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 Milyen szép, fehér a táj ilyenkor! Nem lucskos, mint egy hónapja, hanem letisztult, és telis-

tele van fénnyel. Akárhány bolt előtt megyek el, mind fel van díszítve fényfüzérekkel, és az 

ajtó nyitásakor kellemes meleg árad odabentről. Ja, és kell, hogy legyen ott egy karácsonyfa 

is, mert ugyan innen nem látom, de ebben az időszakban elég benézni egy ablakon, ha fát 

akarok látni. Kár, hogy én nem szeretem ezt az ünnepet… 

       Pontosan egy éve történt, egy ugyanilyen hófehér napon, amikor nem kintről, hanem a 

ház belső (és radiátor felőli) oldaláról figyeltem az eseményeket, elérkezett a karácsony, és a 

családom boldogan bontogatta ajándékait. Szívesen odamentem volna egy kis 

kényeztetésért, ám ekkor az egyik doboz megremegett és felnyávogott. Már ekkor felállt a 

szőr a hátamon, nemhogy utána, amikor a jövevény, egy másik macska kimászott a 

dobozból. Na persze, ki törődik egyszerre két macskával… Így kerültem az utcára. 

       …Szép időszak a karácsony előtti egy-két hét, hiszen az emberek egymás után, tolongva 

járnak a boltokba, hogy megvegyék az ajándékot az egész családnak. Pont, mint egy 

tündérmese, csakhogy a kóbormacskáknak ez a rémálma. Hideg van, autók milliói az utakon, 

emberek tömege a járdán. Az úton nem rohanhatok át, az embereket pedig nem érdekli, ha 

rálépnek a farkincámra. Ha esetleg valaki megsimogat, hiába dorombolok hálásan én, a 

vörös kiscica, mert az anyja úgyis elrángatja mellőlem. 

       A kisállat bolt előtt ülve gondolkoztam, és néztem a ki-be járkáló embereket. Vajon 

azoknak az állatoknak is az lesz a sorsa, mint nekem? Elnéztem, ahogy egy lány felnevet, és 

megsimogatja frissen szerzett nyusziját. A megoldás, ami lassan egy éve ott motoszkált 

bennem, hirtelen felvillant. Miért is ne kereshetnék új gazdát?! 

       Felemelt farokkal baktattam végig az üzletsoron, egészen a lakóparkig. KI ne szeretne 

egy cicát karácsonyra? De hol is tudnának jól tartani? Úgy gondoltam, legjobb lesz, ha egy 

nagy, gazdag háznál próbálkozom. Leültem egy barnatetős álomkastély elé, megkapartam az 

ajtót, és vártam. Kár volt. Egy pocakos, kopasz ember keresztbe álló szemekkel nyitott ajtót. 

Kezében sörösüveg volt, úgy piszkálta ritkás szakállát. 

      – Fene egye ezeket a kóbor jószágokat! – dörmögte az orra alatt, mire halkan 

felnyávogtam. Ez azért sértés volt! 

     – Na, tűnés! – nem mozdultam. – Nem értesz a szép szóból? Azt mondtam takarodj! – 

süvített rám csikorgó fogakkal. Egy kutya felugatott, talán a szomszédos kertben. Szinte 

lassítva láttam a felém repülő bakancsot, és futni kezdtem. El a nagy házak, és parkoló autók 

között. Berohantam egy bokor alá, és nem mertem megmozdulni. Egy bekötött fejű 

asszonyság, aki talán szemmel még elcsípte a farkam végét, felém ciccentett. Meg se 

moccantam. Ki tudja, mit akar velem?! 

       Nem tudom, mennyit ülhettem ott, talán csak perceket, de lehet, hogy órákat is. Mire 

kimerészkedtem a csipkebokor árnyékából, már besötétedett. Halk énekszó szűrődött ki egy 

házból, én pedig csüggedten baktattam a hófödte úton. – Hát nem kellek én senkinek? Nagy 

halom papír állt az egyik ház sarkánál, és mivel egy lélek sem járt a közelben, letelepedtem 

rá. 



       Majdnem elaludtam már, amikor nyílt az ajtó. Ugrásra készen vártam, de kiáltás nem 

érkezett, halk szipogást, egy-egy orrfújást hallottam csak. “ De … karácsonykor vidámak az 

emberek, vagy nem?” A szipogó ember egy asszony volt, kezében nagy köteg újságpapírral. 

Láttam, és tudtam, hogy felém tart, de nem törődtem vele. Éreztem, hogy nem fog bántani. 

Már épp visszaaludtam volna, amikor a sírás abbamaradt, helyette néhány kövérkés ujj 

markolt a bundámba gyengéden, a levegőbe emelt, és egy csillogó szempár nézett vissza 

rám. 

        – Vannak még csodák! – simított meg halkan. – Egyszerűen nincs pénz olyan 

ajándékokra, amilyeneket Marcsikám akar! Örülök, hogy fát tudtam venni, a díszért pedig 

két hétig napilapot árultam…  – sóhajtott boldogan, nem is nekem, inkább magának. Akkor 

értettem meg, hogy én leszek az a bizonyos ajándék. 

       A szobába lépve finoman lehelyeztek egy kopaszodó fa mellé, melyen alig egy-két dísz 

csillogott. Egy vörös hajú kislány rontott elő a szobából, majd amikor meglátott, megtorpant, 

és elmosolyodott szeplői alatt. Közelebb lépett hozzám, kinyújtotta a kezét, és ahogy 

mosolygott, a lámpa fényében csillámlott a fogszabályzója. Óvatosan ölbe vett. Melegítője, 

amit viselt, puhább volt, mint a legdrágább farmernadrág. 

       Ott, a vörös kislány ölelésében, a város legszegényebb házában, én, a vörös cica voltam 

a világ legboldogabb kóbormacskája. 

 

 

 


