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Na początku pomyślałam, że przecież to niemożliwe no bo Mikołaj zawsze 

pojawia się wieczorem i nigdy się go nie da spotkać, ponieważ jest taki 

przebiegły i zawsze o tej samej godzinie w Wigilię dostarcza prezenty na całym 

świecie.W dodatku, to trochę dziwne, żeby spotkać samego Mikołaja na swoim 

strychu.Choć po głowie chodziły mi dwa pytania: Czy jestem na dobrej liście i 

czy dostanę wymarzoną lalkę?Pomyślałam, że w sumie mogę go o to zapytać, 

ale nadal coś się nie zgadzało więc trochę niepewnie podeszłam do Mikołaja. 

- Dzdzdzieeeń dobry - wyjąkałam po cichu. 

- Czy moze Pan to... no.... może być to trochę głupie ale czy Pan to Święty 

Mikołaj???  

Nagle odpowiedział mi ciężki stary głos 

-Tak ,to ja. 

Troszkę się bałam, ale zadałam kolejne pytanie: 

- A więc co ty robisz na moim strychu ???  

- Ojej bardzo przepraszam- odpowiedział. 

-Ale najpierw czy możesz zrobić mi przysługę?- powiedział do mnie. Zdziwiłam 

się,ale przecież to Święty Mikołaj więc odpowiedziałam, że tak. -Dobrze - 

wyszeptał po cichu pod swoimi długimi i siwymi wąsami.  

-A więc która godzina ??? -Siedemnasta dwadzieścia jeden - odpowiedziałam.  

-Ufff czyli jeszcze czas - powiedzial 

-Ale na co czas? - zapytałam. -Na rozdanie przezetów - powiedział. Choć jest 

pewien problem.  

-Jaki problem ???! 

- Poczekaj, zaraz ci powiem, ale czy mogłabyś przynieść coś do jedzenia 

ponieważ przez cały ten stres zgłodniałem. 

-Dobrze zaraz powiem mamie żeby Ci coś zrobiła . -Nie!!!! poczekaj ! - 

wykrzyknął.  

- Ani słówka mamie, że tu jestem bo to tajemnica i jedynie ty możesz ją znać . -

Naprawdę ? zapytałam. -Tak .  

-Dobrze,zaraz Ci coś przyniosę Święty Mikołaju. Kiedy Mikołaj zjadł to w 

końcu zapytałam.  

-Jaka to tajemnica??!  

-Już Ci mówię - powiedział Mikołaj zjadając ostatnie ciasteczko i dopijając 

końcówkę mleka. 

Nagle Mikołaj wyszeptał mi : 

-To bardzo poważna sprawa i jeśli mi nie pomożesz to wszystkie dzieci na 



świecie nie dostaną prezentów . -Więc co się stało ?!! zapytałam 

Okazało się, że kiedy elfy pakowały prezenty to popsuły się sanie i teraz jeśli 

nikt tego nie naprawi, to nikt nie dostanie prezentów. 

- Ale przecież ja umiem naprawić sanie Świętego Mikołaja bo przecież raz w 

szkole mieliśmy przedstawienie i wtedy popsuły się sanie a jedynie ja umiałam 

je naprawić.  

-Ja je naprawię! - wykrzyknęłam. Mikołaj mi nie wierzył, ale i tak nie miał nic 

do stracenia więc powiedział:  

-No dobrze. 

Wziął mnie na Biegun Północny i naprawiłam sanie a najlepsze było to, że 

mogłam z nim jechać rozdać przezenty a gdy wróciłam do domu to 

zauważyłam, że mam i tata zamartwiją się gdzie jestem.W sumie to im się nie 

dziwilam, bo była dwudziesta dwadzieścia pięć. Pobiegłam do nich i wręczyłam 

mamie konfiturę, a jak zasiedliśmy do stołu, to pod choinką leżały pięknie 

zapakowane paczki. Bardzo chciałam im opowiedzieć o przygodzie z 

Mikołajem ale sam mi mówił, że to tajemnica.Ta Wigilia była wspaniała a 

najlepsze było to ,że w swoim prezencie znalazłam kartkę z napisem :,,Dziękuję 

za uratowanie świąt. Pozdrowienia Święty Mikołaj "!!! 


