
 

Kochana [imię dziecka]! 

Hola, hola! To ja, Święty Mikołaj, który kocha obdarowywać dzieci wspaniałymi prezentami. 
Zbliża się Boże Narodzenie i już nie mogę się doczekać odwiedzin w Twoim domku. 

Usiadłem sobie przy kominku, popiłem łyczek gorącej czekolady, którą zafundowała mi pani 
Mikołajowa i podrapałem się za uchem oraz po długiej, białej brodzie. Właśnie kiedy 
drapałem moją, długą, białą brodę wpadła mi do głowy genialna myśl ?Mikołaju, napisz do 
[imię dziecka]. Na pewno się bardzo ucieszy!? 

No to już wiesz, dlaczego piszę:) Renifery aż wierzgają kopytami, tak im śpieszno w drogę z 
prezentami, ale trzeba poczekać do 24 grudnia. Do tego czasu zdążymy zapakować wszystkie 
niespodzianki do moich zaczarowanych, samo-się-powiększających-sań. 

Moje sanie są jak z niewidocznej gumy, mogę wrzucać do nich i wrzucać całą furę prezentów, 
a i tak zawsze znajdzie się miejsce na następne! 

Kochana [imię dziecka], wiem od moich wesołych elfów, że jesteś uroczą dziewczynką, ale 
za najbardziej wyjątkową osóbkę uważają Ciebie Twoi bliscy, którzy bardzo Cię kochają i 
także pragną, aby mój prezent bardzo Cię uradował! 

Musisz wiedzieć, że poza Wigilią wcale nie próżnuję, bo już przygotowuję prezenty. Na liście 
grzecznych dzieci jest cała masa maluchów. Moimi saniami odwiedzam dzieci z Afryki i 
Australii. A także w innych dalekich miejscach. Jak widzisz, odwiedzam dzieci z całego 
świata. 

Aby ułatwić mi moją trudną, ale wspaniałą pracę, idź wcześniej spać w wigilię Bożego 
Narodzenia. Jest takie prawo magiczno-mikołajowe, że aby Mikołaj wszedł do domu, 
wszyscy jego mieszkańcy muszą już leżeć w łóżkach i smacznie sobie pochrapywać. 

Droga [imię dziecka] , pamiętaj też, że ja i moje renifery będziemy już bardzo zmęczeni tą 
podniebną podróżą, więc zostaw dla mnie kubeczek mleka, a dla renów miseczkę wody, 
dobrze? 

Będę Ci bardzo wdzięczny, bo jak widzisz, obdarowywanie innych to wspaniała, niezwykła, 
ale i wyczerpująca sprawa. Pewnie jak dorośniesz, to też będziesz lubiła dawać prezenty! 

Życzę Tobie maleńka i Twoim bliskim wspaniałych, wesołych i magicznych Świąt Bożego 
Narodzenia!  

PS. Jak mocno zaśniesz w Wigilię, to usłyszysz przez sen życzenia od reniferów i elfów! 

Twój przyjaciel 

Święty Mikołaj 

 


