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 Srebrzyste płatki śniegu otuliły psie budy, wybiegi, 
budynki, całe schronisko okryła wszechogarniająca biel. 
Jest czysto, mroźno i cicho, gdzieś z oddali dochodzą dźwięki  
kolędy. Jakaś rodzina zasiadła pewnie do wigilijnego stołu. 
Będą dzielić się opłatkiem, szczęściem i radością. A one 
– wpatrzone w księżycową łunę, oprószone bielą, podzielą się 
swoją tęsknotą i cierpieniem.
 W srebrzystej poświacie księżyca dostrzegam migocące 
światełko. To one: Beluś, Wnerw, Baron, Suń, Lala… Odeszły za 
tęczowy most, lecz nadal są z nami. Przyszły do schroniska 
w tą jedyną w roku, magiczną noc. Po co – nie wiem. 
Może chciały złożyć nam świąteczne życzenia. Wszystkie psie 
oczy wpatrzone były w jeden punkt na horyzoncie – to nie mógł 
być przypadek. Światełko zgasło – zrobiło się ciemno, jakby 
księżyc nagle przygasł. Cicha noc – wypełniła moje uszy, było 
cicho, przenikliwie cicho… Można było usłyszeć ich oddech 
i szelest śniegu ugniatanego przez psie opuszki. Kolejna cicha 
noc w schronisku. Ile jeszcze niewinnych istot będzie musiało  
stapiać się z ciszą i otulać bielą wigilijnego wieczoru? 
Dlaczego są tu, a nie tam, skąd dochodzą dźwięki kolędy, gdzie 
bielą skrzy się obrus, a nie przestrzeń wybiegu – gdzie jest 
ciepło, radośnie i przytulnie ?
 Nie zaznałyście tego uczucia – Belusiu, Wnerwie, 
Baronie… Może tam, za tęczowym mostem, razem z aniołami 
upajacie się dziś bezmiarem szczęścia. Może to chciałyście nam 
powiedzieć. Niech ta cicha noc przyniesie pokój i radość 
wszystkim istotom na ziemi. Niech otuli każde serce nadzieją 
i miłością.

      Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym 
przyjaciołom, darczyńcom, dobroczyńcom – WSZYSTKIM WAM 
KOCHANI życzymy bezmiaru szczęścia, nieskończonej radości, 
szczerych przyjaciół i prawdziwej miłości. 
     Niech te Święta będą piękne – pachnące piernikami, 
przepełnione pokojem, nutką nostalgii i rodzinnym ciepłem. 
Niech w Waszych uszach brzmi melodia Cichej Nocy, przez cały 
nadchodzący rok dodając Wam wiary i mocy.
     A kiedy wsłuchacie się w subtelną harmonię dźwięków 
z głębi swojej duszy, usłyszycie podziękowania – ich 
wd z i ę c z n o ś ć  Wa s  p o r u s z y…  B o  d l a  n i c h  j e s te ś c i e 
niczym anioły, dobro niosące skrzywdzonym istotom. A dobro 
zawsze wraca, wielce pomnożone, do Was również wróci, nie 
tylko na Święta, będziemy o Was cały rok pamiętać…
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