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Egyik esztendőben szibériás zord tél mordult ránk, recsegett a levegő, mint 

Szarajevóban a baj, riadtan öltözött menyasszonynak az ősz módijába ké-
nyeztetett táj, fáink gémberedten siratóztak, mint a lány, aki erőszaktevőjét 
fogadja férjül, gyantát könnyezett még a csűr deszkája is. Kutyámmal ját-
szadoztam a kertben, omlott a hó, sűrűn pillogtatott, mint a szomszéd, mikor 
ellopta a malacunkat. A csűrfiához ragasztott akolból, ebből a szárnyékszerű 
építményből, melynek deszkaréseit télire szalmatörekkel kevert trágyával vagy 
lerágott kórézsúppal „szigeteltük le”, és amely a juhok mellett tyúknak, 
disznónak is menhelyül szolgált, éppen a szenteste hajnalán: egészen furcsa 
bőgést hallott a nagyapám, aki akkor is hajnalban ébredt, amikor ennek már 
semmi értelme nem volt, hiszen régóta nem kérődzött már tehén az istállóban. 
De a juhokhoz mindig kiment, hosszú csepűgatyájára rántotta feslett cájg-
nadrágját; és én arra virradtam, hogy született egy kisbárányunk.  

A kutyámmal tárgyaltuk meg a dolgot, így ő lett a társam a kereszt-
komaságban. Nagyapám csökött jobb karjára vette a szekercét, és elment 
„valamerre”, a kisbárányt az ajtó kirágott résén lesegettük, rázta a farkát, úgy 
szopta az anyját, mintha normázna a kollektív gazdaságban. A Vitéz pedig 
morgott valamit, amiből azt kottázhattam le, hogy ez a bárány nem akárki. 
Azonnal megállapítottuk: fiú! Vagyis berbécs.  

Nagyapa késő délutánra került elő valami csenevész fenyőágakkal. Ezekből tákoltuk 
össze a karácsonyfát. Az öreg szót sem szólt arról, hogy megverték. A fát a Botos erdő 
közepében, a mi tagunkban vágta ki, de az irtás alján már várták, és megfosztották a 
fától. A friss hóval mosta le arcát, orráról a vért, összeszedte, amit azok meghagytak a 
szakszerűen letisztított csemetéből, aztán hazavánszorgott valahogy.  

Estére lehozta egykori deszkabölcsőmet a padlásról, abba tettük a kisbárányt. 
Csengő volt a nyakán, a kisebbik. A nagyobbikkal Keresztapám csöngetett az ablak 
alatt, aztán bejött, zsebében egy kiszáradt mézeskaláccsal és két almával. De a mi 
rögtönzött fánkon volt azért arany dió és mogyoró is, igazi. És a kekszet én vágtam ki 
különböző formákra, melyek között nemcsak csillag volt, hanem perec alakú és 
oroszlán formájú is. A szaloncukrot a nagyanyám főzte. És amikor megjöttek a 
kántálók, egy részük röhögött, a többi pedig meghatódott, hogy ott bőg a karácsonyfa 
alatt a kisbárány. Az a rész, amelyik nem csúfolt bennünket, bekopogott, megittak 
egy-egy pohár bort, és elfújták a Prófétákat is. De a bárány titkát nem tudták meg 
soha, egyedül Keresztapámnak árultam el, aki lefekvés előtt az ölébe vett, 
búcsúképpen halántékomhoz dörzsölte borotváltan is szúrós arcát.  

— A kisberbécs neve — súgtam fülébe bizalmasan: — Jézus. 


