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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kiskutya. Hófehér, pihe-puha szőre miatt a Kókusz nevet kapta. 
Az erdőben éldegélt a többi állat között, mégis nagyon magányosnak érezte magát. Minden vágya az volt, 

hogy végre egy szerető és gondoskodó kis gazdira találjon! Egyik nap nagy elhatározásra jutott: felkeresi a Mi-
kulást, és ajándékba kér tőle egy szerető gazdát. A többi erdei állat kérlelte, hogy ne menjen, mert a Mikuláshoz 
vezető út nagyon félelmetes és borzongató, sok-sok veszélyt rejt egy ilyen kiskutya számára!
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Azonban hiába kérlelték Kókuszt az erdő kis állatkái, a kiskutya megállíthatatlan volt. Márpedig ő felkeresi 
a Mikulást, ha ezer veszedelemmel kell szembenéznie, még akkor is! Csakhogy nem elég a szilárd elhatározás, 
hogyan és merre induljon el, hogy odataláljon a Mikuláshoz? Hosszú töprengés után arra gondolt, hogy először 
is felkeresi Baglyot, akit az erdő legbölcsebb állatának tartottak. Kókusz elszaladt tehát az erdő legöregebb és 
egyben legmagasabb fájához, ugyanis éppen annak a legtetején aludt Bagoly.
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— Bagoly bácsi, Bagoly bácsi! – ugatta fel Kókusz kutya Baglyot a legszebb álmából. – Meg szeretném találni 
a Mikulást. Mondd meg, kérlek, merre induljak el?

— A Mikulást? - kérdezett vissza Bagoly nagy, álmos szemekkel, miközben csodálkozva ráncolta össze tolla-
zatát a homlokán. – Hát mi dolga lenne egy ilyen kiskutyának a Mikulással?

— Arra szeretném őt megkérni, hogy idén nekem is hozzon ajándékot! – ugatta Kókusz vidáman.
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— És milyen ajándékot szeretnél kérni a Mikulástól, mondd csak? - kíváncsiskodott Bagoly.
— Egy szerető kis gazdit! – válaszolta Kókusz. - Olyat, aki sokat simogat, játszik velem, a kedvenc ételemet 

adja nekem vacsorára, akivel együtt szaladgálhatok, és akivel együtt fedezhetjük fel a világ rejtelmeit!
— Nagyon nehezet kérdeztél tőlem, Kókusz kutya – válaszolta Bagoly hosszas gondolkodás után. – Hiába 

vagyok én az erdő legbölcsebb állata, de azt még én sem tudom, hogyan lehet eljutni a Mikuláshoz.


