismételte meg az öreg a kérdést.
A kandúr kimászott a pad alól, és komoly ábrázattal nyomatékosan
kijelentette:
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- Nem, Pettson, nyugodtan mondhatom, hogy ha valaki nem nyúlt
a csavarokhoz, akkor az én vagyok. Egész idő alatt egy kerékkel játszot
tam, meg ellőttem egy rugót, ez igaz. Azonkívül bevallom, hogy láttam
egy nagy csomó szöget meg deszkadarabot, de a csavaroktól távol tar
tottam magam. - Ezzel mindkét mancsát ünnepélyesen a szívére tette:
- A sapkámra és az egyetlen farkamra esküszöm, hogy soha életemben
nem vettem el egyetlen csavart sem, legalábbis ma nem. Ha mégis úgy
látod, hogy én vagyok a bűnös, bátran és elszorult szívvel fogadom
büntetésem, de akkor is ártatlan vagyok mindhalálig!
Pettson meghökkenve nézett rá:
- Egy „nem” is bőven megtette volna.
A kandúr tovább játszadozott a kerékkel.
- De láttam, ki volt az!
Az öreg tágra nyitotta a szemét: - Ezt meg
hogy érted, mások is vannak itt
rajtunk kívül?
- Persze - mondta a kandúr,
mintha ez olyan természetes len
.4
_
ne -, te is tudod, hogy itt laknak!
- Már megint egy olyan kis
egér? Hol láttad?
- Beszaladt a fazék mögé, ott az ajtónál.
Pettson utánasietett, de nem látott semmit.
- Ott van az ajtajuk, biztos kiment - világosította fel Findusz.
- Hogy te miket nem tudsz! Hol van az az ajtó?
- A láda mögött, amin a festékesdoboz áll.
Pettson felemelte a ládát, és meglátott egy aprócska ajtót a falban.
- Ne vedd el! - figyelmeztette a kandúr mérgesen. - Az a tornácuk,
ott szokták tartani a szánkójukat.
Pettson zavartan nézte Finduszt meg a ládát.
- A szánkójukat? Honnan tudod te ezeket?
- Onnan, hogy a barátaim, és megmutatták - válaszolta közönyö
sen a kandúr.
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Az öreg méregbe gurult. Ideges volt, hogy annyi időt elpazarolt,
pedig rengeteg dolga lett volna.
- Méghogy a barátaid! - csattant fel. - Tudod, mit szoktak a macs
kák csinálni, ha észreveszik, hogy az egerek csavart lopnak? Megfog
ják őket, nem pedig barátkoznak!
Erre Findusz is bepipult.
- Es meg tudnád mondani, mi történik utána?
Az öreg kissé zavarba jött, mert nem akarta egyenesen kimondani.
Tudta, hogy Findusz nem közönséges macska.
- Hát... megeszik őket - mondta ki szégyenkezve.
- Pontosan! - akadt ki a kandúr. - Leharapják a fejüket, és felfalják!
Azt akarod, hogy én is így csináljak a barátaimmal? Ez a legújabb
módi? Legközelebb majd te is bekapsz engem, ha elveszek egy vacak
kis csavart?
- Nem úgy gondoltam - sietett az öreg a kandúr megnyugtatására
-, csak mérges vagyok, mert állandóan keresnem kell valamit. Töké
letesen elég, hogy már öreg és szétszórt vagyok, és akkor a tetejébe
még ellopkodják, amire szükségem van! Persze hogy felforr bennem
/
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a düh. Kérem vissza a csavart, és mindent, ami azon kívül eltűnt!
A végén még kiderül, hogy minden, amit keresek, ennél az egérnél van.
Findusz még mindig a kereket forgatta.
- Ebben biztos vagyok - mondta -, de nem egér, hanem mukla.
- Felőlem úgy hívják, ahogy akarják, csak adja vissza a csavaromat.
Mit gondolsz, hol van most?
- Valószínűleg otthon. A konyhapadló alatt lakik.
A műhely előtt felfedeztek egy apró szánkónyomot. Egészen
a konyhaablakig követték, de ott eltűnt a kövek alatt.
- Most mit csináljunk - töprengett az öreg -, be tudsz menni
a padló alá?
- Persze.
- Akkor menj le a barátodhoz, és hozd vissza a csavaromat, mert szükségem van rá! Ez az egyetlen, ami jó, és azonkívül borzasztóan
unom már a keresgélést. Nyugodtan mondd meg neki, hogy dühös
vagyok, és szeretnék végre megnyugodni. Addig bemegyek a kony
hába és várok.
- De... honnan tudjam, melyik csavar az? - kérdezte a kandúr.
- Hozd el az összesei! - mordult rá az öreg nyersen. - Vagy talán
olyan sok van, hogy el sem bírod?
- Hát... rengeteg van, de majd elhozok, amennyit tudok - felelte
a kandúr, és sietve megkerülte a házat.
Pettson fejcsóválva indult a konyhába.
A z egész házat felforgatom, és akkor kiderül, hogy állítólag minden, amit
keresek, a padló alatt van, morogta. Miféle barátai vannak ennek a kandúr
nak? Egerek meg muklák! Tolvaj rablóbanda!
Az öreg öntött magának egy kis kávét, fát dobott a tűzre, és levetette
magát az asztal mellé. Míg Finduszra várakozott, kíváncsian nézeget
te a földet, hogy vajon hova tűntek a dolgai. Végül letérdelt, és a fülét
a padlódeszkának szorítva hallgatózni kezdett.
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Először nem hallott semmit. Ekkor átment egy másik helyre, és ott
mintha nagyon gyengén megneszelte volna Findusz hangját. Addig
kúszott-mászott a padlón, míg meg nem találta az egér feltételezhe
tő otthonát. Ott vannak a csavarjaim, állapította meg elégedetten, és
visszaült a helyére.
A kandúr nemsokára belépett egy kosárkával a mancsában, letette
az öreg lába elé, és nagyon komolyan megszólalt:
- Itt vannak a csavarjaid. A mukla szomorú, mert meg akarja tarta
ni magának. Azt üzente, hogy csak azt vedd ki, amire most szüksé
ged van.
- Mi az, hogy meg akarja tartani magának?! - kiabált Pettson. - Én
vagyok itt az egyetlen maga! Ezek az én csavarjaim, és annyit veszek
ki belőlük, amennyi jólesik!
- Ezt nem teheted - ellenkezett a kandúr -, a mukla azt mondja,
hogy mióta elvitte, az övé. Megígértem neki, hogy a maradékot viszszaszolgáltatom.
Az öreg lekapta a fejéről a kalapot és beleharapott.
- Te jóságos ég! Itt ülök, és arról vitatkozom a macskámmal, hogy
a csavarjaim, amiket ellopott egy egér, az enyémek-e vagy a tolvajé! sóhajtotta. - Senkinek nem jut eszébe ilyenekről vitatkozni, csak ne
kem! Minden normális ember fúrna egy lyukat a padlóba, kihajítaná
az egeret, és visszavenné, amit az ellopott!
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- Csak te nem, Pettson, mert te rendes vagy - hízelgett a kandúr.
Az öreg kénytelen volt elnevetni magát.
- Túlságosan is az vagyok! - sóhajtott megint. - Átnézhetem a csa
varokat?
Az ölébe vette a kosarat, és turkálni kezdett benne. Boldogan fel
kiáltott, ha olyat talált, amiről tudta, hogy szüksége lehet rá. Sok
olyan dolog akadt a kezébe, amit már rég elveszített, sőt nem egy
olyan is, amiről fogalma sem volt, hogy létezett.
- Remek - mondta végül -, mindegyiknek nagy hasznát veszem.
Nem is értem, mit kezd ezekkel egy egér, nekem sokkal jobban kel
lenek.
- Gyűjti őket - világosította fel a kandúr ez a legfontosabb neki.
Ne vedd el az egészet, mert borzasztóan szomorú lesz szegény!
Azonkívül nem egér, hanem mukla.
-Jó , jó. Kérd meg, hogy jöjjön ide, beszélni szeretnék vele! Remé
lem, sikerül megegyeznünk.
Findusz odament a konyhaszekrényhez, és lekiáltott a sarokba:
- Sara Tustra, Pettson beszélni akar veled! Gyere fel!
Erőtlen cincogás volt a válasz.
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- Nem mer - fordított Findusz.
- Ha nem jön, megtartom az összes csavart. Mondd meg neki,
hogy nem vagyok veszélyes.
A kandúr megint bekiáltott a sarokba.
- Azt mondja, nem veszélyes, nem akar hozzád nyúlni, de ha nem
jössz fel, nem kapod vissza a csavarjaidat.
Megint csend lett. Vártak.
- Sír - állapította meg Findusz -, nem szabad durván bánni vele.
- Hol vagyok én durva?! Mondd meg neki, hogy csak meg akarom
nézni, mit vitt el! Kiveszem, amire szükségem van, a többit megtart
hatja. Mondjad!
- Hallja - válaszolt a kandúr, és fülelni kezdett a sarokban, hogy
jön-e a válasz.
- Nem akar visszaadni semmit mondta végül. - Szerinte ezek az ő
dolgai, és nagyon hálás lenne, ha min
dent visszaszolgáltatnál. Azt mondja,
ostobán viselkedsz.
Pcttson úgy bámult a kandúrra, mint I
aki nem tudja eldönteni, hogy nevessen-e vagy sírjon.
- Méghogy ostobán viselke
dem! - ordította. - Rendes vagyok,
semmi más. Olyan rendes, hogy
szinte már fáj! Itt egyezkedek
egy egérrel, és felajánlom neki,
hogy megtarthatja a csavarjaimat,
ő meg erre képes azt mondani,
hogy ostoba vagyok! Hallod-e- kis
asszony, ha nem hozod fel azonnal
az összes ellopott holmit, feltö
röm a padlót, és személyesen
megyek le érte!
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- Ne kiabálj, mert megbántódik! Látod, most mindent elrontottál
- háborodott fel a kandúr.
Pettson azonban olyan mérges volt, hogy nem figyelt semmire.
- Nem vagyok eszemnél! Unom már, hogy macskákkal, egerekkel
meg tyúkokkal vitatkozzak! Mindenki hagyjon békén! Végezni aka
rom a dolgomat, és senki ne nyúljon a holmijaimhoz! Most pedig
hozom a fejszét, és feltöröm a padlót!
Az öreg határozott léptekkel elindult az ajtó felé. Findusz kétségbeesetten próbálta feltartóztatni, de nem tudta, mit tegyen. Nem
szokott az öreg ennyire dühös lenni!
Pettson már hozta is a fejszét, és megkereste azt a helyet, amiről
feltételezte, hogy ott vannak a csavarjai. Amint megtalálta, azonnal
ütésre emelte a szerszámot, de még mielőtt belevághatta volna a pad
lóba, Findusz alálökött egy fadarabot, amibe a fejsze hatalmas puffa
nással beleállt. A kandúrnak épphogy csak sikerült visszaugrania.

Mikor Pettson meglátta Finduszt a fejsze közelében, megijedt, és
elordította magát:
- Mit csinálsz?! Majdnem eltaláltalak!
- Csak meg akarom menteni a padlót, mert nagyon hideg lesz, ha
tönkrevágod! - kiabált vissza.
Az öreg végre belátta, mekkora őrültséget akart elkövetni, és teljesen
leeresztett, mint egy lufi. Kimerültén rogyott le egy székre, és miköz
ben a fejszét bámulta, azon csodálkozott, hogyan juthatott idáig.
- Milyen butaságokat művelek! Teljesen elfáradtam!
- Igyál egy kis kávét, és pihenj le! - javasolta a kandúr.
- Igazad van, lefekszem és olvasok egy kicsit, nyugalomra van
szükségem. - Ezzel bement a hálószobába egy csésze kávéval, és be
csukta az ajtót.

Azt hiszem, lemegyek, és beszélek Sara Tustrával. Én ebben ügyesebb va
gyok, mint Pettson, gondolta a kandúr.

13 . FEJEZET

Másnap megint béke honolt a házban. Legfőbb ideje volt már, hogy
Pettson elkészítse magát a mikulásbábut, elvégre mégiscsak övé lesz
a főszerep.
Az öreg már korábban kifaragta a fejét és mozgatható karokat ké
szített neki. Ma az öltözék volt soron. Előszedett egy halom foltozni
való ruhát, hogy Findusz ne jöjjön rá, mivel foglalkozik. Legalulra
rejtette a Mikulásnak szánt anyagot. Úgy tervezte, hogy csak akkor
veszi elő, ha a kandúrt már nem érdekli, mivel pepecsel. Leült
a konyhapadra, és foltozni kezdte a nadrágját.
- Mit csinálsz? - kérdezte Findusz, miközben felugrott az asztalra,
és kotorászni kezdett a varródobozban.
- Megvarrom ezeket a ruhákat - hangzott a válasz. - Olyan sok el
van szakadva, hogy egy fél napba is beletelik, míg elkészülök. Légy
szíves, ne szedd ki a cérnákat!
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Findusz visszatette a gurigákat.
- Ma nem mész a találmányodhoz? Mi van ebben? - kérdezte, és
előhúzott egy kis bádogdobozt.
- Gombostűk, hagyjad! - válaszolta az öreg, és lezárta a doboz te
tejét. - Nem, már nem érdekel a találmányom, unom. Azt hiszem,
nem csinálom meg a tűzmegrakót.
- Nem baj, szerintem így is jó meleg van - mondta a kandúr, azzal
leugrott a ruhák közé, és turkálni kezdett a halomban. Belebújt egy
ingbe, és kidugta a fejét az ujján, meg felpróbálta a gatyákat, amik egy
kicsit ugyan nagyok voltak rá, de egy zoknival megkötve pont ráillet
tek a fejére.
Hirtelen egy apró emberke jelent meg a konyhaajtóban hatalmas
bőröndöt tartva maga mellett.
-J ó napot kívánok! - köszönt. - Elnézést, hogy zavarok, de be volt
csukva az ajtó, így hát kinyitottam, és bejöttem.
- Látom - csodálkozott Pettson. - Jó napot, jöjjön be, ha már itt
van!
- Köszönöm. Azért jöttem, mert karácsonyi különlegességeket
árulok. Rengeteg mindenem van: nagyon szép újságok, könyvek, mikulásos tárgyak. Jópofák, jöjjön, megmutatom.
Egy lendülettel feltette a bőröndöt az asztalra, és kinyitotta. A koffer
tele volt dobálva könyvekkel, folyóiratokkal és egyéb portékákkal.
Findusz egy hatalmas zokniba burkolózva kiugrott a ruhák közül,
és a sarkán tátongó lyukon elődugta az ábrázatát.
Az eladó ijedtében hátraugrott.
-Jaj, egy zokni! - makogta. - Pettson úr, a zoknija felugrott az asz
talra!
- Tudom - nyugtatta meg az öreg.
- Úgy látom, az újságokra fáj a foga!
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Findusz nevetni kezdett.
- Ez csak Findusz, a macskám, nem kell félni tőle.
- Nem félek, csak úgy csináltam - felelte az árus szenvtelenül,
és visszafordult a bőröndjéhez. Findusz szorosan elé állt a zokniban,
s addig bámulta, míg a férfi rá nem emelte a szemét.
- BÁÜ! - ijesztette meg a kandúr. A kis ember összerezzent, és hát
rébb húzódott.
Findusz megint elnevette magát.
- Ne hülyéskedj, nem tud dolgozni szegény! - szólt rá az öreg.
- Menj inkább, csinálj valami mást!
- De én is látni akarom, mi van a bőröndben!
Az árus rámeredt Finduszra, majd Pettsonra, majd ismét Finduszra.
- Teljesen úgy hangzott, mintha a macska beszélt volna! Mondja,
tényleg mondott valamit?
- Elképzelhető. Mindenesetre nincsenek megértési gondjaink.
Findusz érdeklődve nézte az újságokat, míg az árus meg nem fe
nyegette az ujjával, és lezárta a bőrönd tetejét.
- Ejnye-bejnye, Findusz úr, csak nyugalom! Ki tudja, mi minden
van abban a táskában!
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Ekkor észrevette Pettson varrókészletét.
- Mit csinál, Pettson úr, nadrágot hímez, zoknit varr, netalántán
pulóvert köt?
- Csak megvarrom az elszakadt ruhákat. Ezt is meg kell csinálni
valamikor - felelte az öreg.
- Úgy, ahogy mondja - hagyta helyben komolyan az árus. - Úgy
tűnik, akkor épp jókor érkeztem, ugyanis van nálam egy könyv, ami
re szüksége lehet.
Kotorászni kezdett a táskájában.
- Nézze, milyen elegáns: „A gazdasszonyok titkai.” Csupa prakti
kus tanácsot tartalmaz ünnep- és hétköznapokra: „Hogyan kössünk
villatartót”, „Tanuljunk németül”, „Zsoltár szükség idején”, „A cu
korkakészítés tudománya”, „Hogyan foltozzuk be a lyukas nadrá
got”. Látja, itt van, pont ez kell magának! Tessék, Pettson úr, nézze
meg!
Pettson végiglapozta a könyvet, és itt-ott beleolvasott. Tetszett neki.
- Lehet, hogy megveszem. Mennyibe kerül?
S

S

- Öt nyolcvanhárom.
- Hm... majd még meglátom. Mi van még?
-Azonnal mutatom, Pettson úr, most jönnek az igazi ínyencségek!
Itt van: „Karácsonyi füzet anyáknak”, „Karácsonyi füzet gyerekek
nek”, „Egyházi karácsonyi füzet”. Csupa közkedvelt dolog. Vannak
bennük kirakójátékok, keresztrejtvények, időjárás-jelentések, izgal
mas történetek kelettől nyugatig. Például itt: „Hogyan öntsünk vas
kályhát?”, „Hogyan páholtam el egy szarvast bal kézzel - izgalmas
történet a vadonból”, „A foci volt a mindenem - egy híres labdarúgó
emlékei”. Itt pedig ki lehet vágni a Mikulást. Annyi érdekesség van
benne, hogy nincs olyan ember, aki ne venné szívesen karácsonykor.
Hét ötvenbe kerül.
Pettson belekukkantott a füzetbe, az árus pedig folytatta:
- Természetesen nem hiányozhatnak a képregények sem. Itt van .
például a rendkívül mulatságos „Donald Kacsa” vagy a „Fantomas ka
rácsonya”. Vagy ha a régi, kedves könyveket keresi, a „Szervusz, Miku
lás”, „A Mikulás újabb kalandjai”, „A Mikulás visszatér”, „A Mikulás
iskolába megy”.
Pettson mindent megszemlélt.
- Hát, nem is tudom, talán a Donald Kacsa. Mennyibe kerül?
- Négy kilencvenöt.
- Hű, de drága! Van még valami?
- Persze - mondta az árus, és előhalászott néhány tekercset. - Kará
csonyi falvédők Mikulás-mintával, nagyon mutatós.
- Tehenes nincs?
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- Dehogynem! - felelte a kis ember, és kihajtott egy hosszú fal
védőt, amin jókedvű szakállas tehe
nek álltak bojtos sapkában.
- Gyönyörű! - kiáltott fel az
öreg. - Ezt mindenképp meg
veszem!
Míg a két férfi a falvédővel
volt elfoglalva, Findusz odament
a bőröndhöz, és kivett belőle egy
gömböt. A gömb közepén egy apró
Mikulás és egy fenyőfa volt látható.
Ha megfordította, megtelt hópehellyel. A kandúr ámulattal figyelte
a lefelé szállingózó pihéket.
Mikor az eladó észrevette, hogy Findusz mivel játszadozik, halkan
megszólalt:
- Ez a gömb, Findusz úr, nem eladó. Olyan értékes, hogy nem lehet
megvenni, csak vágyni szabad rá. - Ezzel óvatosan elvette Findusztól
a varázsgömböt, visszahelyezte a bőröndbe, és kivett egy pálcára
erősített Mikulást.
- Most pedig elérkezett az idő, hogy minden kíváncsi gyerek,
macska, tyúk és öreg nénike elhagyja a konyhát, ugyanis most követ
keznek a nagy titkok. Azt javaslom, hogy Findusz úr addig menjen át
a szobába ezzel játszani - mondta, és feltolta a Mikulást a pálca tete
jére. Mikor elengedte, a figura lassan lecsúszott. Pettson kíváncsian
figyelte, és azon gondolkozott, nehéz lehet-e ilyet csinálni.
A kandúr kinyújtotta a mancsát: - Kölcsönkérhetem?
- Ha nem hallgatózol - mondta az árus.
Findusz fogta a pálcát, és kiment, Pettson pedig becsukta mögötte
az ajtót.
- így ni - suttogta az árus. - Most pedig, Pettson úr, mutatok vala
mit, ami szerintem jó meglepetés lenne a kis barátjának.
/
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Ezzel máris elővett egy felhúzható kis bádogmikulást. - Tessék, na
gyon szellemes és jópofa.
Az öreg gyanakvó tekintettel nézegette.
- Hát nem tűnik különösebben érdekesnek - mondta végül.
- Nem tűnik annak, de az - felelte az árus -, sőt állítom, minden
kit megnevettet, ugyanis beszél.
Pettson megdöbbent. - Beszél?!
- Persze, azonnal megmutatom - mondta lelkesen a férfi, és máris
felhúzta a kis figurát. - Fel kell húzni, és meg kell nyomni a sapká
ját...
- Kellemes karácsonyt! - köszönt a bádogmikulás mesterkélt, re
kedtes hangon.
- Hallotta? Ha elengedi a sapkáját, elhallgat. Ha megnyomja,
megint megszólal. Szerintem nagyon szép!
Pettsonnak felragyogott az arca, azt hitte, álmodik.
- Pont erre van szükségem!
- Gondoltam, hogy tetszeni fog - mondta az árus elégedetten -,
nem is lehet ellenállni neki. Amint meglátja az ember, azonnal kiül
a mosoly az arcára, és megveszi. Négy hatvanhat az ára.
- Drága - húzta el a száját az öreg.

- Van egy másik is. Ha drága, vegye meg mind a kettőt, úgy csak
három korona! - Ezzel elővett egy ugyanolyan bádogfigurát, és fel
húzta.
- Laknak itt rendes gyerekek? - raccsolta a bádogmikulás.
Pettson teljesen odáig volt. - Hihetetlen, pont erre van szükségem!
Megveszem mind a kettőt! Olyan nincs, amelyik azt tudja mondani,
hogy „Laknak itt rendes macskák?”
- Nincs, sajnos elfogyott. Majd karácsony után.
- Akkor már késő, de ez is jó lesz. Elképesztő, milyen szerencsém
van! Már nem is bíztam benne, hogy beszélni fog. Az úgy volt,
hogy... ah, kicsit nehéz elmagyarázni, hagyjuk inkább! Ideadja a ket
tőt három koronáért?
- Látom, drágállja, úgyhogy egyezzünk meg kettőben - ajánlotta az
árus. - Sőt kap még egy használati utasítást is hozzá, az a címe, hogy
„Hogyan varrjunk mikulásruhát?”
- Remek! - mondta sietve az öreg. - Akkor még megveszem a kép
regényt meg a „Gazdasszonyok titkai” című könyvet is.
- Köszönöm, hálásan köszönöm. Es a gömb a kandúrnak kará
csonyra?
- Hát mégiscsak eladó?
- Persze, mindent eladok. Ebből élek. Csak azért mondtam, hogy
meglepetés legyen. Egy kis füllentéssel izgalmasabb.
- Hát akkor azt is megveszem - mondta az öreg.
- Köszi-köszi. Az annyi mint... hohó... hohoho... hohohohó ...kö
rülbelül hét nyolcvanöt.
Pettson elővette a pénztárcáját. - Nem is sok ennyi holmiért.
- Akkor tizenkettő kilencven.
- O! - kiáltott fel az öreg csalódottan. - így viszont már drága.
- Akkor maradjunk hat koronában.
- Nem, legyen nyolc ötven, ennyim van - zárta le a vitát Pettson,
és kitette a pénzt az asztalra.
Az árus beletette a bőröndjébe, és összeszedte a könyveit.
/
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- Most pedig, ha Pettson úr eldugná a meglepetéseket, behívhatnánk
a kandúrkát a mikuláspálcámmal, ugyanis szeretnék hazamenni.
Az öreg a falvédő és a könyv kivételével mindent eldugott a szek
rénybe, majd beengedte Finduszt.
Mikor az apró árus végzett a pakolással, megemelte a kalapját.
- Pettson úr, Findusz úr, köszönök mindent, és kellemes kará
csonyt, valamint vidám mikulásozást kívánok! - Ezzel mélyen meg
hajolt, a fejébe nyomta a kalapját, és elment.
- Vettél meglepetést? - kíváncsiskodott Findusz.
- Fogalmam sincs - próbálta meg becsapni az öreg -, de az biztos,
hogy ezt a könyvet most azonnal megnézem. - Ezzel leült a padra, és
lapozgatni kezdte. A kandúr álmodozva nézett ki az ablakon.
- De jó lenne egy olyan varázsgömb! Ezt fogom kérni, hátha meg
kapom.
Pettson az ablakon keresztül figyelte az árust, de sehol nem látta.
- Hová tűnhetett? - csodálkozott. - Lehetetlen, hogy már felért
volna az útra. Nem láttad?
- Nem - felelte a kandúr -, biztos rossz irányba ment.
- Lehet, hogy befordult a kertbe - gondolkozott az öreg, és kiné
zett az ajtón. Még a házat is körbejárta, de hiába, az árusnak a színét
se látta.
Különös, legalábbfél perc, amíg kiér azzal a nagy bőrönddel az útra, mo
rogta magában.
Végül visszament a házba, és igyekezett nem gondolni rá többet, de
legbelül azért úgy érezte, mintha a kis eladó még mindig ott lenne
valahol.
Este, amikor Findusz már elaludt, az öreg először elkészítette a Mi
kulás-ruhát, és eldugta az előszobában a kalapospolcra. Aztán elővet
te és kipróbálta a gömböt meg a bádogmikulásokat. Kifogástalanul
működtek. Pettson sokáigjátszott a gömbbel, amikor hirtelen eszébe
jutott, mit mondott az árus, amikor azt akarta, hogy Findusz átmen
jen a szobába, és elővette a pálcás mikulást.
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Kölcsönkérhetem? - kérdezte a kandúr.
- Ha nem hallgatózol - válaszolta az árus.” Vagyis megértette a kan
dúr szavait! Pettsonon kívül ez mással még nem fordult elő! Olyan
már volt, hogy az emberek látták rajta, mit gondol, de a beszédét nem
érti meg akárki! Valami nem stimmelt ezzel az emberrel, nem olyan
volt, mint mások!
Hát igen, sokfurcsaság van a világon, aminek soha nemjövünk rá a nyit
jára, gondolta az öreg. Mindenesetre azt elértem, hogy beszélnifog a gépem,
és ez az árus nélkül nem történhetett volna meg.

14 . FEJEZET

Pettson most már majdnem teljesen elkészült a masinával. Miután
belehelyezte a kis bádogfigurákat, jó néhány próbálkozás után sike
rült elérnie, hogy azok a megfelelő pillanatban megszólaljanak.
Azonkívül elég volt meghúznia egy zsinórt, így a gép anélkül is mű
ködött, hogy az öreg megforgatta volna a kereket.
A mikulásbábuval egy teljes napot elbíbelődött. Mikor kész lett,
hozzászerelte a masinához, és kipróbálta, hogyan működnek együtt.
Elsőrendű munka, fantasztikus, milyen jól megcsinálta! Az öreg
azonban nem volt elégedett, mert a bábu alig mozgott, és teljesen me
revnek tűnt. Először is, túl szorosan fogta a zsákot, míg kijött a nyílá
son, és meg sem mozdult a szája, mikor azt mondta, hogy „Kellemes
karácsonyt, vannak itt rendes gyerekek?” Amikor pedig át akarta nyúj
tani a zsákot, csak lehuppantotta a földre, és máris visszament a ládába.
Pettson újra kipróbálta, de semmi nem változott.
Azonkívül még szakállat sem talált neki.
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Nem valami rózsás a helyzet, morfondírozott magában. Nagyon sötét
nek kell ahhoz lennie, hogy Findusz elhiggye, hogy a Mikulás van itt. Maxi
mum egy gyertya éghet áfán, és az ajtót is csak résnyire szabad kinyitni. Ja, és
a szakáll! Holnap majd átballagok Gustavssonhoz, és kérek tőle egy kis lenfonalat.
Fáradtan, csalódottan sóhajtott, majd eldugta a mikulásgépet, és
elment lefeküdni.
Alighogy az öreg nyugovóra tért, Findusz felébredt. Flirtelen rágcsálás és sugdolózás nesze ütötte meg a fülét. Belopakodott a kony
hába, és meglátta, hogy az asztalon néhány egér kekszet és kávét lakmároz. Odaosont mögéjük, ugrott egy nagyot, és elkiáltotta magát:
-J Ö N A MACSKA!!!
Az egerek ijedtükben felpattantak, de mikor észrevették, hogy
Findusz csak játszani akar velük, nevetve, visongva menekültek,
a kandúr meg utánuk. Ide-oda rohangáltak, féknyomokat hagyva
csúszkáltak a padlón, mígnem az egerek hirtelen eltűntek a padlás
lépcsőnél. Findusz a nyomukba eredt, de elveszítette őket szem elől,
így hát fellopózott a lépcsőn, és leskelődni kezdett.

A telihold bevilágított az ablakon. Mindenütt csend volt, csak a sa
rokból lehetett egy kis kuncogást hallani. Findusznak mégis olyan ér
zése volt, mintha rajta kívül más is lenne a padláson, csak nem látta,
hogy ki. Összehúzta magát, fülelni kezdett, és kikémlelt az ablakon a
sötétbe. Egyszer csak halk kattanást hallott, és gyorsan megfordult.
Ott volt valaki! Valaki, aki nagyobb volt a jól ismert kis állatoknál, sőt
lehet, hogy még nála is nagyobb!
A kandúrt elfogta a félelem. Azonmód leszaladt a szobába, és ráug
rott Pettsonra.
- Pettson, ébredj! Valami mozog a padláson!
- Mmm... mi van? - morogta az öreg. - Épp elaludtam. Miért
kéne bármit is látnom, ami mozog?
- Siess, fogalmam sincs, mi az! - nyafogott a kandúr.
Mikor Pettson álomtól kótyagos fejjel felfogta, hogy Findusz vala
mitől megijedt, végre felkelt.
- Ha óvatosan megyünk, lehet, hogy meglátjuk - suttogta a kandúr.
Hangtalanul lépkedett felfelé a lépcsőn, Pettson pedig nagyon
vigyázott, hogy olyan halkan reccsenjenek meg a fokok a lába alatt,
amennyire csak lehet.
- Csöndesen - szisszent rá a kandúr -, úgy lopózz, mint én!
- Könnyű neked! - motyogta az öreg.
Mikor elérték a legfelső lépcsőfokot, nekitámaszkodtak a korlát
nak, és sokáig álltak mozdulatlanul. A padlás ugyanolyan csöndes és
nyugodt volt, mint mindig.
Pettson felkapcsolta a villanykörtét, és leakasztotta az ajtó mellől
a zseblámpát. A kandúr megmutatta, hol látta azt a micsodát, de most
mindent rendben talált. Már nem is volt olyan érzése, mintha rajtuk
kívül más is lenne a közelben.
Ekkor hirtelen megcsillant valami a földön. Egy aranyfonállal át
szőtt kecskeszőr zsinór volt, nagyon ismerősnek tűnt. Hosszasan
kígyózott a földön, majd eltűnt a ládák között egy padlódeszka és egy
tetőgerenda közötti résben. A rövid deszkacsonk ki volt lazulva, úgy
nézett ki, mint egy hosszúkás nyílás. Pettson felemelte, és észrevette,
/
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hogy a fűrészporban egy lengombolyaghoz ha
sonló valami hever. Azonnal látta, hogy ki
váló lenne mikulásszakállnak.
- Mi ez a szőr? - kérdezte a kandúr.
- Nem tudom, azt hiszem, len. Levi
szem, biztos jó lesz valamire.
- Nincs már így is elég szemét
a házban?
- Sose lehet tudni, mikor mire
van szüksége az embernek. A leg
jobb mindent összegyűjteni, amit
találunk - jelentette ki az öreg, és
visszatette a deszkát a helyére. Szerintem rajtunk kívül már sem
mi nem mozog ezen a padláson,
az a valami biztos elment lefeküd
ni. Gyere, menjünk mi is! - java
solta.
Csakhogy nem olyan könnyű ám
elaludni, ha az ember macskája épp
látott valamit, amiről fogalma sincs,
mi az! Findusz szorosan Pettson lábához
simult, és hegyezni kezdte a fülét. Mivel azonban a füleknek is szük
ségük van néha pihenésre, nemsokára a kandúr fülestül-mindenestül
elszenderedett.
Másnap este az öreg megfestette a mikulásbábu arcát, és kipróbálta,
hogyan néz ki szakállasán. Mikor a szakállat elrendezgette és megfé
sülte az ujjaival, megint odatartotta a bábu arca elé, majd végül elé
gedetten felragasztotta.
Ekkor váratlanul hatalmas kotkodácsolás hallatszott a tyúkól felől.
Pettson kipillantott az udvarra, bár tudta, hogy az ól ajtaja zárva van.
De aztán amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan el is ült a vihar.
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Az öreg megállapította, hogy a bábu tényleg jobb szakállal, szinte
életre kel tőle. Valójában ugyanúgy nézett ki, mint korábban, de va
lahogy mégis másképp. Mintha a fából készült szemek láttak volna.
Micsoda különbséget tud okozni egy kis szakáll!, állapította meg az öreg.
Most pedig kipróbálom együtt az egészet. Azzal belehelyezte a bábut
a gépbe, és elindította. Ég ésföld, csodálkozott. - Mondhatni...
A szakállat leszámítva nehéz volt megállapítani a különbséget.
A Mikulás mindenesetre gördülékenyebben mozgott, az arca megtelt
elevenséggel, és még a szakálla is mintha ide-oda himbálódzott vol
na beszéd közben. Majdhogynem ijesztő hatást keltett.
Pettson megvolt elégedve, jobban nem is sikerülhetett volna. Már
csak be kell csempészni a ládába úgy, hogy Findusz ne vegye észre.
Két éjszakája maradt karácsonyig. Még az is lehet, hogy az árusnál lá
tott pálcás mikulásra is futja az időből. Hirtelen olyan jókedve tá
madt, hogy azonnal hozzá is fogott az előkészítéséhez.

15. FEJEZET

Az öreg a hőmérőt figyelte. Elhatározták, hogy ma kimennek fenyő
fáért az erdőbe. Nem volt túl hideg, és néha még a nap is sütött egy
kicsit. Szép séta elébe néztek.
Pettson elővette a fűrészt meg a baltát, fogta a szélestalpú szánkót,
és elindult az erdő felé. A kandúr a szánkó legvégén állt, és a tovasikló
utat figyelte. Mikor aztán fázni kezdett a tappancsa, beült az öreg hátizsálgába.
Keskeny kis erdei ösvényen vitt az útjuk.
- Tudod, hová megyünk? - kérdezte Findusz.
- Igen, bemegyünk egy darabon az erdőbe. Amikor utoljára itt jár
tam, már kiválasztottam a fát - felelte az öreg.
- Honnan tudod, hol volt, olyan egyforma itt minden!
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- Nem teljesen - magyarázta Pettson mindenféle jellegzetes kö
vek, buckák meg ilyenek vannak errefelé. Ott a nagy kövek mögött
például van egy régi kerítés, kicsit beljebb pedig egy tisztás. Kiisme
rem én itt magam.
- Te ismered az összes fát? - csodálkozott a kandúr.
- Nem, természetesen nem, észak felé nagyon nagy az erdő. Úgy
el lehet tévedni benne, hogy soha nem talál az ember haza. De ve
lünk ez nem történhet meg. Látod, itt a kerítés, mindjárt jön a fám.
- Tényleg? Nem mi jövünk? - álmélkodott Findusz.
- De, persze. Már itt is van! Igaz, milyen szép? Sűrű és egyenes.
- Igen, csak egy kissé nagy.
- Te vagy kicsi - nevetett Pettson.
Miután feltették a fenyőfát a szánkóra, elindultak hazafelé. Findusz
ment elöl, és egy bottal hadonászott, hátha felbukkan egy szarvas. Hirtelen segélykiáltás ütötte meg a fülüket. Az öreg gyorsan meg
állította a szánkót, és elindultak a hang irányába. Nehéz volt ponto
san megállapítani, honnan jön a kiabálás. Időnként kénytelenek vol
tak megállni hallgatózni, majd elindultak az ellenkező irányba.
Pettson épp azon gondolkozott, hogy tudja-e még, hol van, mikor
meglátott egy kerekes bódét az erdő közepén. Nagydarab, izmos fér
fi állt előtte, és segítségért kiabált. Amint a két ember meglátta egy
mást, egy pillanatra csend lett, majd a férfi halkan megismételte:
- Segítség!...
- Segíthetek valamiben? - kérdezte az öreg.
- Igen, nem tudom megfejteni a keresztrejtvényt - mondta a má
sik, és feltartott egy újságot.
- Csak ezért kiabált? Azt hittem, történt valami.
- Nem történt semmi. Sosem történik. Olyan unalmas itt, hogy
majd beleőrül az ember. Ezért szoktam kiabálni. Arra gondolok,
hogy majd csak erre téved valaki, de senki nem jön. Meghívhatom
egy kis forralt borra?
- Igen, köszönöm, az jó lesz - fogadta el Pettson a meghívást.
/
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Amikor a két öreg a bódéban leült az asztalhoz, szinte az egész
pici kunyhót betöltötték. A férfi, akit Horgásznak hívtak, feltett egy
fél üveg bort melegedni a tűzhelyre.
Findusz felugrott Pettson térdére, és gyanúsan méregette az em
bert.
- A, most látom csak a macskáját. Milyen jó, van kivel beszélget
nie! Nekem olyan unalmas itt egyedül keresztrejtvényt fejteni!
- Akkor miért van itt? - csodálkozott Pettson.
- Mert erdőkerülő vagyok. Kerülöm az erdőt, csak nem tudom,
hogyan kell —mondta a férfi bánatosan. - Azelőtt horgász voltam, az
egészen más volt! Csupán be kellett dobni a horgot a vízbe, és aztán
vártam, hogy ráakadjon valami. De felmondtak, mert szinte sosem
fogtam halat. Utána jött ez az állás, csak az a baj, hogy senki nem
árulta el, hogy mi a teendőm. Az egyetlen, amit mondtak, hogy a luc
fenyőnek rövid tűlevele van, az erdeinek meg hosszú. Aztán
s
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ideküldtek, és azóta vigyázok az erdőre. Mindennap teszek egy kört,
és megnézem, áll-e még. És hát persze hogy áll. Elég ostoba érzés.
- Megértem - mondta Pettson.
- Néhány napja takarítottam egy kicsit a fenyők alatt, összesöpör
tem a tűleveleket, meg halomba hordtam az összes tobozt. Tegnap
pedig kimentem megnézni, hogy vannak a gombák. Már csak négy
darab van, úgyhogy ha ezek is eltűnnek, még kevesebb dolgom lesz.
O, forr a bor...
Horgász kitöltötte a bort, és elővett egy csomag mazsolát meg
mandulát. A sütemény már ott volt az asztalon.
- A macska is kér bort? - kérdezte.
- Beee! - húzta el a száját Findusz.
- Azt hiszem, nem - válaszolt az öreg -, egy kis mazsola meg süte
mény elég lesz neki.

Pettson észrevett a sarokban egy vízbe állított satnya kis fenyőfát.
- Nem túl nagy ez a karácsonyfa - jegyezte meg.
- Ez nem karácsonyfa, hanem csak egy fenyő. Olyan pici volt, hogy
behoztam vigyázni rá.
- De akkor már nem is fog megnőni - világosította fel Pettson.
- Tényleg? Ezt nem tudtam - mondta az erdőkerülő gyámoltala
nul -, csak arra gondoltam, nehogy rálépjen egy medve. Piát bizony
nem könnyű eldönteni, mi az erdőkerülő dolga, ha csak a vizet isme
ri az ember. Maga mit csinálna a helyemben?
- Hát... nem is tudom. Azt hiszem, én is rejtvényt fejtenék. Meg
esetleg megszámolnám a szarvasokat...
- Ragyogó ötlet - derült fel Horgász -, erre nem is gondoltam! Sőt,
akkor már megszámolhatom a nyulakat, a medvéket meg a madarakat
is! Mennyi dolgom lesz! Az előbb láttam kint néhány madarat, egész
nagyok voltak, feketék. Varjak vagy szarkák, vagy valami ilyesmi.
- Aztán arra is odafigyelhet, hogy ne lopják el a fenyőfákat - java
solta Pettson.
A férfi riadtan nézett rá. - Tessék, hát persze! Tudhattam volna, mi
kor itt járt az az ember a teherautóval, és kivágott egy halom fát. Egy
szerűen fogta magát, és szégyentelen módon telepakolta a szemem
előtt a kocsiját. Biztos egy minden hájjal megkent bűnöző volt.
- Ha egy egész kocsira való fát elvitt, akkor valószínű, a saját birto
káról vitte. Máskülönben megijedt volna, amikor magát észrevette.
Az erdőkerülő csodálkozva nézett Pettsonra.
- Miért, itt vannak magánbirtokok is? Akkor honnan tudjam, hogy
melyik fára kell vigyázni? Nem, ez nekem túl magas, nem akarom
ezt a munkát.
Az asztalra könyökölt, és makacsul kibámult az ablakon. Egy dara
big teljesen átadta magát a gondolatainak, de aztán boldogan elmoso
lyodott:
- Tudja, mihez lenne igazán kedvem? A legszívesebben fent laknék
egy hegyoldalon az Alpokban, és csak nézném a havas hegyeket meg
a zöld völgyeket a tavakkal. Később aztán lenne egy kis házam,
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meg egy kövér, vidám feleségem öt gyerekkel, és még esetleg néhány
tehén meg kecske. És ha valamelyikük szomorú lenne, csak előven
ném a hegedűt, és minden rendbejönne.
-J ó l hangzik - mondta Pettson -, ezek szerint tud hegedülni?
- Egy kicsit. Elhúzok néhány dalt, ha nagyon unatkozom. Akarja
hallani?
Pettson bólintott. Findusz viszont bebújt az asztal alá, és befogta
a fülét.
Horgász levette a polcról a hegedűjét. Úgy be volt csavarva egy
takaróba, mint valami csecsemő.
- Még nem tudom az egészet - szabadkozott -, de valahogy így
van...
Senki nem játszott még ennél gyönyörűbben! A kis bódé falai szét
nyíltak, és a két férfi meg a kandúr felemelkedett a sötét fenyőfák fölé,
fel a fény felé, a magas hófödte hegyek és a mohazöld völgyek fölé...

Pettsont mintha elvarázsolták volna; soha nem hallott még ilyen
szépet!
A zene azonban hirtelen elhallgatott, és Horgász zavartan bevallotta,
hogy nem emlékszik a folytatásra. Óvatosan ránézett Pettsonra,
mintha azt akarná, hogy mondjon valamit. Az öreg azonban teljesen
elalélt, és addig nem is tért magához, amíg Findusz meg nem simo
gatta a kezét.
- Fantasztikusan játszott! Ez volt a legszebb, amit életemben hal
lottam!
Az erdőkerülő zavartan elmosolyodott. - Hát... jólesik megcincogtatni néha a hegedűt. - Azzal visszacsavarta a hangszert a takaróba.
Hatalmas csend támadt, mintha semmit nem lehetne mondani egy
ilyen gyönyörű muzsika után. Pettson lassan szedelődzködni kezdett.
- Haza kell mennünk ebédelni - mondta. - Köszönöm' a forralt
bort meg a játékot.
- Ó, máris elmegy? Akkor én is megyek, megnézem az erdőt, ne
hogy elszaladjon. Látogasson meg máskor is!
- J ó - mondta az öreg -, ha idetalálok.
Pettson beleültette a kandúrt a hátizsákba, és elindult arra, amerről
jött, az ösvényt azonban nem találta. Megállt, és megpróbált vissza
emlékezni, hogyan jött az előbb. Valami azt súgta neki, hogy balra
kell mennie, így hát arra indult el. Hamarosan azonban nagy, isme
retlen kőtömbök állták el az útját, és megtorpant. Elkezdte visszafelé
követni a saját nyomát, de hamarosan elveszítette szem elől.
Findusz nyugtalankodni kezdett.
- Eltévedtél?
- Nem. Maradj csendben, hadd gondolkodjam!
- Haza akarok menni, indulj már!
Pettson tovább bóklászott, de hamarosan megállt, mert fogalma
sem volt, hol jár. Erezte, hogy elfogja a pánik. Megpróbálta meg
nyugtatni a kandúrt, de az csak annál jobban félt, és majdnem sírva
fakadt.
/
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- Eltévedtél! Sose találunk haza! - nyafogott.
Az öreg szerencsétlenül álldogált a fenyőfák között, és körülnézett.
Findusznak ekkor hirtelen ismerős hang ütötte meg a fülét. Pettson
hallgatózni kezdett, és úgy vette ki, mintha valaki közeledne.
- Tessék, tessék, levelek! Vidám levél, unalmas levél, szerelmes
levél, képeslap, számla, karácsonyi üdvözlet! Tessék parancsolni, itt
vannak a levelek!
Findusz aprócska postása közeledett sítalpon. Már messziről észre
vették, de úgy tűnt, ő nem fedezte fel az öreget meg a kandúrt.
- Ez a postás! - kiáltott Findusz. - Tudod, amelyik elvarázsolta ma
gát! Amelyik hozott neked egy csomagot! Siess utána, ő biztosan se
gít! Postás!

A postás anélkül folytatta az útját, hogy észrevette volna őket. Pett
son utánafutott, de hiába, az aprócska ember nemsokára eltűnt a fák
között, neki azonban mintha kezdett volna ismerőssé válni a táj.
A közelben újból meghallotta a kiabálást:

112

- Itt van a fenyőfa, Pettson fája! Jöjjön ide érte! Fenyőcsomag, fe
nyőposta, fenyőlevél!
Az öreg és a kandúr egykettőre kiért az ösvényre, és megpillantotta
a szánkót. Pettson most már tudta, merre kell mennie, a postás azon
ban eltűnt.
- Megvan a fánk! - éljenzett az öreg. - Köszönöm, hogy megtalál
tuk a hazafelé vezető utat!
- Postás! - kiabált Findusz.
- Különös figura - jegyezte meg Pettson -, kíváncsi vagyok, ki le
hetett az. Mindenesetre megmutatta az utat.
- Azonnal menjünk haza! Be ne menj még egyszer az erdőbe!
Findusz egész úton bent kuksolt a hátizsákban, és időnként kikuk
kantott, hogy a postást lesse, de hiába.
Az öreg este kiment a műhelybe, és elkészítette Findusznak a pál
cikás mikulást.
Közben egész idő alatt az erdőkerülőn járt az esze. Szegény, ott ül
egyedül a sötét erdő közepén, és fogalma sincs, mi a dolga! Mennyi
vel jobban érezné magát az Alpokban a családjával meg a hegedűjé
vel! Hát, vannak emberek, akiknek egyszerűen semmi sem sikerül.
Aztán eszébe jutott, milyen kellemetlen érzés volt eltévedni. Mi
van, ha teljesen rossz irányba megy, és megfagy? Aztán pedig ott volt
az a furcsa postás, amelyik megmutatta nekik az utat.
Csodának szokták hívni, ha valami olyasmi történik, amit nem lehét megmagyarázni. Őrangyal vigyázott rájuk postás képében. Vajon
ki az a hóbortos figura?
/ /
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Egy nap volt még karácsonyig, és a mikulásgép teljesen készen állt.
Pettsonnak most már csak azt kellett kifundálni, hogyan indítsa el
a megfelelő pillanatban, hogy a kandúr ne vegye észre.
Az öreg azt találta ki, hogy miközben az ablaknál állnak, és várják
a Mikulást, ő egyszer csak meghúzza a zsinórt, a szelep erre elmoz
dul, a súly leesik, és... Hát, nem egyszerű művelet, sok minden fél
resikerülhet. Feltétlenül kell még két kis kerék, hogy a kötelek ren
desen feszüljenek, különben az egész kudarcba fulladhat.
Pettson több mint egy fél óráig kereste a műhelyben a kerekeket.
Tudta, hogy ott kell lenniük valahol, de nem találta őket. Lassan ide
gesíteni kezdte, hogy minden olyan sokáig tart. Bement a házba, és
átnézte a fiókokat, a szekrényt, a kamrát, sőt még a heverő alá is be
kukkantott.

Végül a hálószobaszekrényben talált rájuk egy zokniba tekerve.
Ott volt mellettük a félig kész síléc is, amit Findusz kapott volna ta
valy, csak nem készült el. Az öreg elhatározta, hogy egyúttal ezt is
befejezi.
Ekkor meghallotta Finduszt zörögni a tornácon. A kandúr síelni
volt a másik léccel, és épp befelé tartott. Fíavas és zilált volt a bundá
ja, a lábán pedig még mindig ott lógott a sítalp.
Pettson feltette a párját az előszobái polcra, és kiment segíteni.
A kis kerekeket természetesen bent felejtette a szekrényen.
- Olyan jó lenne egy másik léc is, ezzel állandóan elesem!
- panaszkodott.
- Rendben - felelte az öreg -, megígérem, hogy mihelyt lehet,
megcsinálom.
A kályha elé húzott egy széket, és ráültette a kandúrt, hogy meg
melegedjen a tappancsa.
- Kimegyek a műhelybe meglepetést készíteni - mondta aztán.
- Gondolhattam volna - válaszolta a kandúr. - En addig bent ma
radok, és becsomagolom az ajándékodat. Ne gyere be, míg el nem
készültem!
Pettson kiment a műhelybe, és elkezdte rendbe tenni a sílécet. Át
csiszolta, letörülgette, és hozzácsavarozta a szíjakat.
Findusz keresgélni kezdett, hogy mit adhatna az öregnek kará
csonyra. Elamarosan felfedezte a kerekeket. Ez jó lesz, gondolta elra
gadtatva, Pettson imádja az ilyeneket!
Fogott egy halom papírt meg zsinórt, és becsomagolta. Ahhoz ké
pest, hogy milyen picik voltak, hatalmas csomag lett belőlük, de
Findusz úgy gondolta, hogy ha már karácsonyi ajándék, legyen jó
nagy. Mikor elkészült, elrejtette a csomagot a padláslépcső alá, és ki
ment Pettsonhoz, hogy elmondja neki, hogy van egy titka, amiről
nem akar beszélni.
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Mikor a kandúr bekopogott, az öreg gyorsan befedte a lécet egy kis
forgáccsal meg fadarabbal.
- Milyen meglepetést csinálsz, és mikor lesz kész? - kíváncsisko- .
dott a kandúr.
- Nem árulom el.
- Hosszú és lapos, mint egy síléc?
- Azt hiszem, nem. Nem mennél vissza, hogy befejezhessem?
- Éhes vagyok - mondta Findusz.
- Tudod mit, én is. Gyere, menjünk be, együnk egy kis kását!
A kandúr felpattant az öreg hátára, és belovagoltak a házba.
- Kása? Micsoda meglepetés!
Evés után az öregnek eszébe jutott, hogy ki akarta vinni a kereke
ket. De nicsak, eltűntek! Körülpillantott a szobában, és lassan forrni
kezdett benne a düh.
- Megőrülök! Legalább egy órámba telt, míg megtaláltam őket, és
most megint eltűntek. Hogy soha nem tudok rendet tartani a dolgaim
között! Findusz, nem láttál itt néhány apró kereket?
- Neem...
- Idetettem őket a hálószobaszekrényre. Megbolondulok...
Tett egy kört, és idegesen keresgélt tovább.
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Findusz bűnösnek érezte magát. A z lesz a legjobb, ha azonnal vissza
adom, különben szegény ittfog szitkozódni egész karácsonyig, és az senkinek
nem válna a javára, gondolta. Csak nehogy mérges legyen! A legtöbbször
ugyan rendes, de néha azért borzasztóan tud haragudni, főleg, ha órákig keres
valamit. Máris odaadom, legyünk túl rajta.
Ezzel kiment, és behozta a csomagot.
- íme, az első ajándék!
Pettson csodálkozott ugyan, hogy fényes nappal csomagot kap, de
azért még mindig rosszkedvű volt, amíg bontogatta. Mikor azonban
meglátta, mi van benne, felderült az arca a boldogságtól.
- Ezeket kerestem! Hol találtad, a szekrényen? És milyen ügyes
vagy, hogy már be is csomagoltad! Ajándék kerék, pont erre vágytam!
Findusz álmodni sem merte, hogy az öreg ilyen boldog lesz. De jó
másnak örömet okozni!, gondolta. Ezt még egyszer kipróbálom.
- Kérsz még valamit? - kérdezte.
- Nem, csak egy csésze kávét, de azt inkább ne csomagold be!
s

Pettson leült a padra. A nadrágja zsebében lévő colstok nyomta
a fenekét, így kitette az asztalra. Mikor aztán előrehajolt a cukorért, a
kandúr azonnal eldugta a szerszámot a párna alá, és Pettson kifelé
menet szokása szerint megfeledkezett róla. Findusz hamarjában fog
ta az előbbi papírt meg zsinórt, és becsomagolta.
Egy idő múlva azonban az öreg visszajött, és keresni kezdte a mérő
eszközét. Borzasztóan mérgesnek tűnt, elege volt az egészből.
- A colstok is eltűnt. Teljesen megőrülök ma! Nem láttad valahol?
Findusz boldogan előrenyújtotta a csomagot:
- Újabb ajándék!
Pettson bizalmatlanul méregette a kandúrt. Mikor kihajtogatta
a papírokat, rögtön meglátta, mi van bennük, de ezúttal nem örült
annyira. Már-már méregbe gurult, csak nem akarta mutatni.
- Köszönöm, hol találtad?
Findusz észrevette, hogy hibát követett el, és az öreg nincs játékos
kedvében.
- Az asztalon - válaszolta óvatosan.
- Ha otthagytad volna, nem kellett volna keresnem. Nem jó aján
dékot kapni, ha az ember előtte csak mérgelődik. Ne csináld ezt töb
bet, utálok keresgélni! Fél nap is eltelik, mire megtalálok valamit. In
kább olyan ajándékot találj ki, amivel el lehet kerülni, hogy állandó
an elveszítsem a holmijaimat!
A kandúr szomorú lett, hogy nem vált be az ötlete. Ez a szeleburdi
öreg igazán maga is rendet tarthatna a colstokjai között, duzzogott. Rakja te
le a testét zsebekkel, akkor majd nem vesznek el a dolgai! Findusznak hir
telen ragyogó ötlete támadt. Ez az, ez lesz a karácsonyi ajándék!
A hálószoba-szekrényben volt egy doboz zokni, sapka, meg ilye
nek.
A kandúr kivett belőle néhány zoknit meg egy kötött sapkát, és le
akasztotta a szögről az öreg egyik nyakkendőjét. Nagy üggyel-bajjal
sikerült áthúznia a nyakkendő végét a zoknik és a sapka szálain. A vé
gén úgy nézett ki, mint egy szárítókötél, amin zacskók száradnak.
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Ekkor az egyik sapkából kikandikált egy apró egér, és vékony han
gon megszólalt:
- Mit csinálsz, Findusz, sapkát kötsz? Nézzétek, Findusz sapkát
köt!
Azonnal előbújt néhány társa, és egyszerre cincogni kezdtek:
- Nézzétek, Findusz sapkát köt! Mit csinálsz, sapkát kötsz?
A kandúr boldogan kerítette körbe a derekán az ajándékot.
- Nem, Pettsonnak lesz ide a dereka köré, hogy beletegye a cols
tokját, és ne kelljen annyit keresgélnie.
- Mit kötsz, colostoknit? - értetlenkedtek az egerek. - Colostoknit
kötsz?
- BA!!! - kiáltott erre a kandúr, mire a kis rágcsálók egy csapásra el
tűntek a dobozban.
Findusz becsomagolta az ajándékot, és bedugta a lépcső alá. Felőlem
most márjöhetnek az ünnepek, gondolta, miközben rendkívül elégedet
ten odaállt az ablakhoz, és hátratett manccsal várta, hogy kinyíljon
a műhely ajtaja.
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Végre elérkezett a szenteste. Pettson és Findusz már nagyon izgatot
tan várta ezt a napot. A kandúr azért, mert olyan sokáig tartott, míg
eljött, az öreg pedig azért, mert úgy elrohant az idő.
Gyakran úgy érezte, hogy nem készül el a gépével. Most viszont,
hogy kétségkívül készen lett, előző este beállította az előszobában
álló ládába. Sajnos kénytelen volt lyukat fúrni a szoba falába, hogy el
tudja húzni a zsinórt az ablakig, ott fognak ugyanis majd állni, amíg
várják a Mikulást. És aztán amikor elérkezettnek látja az időt, csak
meghúzza, a gép pedig beindul.
Nemsokára kezdődhet.
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Vacsora után átmentek a szobába, és Findusz azonnal megrohanta
az asztalon lévő nyalánkságokat.
- Mikor jön a Mikulás? - kérdezte.
- Nem tudni pontosan, bármikor itt lehet.
Az öreg megrakta a kályhát, és leült a heverőre.
- Ne üljünk inkább a tűz elé, ahogy szoktunk? - kérdezte a kan
dúr.
- Nem, itt jobb, ott elöl csak megmelegszik az ember térde. Innen
látjuk az egész szobát, a karácsonyfát, a tüzet, az ajtót...
- Kiállók az ablakba, hogy lássam, hajön a Mikulás - mondta Fin
dusz, és felugrott a párkány melletti asztalra.
Pettson megivott egy csésze kávét és pipázott. Ideges volt, hogy mi
lesz. Tudta, hogy működni fog a szerkezet, hisz jó néhányszor kipró
bálta, mégis bizonytalannak érezte magát.
Azzal természetesen elégedett volt, hogy sikerült elkészítenie, hisz
azért mégsem lett volna képes rá akárki! De olyan hitványnak érezte!
Elég, ha Findusz odamegy a bábuhoz, azonnal meglátja, hogy csalás
az egész.
De a legrosszabb az volt, hogy minél jobban közeledett a nagy pil
lanat, annál jobban gyanította, hogy ha a szerkezet működni fog, és
Findusz elhiszi, hogy ez az igazi Mikulás, borzasztó lelkiismeret-furdalása lesz a hazugság miatt. Már-már azon gondolkozott, hogy fel
kéne fedni a titkot. Akkor viszont tényleg kudarcot vallana. Meg hát
kíváncsi is volt, hogy minden működik-e, elvégre mégiscsak három
hétig dolgozott rajta.
- Mikor jön már a Mikulás? - nyomta Findusz az arcát az ablak
üveghez.
Pettson odaállt a kandúr mellé, és megnézte, hogy eléri-e a madza
got.
- Azt hiszem, nemsokára.
Még várok egy kicsit, aztán meghúzom, gondolta.
- Fényt láttam! - kiáltott fel Findusz hirtelen.
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-H o l?
- A fáskamra mögött, de most már eltűnt.
Pettson csodálkozva nézett ki a sötétbe: - Tényleg? Akkor ez biz
tos a Mikulás volt.
Egy autó világíthatott, gondolta magában. Ragyogó alkalom, hogy elindít
sam a masinát.
Még nézelődtek egy picit, aztán az öreg meghúzta a zsinórt. Halk
koppanás és puffanás jelezte, hogy a szerkezet elindult.
- Hallottad? - suttogta a kandúr.
Hirtelen három kopogás ütötte meg a fülüket. Mindketten izgatot
tak lettek.
-Jön! - mondta halkan az öreg. - Tessék befáradni!!! ...Gyere, ül
jünk le! - hadarta, és máris átsietett a kandúrral a heverőhöz. Olyan
mozdulatlanul ücsörögtek, mint a fényképésznél, és az ajtót bámulták.
- Ne nyissuk ki? - kérdezte halkan Findusz.
- Ne, maradj nyugton, majd kinyitja magától! Figyelj!
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A mikulásbábu lassan közeledett az ajtó felé. Sokkal világosabb volt
a szobában, mint ahogy az öreg tervezte, de nem számított, mert a
bábu olyan elevennek és valódinak látszott, mintha igazi lenne.
Rendkívül könnyedén és finoman mozgott, és a zsákot is rendesen
tette le, nem csak kiejtette a kezéből. Es ahogy a szakálla lengett be
széd közben! Biztos a gép rázza, futott át az öreg agyán.
- Kellemes karácsonyt! - köszönt a Mikulás különös, dallamos
hangon. Százszor szebben hangzott, mint korábban.
- Kellemes karácsonyt! - viszonozta Pettson. Findusz kicsit óvato
sabban mondta. Félve, de kíváncsian figyelte a vendéget.
- Laknak itt rendes macskák? - kérdezte a Mikulás.
Pettson azt várta, hogy azt kérdezi majd, laknak-e itt rendes gyere
kek, így azt a választ tanulta be, hogy: „Nem, csak rendes macskák”,
most azonban zavarba jött, és így szólt: - Nem, csak rendes... gyere
kek...
/

Findusz viszont felkiáltott: - Igeeen! Olyan rendes vagyok, hogy
csak na!
Pettsont mintha elvarázsolták volna. Itt valami nem stimmel.
A Mikulás elmosolyodott, majd megszólalt:
- Akkor jó, Findusz. Tessék, itt az ajándék.
Findusz a nagy izgalomtól nem tudott tovább megülni a fenekén,
Pettsonnak pedig úgy összekuszálódtak a gondolatai, hogy elfelejtette
a kandúrt visszatartani. Findusz leugrott az öreg öléből, és odaszaladt a
Mikuláshoz. Pettson megpróbálta némileg visszatartani, de rájött,
hogy semmi értelme.

Findusz már nem félt. Elvette a zsákot, és egyenesen belenézett
a Mikulás szemébe:
- Köszönöm, hogy eljöttél.
A vendég rámosolygott, a kandúr pedig nyomban elkezdte kipakol
ni az ajándékokat.
Mikor meghallotta a bejárati ajtó csapódását, kipillantott az előszo
bába.
- Nem csukta be rendesen az ajtót - jegyezte meg.
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Pettson még mindig a heverőn ült, és azon gondolkozott, vajon mi
történt. Túl jól sikerült minden. Lassan szedelődzködött, mintha
nem értette volna a kandúr szavait.
Nem csukta be rendesen az ajtót...
Óvatosan kiment az előszobába. A bejárati ajtó résnyire nyitva volt.
A friss havon apró lábnyomokat lehetett látni, azonban egyre jobban
elmosódtak, és nemsokára teljesen elnyelte őket a sötét.
Findusz is kijött.
- Látod?- kérdezte.
-K it?
- Hát a Mikulást!
Pettson aléltan nézte a kandúrt, és összevisszajártak a gondolatok
a fejében.
- A Mikulást? Nem, nincs itt senki.
Findusz berohant a házba.
- Gyere, Pettson, csukd be az ajtót, és bontsuk ki a csomagokat!
Az öreg megpróbálta összeszedni magát, miközben hosszan mé
ricskélte a ládát. Az a furcsa érzése támadt, hogy valami nincs rend
jén a géppel, de még várnia kellett a kinyitással.
/
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- Nézd, mit kaptam! - kiabált a kandúr.
A pálcikás mikulás volt az, amit Pettson
csinált. Az öreg kissé megnyugodott, hogy
legalább az ő ajándékai vannak a zsákban.
Findusz felbontotta a következő cso
magot. Az árustól vásárolt kis varázs
gömb volt benne.
- Nézd, pont ilyet szerettem volna!
Majdnem olyan, mint amilyen annak a bá
csinak volt, aki az újságokat árulta.
- Igen, nagyon szép. Biztos látta a Mikulás, hogy mennyire tetszik
neked. Hát nem pontosan olyan?
- Nem, ebben a kis postás van.
- Micsoda, a postás? Azt hittem, egy Mikulás... Pettson szemügyre
vette a gömböt. A belsejében egy apró figura volt, aki hajszálra úgy
nézett ki, mint a levélhordó. Ha Findusz megfordította a gömböt,
ide-oda mozgott a síléccel.
- De furcsa... hogy a csudába...
- Nem baj - mondta Findusz -, olyan szép ez a hóesés! Nem bá
nom, hogy a postás van benne, én szeretem.

Előhalászott még egy csomagot.
- Nézd, ezen még egy írás is van. Mi áll rajta?
Az öreg magához tért a gondolataiból, és elvette. Rögtön megis
merte rajta a.z aranyosan csillogó zsinórt.
- Az, hogy Pettsonnak. - Az öreg ijedten nézett a kandúrra. Ez is
a zsákban volt?
- Persze, neked is jár ajándék, kinyithatom? - nyújtotta a kandúr
a mancsát.
Egy kR felhúzható famikulást találtak benne, ami különös módon
rendkívül hasonlított Pettson bábujához. Mozdulatlanul tartotta a lá
bátjárás közben, mikor pedig úgy csinált, mintha elengedné a zsákot,
ugyanolyan merev volt, mint az öreg mikulásgépe. Rekedt, nevetés
hez hasonló hangot adott ki magából.
Az öreg teljesen meg volt zavarodva.
- Tényleg a zsákban találtad? - kérdezte megint.
- Igen, miért csodálkozol?
- Semmi...
- Olyan furcsán viselkedsz!
Pettson megpróbált erőt venni magán:
- Csak azért van, mert már olyan
régen kaptam ajándékot a Miku
lástól.
Megpróbált rájönni, mi
történt. Annyi furcsaság
volt a dologban, és a Mi
kulás egészen mást mon
dott, mint amit kellett
volna! Azonnal meg kell
nézni, mi van vele!
- Máris jövök, ne menj seho
vá! - mondta a kandúrnak,
majd kisietett az előszobába,
és becsukta az ajtót. Ott
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aztán gyorsan leemelte a padlásajtó mellől a zseblámpát, és bekémlelt
a láda ajtaján.
A Mikulásnak eltűnt a szakálla. Az arca ugyanolyan merev volt,
mintha az öreg épp most készítette volna, és ahogy lefelé lógatta
a karját, az egész bábu olyan élettelen hatást keltett, mint amilyen
valójában volt.
Egyszer csak megmozdult a kilincs. Pettson gyorsan becsukta a ládát,
és felegyenesedett. Findusz kikukucskált a szobából.
- Mit csinálsz?
- Csak... be akartam hozni az ajándékodat - jutott hirtelen eszébe.
- Te is kapsz tőlem, oda dugtam a lépcső alá - mondta a kandúr,
ezzel odaszaladt a csomagért, az öreg pedig addig lehalászta az övét
a polcról. Hosszúkás, ormótlan csomag volt. A kandúr azonnal
kinyitotta.

128

s

- A, még egy síléc, pont ilyet szerettem volna! Köszönöm, Pettson!
- ölelte át az öreg lábát. - Mindjárt felpróbálom, csak kimegyek a
másikért.
Pettson megpróbálta megérteni, hogy mi történt, de ismét be kel
lett látnia, hogy időnként bizony vannak dolgok, amiket nem lehet
megmagyarázni. Csodálkozás helyett inkább örüljünk, hogy ilyesmi
ben van részünk!
Hirtelen elmúlt a lelkiismeret-furdalása a mikulásgép miatt. Amit
heteken keresztül hazudott, nem volt hazugság többé, Findusz
ugyanis természetesnek vette, hogy a Mikulással beszélgetett. Sem
mi furcsát nem érzett benne, hiszen hetek óta másra sem várt.
A kandúr felvette mind a két lécet.
- Holnap kimegyek síelni, végre most már nem fogok annyit elesni!
- Ezzel hatalmasat vágódott. Az öreg elnevette magát.
- Lehet, hogy két síléccel még nehezebb lesz.
- Nem baj, akkor majd megtanulom. Kinyitottad már a csomago
dat?
Pettson kitekerte a papírból a szerszámtartót, de először nem fogta
fel, mi az.
- Fel kell kötni a derekadra, és akkor beleteheted a colstolyaidat.
Az öreg megörült.
- Te aztán tényleg tudod, mire van szükségem! Egyedül csináltad,
te kis ezermester?
- Igen, de igazából Findusznak hívnak - mosolyodott el a kandúr.
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A kandúr
szülinapi tortája

Ki az úr a háznál?
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írta és rajzolta: Svcn Nordqvist

Irta és rajzolta: Sven Nordqvist
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Ara: 2000 Ft

Ara: 2000 Ft

Ára: 2000 Ft

Tűzijáték
a rókának

Amikor Findusz
kicsi volt és eltűnt

Ára: 2000 Ft

Ára: 2000 Ft

írta és rajzolta: Svcn Nordqvist

Ára: 2000 Ft

Pettson sátorozik

Ára: 2000 Ft

Ára: 2200 Ft

Ára: 2300 Ft

Ara: 1200 Ft
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Ne ígérgessünk, ha nem tudjuk betartani! Pettsonnak
bizony sokszor eszébe jut a mondás, mióta megígérte
Findusznak, hogy a Mikulás ellátogat hozzá karácsonykor.
Nincs is Mikulás, méltatlankodik az öreg magában, de
hosszas tanakodás után elhatározza, hogy titokban készít
egy mozogni és beszélni tudó bábut. A nagy fabrikálás
során azonban hamar belátja, hogy szinte lehetetlen vállal
kozásba fogott.
A karácsony előtti hetek rendkívül szokatlanra sikerednek
a barátok életében. Az öreg minden idejét a műhelyben
tölti, Findusz pedig magányosnak érzi magát. Ráadásul fur
csábbnál furcsább emberek bukkannak fel körülöttük... de
vajon mit akarhatnak?
Az ünnep napján úgy tűnik, minden rendben van: Findusz
boldog, mert eljött a Mikulás, az öreg pedig annak örül,
milyen jól sikerűit a gépe. Talán egy kicsit túl jól is...
ghat emögött? Vannak kérdések,
nem is érdemes választ keresni...
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