
Adventi készülődés
Reggel óta havazott. Gáborka anyukája alig tudta kitárni 
a kaput a nagy hótól. Beparkolt az autóval az udvarra, 
és a csomagtartóhoz lépett, hogy kipakolja a tömött szatyrokat. 
Kétszer fordult a ház és az autó között. Közben Malac 
és Liba is előjöttek, hogy üdvözöljék, és hogy érdeklődjenek, 
hozott-e kukoricát. Nagyon aggódtak az eleség miatt, 
különösen Malac.
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– Nyugodjatok meg! – mosolygott rájuk, miközben kiemelte hátulról 
a szatyrokat. A hóna alól hatalmas, lapos doboz kandikált ki. Liba 
kíváncsian nyújtogatta a nyakát, sőt, a csőrével oda is kapott, 
hogy kiderítse, mit rejt a doboz.
– Adventi naptár – mondta Gáborka anyukája.
– Az micsoda? – kérdezte Malac, és most már ő is közelebb lépett.
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Gáborka anyukája bevitte a konyhába a csomagokat, aztán 
visszajött, és leguggolt az állatkákhoz, hogy elmagyarázza nekik, 
mi is az az adventi naptár.
– Tudjátok, karácsony előtt az emberek elkezdenek készülődni 
az ünnepre. Mindenki ráhangolódik az örömre. Ebben 
a naptárban 24 apró kis doboz van. December elejétől Gáborka 
mindennap kinyit majd egyet.  
Így várjuk az ünnep  
közeledtét.
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– Miért nem nyitja ki az összeset?! – érdeklődött Liba.
– Azért – felelte Gáborka anyukája –, mert jó érzés várakozni valami ünnepi, különleges eseményre. 
Az időt viszont nem lehet siettetni. Mindennap valami apró öröm ér minket. De ha az összes 
meglepetést egyszerre bontanánk ki, az elrontaná a játékot.
– Hát, én biztos röf-röf-röftön kinyitnám mindet!
– És akkor – nézett rá Gáborka anyukája – mit csinálnál a fennmaradó időben?
– Ennék! – vágta rá Malac, és megsimogatta a pocakját.
Liba jobban felfogta az adventi naptár és a bontogatás lényegét, csak az nem fért a fejébe, honnan 
tudja Gáborka, hogy mikor melyiket kell kinyitni. Fázós lábbal toporgott, és töprengett a hallottakon.
– Sorban kell haladni, mint ahogyan az akácleveleket szokás tépkedni? – érdeklődött.
– Az ablakok meg vannak számozva – mosolygott Gáborka anyukája. – De a lényeg az, hogy 
mindennap csak egyet szabad kinyitni, egészen addig, amíg el nem jön a karácsony. 
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