
                                                    „Zimowa opowieść”                                      Indianka 

     Grudzień w tym roku był wyjątkowo mroźny. Białe płatki śniegu pokryły domy, ulice, 

samochody, drzewa i psie budy, i nikt nie miał najmniejszej ochoty wystawiać na 

zewnątrz nawet czubka nosa. Dzieci po szkole biegły prosto do ciepłych domów a 

dorośli wracali z pracy zziębnięci i zmęczeni.  

   Tak było również tego popołudnia- Michał i Krzyś siedzieli przy oknie z przyklejonymi 

do szyby nosami i obserwowali piętrzące się zaspy śniegu oraz drżące i prychające 

psy, które co krok otrzepywały łapy, wraz z ich ślizgającymi się właścicielami, 

otulonymi szalami aż po same oczy.  

-Jak myślisz, kiedy rodzice wrócą?- zapytał Krzyś starszego brata. 

-Nie wiem. Mama mówiła, że był jakiś straszny wypadek i muszą zostać z tatą w 

szpitalu na dyżurze. Być może nawet na całą noc- usłyszał w odpowiedzi. 

-Ojej… -zmartwił się Krzyś. –I co teraz? Kto wpuści Mikołaja? 

-Nie żartuj sobie- odparł Michał. –Nie ma żadnego Mikołaja. To rodzice zawsze 

podkładają nam prezenty pod poduszki. A skoro dziś w nocy zostają w szpitalu, to 

prezentów nie będzie- jednak widząc, że Krzysiowi zaczęła drżeć broda, objął go 

ramieniem i zaproponował: -Skoro jesteśmy sami to szybko odróbmy lekcje i idźmy 

pograć sobie na konsoli. 

-Ooo! –oczy młodszego brata się rozszerzyły. –A długo? 

-No pewnie! Do północy! –zawołał Michał. –Nikt nam dzisiaj nie przeszkodzi. 

Po tych słowach chłopcy pobiegli do swoich plecaków, wyjęli potrzebne książki i na 

wyścigi zaczęli rozwiązywać zadania domowe. Po niecałych 15 minutach obaj 

zeskoczyli z krzesełek i głośno się zaśmiali. 

-Rodzice byliby z nas dumni! –stwierdził Michał. –Mama zawsze narzeka, że nie da 

się nas zagonić do lekcji. A tu proszę- potrzeba tylko odpowiedniej motywacji. 

     Chwilę później Krzyś już uruchamiał ich ulubione wyścigi. Gdy gra się ładowała, 

poszedł wyjąć przygotowane przez mamę rano kanapki z lodówki i usiadł koło brata. 

Nie zdążył jednak dobrze chwycić swojego pada w dłonie, kiedy rozległo się pukanie 

do drzwi. 

     -Jak to? Rodzice jednak wrócili? –zdziwili się chłopcy i poczuli małe ukłucie żalu. 

Wieczór zapowiadał się przecież tak beztrosko i ekscytująco! Ale to nie mama ani tata 

ukazali się ich oczom po otwarciu. Na wycieraczce, głośno tupiąc spiczastymi bucikami 

i otrzepując śnieg z zielonej czapki z pomponem, stał przedziwny jegomość. Miał 



ogromny, czerwony nos, odstające uszy i nie sięgał Krzysiowi nawet do pasa. Przez 

chwilę mierzył braci wzrokiem, po czym zapytał nieśmiało: 

-Czy mogę wejść? 

-Eeee… Nie wolno nam wpuszczać obcych –wyjaśnił Michał z zakłopotaniem. 

-Jak to? –zdziwił się przybysz. –Przecież ja nie jestem obcy. Dobrze was znam, 

odwiedzam was każdego roku. Wiem, gdzie macie swoje pokoje i jakie zabawki lubicie. 

Wiem nawet, że macie bałagan pod łóżkami! 

Krzyś i Michał patrzyli na niego z niedowierzaniem.  

-Ale… -zaczął Krzyś, jednak zupełnie odebrało mu mowę. 

-Jestem elfem. Pracuję ze Świętym Mikołajem. Mogę wejść? Tu naprawdę jest bardzo 

zimno- poprosił jegomość, a chłopcy rozsunęli się bez słowa. 

Gość natychmiast zdjął buty, kurtkę i czapkę i rozsiadł się na kanapie, częstując się 

kanapkami.  

-Czy chciałbyś się napić gorącej czekolady? –zaproponował zmieszany Michał. 

-Chętnie, dziękuję- odpowiedział elf, dalej pochłaniając ich kanapki. 

     -Co robimy? –zapytał Michał brata, gdy obaj weszli do kuchni.  

-Nie wiem… Chyba trzeba z nim porozmawiać i wypytać, co robi tu sam, bez Świętego 

Mikołaja- odparł Krzyś. 

-Ale przecież… Święty Mikołaj… Nie istnieje!- szepnął poruszony Michał. 

-No to jak wytłumaczysz obecność tego elfa?- spytał zaczepnie młodszy brat. 

-Nie mam pojęcia! Nie wiemy nawet, czy jest prawdziwy!- odpowiedział chłopiec i 

wyszedł z kuchni, niosąc parujący dzbanek z gorącą czekoladą. Postawił go przed 

przybyszem i usiadł na wprost niego, uważnie mu się przyglądając. 

     Elf nie sprawiał wrażenia skrępowanego. Nalał sobie czekolady do kubka i pił 

powoli, jednocześnie uśmiechając się do chłopców. 

-Powiesz nam, co cię do nas sprowadza?- zapytał wreszcie Krzyś, który rozsiadł się 

na dywanie. 

-Okrutna zamieć- odpowiedział gość. –Ta sama, która była przyczyną wypadku, z 

powodu którego wasi rodzice musieli zostać dłużej w szpitalu. 

-Skąd wiesz o naszych…- zaczął Michał, jednak elf przyłożył długi i sękaty palec do 

ust: 

-Ciiicho- powiedział. –Chyba coś słyszę. 

A gdy zdziwieni chłopcy wymienili się spojrzeniami, elf wyjaśnił: 



-Tak, to na pewno było to. Sanie Mikołaja znów wystartowały! Wkrótce po mnie 

przybędą. 

     -Opowiedz nam, co się stało- szepnęli bracia i rozsiedli się po obu stronach kanapy, 

na której siedział ich gość. –Bardzo prosimy. 

-No dobrze –dał się namówić przybysz. –Ale musicie wiedzieć, że bardzo nie lubię, 

kiedy mi się przerywa… 

-A czy to będzie długa historia? –wszedł mu w słowo Krzyś, jednak widząc spojrzenie 

rozmówcy, natychmiast tego pożałował. –Przepraszam- burknął, patrząc na swoje 

kolana. 

Elf chrząknął, poprawił się na kanapie, upił łyk czekolady i rozpoczął opowieść: 

-Mieszkam wraz z Mikołajem i innymi elfami w dalekiej i mroźnej krainie. Opiekujemy 

się reniferami oraz każdym stworzeniem, które tego potrzebuje- między innymi 

rodzeństwem chochlików. Mimo że są łobuzami i niejednokrotnie płatają nam figle, 

Święty Mikołaj bardzo je lubi i prosi nas, byśmy byli dla nich wyrozumiali. Naszym 

zadaniem- moim i innych elfów- jest zbieranie i uważne czytanie listów od dzieci oraz 

spełnianie ich marzeń. Zajmujemy się tym przez cały rok i dajemy z siebie wszystko, 

by choć ten jeden dzień w roku był dla wszystkich maluchów szczęśliwy. Jednak 

chochliki nam tego nie ułatwiają… -tu westchnął, znów upił łyk czekolady i ciągnął 

dalej: 

-Kilka dni przed naszą coroczną wyprawą po świecie zabrały dla żartów dzwoneczek 

naszemu reniferowi, Rudolfowi. Nic takiego by się nie stało, gdyby nie fakt, że jest to 

renifer- przewodnik, który ciągnie sanie na przedzie i dźwiękiem dzwonka 

powieszonego na szyi daje znaki pozostałym reniferom, gdzie mają biec lub frunąć. 

Szukaliśmy zguby przez cały dzień, jednak bez skutku. Wtedy poszedłem do Mikołaja 

i powiedziałem mu, co zrobiły chochliki. 

-I co on na to?–zapytali chłopcy z przejęciem. 

-O dziwo bardzo się zdenerwował. Osobiście poszedł do chochlików i poprosił o 

oddanie dzwonka. Jednak wtedy okazało się, że nawet one nie potrafiły go odnaleźć. 

-Jak to? –zdumieli się chłopcy. 

-Zniknął. Przepadł na dobre! A to był jedyny taki magiczny dzwonek na świecie –

załamał ręce elf i zamilkł. 

-W takim razie… Jak…- zaczął nieśmiało Krzyś, jednak przybysz zmierzył go 

wzrokiem. 



-Sam do tego dojdę- powiedział, chrząknął i pożalił się: -Przez te okropne chochliki 

całą naszą krainę ogarnął chaos a podróż stanęła pod wielkim znakiem zapytania. 

Wszystkie prezenty były spakowane i gotowe do rozdania dzieciom, brakowało nam 

tylko dzwonka. Elfy rozpaczały a Mikołaj chodził cichy i przygnębiony. Wreszcie dzień 

przed planowaną podróżą poszedł do Rudolfa i długo z nim rozmawiał. A wieczorem 

ogłosił: -Lecimy dookoła świata jak co roku! Dzieci czekają na prezenty. Nie możemy 

ich zawieść. 

     Elfy zaczęły skakać ze szczęścia i wiwatować, jednak po chwili rozległy się pytania: 

-Jak renifery znajdą drogę bez dzwonka? 

Wtedy Mikołaj westchnął i powiedział: 

-To będzie bardzo niebezpieczna wyprawa. Potrzebuję jednego śmiałka, który 

usiądzie na grzbiecie naszego Rudolfa i będzie swoim śpiewem kierował zaprzęgiem 

reniferów. Liczę na was, przyjaciele. 

Wszystkie elfy ogarnęło przerażenie i nikt nie chciał podjąć się tego zadania. Wtedy 

zrobiło mi się żal Mikołaja, dzieci, reniferów, nawet chochlików, które siedziały w kącie 

od kilku dni i ze wstydu i smutku nigdzie nie wychodziły. Zgłosiłem się na ochotnika. I 

wszystko szło dobrze- do czasu, aż nie wpadliśmy w zamieć. Starałem się śpiewać 

najgłośniej, jak tylko mogłem, jednak wiatr huczał a wirujące płatki śniegu ograniczyły 

widoczność, przez co renifery nie słyszały mnie ani nie widziały i powpadały na siebie. 

Mikołaj z trudem zapanował nad saniami, jednak ja zsunąłem się z grzbietu Rudolfa i 

wylądowałem w zaspie. Nikt nawet nie zauważył mojego zniknięcia. Po długim marszu 

udało mi się dotrzeć do waszego domu, a całkiem niedawno usłyszałem świst naszych 

sani, więc wiem, że Mikołaj jest już bardzo blisko. Resztę historii znacie –to mówiąc, 

uśmiechnął się do zdumionych chłopców i dopił czekoladę, która już całkiem wystygła. 

-To… niesamowite!- wydusił z siebie Michał, wciąż nie mogąc w to wszystko uwierzyć. 

-Bardzo wam dziękuję za gościnę i jednocześnie przepraszam, że tak was naszedłem. 

Może nie powinienem wam o tym wszystkim mówić… Mam nadzieję, że nie zepsułem 

wam wieczoru ani nie odebrałem magii oczekiwania na przyjście Świętego Mikołaja…- 

powiedział zakłopotany elf. 

-On i tak w niego nie wierzy!- poskarżył się Krzyś, wskazując na starszego brata 

palcem. I w momencie, gdy Michał posyłał mu groźne spojrzenie i już otwierał buzię, 

aby się wytłumaczyć, stało się coś dziwnego: kominek znajdujący się w salonie 

zachybotał, a następnie kichnął i wyrzucił z siebie coś wielkiego i czerwonego. 



     -Ho, ho, ho!- rozległ się w pomieszczeniu wesoły śmiech. –Czy ktoś tu właśnie 

powiedział, że we mnie nie wierzy? –zapytał Mikołaj we własnej osobie. 

Bracia stanęli jak wryci i patrzyli na siwą, długą brodę kolejnego gościa, jego ogromny 

wór na plecach i roześmiane oczy. Mikołaj w tym czasie podszedł do swego pomocnika 

i poklepał go po ramieniu. 

-Cieszę się, że jesteś cały i zdrowy- powiedział. 

-Ja również. Na szczęście miałem miłe towarzystwo i pyszny poczęstunek- odparł elf i 

wskazał na chłopców oraz pusty talerz po kanapkach. 

-Ho, ho, ho! –rozległo się znowu, po czym Mikołaj dotknął palcem stołu i natychmiast 

pojawiły się na nim dwie miski z parującą, gorącą zupą oraz kiełbaski. –Mam nadzieję, 

że ten żarłok nie wyjadł wam całej lodówki- mrugnął do Michała i Krzysia, po czym 

zachęcił ich, by coś zjedli. 

     Krzyś stał przez chwilę onieśmielony, jednak rzucił się w stronę gościa i mocno go 

przytulił. Michał także ruszył w jego ślady. 

-Dziękujemy ci, Mikołaju… -szeptali obaj, bardzo szczęśliwi. 

Wzruszony staruszek poklepał ich po głowie i otarł z oka łzę. Po chwili powiedział 

tubalnym głosem: 

-Na nas już niestety czas. Jeszcze długa droga przed nami. Miło było was zobaczyć 

obudzonych- a nie w łóżkach, jak zawsze –to mówiąc, pomachał chłopcom na 

pożegnanie i wszedł wraz z elfem do kominka. 

-Ja… Chciałem tylko przeprosić! -wykrzyknął skruszony Michał. –Wszyscy w szkole 

się ze mnie śmiali, że jestem dziecinny i opowiadam bajki… 

-Ho, ho, ho! –dom wypełnił serdeczny śmiech znikającego gościa, któremu było widać 

już tylko buty. –Wierzcie w Mikołaja… Wierzcie w Mikołaja! 

     Gdy następnego ranka chłopcy się obudzili, pod poduszkami znaleźli pięknie 

zapakowane prezenty. Zbiegli na dół do pachnącej grzankami kuchni, gdzie czekali na 

nich uśmiechnięci, choć bardzo zmęczeni rodzice. 

-I jak tam, chłopcy? Jak sobie wczoraj poradziliście? –zapytała mama. –Bardzo wam 

było nudno? 

Krzyś już otworzył buzię, by odpowiedzieć, gdy przerwał mu tata: 

-Pochwalcie się lepiej, co tam fajnego dostaliście od Mikołaja! 

Bracia wymienili się spojrzeniem i uśmiechnęli się tajemniczo. W tym roku dostali od 

niego najwspanialszy prezent, jaki można sobie wyobrazić- jego odwiedziny i piękną, 

zimową opowieść. 


