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Crăciunul pisicilor 
Pisicile n-au nevoie de prea mult timp să se pregătească pentru 

Crăciun.
Doar au deja casa lună și blănița și-o țin mereu curată și mătăsoasă.
Tot ce le mai rămâne de făcut înainte de sărbători este să macine niște 

semințe de mac, ca să facă din ele biscuiți, și să mai gătească niște bună-
tăți pe gustul pisicesc. Dar și-n bucătărie pisicile sunt așa de pricepute că 
isprăvesc cât ai zice pește, nici vorbă să se spetească prea mult.

Orașul Pisiceni e construit pe un râu care obișnuiește să înghețe de 
Crăciun, dacă dă gerul. 

Așa se face că într-o dimineață pisicile și-au scos mustățile afară din 
casă și au descoperit că râul era acoperit de un strat de gheață scânteietoare.

Imediat a început agitația și de peste tot se auzea:
– Purr purr, purr purr, purr purr, purr purr! 
Pisicile s-au înfofolit bine, și-au înșfăcat patinele și fuga la râul înghe-

țat. Toată ziua au ținut-o numai în mieunături pline de veselie:
– Miau miau, miau miau, miau miau, miau miau!
Tot Pisiceniul se adunase la râu, să se dea pe gheață.
De obicei, pisicile patinează două câte două. Sar și fac piruete ținându-se 

de lăbuță. Câteodată, în timpul piruetei, câte o pisică sare așa de sus 
că partenerul ei abia reușește să o prindă, ca să nu se prăvălească pe 
gheață. 

Sunt și mâțe, însă, care preferă să patineze singure. Zboară pe gheață 
ca vântul, de nu le poate prinde nimeni din urmă. 

– Gheața pare să fie foarte solidă, se bucură o pisicuță albă.
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– Și lunecoasă, adăugă un pisoi vărgat care își lustruise lamele patine-
lor cu o seară înainte și acum se întinsese cât era de lung pe gheață. 

Vezi bine, lacul nu era totuși înghețat bocnă și pisicile trebuiau să 
aibă grijă: patinau cu atâta îndârjire că riscau să spargă gheața și să se 
trezească bâldâbâc în apa rece. Or, știe orișicine, mâțele urăsc apa rece!


