
 
Kedves Naplóm! 

 

A Jézuska vajon idén sem kapta meg a levelem? Pedig Julcsi néni azt mondta, hogy a 

kézbesítőnek már odaadta hétfőn, és rá is pirított, hogy: "Figyeljen nagyon erre a borítékra, 

mert Dorka mérges lesz, ha elveszíti!" Julcsi néni már ismer egészen kisbaba korom óta, 

tudja, hogy milyen morcos tudok lenni, biztosan jól befenyítette azt a postást. Remélem, hogy 

nem keveredett el, mint tavaly...  

Talán igaza van Kati néninek, és csak azért nem ért még ide a Jézuska, mert ezer, meg 

egy dolga van, annyi ajándékot kivinni egy éjszaka alatt, és a gyermekotthon amúgy is a város 

szélén van, idő, amíg eljut idáig. Ami igaz is, mert emlékszem, amikor tavaly júliusban 

elvittek minket először a strandra, akkor keresztülmentünk a központon, és nagyon-nagyon 

sokáig zötykölődtünk a hosszú úton! Panni akkor mesélte el, hogy hol szerezte az állán lévő 

heget: amikor a szülei egyre többet kezdtek veszekedni, a nagymamája vigyázott rá. Mindig 

segített neki a kertben, együtt gyomláltak, meg szedték a finom epret. Aztán az egyik ősszel, 

felmászott egy hatalmas fára, és le akarta szedni a legszebb almát a nagymamájának. Ahogy 

nyújtózkodott, és egyre kijjebb mászott az ágon, épphogy elérte, aztán, reccs! Eltört alatta az 

ág, ő pedig úgy esett le, hogy az egyik lába még fennakadt, és fejjel lefelé lógott a fáról. A 

mamája jót kacagott, ahogy meglátta Pannit, mint egy kis denevért! Akkor szerezte a heget, és 

azt mondta, az már soha nem múlik el. De lehet, azóta már nincs meg neki. Akkor láttam 

utoljára, amikor beszaladt hozzám az egyik reggel a szobámba, felrázott, és mondta: „Ma 

végre adoptálnak!” Azóta sajnos nem tudom, mi van vele. Múlt héten kaptunk egy csomagot 

Tóth Pannitól és családjától. Zserbó volt benne, és illatos mézeskalács. Az új családjával 

készítette. Biztos nagyon szép az új anyukája. Közösen csinálnak mindent. Együtt sütnek, 

együtt főznek, együtt díszitették fel a fenyőfát karácsonyra. Panninál már biztosan járt a 

Jézuska, és már kibontotta az összes ajándékát. A házuk is csodaszép lehet. Feldíszítve 

káprázatos dekorációkkal, angyalkás szobrokkal, csillagszóróval, fényfűzérekkel, és olyan 

üveggömbbe zárt rénszarvas formájú gyertyával, amit láttam egyszer egy újságban. Panninak 

most biztosan jó.  

Lassan jön Julcsi néni, mert lámpaoltás. Holnap írok majd, milyen szép dolgokat 

kaptam. Remélem, hogy azt a sellős babát végre megkapom, mert azt már tavaly is nagyon 

szerettem volna. Ugye nem felejtette el a postás átadni a levelem a Jézuskának?  

 

december 24.  


