Sipos Róza: A karácsonyi angyalok és a Jézuska
Élt egyszer egy testvérpár. Úgy hívták őket, hogy Nóra és Rafael.
Nagyon várták már a karácsonyt.
Összeírtak ketten együtt egy ajándéklistát, és odaadták a
szüleiknek mondván, hogy adják fel a postán, és küldjék el a
karácsonyi angyaloknak. A szüleik így is tettek.
Viszont a postán nem csak emberek, hanem angyalok is
dolgoztak.
A postások, akik átvették a leveleket, csomagokat, rögtön
átadták a bujkáló angyaloknak, akik eljuttatták a Jézuskának a
listákat.
Mindig, mikor kapott egy levelet, gyorsan felolvasta és átadta az
angyaloknak azzal a feltétellel, hogy rögtön csinálják meg a játékot,
és ne keverjék el a listát. Egy darabig így is volt.
Hanem, amikor Nóri és Rafi listáját kapták meg, nagyon
elcsodálkoztak azon, hogy mit kérnek:
„Kedves Jézuska!
Mi idén nem kérünk mást, csak azt, hogy a szüleink ne
veszekedjenek. Ja, és még valami, gyertek el hozzánk vendégségbe!
Nóri és Rafi
Utóirat: Légy szíves!”
- Ezeket a kívánságokat talán tudom teljesíteni – mondta a
Jézuska. Az angyalok örültek.
- Most mit csináljunk? – szólt az egyik.
- Muszáj elmennünk, hiszen ezt kérték!- felelte a másik, s még
ezt is hozzátette:
- Szerintem el tudunk menni.

Szenteste előtti éjszaka volt. A gyerekek nagyon izgultak, hogy
tényleg eljön-e a Jézuska.
- Én úgy izgulok, te nem? – kérdezte Nóri a testvérétől, de Rafi
már „húzta a lóbőrt”. Aztán Nóri is hamar elaludt.
A testvérpár reggel izgatottan kelt, bár egy kicsit fáradtak voltak,
de karácsonykor nem szabad fáradtnak lenni!
A szüleik még aludtak, de ők előre megnézték, hogy itt járt-e a
Jézuska. Ahogy elhaladtak a karácsonyfa mellett, sok-sok ajándékot
pillantottak meg.
- Azt a mindenit! – kiáltott fel Rafi.
- Azta, ez nem semmi! – szólalt meg végül Nóri is. Amikor
megfordultak, az angyalok ott álltak előttük, s így szóltak:
- Siettünk, ahogy tudtunk, arany szárnyainkkal susogva
repültünk, míg végül ide nem értünk.
Majd a főangyal szólt hozzájuk:
- Teljesítettük, amit kértetek, és mivel ilyen kedvesek és jók
voltatok, értékesebb ajándékkal jutalmazunk titeket: a családi
szeretettel.
Így Rafi és Nóri többet kapott, mint amennyit kért, és ennek az
óta is érzik hatását.
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