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2.
Váratlan találkozás

– Hahó, drágám! Hallasz? Kérsz sült vajat a tejberizs-
re? – ébresztette fel emlékeiből felesége hangja.

– Nem, még nem vacsorázok, édes. Van egy kis dol-
gom. Mindjárt jövök – válaszolta kissé kábultan, és 
indulni készült. Szabó anyuka belekarolt, és suttogva, 
hogy a nappaliban játszó gyerekek ne hallják, így szólt:

– Figyelj csak! Arra gondoltam, mi lenne, ha a gyere-
kek idén a csizmájukba kapnák az ajándékcsomagot?

– Micsoda?… – bámult rá olyan tekintettel Szabó 
apuka, mint aki gülüszemű, kék szarvú marslakókat lát.

– Tudod, Edina már kezd kételkedni. Tavaly is majd-
nem lebuktatott, amikor észrevette, hogy a Mikulás-
nak műszakálla és műbajsza van. Emlékszel? Alig tud-
tuk kimagyarázni, pedig jó poén volt, hogy a manók 
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fűnyírás közben véletlenül levágták a napozó Mikulás 
bácsi szakállát is. Bálintot meg gyerekesnek tartják a 
barátai, mert állandóan a Mikulásról beszél. Amúgy is 
nagyon későn van már, és a csizmában talált ajándék-
nak is nagyon fognak örülni…

Szabó anyuka még sorolta volna az érveit, de férje 
félbeszakította:

– Adj öt percet, édes! Mindent elrendezek, amíg a 
gyerekek játszanak – és már rohant is kabát, sapka, sál 
nélkül, ki a farkasordító hidegbe, egyenesen a garázs 
fölötti padlásra. Vacogott a foga, hangosan korgott a 
gyomra, a fáradtságtól remegtek az izmai, de nem tö-
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rődött vele. Az ő gyerekeihez ma mindenképp el fog 
látogatni a Mikulás!

Elővette a gondosan elcsomagolt piros kabátot és 
nadrágot, kitömte pocakját, körültekintően felragasz-
totta szakállát, feltette piros, pomponos végű sapká-
ját, és már száguldott is visszafelé.

Egyvalami azonban elkerülte a figyelmét. Ez a valami 
egy kicsi, fehéres-kék, lapos csúszkaszánkó volt, ami 
szinte ki sem látszott a hóból. Szabó apuka siettében 
rálépett. A szánkó megindult, az apuka jobb lába fel-
lendült az égbe, majd a bal lába is követte, és bumm, 
popóra esett. A hátsója pont a szánkón landolt, amely 
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így még nagyobb lendületet vett, és villámgyorsan 
csúszni kezdett lefelé a meredek lejtőn. Szabó apuka 
próbálta megállítani, de csak annyit ért el, hogy lassult 
egy kicsit.

Így csúszott, siklott óráknak tűnő másodpercekig, 
aztán meglátott maga előtt egy alakot. Reménykedett 
benne, hogy nem valami terepjáró nagyautó és nem is 
egy szikla, de mielőtt jobban át tudta volna gondolni, 
már neki is ütközött. Puffff!!!!

A szánkó még repült tovább, de már Szabó apuka 
nélkül. Ő leesett róla, és elterült a földön.

No de lássatok csodát! A hóba nem egy, hanem két 
Mikulás feküdt egymással szemben, kidőlve. Mintha 
csak tükörképei lennének egymásnak – csak éppen 
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egyiküknek bíbor színű ruhája volt, a másikuknak meg 
piros.

A bíbor színű Mikulás ült fel először, majd nem sok-
kal később a piros Mikulás is követte a példáját. Egy-
másra néztek, elcsodálkoztak és elnevették magukat. 
Úgy kacagtak, hogy az erdő zengett hahotázásuktól.

A piros Mikulás szólalt meg először.
– Úgy látom, hasonló ügyben járunk mindketten.
– Úgy tűnik – válaszolta bíbor színű társa, majd ke-

zet nyújtott. – Üdvözöllek! Én vagyok a Mikulás!
Szabó apuka ismét felnevetett.
– Én meg Szabó apuka, szintén a Mikulás!
– Szabó apuka, a jószívű gyógyszerész személye-

sen? Micsoda szerencse, hogy találkozunk! Nálad van 
a gyógyszeres övtáskád? Nézd csak, ez a szegény kis 
pára csapdába lépett, és megsérült. Szüksége lenne 
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Habó Márta

Velünk élő 
angyalkák

Remek mesekönyv néhány őrangyalkáról és egy családról, 
akiknek sok-sok kalandján keresztül ismerhetjük meg, ho-
gyan is vigyáznak ránk láthatatlan őrző barátaink.

Különösen ajánljuk ovisoknak, felolvasható folytatásos esti 
mesének, kisiskolásoknak, akik már maguk is örömmel meg-
birkóznak a betűkkel, elsőáldozóknak, mert ők amúgy is jó 
barátságban vannak az őrangyalukkal!
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Habó Márta

Őrangyalkák 
és szuperhősök

A Velünk élő angyalkák kalandjai folytatódnak!

„Emlékeztek még rám? Máté vagyok, a kerek arcú, kunkori vörös 
hajú, egykor félős angyalka. Évekkel ezelőtt Jézus engem válasz-
tott ki, hogy az újdonsült pocaklakó Andriskának az őrangyala 
legyek. El sem tudjátok képzelni, milyen sok kalandban volt már 
részem azóta! Ebben a most megjelent új könyvben, amelynek a 
címe: Őrangyalkák és szuperhősök, barátságról, megbocsátás-
ról, az elsőáldozásról és igazi akcióhősökről szeretnék mesélni 
nektek…” – így köszönti kis olvasóit új könyvünk első oldalán 
Máté őrangyal, aki most is remek kalandokról fog beszámolni 
kis olvasóinak.
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Az okos gyerekek szeretnek olvasni

 Azoknak a gyerekeknek és szüleiknek,
akik szeretnek olvasni,  

ajánljuk a Szeretet Könyvklubot!

Így Kiadónk minden könyvét mindig

22% kedvezménnyel  
rendelhetik vagy vásárolhatják meg!

Szeretet Könyvesbolt
1053 Budapest, Kossuth L. u. 1.

Telefon: (06/1) 266 61 61 vagy 06/20 92 888 88
Webáruházunk: www.szentgellertkiado.hu

e-mail: a@szentgellertkiado.hu
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