Frankó Katalin
Az angyalka

Az angyalka minden évben nagyon készülődött! Minden évben ő is sorba állt, hogy ajándék-vivőangyalka lehessen, mert az a legnagyobb dolog karácsony táján az angyalkáknál.
…mert ezt sem érdemelte ki ám mindenki…
Ahogy például eddig Ő sem.
Mert vagy a ruhácskája volt túl piszkos, mert egy esőfelhővel játszott előtte, vagy a glóriája nem elég
fényes, mert szellőkkel futkározott és nem figyelt rá, vagy nem tudta elénekelni a karácsonyi dalokat,
pedig tényleg figyelt, de jobb volt a lábát lógázni egy felhőpamacson, vagy éppen elkésett, ami nem is
egyszer fordult elő!
De idén nem! Idén mindenképpen Ő is ajándék-vivő-angyalka szeretett volna lenni! Ő is látni akarta
azokat a feldíszített fákat, a csillogó gyermekszemeket, a kacagásokat hallani akarta, amikről minden
évben a visszatérő ajándék-vivő-angyalkák meséltek!
Ezért idén jó előre elkezdte tanulni a dalokat, fésülni a szárnyait, fényesíteni a glóriáját, és minden
felhőt kedvesen elküldött, aki játszani hívta, mondván, hogy ő most Várakozik!
És Várt! Várta, hogy végre lehessen jelentkezni, hogy végre ő is kapjon egy kisgyermeket, akinek
elviheti az ajándékát.
Aztán eljött a nap, és a Fő-angyal, mindenkit odahívott, hogy kiossza a feladatokat. Végre Ő került
sorba. A Fő-angyal végigmérte, mosolygott és csak ennyit mondott:
-

Tudod Angyalka, nem azért nem kaptál eddig feladatot, mert koszos volt a ruhád, vagy mert
kusza a szárnyad, mert azt egyetlen mozdulattal és legyintéssel helyre lehet hozni…, hanem
azért, mert nem vártál, mert nem várakoztál. És nem készültél fel lelkileg! De látom, most
kellően előkészítetted a lelkedet erre a kalandra, ezért nem is egy gyermek adok neked, de egy
egész óvodát, ahova te viheted el a gyerekeknek az ajándékokat!

A kis Angyalka örömében vidám ugrálásba kezdett… Neki is ütődött egy felhőnek és persze
megint piszkos lett a ruhája. Megijedve nézett a Fő-angyalra, de az csak legyintett egyet, és a kis
Angyal ismét vakítóan szép volt!
Így aztán végre ő is ajándék-vivő-angyalka lehetett, és mindjárt nem is egy, de egy egész óvodányi
gyermek nagy örömére!
Bizony, még az angyalkáknak is fel kell készülni az ünnepre!
Erről szól az Ádvent! És így szép az ünnep!
Boldog Karácsonyt Mindenkinek!

