
Szczypta magii 

 

  15 listopada, a ja już od rana słyszę: 

- Mamo, gdzie są te światełka, które co roku wieszamy u mnie w pokoju? 

   Ech, na co mi przyszło… Ponad miesiąc do świat, a świat wraz z moja siedmioletnią córka ogarnęło 

szaleństwo. Już w prawie w każdym sklepie spotkamy świąteczne ozdoby i usłyszymy świąteczne hity 

muzyczne. Co roku to samo. Niestety, z każdym rokiem jest coraz gorzej. Sklepy oferują atrakcyjne 

ceny na prezenty dla najbliższych, a reklamy bombardują  nas z każdej strony coraz to większymi 

promocjami. Oczywiście, pozornymi promocjami. Najgorsze jest to, że nie da się tego uniknąć. Zwykle 

wyjście po bułki, staje się pełną ,,świątecznej magii" wyprawą. Sklepy opanował specyficzny zapach 

plastikowych łańcuchów choinkowych. Przysparza mnie to o całodniowy ból głowy. Nigdy nie wiem, 

co ze sobą zrobić w tym czasie. Jedyne co mi zostaje, to cicho przetrwać te kilka dni, nie psując świat 

innym. 

- Mamo, no chodź. Sama nie dam sobie rady z Mikołajem. 

   Ten nieszczęsny Mikołaj. 3 lata temu, kiedy Asia zobaczyła w sklepie kukłę Mikołaja naturalnych 

rozmiarów oszalała z zachwytu. W dziecięcej głowie urodził się plan. Asia stwierdziła, że figura 

wygląda tak realistycznie, że na pewno zwróci to uwagę prawdziwego Mikołaja. Według mojej 

córeczki zabieg ten sprawi, że Mikołaj zatrzyma się na chwilę, aby przyjrzeć się swojemu duplikatowi. 

W efekcie spowoduje to możliwość przyłapania go u nas w domu. Nie udało jej się to przez te kilka lat 

i raczej się nie uda, ale figura Mikołaja weszła już w naszą tradycję. 

    Asia piszczy i skacze z radości, a ja taszczę nielekką figurę po schodach. Co za koszmar. Co roku 

jestem przerażona z powodu tego, co dźwigam na plecach. W ciągu dnia jakoś wpisuje się ona w 

krajobraz pokoju, lecz gdy gaśnie światło, zawsze mam wrażenie, że ktoś naprawdę stoi w rogu 

salonu i przygląda mi się. Mikołaj, usytuowany z prawej strony choinki pod ściana obok telewizora, 

zajmuje dość dużo przestrzeni i często nie da się przejść, co dodatkowo utrudnia mi życie. 

- Asia, zostaw już te ozdoby i ubieraj się. Idziemy do sklepu, trzeba kupić jakieś ciastka. O 17 

przychodzą Mielczarscy. 

- Taaak. A wezmą ze sobą Miśka?  

   Misiek to pies Państwa Mielczarskich. Osobiście za nim nie przepadam i uważam to stworzenie za 

nadmiernie głośne. Niestety,  dla każdej siedmiolatki jest to istny cud świata. 

   Gdy zbliżała się ustalona godzina, dokonałam małych poprawek makijażowych i usłyszałam 

dzwonek do drzwi. Gdy tylko je uchyliłam, pierwszy do środka wpadł oczywiście Misiek, szczekając 

radośnie i obwąchując wszytko dookoła. 

- Witajcie! - przywitałam gości. - Jak miło was widzieć. Tak rzadko się spotykamy. W sumie raz do 

roku. I to zawsze w tym zwariowanym okresie. Zapraszam do salonu. 

   Pierwszy poszedł nie kto inny jak pies, lecz tym razem jego zachowanie nas zdziwiło. Zaczął szarpać 

nogę Mikołaja. 

- Mamo, jak on go przegryzie, to uleci z niego cała magia. - Zapowiadało się na płacz Aśki. 

- Misiek! Chodź tu! Nie wolno! - krzyczała pani Mielczarska. Czekała na aprobatę swego męża.  

- Ale już, do nogi. Niedobry pies - z opóźnieniem zareagował pan Mielczarski. – A co ty masz w pysku? 

Metkę?  



- Pokaz mi to. Metka ? – byłam trochę zdziwiona - Ale od czego? Figura Mikołaj? Asia zobacz, nasz 

Mikołaj cały czas miał metkę. 

Asi momentalnie zmieniła się mina. Z zaciekawieniem do mnie podeszła. 

- Co? No tak, wszystko jasne. Mamo, już wszystko rozumiem. Mikołaj widział tę metkę. To dlatego 

nigdy się u nas nie zatrzymał na dłużej. Zobaczysz, w tym roku się uda! 

   Moja córka, znowu pełna nadziei, zaczęła podśpiewywać Last Christmas.  

   Wieczór przed bożym narodzeniem. Nerwówka nie omija nikogo. Pośpiech i stres łatwo się udziela. 

Nawet nasza rybka Ela, pływa nerwowo w kółko. Na szczęście już 19 i dzień się powoli kończy. Trzeba 

jeszcze pokroić ostatnie warzywa na sałatkę.  

- Słońce, co robisz? – zawołałam do córki. 

- W sumie to nic takiego? A o co chodzi? - głos dobiegał z salonu. 

- Pomożesz mi w kuchni?  

- Już idę. 

   Po dwóch minutach była już przy mnie i sięgała po deskę do krojenia. Gdy Asia skończyła kroić 

swoją część marchewek, czmychnęła do łazienki, aby się umyć i poszła do swojego pokoju spać. 

Poprosiła mnie, żebym obudziła ją, gdy sama będę chciała się położyć, aby mogła czuwać przez noc.  

   Gotowanie całkowicie mnie pochłonęło. Nawet nie wiem, kiedy upiekłam ciasto marchewkowe. 

Dochodziła północ, gdy wyszłam z kuchni, gasząc za sobą światło i udałam w stronę łazienki. 

Przechodziłam koło salonu świadoma, że pewnie znowu się nabiorę. Po spojrzeniu do pokoju 

pierwsze wrażenie było takie samo, jak zawsze. Jednak tym razem strach i niepewność opanowały 

mnie na dłużej, a przynajmniej tak mi się wydawało. Wszystko trwało tak wolno, a jednocześnie 

szybko. Widziałam ruch postaci w miejscu naszego Mikołaja. Czy ja oszalałam? Chyba jestem bardzo 

zmęczona. Ale tam chyba rzeczywiście ktoś jest. Koniec tego. 

   Szybko podeszłam do włącznika światła. Figura Mikołaja w świetle lampy zamarła w bezruchu. 

Jednak dalej wyczuwałam czyjąś obecność. Poczułam zimny podmuch wiatru, spojrzałam w stronę 

okna. Było otwarte, a za szybą zauważyłam jakiś ruch. Okno było otwarte. To nie możliwe, nie 

otwierałam go. Podeszłam do szyby, aby zobaczyć co się dzieje na zewnątrz. Pusto i cicho. Poszłam do 

pokoju Asi. Skoro mnie prosiła, abym ją obudziła, to czemu miałabym tego nie zrobić. Szepnęłam jej 

do ucha, aby się obudziła. 

- Mamo już nieważne, widziałam – powiedziała, nie otwierając oczu. 

   Widziała? Ale jak widziała, co widziała? Mikołaja? Albo moja córka jest bardzo zaspana, albo jest 

świetną kłamczuchą, albo na prawdę ktoś tam był. Przecież to niemożliwe. Moja mama zawsze mi 

powtarzała, że warto wierzyć, nawet w dziecięce rzeczy, bo mają w sobie szczyptę prawdy. Mówi się, 

że starsi zawsze mają rację, jednak nigdy jej nie słuchałam. Czy powinnam coś zmienić w tej sprawie? 

Czy byłam świadkiem magii? Czy dostałam sygnał od świata, aby zacząć wierzyć? Nie wiem, co 

myśleć.  

A może… ? 

 

                                                                                                                                                                     Pingwin 


