Az én téli szünetem

Idén is, mint minden évben nagy várakozással jött el a december utolsó tanítási napja.
Örömmel hagytam el az iskola épületét, hosszú és fárasztó volt a tanév eddigi része. Jól jött
egy kis pihenés. Tudták ezt a szüleim is, a szünet ideje alatt így sokat játszhattam,
pihenhettem.
Sajnos az igazi téli játszadozás idén sem jött össze, elolvadt a korábban leesett hó. Szurkoltam
a fehér karácsonyért, szilveszterért – hiába.
A szünetben sokat segítettem itthon. A bevásárlásból, takarításból, sütésből, a ház körüli
teendőkből is kivettem a részem. A szünet első pár napja után már minden az ünnepi
készülődésről szólt.

A városban nagy volt a nyüzsgés. Többször ellátogattunk a karácsonyi vásárba a Dísz téren.
Az ottani hangulat fantasztikus! Az emberek még a rohanás közepette is megállnak
beszélgetni. A csodálatos esti fények sokakat vonzanak sétára. Gyönyörű volt a feldíszített fa,
az épületek. Az illatok fenségesek, én a gofri illatát szeretem nagyon. Minden este kellemes
élményekkel aludtam el.

Aztán eljött a várva várt karácsony! Ez az ünnep a szeretetről szól. Az emberek az év közbeni
nagy hajtást félreteszik, igyekeznek minél több időt tölteni szeretteikkel. Mi is voltunk
barátoknál, ismerősöknél, és hozzánk is érkeztek rokonok. Egy ebéd, egy vacsora együtt, soksok beszélgetés és persze játék nekünk, gyerekeknek. Az ajándékozás természetesen megvolt,
de én jobban örülök, hogy a „nagy” család együtt ünnepelt.
Karácsony után néhány „szürke” nap is következett, de máris elérkezett a szilveszter. Mint
már sokszor, idén is a mamánknál voltunk. Társasjátékokat vittünk magunkkal. Sokat
játszottunk, nevettünk, közösen főztünk virslit, tévéztünk, és hallgattuk a jobbnál jobb
zenéket. Éjfélkor nem maradt el a közös koccintás, majd fáradtan kerültünk az ágyba. Január
elsején a családdal néztük meg a városi tűzijátékot.
Sajnos, hamar vége lett a szünetnek, folytatódnak a munkás hétköznapok. De tudom, eljön a
húsvét, amikor ismét együtt ünnepel és pihen a család.
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