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III.

Ne félj, csak higgy!

Másnap, vasárnap reggel a kis házikóba kíván-
csian bekukucskáltak a nap sugarai. Édesanya, 
Édesapa, Miki és Rita jóízűen durmoltak. Őran-
gyalkáik éberen őrködtek felettük. Egyszer csak 
valaki halkan nyöszörögni kezdett.

– Aja – nyekeregte, majd egyre hangosabban 
kiabálta –: Aja! Hó vad? – Vagyis –: Anya, hol 
vagy?

– Igazán felkelhetnél most te a kis Katihoz! – 
súgta Édesapa fülébe őrangyalkája. Úgy tűnt, 
Édesapa meg se hallja, de amikor Édesanya ál-
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mosan felült az ágyban, megfogta a kezét, és lá-
gyan visszahúzta.

– Most megyek én, rád fér egy kis pihenés – 
majd lágy puszit adott Édesanya homlokára, és 
félálomban átbotorkált a gyerekek szobájába.

Kati a kiságy rácsaiba kapaszkodva várta kati-
cás pizsamájában, hogy valaki kimentse.

– Jó reggelt, Hercegnőm! Korán kezdjük a mai 
napot! – mondta Édesapa, majd karjába kapta 
leánykáját.
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Édesapa megmelegí-
tette a finom reggeli te-
jecskét, és Kati kedvenc 
pöttyös bögréjébe töltöt-
te, majd együtt rakosgat-
ták be a fahasábokat a 
cserépkályhába. Édesapa 
meggyújtotta a tüzet, és 
a lángok pattogva táncol-
ni kezdtek. Apa és lánya 
a kályha padkáján ülve 
melegedtek. Nemsoká-
ra csatlakozott hozzájuk 

Rita és csacsi barátja, majd Miki is.
Amikor Édesanya is kikászálódott az ágyból, 

Máté angyal megismerkedhetett Miki, Rita és 
Kati őrangyalkájával is.

– Csodálatos, hogy most már hatan vagyunk 
itt őrangyalok! – örült Rita csengő hangú angyal-
kája.

Eközben Miki megcibálta Rita haját, mire a 
kislány hangos sírásban tört ki.

– Miki! Ne bántsd a kishúgodat! Gyere inkább 
segíteni! – szólt rá Édesapa, miközben a vajas ke-
nyereket kente a családnak.
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– Nem akarok! A terítés lányos munka! – ellen-
kezett Miki, aztán mégis beadta a derekát.

Máté angyal nem tudta eldönteni, hogy vajon 
Édesapa mérges, homlokráncolós tekintete vagy 
az őrangyalkája halk, intő szava segített, hogy 
meggondolja magát.

– Rita, nincs idő most babázni, gyere enni, 
mert elkésünk a templomból – rendezkedett 
Édesanya.

– Ne már! Megint vasárnap van? Én nem aka-
rok menni! Inkább itthon maradok – nyafogott 
Rita.

– Megértelek, leánykám. Amikor kicsi voltam, 
én sem szerettem misére járni, mert unalmasnak 
tartottam. Felnőttként azonban megértettem, 
hogy amíg tart a szentmise, addig egy darabka 
Mennyország költözik a földre. Te is szereted, 
amikor János atya megáld, és azt mondja: „Jé-
zuska szereti a jó kislányokat”, nem?

– Rendben, veletek tartok – gondolta meg ma-
gát Rita, és szépen leült az asztalhoz. Édesapa 
pedig elkezdte az étkezés előtti imát.

Keresztvetés után Miki és Rita jóízűen hozzá-
láttak a reggelihez, Kati pedig tovább majszolt 
egy kiflicsücsköt.
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– Hány nap múlva lesz újra karácsony? – kér-
dezte Miki.

Édesanya és Édesapa egymásra nevettek.
– Nem tudom pontosan, de még legalább há-

romszázat kell aludni addig – válaszolta Édes-
anya.

– Vajon megkapom Jézsukától azt a klassz táv-
irányítós autót, amit tegnap kinéztem a játék-
boltban? – tűnődött Miki.

– És én vajon mit kapok a Jézuskától? – incsel-
kedett Édesapa.

– Egy új kisbabát – vágta rá Rita.
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