– Elmondjak egy titkot, Plüss? – vágta hátba Troll Borisz az iskolatáskájában
kotorászó osztálytársát, miután becsengettek.
– A Mikulás és a Jézuska nem létezik. Hahaha! – Kurjantotta, majd szaladt is tovább a helyére, és fogalma sem volt, hogy ezzel a kijelentésével egy világ omlott össze
az érzékeny fiúban.

Ezen a kérdésen ugyan már Emil is töprengett egy ideje, és ő sem volt teljesen biztos
benne, hogy valóban a Mikulás rejti bele az édességet az ablakba kirakott csizmákba.
Ráadásul egyszer a szülei ágyneműtartójában rálelt egy csomó ajándékra, amelyeket
később a karácsonyfa alatt látott viszont. No, de így, kerek perec még sohasem fogalmazta meg ezt a gondolatot.
– Ne is törődj vele, Emil! – vigasztalta Pirospont, aki épp előtte ült, és fültanúja
volt a jelenetnek. Az öltözőben a lányok is arról beszélgettek, hogy ki az a hülye, aki
még beveszi, hogy a Jézuska hozza a karácsonyi ajándékot, de én vállaltam, hogy én
vagyok az a hülye – kacagott fel.
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– De miért? – fordult oda hozzájuk Páncélos Zita is. Hogyan tudsz hinni valamiben, ha lehet, hogy nem igaz?
– Úgy, hogy eldöntöttem – vágta rá Pirospont. A varázslatot mi magunk teremtjük meg, nem? Úgyhogy én elhatároztam, hogy hiszek benne mégis, mert olyan jó...
– Fura vagy! – vonta meg a vállát Páncélos, majd gyorsan előrefordultak, mert
Hosszútűrő belépett a terembe, és a hátán egy jókora szövetzsákot cipelt.
– Mi van tanár úr? Idén nem tetszik Mikulásnak öltözni? – Vihogott Troll Borisz,
ugyanis mindenki tudta, hogy ezen az osztályfőnöki órán kerül sor a mikuláscsomagok kiosztására, és a korábbi években Hosszútűrő mindig magára öltött egy télapójelmezt, csak úgy, a tréfa kedvéért.
Az ofő mosolygott, és sejtelmesen előhúzott egy régi, piros mikulássapkát a zsákjából.
– Igazad van, Borisz! Majd
elfelejtettem – mondta és fejébe húzta a vicces sityakot.
– A mai órán szeretettel továbbítom felétek Mikulás bátyátok ajándékát, és amíg falatoztok, szeretnék Nektek felolvasni egy olyan mesét, amit
még a nagymamám írt nekem
anno, és karácsonyi ajándékként kaptam tőle. 7 éves korom
óta őrizgetem – mondta, és felmutatott egy már megsárgult
lapú füzetkét.
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