
Három elmélkedés 
a jászolnál
A bölcs

Az értelem megtorpan, de a hit
bátran tovább megy. Hiszem, bár nem értem,
hogy Isten is, ember is egy személyben
a Gyermek ebben a jászolban itt.
És mert hiszek, remélem is, amit
hívén nem is lehetne nem-remélnem:
hogy ki leszállt az emberségbe értem,
emberségemnél többre is tanít.
Hitem remélni késztet és reményem
új hitre sarkal, s kettejük frigyében
megszületik bennem a szeretet,
s e hármas egység által Gyermeked

magamnál többé: így tesz, Uram, engem
hasonlóvá Hozzád a kegyelemben.

A pásztor

Uram, az ember őrzi künn a nyájat
s nyomában messze földeket bejár,
míg jó kövér legelőt nem talál,
hol szép gyapjasra hízik majd az állat;
úton van érte folyton, egyre fárad,
míg egy szép napon tűnődve megáll:
letenné gondját, megpihenne már
bárányaként valami jó karámnak.
Olyankor aztán idejön, a jászol
kövére hajtja homlokát a pásztor,
és mint a vén juh olykor a juhász
térdéhez: kisded lábadhoz juhász.

Csapzott jószág, csupa bogáncs az árva.
Mégis, Jó Pásztor, vedd be majd a nyájba.

A szamár

Engem, Uram, gyakorta ütlegelnek,
s rám raknak mindenféle terheket;
vizet hordok, zsákokat cipelek,
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míg a lovak jóízűen legelnek.
S megvallom, rút fülemnek, nagy fejemnek
több kíméletet nem is kérhetek;
ilyennek adtad: ezt az életet
hozhattam el csak kisded Gyermekednek.
Gyarló ajándék, jól tudom, de tán
lehelletem meleg párája jó lesz,
s gyors lábam is, ha öldököl Heródes.
Dicsőségedből ne tekints le rám;

de ha majd szenvedsz, Jézus, arra kérlek,
hadd szenvedjek, csúf szolgád, én is érted.

Az igazi karácsony
Óvodai karácsonyra mentünk, gondoltuk, megnézzük, milyen
ügyesek a gyerekek. Sár volt és még tíz nap karácsonyig. Minden-
felé járt az eszünk; csomagok, képeslapok, utolsó beszerzések, lo-
gisztika… földhözragadt intéznivalók. Egy valamire nem gondol-
tunk: hogy találkozunk az igazi angyallal — és önmagunkkal.

Akkor történt, amikor még ketten és már ketten voltak óvodások
éppen. Még, mert Marci iskolába készült; és már, mert Annamari
azon az őszön kezdte el az óvodát. Egy évig viszont egy csoportba
jártak, együtt készültek hát hetek óta a karácsonyi ünnepségre.
Nagy izgalommal: Marci a keretmesét mondó család fejének szere-
pét kapta; felelősen és kedvesen be kellett eresztenie a betleheme-
seket, Annamari pedig — mint az egyik legkisebb — angyal lehe-
tett. Méghozzá éneklő angyal, mert — ahogy továbbadta az óvó
nénik instrukcióit — „a legkisebbeknek nem muszáj beszélniük”.
Számunkra ugyan úgy tűnt, ez csak az előadásra érvényes, mert
addig… otthon, utcán, játszótéren, szánkón, jégen, havon; minden
utunkon elkísért az ovis karácsony csivitelő izgalma.

Ami nem is csoda, hiszen Annamari — mint sokszor elmondta —
angyal lesz, és majd meglátjuk, hogy repülni is fog. Persze, Ma-
nócska, válaszoltuk mosolyogva, egy angyalnál az a minimum,
hogy tud repülni. Nagy komolyan bólintott, hogyne tudna repülni;
majd mondta tovább, lelkendezve, „elénekeljem az éneket? figyelj,
Apa, elénekelem…”, és így tovább. Angyalba pácolódtunk hosszú
heteken át.

Aztán elindultunk a nagy nap reggelén együtt, hogy megnézzük
azt a híres repülő angyalt — s persze nem kevésbé híres bátyját,
vagy is a mesebeli apukát. Az óvodában minden szereplő megkapta
angyalhajpántját, csillagát, subáját, botját, köntösét, bárányát —
kinek mi járt, majd kezdetét vette a játék. Annamari arcán először
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A szerző újságíró, coach,
négygyermekes édesapa.
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