Macskarácsony
A nyüzsgő kisvárosba karácsony közeledtével beköszöntött a tél. Hatalmas hópelyhek szállingóztak, és hamarosan
minden gyönyörű szikrázó fehér lett a friss hótól. A gyerekek kint
játszottak a hólepte parkokban, amíg a felnőttek siettek dolgukra,
hogy mindent időben megvegyenek az ünnepekre. A pékek, hentesek, karácsonyfaárusok, játék- és ajándékboltosok is kitették a
legszebb portékájukat. Mindenki hatalmas szatyrokat, dobozokat,
színes csomagokat cipelt. A házak ablakaiban csillogtak a színes,
apró fényfüzérek, világító mécsesek, gyertyák, kis csengettyűk. A
gyerekek ilyenkor kis adventi naptáraikon figyelték a hátralévő
napokat, és alig várták az utolsó kis ablak, doboz, vagy zsákocska
kinyitását, mert az utolsó nap a meglepetések napja.

Már csak egy nap volt karácsonyig. Ákos lement a közeli parkba, ahol kis barátai már várták. Hemperegtek a hóban,
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„A gyerekek ilyenkor kis adventi naptáraikon figyelték
a hátralévő napokat, és alig várták az utolsó kis ablak,
doboz, vagy zsákocska kinyitását…”

hógolyóztak, nagyokat nevettek, közben kis hóembert is sikerült
építeniük. Sokan szánkóval csúszkáltak, mások vidáman korcsolyáztak. Mikor Ákos a parkban játszott, Bonca nevű szürke
kandúr macskája is sokszor követte, hogy találkozhasson cicatársaival, akik mind a környéken laktak. Vöri, aki nevét vörös
bundájáról kapta, és hatalmas zöld szemei úgy csillogtak, mint
a smaragd, egy szép kis kertes házban élt. A kis félénk lánycica, Cirmi pedig egy gyönyörű régi villában lakott egy idős hölgy
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társaságában. A három macska már kicsi korától kezdve ismerte egymást és Ákost is, aki mindig vitt nekik finom ennivalót a
parkba. Minden alkalommal megsimogatta a fejüket, a macskák
pedig hangosan doromboltak.

A macskák nagyon szerették a havat és a karácsonyt
is. Minden évben együtt ünnepeltek Cirminél a régi villában, ahol
Cirmi idős gazdája hatalmas karácsonyfát állított fel, és meghívta ünnepelni a környéken lakókat. A fán mindig csodálatosan
szikrázó, különleges antik díszek ragyogtak a szivárvány minden
színében. A régi díszeket egy nagy barna ládában tartotta Cirmi
gazdája a padláson, ezeket csak karácsonyeste csomagolta ki a selyempapírból, hogy reggelre a fán ragyogjanak. Cirmi aznap azért
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„Cirmi aznap azért ment a parkba, hogy meghívja barátait
a karácsonyi ünnepségre, de egy kicsit aggodalmaskodott.”

