
– Apa, a Jézuska miért istállóban született?
– Mert a szüleinek, Máriának és Józsefnek el kellett hagynia a várost, ahol addig 

éltek, hogy Betlehemben részt vehessenek a népszámláláson, ugyanis József onnan 
származott. Éjszakára nem kaptak szállást, csak egy istállóban találtak menedéket, 
ahol megszületett a kisbaba. Az állatok a leheletükkel melegítették a gyermeket, majd 
kisvártatva megérkeztek hozzá a látogatók: a pásztoroknak egy angyal mesélte el, hol 
találják a kisdedet, a napkeleti bölcseknek, azaz a háromkirályoknak pedig egy csillag 
mutatta az utat.

Bence kézbe vette a szamarat és a báránykát.
– Á, te is bejössz melegíteni a kisbabát? –  

kérdezte a szamár a bárányt.
– Beeeee, beeeee... – válaszolta a bárányka 

Bence hangján.
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Hatalmas nevetés zökkentette ki Bencét 
a játékból. Olyan mókásan bégetett, hogy 
a gyerekek mind nagyon viccesnek találták.

– Hanna, miért nem visszük el az öcsédet 
kisbáránynak? Hatalmas sikerünk lenne,  
annyira aranyosan béget, mint egy igazi bari.

Bence szeme felcsillant, a gyerekek 
összenéztek.

– Anyu, te mit gondolsz? – nézett Hanna 
kérdőn az anyukájára.

– Hát, végül is, miért ne? – mosolygott anya.
Bence boldogan beállt próbálni, anya közben 

előkereste Hanna régi, bélelt kabátkáját, 
kifordította, és füleket varrt a kapucnira. 
Tökéletes bárányjelmez lett!
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– Anya, Réka most telefonált, hogy 
belázasodott! Nélküle nem mehetünk, 
mert nem lesz bojtárunk! Csak ő tud 
közülünk furulyázni!

– Hm, ez tényleg nagy baj – 
sóhajtott anya. – Mihez kezdjünk 
most?

– Legyél, te a bojtár, anyu! Te tudsz 
furulyázni – kiáltott Bence a kakaója 
mellől.

Mivel apa is jó ötletnek találta, anya 
hagyta magát rábeszélni, és gyorsan 
gyakorolni kezdett a szerepre.

Lefekvés előtt anya átölelte Bencét:
– Holnapután te leszel 

a legaranyosabb kisbárány.
– Micsoda? Már holnapután?
– Igen, vasárnap meggyújtjuk 

az első gyertyát az adventi koszorún, 
és elkezdünk készülődni az ünnepre. 
Este már betlehemezni is mehetünk.

Vasárnapra nemcsak az advent, azaz 
a karácsonyra való várakozás vette 
kezdetét, hanem beköszöntött a hideg 
is. Reggel Hanna izgatottan szaladt 
a konyhába.
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Délután gyülekezni kezdtek a gyerekek. A három pásztor fehér inget, bő gatyát, 
kifordított báránysubát és béléses kucsmát vett fel, láncos botjaikat kézbe vették. 
A kisbárány belebújt a kifordított kabátkába, és felhúzta a gyapjúkesztyűt. Az angyalok 
mellénykét kaptak fehér ruhájukra, ami alatt vastag pulóver és harisnya melegítette 
őket. Fejükre magas, fehér süveget tettek, amin arany félhold és csillag ragyogott.

Anya is belebújt apa bekecsébe, és fejébe húzott egy meleg kucsmát. Vállára nagy 
tarisznyát akasztott, hogy legyen mibe gyűjteni az ajándékokat. A furulyát is kézbe 
vette, és így szólt:

– Ha megfelelek így bojtárnak, akkor induljunk betlehemezni, gyerekek!
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