
2021. 12. hó - Mikulás meséje 2. - Lajos, a pótapó
Egy évben Mikulásnak főtt a feje nagyon, hogyan fogja kézbesíteni a 
rengeteg meglepetést a gyerekeknek decemberben. Egyre több gyerek 
születik, egyre több a jó kislány és jó kisfiú! Aminek persze nagyon örült 
is, de most gondban volt.

 — Ejha, ha rám számíthatnak az emberek minden esztendőben, talán én is 
számíthatok rájuk! – támadt egy ötlete. 

Ahogy a gyerkőcök levelet írnak neki, és kérik tőle az ajándékot, úgy miért ne írhatna ő is levelet. 
Fogta magát, leült íróasztalához és ontani kezdte a sorokat. Így esett, hogy Lajos nagyapa is 
kapott egyet abban az évben.

„Kedves Lajos!
Idén december 5-én a segítségedre van szükségem, hogy 
gyermekeitek, unokáitok ne csalódjanak. Több éve  már, 
hogy ismerem családod is, és tudom, hogy te tökéletesen 
alkalmas vagy arra, hogy részt vegyél a mentőakcióban.
Kérlek legyél este 6 órakor a Gaja-patak völgyében, ahol 
a vizfolyam kis tóvá szélesedik! Kapsz tőlem egy öltözet 
ruhát, egy hosszú listát, és sok finomságot, ajándékot. 
Vidd el őket a faluba, tedd a gyerekek ablakába, az 
ablakba kitett cipőikbe, csizmáikba.

Hálásak leszünk neked, én és a gyerekek!
Utóirat:  
Ha kések kicsit, várj kérlek, sok lesz a dolgom, de igyekezni fogok.
Üdvözlettel: Mikulás”

Lajos apó, először nem hitt a szemének, aztán még egyszer 
nem hitt a szemének. Harmadik olvasatra melegség áradt 
el benne. Kiválasztott lett! Fiatal korában is sok jót tett 
ismerőseivel, ismeretlenekkel, Mikulásnak még jó, hogy 
segítségére siet! Nagyon várta a decembert, nézte milyen 
időt hoz  aznapra a tél. Időben elindult, hogy ő biztosan ne 
késsen el a találkozóról. Úgy is lett, bár a völgy szájánál 
térdig ért a hó, beljebb könnyen tudott járni. A kis tónál 
gyorsan tüzet rakott, gondolt a közelgő Mikulásra, milyen 
jól fog esni neki is a meleg. Így is lett!

Már messziről látszott a tűzrakás fénye, Mikulás örömmel közeledett, nem csalódott Lajosban. A 
jó ember meghatva, és büszkén átvette az ígért dolgokat. Beöltözött a ruhába, ami egy kicsit nagy 
volt rá ugyan, de bizony nagyon fess Mikulás lett belőle. Ha jól megnézte valaki, csak akkor vette 
észre, hogy nem az igazi apó az. Gyorsan el is búcsúztak egymástól, hisz mindegyikükre nagy 
munka várt még az éjszaka folyamán. Az ajándékok abban az évben is eljutottak a gyermekekhez 
időben. Az Erdei-tónál, amit Pisztrángos-tónak is neveznek gondoljatok rá, hogy valahol itt kapta 
meg Lajos apó a megbízatást Mikulástól.


