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lf inden hában, gazdagoknái és zselléreknél egy-
lYl"rant, sőt a legn'yomőrultabb szegényeknél is Ói-
tözködtek, és áhítatosan várakoztak, A szoba keleti sarká-
ban mindenütt gabonakévét ál]ítottak fel, a lócákat és az
asztalokat fehérített vászonnal terítették le, alája szénát
hintettek, és lesték az ablakon át az első csillagot,

De nem tűnt fel rögtön este, ahogy fagyos időben
szokott, mert mikor kialudt az alkony utolsó lángja,
szinte kék füst vonta be az eget, és egészen beleo]vadt
a szürkeségbe,

JóZka meg Witek iól átfázott, mert a tornác előtt álI-
tak lesben, míg az első csillagot megpillantották,

- Feljött! Feljött! - kiáltott fel hirtelen Witek,
Kinézett erre Boryna, kinéztek a többiek is, legvégül

Roch is.
És csakugyan, Keleten mintha szétszakadt volna a

sZürke takaró, a sötétkék méIységekből megszületett a
csillag, s szinte szemlátomást növekedett, szállott,
szórta a fényt, és mindjobban ragyogott, s egyre köze-
lebb iött, Roch ]etérdelt a havon, utána a többiek,

- Íme a három királyok csillaga, a betlehemi csillag,
melynek fényében sZületett a mi Urunk, dicsértessék
az ő szent neveI

Áhítatosan utána mondták, beitták szemükkel ezt a
távoli fényt, a csoda tanújelét, látható tanúságát an-
nak, hogy az Úr megkönyörült a világon,

A szívek forró hálával, élő hittel és bizalommal dob-
bantak meg, s magukba szílták ezt a szent vi]ágossá-
got, mely kiírtja a gonoszt, akár a szentség,

A csil|ag pedig óriásira nőtt, úgy közeledett már,
mint valami tüzes gömb; kékes sávok törtek ki belőle,
mint egy szent kerék küi]ői, szikráztak a havon, fénylő
szilánkiaikkal széthasították a sötétséget, Utána pe,
dig, mint hűséges szolgálók, más csillagok hajoltak ki
az égbőI, sokan, megszámlálhatatlan és áttekinthetet,
len sűrűségben, szinte csillogó harmattal lepték el az
eget, mely mint valami ezüstszögekkel kivert lepedő
bontakozott ki a világ fölött.

- Itt aZ idő vacsoíáZni, mert aZ l€e testté lőn! - szólt
Roch.

Bementek a házba, és azonna] körülülték a magas
hosszú lócát, Boryna ült le elsőnek, azután Dominikowa
a fiaival, mert ő is hozzájárult a vacsorához; hogy együtt
költsék el; Roch a középre ült, azután leült Pietrek, ma|d
Witek ]ózka mellé. Iagusia csak rövid időre ült le, mert
törődnie kellett az étellel és a felszolgálással.

Ünnepélyes csend lett a szobában.

Madislaw stanlslav Reyrnont (l8ó7-192r) lengyel realista író,
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Boryna keresztet Vetett, éS kioSztotta az ostyát vala-
mennyiük köZött, Áhítattal ették, mint aZ Úr kenyerét_

.- Krisztus ebben az órában született, ezért táplá1-
kozzék minden teíemtmény a szent kenyérrel! - szólt
Roch,

S bár éhesek voltak, mert csak száraz kenyeret ettek
egész nap, lassan, méltóképpen fogyasztották aZ éteit,

Legelőször savanyított céklaleves volt gombávai,
hozzá egészben főtt krumpli, Azután hering követke-
Zett, lisztbe mártva éS kendermagolajban kirántva,
Azután mákos tészta búzalisztből, utána káposzta
gombával, szintén ola|jal elkészítve, s Végezetül ]agus
igazi csemegét tála]t fel: pohánkalisztbői va}ó, mézzel
gyúrt és mákolaiban kisütött pogácsát, Mindehhez
csak kenyeret harapdáltak, mert Sütemén}t éS kalá,
CSot, ami tejjel és Vaijal kéSZült, ezen a napon nem il-
lett enn i

Lapa halkan nyöSZörgött, megbökte fejével a vacso-
rázókat, lapult, hízelgett, hogy mielőbb kapjon vala-
mit, a gólya pedig, melynek a pitvarban volt a helye,
gyakran kopogtatta csőrével a falat, vagy kelepelt,
hogy a tyúkok is megszóla]tak az ülőn,

Még be se fejezték a vacsorát, amikor valaki meg-
Zörgette aZ ablakot,

- Nem ke]i beereszteni, se hátranézni, a Gonosz Lé-
lek az, még befurakodik, s jtt marad egész éven ke-
resztül| - kiáltott fei Dominikowa.

Letették a kanalat, és riadtan íigyeltek, A kopogás
megismétlődött,

- A Kuba lelke! , suttogta Józka,

- Ne butáskodj, valami szegény lesz. Ezen a napon
senkinek sem szabad éheznie vagy szállás néikül marad-
nia - szólalt meg Roch és fOlkelt, hogy kinyissa az ajtót,

]agustynka vo]t. Alázatosan állott meg a küszöbön,
és sűrűn hulló könnyein keresztül csöndesen kérte,

- Adjanak valami zugot meg legaiább azt a falatot,
amit a kutyának Vetnének! Könyörüljenek meg az ár,
ván.,. Vártam, hogy meghívnak a gyerekeim,,. vár-
tam, , , a szobámban olyan hideg van, _ . hiába didereg-
tem,., hiába,.. Edes lézusom.,. mostminta koldus,,.
mint., , a tulaldon gyermekeim., , magamra hagytak,
egy falat kenyér nélkül,,, rosszabbul, mint a kutyát.,,
és náluk hangos a ház, te]e van emberekkel,,, jártam
a ház körül,,, benéztem az ablakon.,, hiába,

- Üliön le közénk! - szó]t Boryna - Mindjárt este el
keilett volna hogy jöijön, nem kel]ett volna a gyerekei
kegyére várni,,, csak a szeget ütik |ókedwel a kopor-
sóba, az uto]só szegeket, hogy megbizonyosodjanak
benne; már nem jön többé vissza.

És nagy jóindulattal szolított neki helyet maga mel-
1ett,
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