Rendíthetetlen hit

Egyszer volt, hol nem volt… Nem, nem, neeeem! Nem jól kezdtem, még azt hinnétek, hogy ez a
történet kitalált, pedig nem az! No de nem is húzom tovább a szót, csapjunk bele!
A tájat hótakaró fedte be, a fák ágain kis cinkék üldögéltek, a házakat és az utcákat már
ünneplőbe öltöztették. Egy ház azonban kitűnik a többi közül. Ott él e történet főszereplője, Lilien a
családjával. Az ő házuk a legszebb. Lilien kedvenc évszaka a tél, és amióta az eszét tudja , szeretett
volna tallálkozni a Mikulással.
A család ebéd után elment szánkózni a közeli domboldalra, ahol találkoztak Lilien
osztálytársaival. Ők tudták, hogy Lilien hisz a Mikulásban, ezért elkezdték gúnyolni. Ennek hallatán
nagyon elszomorodott, de az még rátett egy lapáttal, hogy a közelben álló huszonegy éves fiú is
kinevette. A kislánynak a Mikulás létezésével kapcsolatos hite kezdett megrendülni.
Édesanyjával, mint minden éven, az ünnepi készülődés során többfajta süteményt sütnek.
Lilien kedvence a mézeskalács, mert azt kedve szerint díszítheti. A sok forma közül számára mégis a
szíves a legszebb, hisz azt a Mikulásanak készíti. Idén erről le akart mondani, de édesanyja kérésére
mégis elkészítette. Eljött a nap, amikor a Mikulás meglátogatja a gyerekeket. Lilien a karácsonyfa
mellé egy kis asztalkára kikészítette neki a tejet és egy tányér mézeskalácsot. Elhatározta, hogy
utánajár a Mikulás létezésének. Nem feküdt le. Elmúlt éjfél, és nem is kellett sokat várnia, hogy
meghallja, ahogy valaki a fához lépeget. Lilien előmerészkedett, és…… No, vajon ki állt ott? A
Mikulás! Elkezdtek beszélgetni , és a Mikulás elmondta neki, hogy amiben hitt, az létezik. Igaz,
mindenki nem láthatja őt: csak azok, akiknek a hitét nem tudja megtörni más emberek hitetlensége.
Lilien megköszönte neki, hogy ellátogatott hozzá, és egy puszit nyomott a Mikulás arcára, amikor az
távozott.
Lilien senkinek sem mondta el a történteket. Ő is úgy gondolja, ha valamiben hisz az ember,
akkor a hite ne inogjon meg, bármit is állítanak mások.
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