''Moja opowieść o Świętym Mikołaju''
    Rozdział I
Dawno dawno temu, w odległej krainie w małej wiosce żył sobie chłopiec o  imieniu Janusz. Mieszkał on w ubogiej chatce z rodzicami i licznym rodzeństwem. Jego rodzina była bardzo biedna. Z trudem wiązali koniec z końcem. Nie miał zbyt wielu przyjaciół, oprócz jednego - Marka. Zawsze się razem bawili, wspólnie ze sobą spędzali czas. Najbardziej chłopcy lubili święta Bożego Narodzenia. Chociaż nie dostawali od rodziców ''wypasionych'' prezentów, to zawsze cieszyli się z tego, że mogą ten czas spędzić z nimi. Ale te święta zmieniły ich życie. Rankiem w wigilię Bożego Narodzenia, kiedy Janusz wstał, zobaczył rodziców w świetnym nastroju.
- Wszystkiego Najlepszego Januszku!!! - powiedzieli rodzice.
- Dziękuję!!! - odparł Janusz.
- Mamy z tatą prezent dla ciebie, który na pewno ci się spodoba. - rzekła mama.
Janusz odpakował podarek. Nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył.
- Sanki!!! Dla mnie!!! Dziękuję!!! - wykrzyczał Janusz.
- Proszę syneczku to dla ciebie. Wiedziałem, że ci się spodoba - odrzekł tata.
- Muszę natychmiast pokazać Markowi. Mamo, Tato, mogę iść teraz do Marka?
- Jasne, że możesz.
Po chwili chłopak spotkał swojego kolegę.                                                                                                                          - Cześć Marek!!!
- Cześć Janusz! Co dostałeś za prezent?
- Ty powiedz pierwszy.
- Dobra, ja dostałem dwa słodkie szczeniaki.
- Ooo, a ja dostałem sanki! Nie mogę w to uwierzyć!
- Janusz, wpadłem na pomysł. Możemy do tych twoich sanek doczepić moje szczeniaki i będziemy sobie razem jeździć.
- Doskonały pomysł!!!
I tak też zrobili. Zabawa była wyśmienita. Słychać było wrzaski, śmiechy itp. Te święta już były dla nich najlepsze. Ale to dopiero miał być początek wielkiej przygody.
Rozdział II
Następnego dnia chłopcy udali się na przejażdżkę saniami. Nie zauważyli, że przekroczyli już granicę wioski. W tej chwili myśleli tylko o jeździe. Nie zauważyli kamienia i spadli w przepaść, tracąc przytomność. Ocknęli się dopiero słysząc skomlenie psów.
- Gdzie my jesteśmy? - spytał z niepokojem Janusz.
- Nie wiem - odparł Marek.
- Boże święty, co my teraz zrobimy?!
- Dobrze, że wzięliśmy coś do jedzenia, przynajmniej my i szczeniaki nie umrzemy od razu z głodu.
- Całe szczęście, że saniom nic się nie stało. Przynajmniej mamy jak się przemieszczać.
- No właśnie, ale jak my wrócimy do domów? Skarpa jest dość wysoko, a my nie umiemy się wspinać.
- Będziemy musieli znaleźć jakieś schronienie. Musimy zrobić rozeznanie terenu.
I tak też zrobili. Kiedy słońce zachodziło zobaczyli pewną grotę. Bez chwili zawahania udali się tam i zanocowali. Następnego dnia chłopcy spakowali się i ruszyli w dalszą drogę. Pogoda była fatalna. Wiał bardzo mroźny wiatr i padał śnieg.
- Marek, nie jest dobrze.
- Mam się bać?
- No, słuchaj. Pożywienia nam i psom starczy na półtora dnia. Wody nie mamy w ogóle, a pogoda też nie jest za ładna. Trzeba jak najszybciej znaleźć jakąś wioskę, bo inaczej zginiemy!!!
- Wiem, też się martwię tym wszystkim, a w szczególności nie chcę wiedzieć, co się dzieje w naszych domach.
- No właśnie. Trudne chwile przeżywamy i my i nasze rodziny.
Chłopcy do zachodu słońca już nie rozmawiali ze sobą. Dotarli do kolejnej groty i tam spędzili noc.
Rozdział III
W tym samym czasie, kiedy nasi bohaterowie tułali się po świecie, ich rodziny nie wiedziały, co się z nimi stało.
- Już dwa dni nie ma z naszymi synami kontaktu. Co my mamy robić? - spytała płaczącym głosem mama Marka.
- Na pewno trzeba ich szukać - odparł tata Janusza.
- Musimy zgłosić sprawę na policję - dodał tata Marka.
- Ja zapytam ich kolegów (jeśli ich mieli) - rzekł brat Janusza.
- Nie traćmy czasu. Szukajmy ich!!! - odrzekła mama Janusza.
I tak zrobili. Po chwili o tej całej sprawie wiedzieli znajomi chłopców, policja i wszyscy w wiosce.
Rozdział IV
Wróćmy jednak do naszych bohaterów. Po trzech dniach tułaczki chłopcy byli już praktycznie wyczerpani. Resztkami sił podążali przed siebie.
- Marek, nie wiem jak my długo jeszcze pożyjemy.
- Eee, Janusz widzisz to samo co ja?
- Tak, nareszcie!!! Udało się!!!
Chłopcy dotarli do pewnej wioski. Okazało się, że to nie była zwyczajna wioska.
- Janusz, czy to są w ogóle ludzie?
- Chyba tak, ale są jacyś tacy niscy.
Te istoty były bardzo niskie. Sięgały chłopcom ledwie do ramion. Gdy  przemierzali wioskę podeszła do nich jedna z tych istot.
- Witajcie przybysze. Skąd przybywacie? - spytał ludzik.
- Przybywamy z małej wioski. Ja jestem Janusz, a mój kolega nazywa się Marek. A ty jak masz na imię?
- Jestem elf Miłosz.
- Witaj Miłoszu - odparł Marek. - Powiedz mi gdzie się teraz znajdujemy?
- Jesteście w Zapomnianym Mieście Elfów Świątecznych - odpowiedział Miłosz.
- A czemu nazywa się zapomniane? - spytał Janusz.
- Jeszcze kilka lat wstecz dzieci wierzyły, że to my rozdajemy im prezenty na święta, a dokładnie Święty Elf. Niestety kilka lat temu on zmarł. Dzisiaj nikt już o nas nie pamięta i w nas nie wierzy - odparł Miłosz
- Bardzo smutna historia - odparł Marek. - To co wy teraz robicie?
- Żyjemy skromnie, prezenty rozdajemy w święta tylko między sobą. Nie mamy teraz nikogo, kto by mógł rozdawać je innym dzieciom.
- A pomógłbyś nam wrócić do naszego domu? - spytał Marek.
- Oczywiście, mamy magiczne sanie, które mogłyby zawieźć was z powrotem do waszego domu.
Janusz myślał, jak mógłby pomóc elfom i przyszła mu pewna myśl.
- Mam pomysł!!!
- Jaki? - spytali Marek i Miłosz jednocześnie.
- Może moglibyśmy przebrać się za tego Świętego Elfa i rozwieźć dzieciom prezenty!!!
- To bardzo dobry pomysł - odparł Miłosz. - To by nam pomogło, ale nie wiem czy wiesz, że trzeba byłoby dać prezent KAŻDEMU dziecku na świecie.
- Co?! - odparli chłopcy.
- No tak! - powiedział Miłosz.
- To ja też mam pomysł! - dodał Marek. - Weźmiemy parę elfów, one nam pomogą w rozdawaniu prezentów, i ułatwi nam to sprawę.
- A macie więcej tych sań? - spytał Janusz.
- Oczywiście! Jest ich około stu na wyposażeniu. - powiedział Miłosz.
- No i super!!! Teraz tylko uszyjemy jakieś stroje, najlepiej czerwone i jutro możemy zacząć pracę. - powiedział Janusz.
- Ale wiesz, że jutro będzie 29 grudnia? A to nie wigilia - odparł Miłosz.
- Wiem, jutro zrobimy to wyjątkowo, a za rok zrobimy to 24 grudnia - dodał Janusz.
I wzięli się do pracy. Miłosz zebrał stu elfów do pomocy, Marek zabrał się za stroje, a Janusz był odpowiedzialny za sanie, prezenty itp.
Rozdział V
Nadszedł dzień, który miał odmienić losy i chłopców, i elfów. Bladym świtem Janusz, Marek oraz elfy pod dowództwem Miłosza ruszyli w drogę. Mieli za zadanie dostarczyć prezenty wszystkim dzieciom na całym świecie w ciągu jednego dnia. Chłopcy ubrani byli w czerwone spodnie, kurtki i czapki, zaś elfy w to samo, tyle że koloru zielonego. Sanie ciągnęło stado reniferów. Zadanie nie należało do najłatwiejszych, ale tu chodziło o dobro dzieci i sprawienie im radości oraz niespodzianki. Najpierw polecieli do Australii, potem przez Oceanię, dalej przez Azję, Afrykę, obie Ameryki i Europę. Prezenty były dostarczane w dość oryginalny sposób – wrzucane do domu przez komin. Słońce już zaczynało zachodzić. Zostało im jeszcze jedno miejsce.
- Marek, dokąd my jeszcze lecimy? - spytał Janusz.
- Nie uwierzysz, do naszej wioski! - odparł Marek.
- To super!!! Wreszcie zobaczymy się z naszymi rodzinami.
- Tak, to prawda!
Po krótkim czasie chłopcy wraz z elfami byli już w wiosce. Rozdali wszystkim prezenty. Na koniec koledzy udali się do swoich domów.
- Mamo, Tato!!!!!!!!!! - krzyczeli chłopcy.
- Marek, Janusz!!!!!!! – krzyczeli ich rodzice. - Nawet nie wiecie jak się o was martwiliśmy.
- My też, nie uwierzycie co my przeżyliśmy.
- Dobrze, opowiecie później, teraz cieszmy się!!!!
- Chłopcy – zaczął Miłosz - w imieniu wszystkich elfów chcielibyśmy wam podziękować za waszą pomoc w rozdawaniu tych wszystkich prezentów, za odnalezienie nas i za to, że dzieci znowu w nas wierzą. Jesteśmy wam za to bardzo wdzięczni.
- My też dziękujemy – odparli chłopcy. - Za to, że pomogliście nam wrócić do domu i że mogliśmy wam pomóc.
- Gdyby żył twój dziadek Mikołaj to byłby z ciebie dumny – powiedział tata Janusza - on też za życia pomagał dzieciom w różnych sytuacjach – dodał z uśmiechem i dumą.
- To może ja będę Świętym Mikołajem – powiedział Janusz. - To fajny pomysł.
- To prawda - odparli wszyscy.
Epilog
I tak zakończyła się ta historia. W wiosce została zbudowana Pracownia Świąteczna, dzięki której chłopcy będąc w domu mogli komunikować się z elfami. Janusz został nazwany Świętym Mikołajem, a Marek – jego pomocnikiem i Szefem Elfów. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie.

