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W dzień Wigilii mama posłała mnie na strych po sok malinowy. Kiedy 

sięgałam po słoik z tym pysznym przetworem w najdalszym kącie strychu 

zobaczyłam skulonego i przestraszonego Mikołaja. Strasznie się go zlękłam, aż 

podskoczyłam ze strachu, a słoik soku malinowego prawie się zbił. Na drżących 

nogach podeszłam do Mikołaja i zapytałam:  

- Czy wszystko dobrze?  

Mikołaj nie odpowiedział… Zadałam kolejne pytanie dla pewności, że to 

Mikołaj, a brzmiało ono: 

 - Czy jesteś świętym Mikołajem?  

Tym razem odpowiedział, a odpowiedź brzmiała ,,Tak”.  

Mikołaj wstał, spojrzał na mnie i poprosił abym nikomu nie mówiła, że go 

spotkałam. Ja tylko przytaknęłam głową. Miałam za to sto pytań, które chciałam 

mu zadać. Ostatecznie wszystkich nie zadałam, bo strasznie ich było dużo. 

Zdecydowałam się zapytać o trzy rzeczy, czyli: - Czy jestem na grzecznej liście?, 

Czy mogę zobaczyć renifery?, i czy dostanę drugiego zwierzaka, bo mam już 

psa?. Mikołaj powiedział, że reniferów nie zobaczę, a na inne pytania nie 

odpowiedział. Nagle na strych wszedł mój młodszy brat Franek, który ledwo 

jedną ręką trzymał naszego szczeniaka o imieniu Lena.        

- Mikołaj!?- krzyknął Franek.  

Mikołaj przytaknął głową.  

- Masz dla mnie prezenty? - zapytał podekscytowany.  

Mikołaj uśmiechał się tajemniczo, i nie odpowiedział. 

- A tak swoją drogą…, dlaczego leżałeś na podłodze?- spytałam.  

- Przypomniałem sobie o czymś, musicie mi pomóc!- odrzekł Mikołaj. 

 - Co mamy zrobić i co się stało?- spytaliśmy.  

- Opowiem wam jak dostałem się na ten strych – powiedział Mikołaj.  

- Byłem już na dachu i właśnie miałem dostarczyć prezenty pod Waszą choinkę, 

kiedy nagle jedna z zabawek wypadła mi z worka i wpadła prosto przez okno na 

strych. Nie zepsuła się dzięki pudełku, przynajmniej tak mi się wydaję.  

- Musicie mi pomóc ją znaleźć - poprosił Mikołaj.  

My oczywiście się zgodziliśmy. Nagle przypomniałam sobie o soku malinowym, 

który miałam zanieść mamie. Zbiegłam ze strychu wręczyłam słoik mamie, ale 

gdy chciałam wrócić z powrotem na „górę” mama zatrzymała mnie pytając:  



-Wszystko dobrze?  

Ja oczywiście odpowiedziałam, że tak, bo strasznie się śpieszyłam. Nie chciałam 

zostawić samego Mikołaja z Frankiem. Gdy byłam na dole to okazało się, że 

Franek wymyślił, że to Lena ma poszukać zabawki Mikołaja. Lena oczywiście 

była szczeniakiem i nie znała komendy ,,szukaj’’, ale i tak wszędzie zaglądała, 

zwłaszcza do półek z przetworami. Nagle Lena zniknęła w gąszczu starych mebli 

i kartonów, które przechowywaliśmy na strychu.  

Ja, Franek i Mikołaj rozdzieliliśmy się i zaczęliśmy metr po metrze przeszukiwać 

pomieszczenie.   

-Wreszcie znalazłam zabawkę! – krzyknęłam.  

Leżała ona pod starym fotelem stojącym na strychu już od dawna. Frankowi 

strasznie spodobała się ta zabawka, bo to był robot z dwiema wyrzutniami. Robota 

wolno było uruchomić za pomocą pilota. Nagle, coś dziwnego się stało, bo robot 

zaczął sam z siebie chodzić i w nas strzelać, lecz na szczęście nie trafiał. 

Postanowiłam schować się do szafy, ale ona była już zajęta. Siedziała tam Lena 

trącająca pilota nosem i klikająca guziki. Zabrałam psu pilota i wyłączyłam 

wszystkie funkcje robota. Powiedziałam wszystkim co się stało i wszyscy zaczęli 

się śmiać. Później zapakowaliśmy robota do pudełka i oddaliśmy go Mikołajowi. 

Mikołaj nam podziękował i odleciał.  

- Mikołaj zapomniał nam dać prezentów!- krzyknął smutny Franek 

- Dla mnie prezentem było go spotkanie -powiedziałam.  

- Masz rację - odparł Franek.  

Zeszliśmy na dół i pod choinką zobaczyliśmy mnóstwo upominków dla mnie, 

taty, mamy, Franka, Leny i tych, którzy nas odwiedzili, jak wujek czy kuzynka. 

Ja dostałam mojego wymarzonego królika, a Franek tego robota.  

To były bardzo udane święta, tylko szkoda, że nie zobaczyłam reniferów, 

ale w końcu mam nowego zwierzaka. Nigdy nie zapomnę tych świąt.         

                                                                                 

             


