
Kochana [imię kobiety] 
 
Wprost nie mogłem się doczekać, aby napisać ten list do Ciebie. Może najpierw  
się przedstawię. Znasz mnie z dzieciństwa. Z czasów, kiedy jeszcze wierzyłaś w magię  
i w Świętego Mikołaja! Tak, tak – to właśnie ja. Mikołaj. 
 
Tak się cieszę, że już wkrótce zostaniesz mamą. To taki wspaniały czas dla kobiety. Tyle  
się dzieje. Maluszek rośnie w Tobie, a Ty już czekasz, kiedy będziesz mogła go wziąć w swe 
objęcia. I nawet, jeśli się martwisz tym, jak to będzie i czy dasz sobie radę, mogę  
Cię śmiało zapewnić, że dasz! Będziesz wspaniałą, kochającą i opiekuńczą mamą. Twoja 
miłość do dziecka z każdym dniem będzie coraz większa i większa (zadziwiające jest to,  
że miłość do dzieci jest wręcz nieograniczona i rośnie przez całe życie). Maluszek będzie  
Ci odpłacał słodkim uśmiechem i wtulaniem się w Twoje ramiona. Tak, tak….nie ma nic 
piękniejszego niż miłość, jaką mama obdarza swoją pociechę i jaką dziecko – swoją mamę:) 
 
Z rozmów ze znanymi mi mamami wiem, że moment przyjścia dziecka na świat jest 
absolutnie i niezaprzeczalnie wyjątkowy. Wręcz magiczny. Chwila, kiedy położna kładzie na 
Twoim brzuchu Twoje maleństwo, a Ty po raz pierwszy możesz je przytulić i zobaczyć! To 
jest właśnie magia – i niech nikt nie mówi, ze ona nie istnieje. Każda mama wie, że tak jest:) 
 
Zapamiętaj swoje uczucia, zapamiętaj swoją malutką, bezbronną i całkowicie Ci oddaną 
malutką istotkę w tej właśnie chwili. Ten właśnie moment będziesz pamiętała przez całe 
życie:) Ponieważ zbliżają się Święta – korzystaj póki możesz i najedz się, czego tylko dusza 
zapragnie:) Pierogi z kapustą i grzybami, barszczyk, ryby w różnej postaci i cała masa innych 
świątecznych potraw. Nie zapominaj również o ciastach:) Wszystko to, co lubisz – pamiętaj, 
że kobiecie w ciąży się nie odmawia – więc jeśli nie czujesz się na siłach poproś swojego 
lubego lub mamę, aby przygotowali Ci Twoje ulubione dania:) 
 
Kończąc swój list, życzę Ci kochana [imię kobiety], abyś znalazła czas na odpoczynek,  
na relaks, na ulubioną książkę czy też film, na spotkanie z koleżankami. Właśnie teraz, bo 
kiedy maluszek przyjdzie na świat, Twoja uwaga będzie w stu procentach skupiona na nim:) 
 
Spokojnych i Wesołych Świąt droga [imię kobiety] 
 
I szczęśliwego rozwiązania! 
 
Twój Mikołaj 
 
 
 


