Kochany [imię dziecka],
Jeszcze śnieżek nie szykuje się do padania, kiedy ja i moja reniferowo-elfikowa ekipa
przygotowujemy prezenty dla wszystkich grzecznych dzieci. Wiesz już kim jestem?
Oczywiście, zgadłeś! Nazywam się Święty Mikołaj i mieszkam w Laponii, na bardzo dalekiej
i zimnej Północy. W życiu Najważniejsi są dla mnie przyjaciele oraz radość, którą co roku
sprawiam dzieciom:)
Jestem bardzo szczęśliwy, bo mam już przyjaciół na całym świecie, a w dodatku, w tym roku
dołączysz do nich Ty,[imię dziecka]. Proszę Cię tylko, abyś napisał do mnie list, a w nim
opisał to, o czym marzysz i czego pragniesz. Jeśli nie możesz napisać sam, mama lub tata
chętnie Ci pomogą, a ja powitam Cię w gronie Najlepszych Przyjaciół Świętego Mikołaja.
Kiedy dostaję takie listy od dzieci, w mojej Mikołajowej Fabryce Zabawek zaczyna się
działanie! Pracowite renifery oraz wesołe elfy, z którymi tam mieszkam, wszyscy
przystępujemy do planowania, przygotowania i produkcji. Podczas pracy popijamy gorącą
czekoladę, którą litrami przygotowuje nam pani Mikołajowa. Czasami udaje się nam
namówić ją na upieczenie słodkich ciasteczek cynamonowych. Mniam!!!
Taka praca zajmuje mi niemal cały rok, a do tego, wyobraź sobie, zbieram jeszcze informacje
o dzieciach. W tym także pomagają mi elfy i renifery. Zwłaszcza Rudolf uwielbia dostarczać
mi takie wiadomości. Właśnie od niego wiem, że jesteś wspaniałym chłopcem, a Twoi bliscy
bardzo Cię kochają i zgodnie twierdzą, że zasługujesz na coś wyjątkowego:)
Wyobrażam sobie już, jak w zimowy, wigilijny wieczór, przelatując nad Twoim domem na
mikołajowych saniach, dyskretnie dostanę się do środka przez komin lub uchylone okno i
kiedy nikt nie będzie widział, położę Twój prezent pod choinką.
Niektórzy nie wierzą, że istnieję, bo mnie nie widzieli, ale prawda jest taka, że nie mogę
osobiście spotkać się z dziećmi, bo zwyczajnie nie mam czasu. Chętnie porozmawiałbym z
każdym chwilkę, ale wtedy nie zdążyłbym do wszystkich dzieci ze świątecznymi prezentami!
Na pewno [imię dziecka] zostawię Ci jakiś znak, bo zawsze tak robię. Jeśli zostawisz mi
słodkie ciasteczko, ono niechybnie zniknie w moim brzuszku. Jestem ogromnym łasuchem!
[imię dziecka], czekam na list, a Tobie i Twoim bliskim życzę wesołych, magicznych i
bialutkich świąt Bożego Narodzenia!
Niech moc i dobro będą z Tobą przez cały rok!
Twój Święty Mikołaj!

