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I. rész Félix eltűnik
Egy fehér kismackó rohangált a füves réten. Néhol meg volt varrva szegényke, ugyanis az izgága

kis mackó nem maradt sokáig veszteg és néha eléggé megütötte magát. Virágokat tépett ki és tűzte
rövid  kis  világos  szőke  hajába.  Kergette  a  szembe jövő  lepkéket.  Egyszer  csak  miközben  egy
rózsaszín  lepkét  kergetett  befutott  az  erdőbe.  A  maci  észrevette,  hogy  befutott  az  erdőbe.
Körülnézett, nem tudta merre van a ki út. Szegényke elkezdett sírni. Félt, hogy örökre magára
marad  az  erdőben.  A  maci  végig  sírta  a  délutánt  lassan  be  is  esteledett.  Kutyaugatásra  lett
figyelmes. Próbálta követni a hangot. Meg is találta. Egy barna kutya volt, nagy fekete folttal a
hátán.

- Hát, te mit csinálsz itt ifjú mackó? – kérdezte morgós hangján a kutya.

- Eltévedtem – válaszolt kicsit pöszén a medve.

A kutya bólogatott. Vajon most mit tegyen?

- Hogy hívnak?

- Félix.

-  Félix,  gyere  velem haza  –  nyújtotta  a  mancsát  a  kutya  –  Holnap reggel  megkeressük az
otthonod, rendben?

Félix bólintott.

- Jól van – a kutya mancsába tette Félix mancsát és elindultak, később a mackó megkérdezte – Te
ki vagy?

- Christmas.

- Szép neved van.

Christmas hazavitte magához a kismackót. Ágyat vetett neki és bemelegített kis faházikójában.
Félix örömmel csúszott be a takaró alá, ugyanis eléggé elfáradt mostanra. Christmas megsimogatta
a fehér kismackó homlokát, aztán ő is lefeküdt a szőnyegére a meleg kandalló mellé. Reggel a nap,
fényesen ragyogott, vonalak szűrődtek át Félixre a fényből, mégis olyan mélyen aludt, hogy nem
zavarta.  Christmas  pedig  hangosan horkolt  tovább.  Ekkor  egy  nagy  ajtóbecsapódásra  riadt  fel
Christmas. Egy vajszínű kiskutya rohangált  Christmas körül,  olyan volt,  mint aki  mondani akar
valami fontosat, de nem tud, mert csak lihegve rohangál ide-oda.

- Tibi, állj meg – mondta Christmas a vajszínű kutyának, de az egyértelműen rá sem hederített,
helyette ráugrott  Félixre.  Félix felriadt és sikoltozni kezdett és Tibi  megijedt az új  szerzemény
látványától és leesett az ágyról és ő is sikítani kezdett. Christmas azt hitte kirobbannak a dobhártyái,
befogta fülét és erőteljesen megszólalt, hogy a kutya is és a maci is megértse – Hagyjátok abba,
gyerekek!

Félix és Tibi azonnal elhallgatott. Christmas a mancsait leszedte nagy füleiről.

- Végre csend – örült Christmas.

- Ki ez? – kérdezett Tibi a fehér macira mutatva.



- Ő Félix, elveszett és segítünk neki megtalálni a családját – válaszolt Christmas békésen – Tibi
fiam, miért riasztottál így fel minket?

- Mert meg kell nézned mit tanultam – Tibi kezdte egymás után hányni a bukfenceket.

- Ügyes vagy – Christmas megpaskolt a fejét.

Christmas bement a konyhájába reggelit készíteni. Tibi pedig közelebbről szemügyre vette a
macit, aztán vékony hangján megszólalt.

- Szia, én Tibor vagyok – nyújtott a mancsát a maci felé.

- Én Félix vagyok – maci elfogadta a kéznyújtást.

- Gyere, menjünk játszani. Majd bemutatlak a többieknek – mondta Tibi – Christmas bácsi, ugye
nem zavar, ha én és Félix elmegyünk játszani?

- Nem, de először reggelizzetek – mondta Christmas és kakaót és palacsintát nyomott a kicsik
kezébe.

- Köszönöm – mondta Félix.

Tibi azonnal elkezdte rágcsálni.

- Megettük – jelentette be Tibi – Most már mehetünk?

- Persze, menjetek – Tibi kirohant az ajtón és Félix követte – Vigyázatok magatokra! – kiáltott
utánuk Christmas.

Tibi kivitte Félixet egy rétre, de ez egy másik rét volt, mint ahova Félix szokott járni. Ez is virágos
és lepkés volt, de ezen a réten gyerekek futotta végig, süni gyerek, egy kisebb termetű maci, mint
Félix, egy kiscsibe, három nyúl, egy fiú és két lány, az egyik kék a másik zöld ruhácskában. Tibi
közéjük futott és Félix utána.

- Hé, skacok! – mondta Tibi és várta a többiek figyelmét.

A többiek mind rá figyeltek.

- Srácok, ő itt Félix, az új játszótársunk!

Mindenki Félixhez özönlött és bemutatkozott. Félix csak nézett a meglepődöttségtől. Sok név
özönlötte el, volt Lukács, a fiú nyúl, Petra, a kék ruhás nyuszi, Szandi, a zöld ruhás kicsi nyuszi, egy
kis barnamedve, Márton és a süni, Samika és a kiscsibe, Barbika.

- Sziasztok – Félix köszöntötte a játszótársakat.

Ők egyértelműen befogadták őket. Játszottak fogócskát, bújócskát és mindenféle szórakoztató
játékot. Félix nagyon élvezte a többiekkel való játszadozást és örült, hogy végre megismerkedett
sokakkal, ugyanis ez ideig nem ismert senkit, mert anyujával és apujával nem rég költözött ide.
Eszébe  jutott,  hogy  ő  elveszett.  Szomorkásra  váltott  a  hangulata,  de  nem akarta  mutatni,  így
békésen tovább játszott.  Délfelé  megérkezett  a  rétre  Christmas és  ebédre  hívta  a  gyerekeket.
Mindenki  megözönlötte  Christmas  ebédlőasztalát.  Mindenki  szívesen  ette  a  diós  tésztát,  aztán
visszafutottak játszani, de Félix nem ment sehova, a tányérja fölött szomorkodott. Christmas leült
mellé, megsimogatta a buksiját.



- Hiányoznak a szüleid?

Félix bólintott.

- Menjünk most megkeresni?

- Igen – felcsillant Félix szeme.

Christmas és Félix útnak indult.  Christmas úgy tervezte végig nézik az egész erdőfalujukat.
Előbb-utóbb meg fogják találni a kismaci szüleit. Rengeteget sétáltak. Félix lábai elfáradtak, ezért
Christmas a nyakába vette őt és úgy folytatták a keresést. Minden házacskába benéztek. Egyszer
csak Félix figyelmes lett a házukra.

- Christmas bácsi – kiáltott Christmas nyakáról – Ez az! Ez az! – mutatott a házukra.

- Akkor nézzünk be – Christmas bekopogtatott.

Az ajtó hamar kinyílt. Egy magasabb fehér medve nyitott ajtót és mögötte egy alacsonyabb, de
Félixnél jóval magasabb hölgy medve.


