            
           „Moja opowieść o Świętym Mikołaju”  
                                                                                                                                          W domu Caroline...

- Odrabiam teraz lekcje, czemu pytasz?- mówię do Mikiego, rozmawiając z nim przez telefon
-A tak po prostu-odpowiada lekko znudzony 
-Muszę kończyć, bo mama puka mi do pokoju.
-Tak? To zabawne. Moja do mnie też!
-Dziwne, ciekawe o co im chodzi? Dobra, kończę, pa.
-Pa.
Ciekawe co się stało, przecież rodzice bardzo rzadko ze mną rozmawiają. Sądzą, że jestem niewychowana. Otwarcie nawet mówią: ,,Nie umiesz godnie reprezentować naszego rodu. Jesteś niemiła i nie myślisz o innych." A zresztą, podobnie mają Miki i Kate. 
-Córko, pakuj się. Rozmawialiśmy właśnie z państwem Neo oraz Jackson i razem uzgodniliśmy, że wyślemy was na obóz zimowy. Może tam nauczą was jak należy się zachowywać – mówi matka, otwierając drzwi do pokoju.
„No tak, pieniądze już całkiem im do głów uderzyły”- myślę oburzona nie na żarty.
-Jedziesz pojutrze – dopowiada  ojciec i wychodzą.
Jestem strasznie zdenerwowana. Jak mogli! Ale… Z drugiej strony…               W końcu będę mogła się od nich wyrwać. Ach!  Dobra, to pojutrze wyjeżdżam. Muszę się spakować.
                                                                                                                                                                   Dzień wyjazdu...

Rano zrywam się z łóżka. Spoglądam na zegarek, a tu co? 8:45! Szybko wbiegam do łazienki, załatwiam poranne czynności, po czym ubieram  szary crop-top z nadrukiem oraz krótkie, żółte spodenki. W pośpiechu połykam śniadanie. Przecież o 9.30 ma przyjechać po mnie autobus. Co chwilę zerkam do torby i sprawdzam, czy wszystko mam. Chwilę potem, ciągle nadąsana, odmachuję rodzicom na pożegnanie i… w drogę! Witaj przygodo! Przysiadam się do przyjaciół i zamierzam doskonale się bawić, i to niegrzecznie! A co!

                                                                                                                                                      




Na miejscu...

Na miejscu od razu rzuca nam się w oczy duży, biały dom, zapewne właśnie tu mamy uczyć się owego ,,wychowania". Po wejściu do pensjonatu zaczyna się zapoznanie z innymi. Potem oglądamy budynek. Nudne to…
Okazuje się, że  pokój dzielę z Kate,  a Miki z jakimś Mikołajem. Po drodze do sypialni napotykam  sześcioletnią dziewczynkę ubolewającą nad tym, że rodzice zabrali jej ukochanego misia. Ludzie są dziwni…                                                                                                                                                       

Trzy dni później...

-Dobra, jeszcze raz - mówię do Kate i Mikiego prosząc,  aby powtórzyli plan jaki wymyśliłam.
-Wieczorem, gdy Mikołaj wyjdzie z pokoju, mam po was przyjść...- stwierdza Kate.
-Wychodzimy z pokoju i go śledzimy. Wydaje mi się podejrzany. W nocy ciągle gdzieś wychodzi– zauważa Miki.
-A co jest najważniejsze?- pytam z nadzieją , że nie zapomnieli.
- Nie dać się złapać!- celująco odpowiada Miki.
-Tak! A teraz do łóżek marsz!- wydaję rozkaz.
-Tak jest, kapitanie!
Dwie godziny później, po cichu, udajemy się na korytarz i podążamy za Mikołajem, który właśnie gdzieś się wybiera. Po chwili nasz nowy znajomy wchodzi do jakiegoś pokoju. Obserwujemy go przez dziurkę od klucza. I co widzimy? Przy stole siedzi kilku młodzieńców, którzy, wyraźnie podekscytowani, o czymś rozmawiają. I wtedy Miki, głośno kichając, zdradza naszą obecność…
                                                                                                                                                Nazajutrz…

-O jeeeeeejuuuuu! Mam misia! Słyszycie?! Mam misia! 
Taki oto krzyk szczęścia obudził mnie z samego rana. Moja twarz od razu pojaśniała, ponieważ domyśliłam się o co chodzi. Przetarłam oczy i odtworzyłam           w myślach wydarzenia minionej nocy. Gdy Mike kichnął, Mikołaj błyskawicznie znalazł się przy drzwiach. Był nieźle zaskoczony naszym widokiem.
 - Bawicie się w detektywów?- rzucił od niechcenia.
- Nieeee….My tylko….. - zaczęłam niepewnie. 
- Mieszkasz ze mną w pokoju, a prawie cię w nim nie ma. Byliśmy ciekawi, gdzie wychodzisz każdej nocy- powiedział Miki.
Okazało się, że Mikołaj wspólnie z kolegami są wolontariuszami, którzy            w tajemnicy pomagają innym ludziom. Bardzo nas to zaciekawiło. Nie wiem jak długo potem rozmawialiśmy, ale postanowiliśmy się do nich przyłączyć. Tak              z nudów…
Opowiedziałam im o zachowaniu sześcioletniej dziewczynki spotkanej przeze mnie na korytarzu. Potem zorganizowaliśmy składkę pieniężną i kupiliśmy jej nowego misia w pobliskim, nocnym sklepie.
I chyba dobrze zrobiliśmy, bo teraz wrzeszczała z radości jak opętana. A jeszcze wczoraj snuła się przygnębiona… Poczułam ciepło na sercu. Pobiegłam szybko do nowo poznanych chłopaków. 
- Hej, Mikołaj! Chcę z wami działać już na stałe!- krzyknęłam.
- Jesteś tego pewna? To dużo roboty. Czasami trzeba zapomnieć o sobie                    i poświęcić się dla innych- powiedział i przyglądał mi się z uwagą. 
 - Ty jesteś chyba jakiś święty…- szepnęłam wzruszona.
- Mikołaj! Święty Mikołaj! Nawet nieźle brzmi! Ha ha ha…- był wyraźnie zadowolony.
- A ja chcę być Mikołajką! Przecież żeby sprawiać ludziom radość nie trzeba mieć czerwonego płaszcza i długiej, siwej brody. Cieszę się, że to zrozumiałam.

Ciekawe co na to moi rodzice. Czy o takie „wychowanie” im chodziło? Coś mi się wydaje, że tak…






                                                         Mikołajka




















