  Oczekiwanie na Boże Narodzenie to czas szczęśliwy i radosny. Ubieramy choinkę, zakładamy kolorowe światełeka na dom, oplatamy świerkową girlandą balustradę, pod sufitem zawieszamy  gałązki jemioły a nad kominkiem skarpety, w których Mikołaj pozostawia mniejsze prezenty. W domach rozbrzmiewają świąteczne piosenki i kolędy.  Radośnie, spokojnie, nastrojowo  - każdy z nas chce tak spędzić ten magiczny czas. Jednak czy wszystkim jest dane tak właśnie je przebyć?
 Był mroźny wigilijny wieczór. Na ulicy panowała cisza, nie było widać żadnej żywej duszy. Lekki śnieg przysypywał rząd udekorowanych choinek, które mieszkańcy wspólnie ubrali parę dni wcześniej. W domach paliły sie światła,  gdzieniegdzie słychać było dźwięki kolęd. ''Cicha noc, święta noc...'' Ludzie spędzali ten czas wspólnie - z rodziną czy z przyjaciółmi. Gdzieś Pani Kostrzewska właśnie kończyła piec piernik, a jej mąż Pior dokładał drewna do ogromnego kominka. W domu panował chaos, dzieci niecierpliwie wyczekiwały na wizytę Świętego Mikołaja.,, Mikołaju gdzie jesteś '' - wołały  patrząc w gwiażdziste niebo. Oh, pod choinką pojawiły się prezenty! W innym domu dziadek właśnie kończył opowieść o tym, jak spędzał święta z kolegami i współwięźniami  w obozie koncentracyjnym. 
- Przede wszystkim pamiętałem o najbliższych. Nie mieliśmy zbyt dużo jedzenie, zaledwie bochenek chleba, ale naszym pożywieniem była nadzieja. Nakarmiliśmy się nią do syta, aż nagle młody chłopak ukląkł i pogrążył się w modlitwie. Przeszło stu mężczyzn podażyło w jego ślady. - powiedział ze łzami w oczach - Naprawdę moi drodzy straszny czas.
- Ale teraz jesteś tu z nami i  bardzo Cię kocham dziadziusiu - rzekła mała Ania i wskoczyła staruszkowi na kolana, po czym serdecznie go uściskała. 
 Wydawać nam by się mogło, że wszyscy jednakowo spędzamy Wigilie. Ubieramy odświętne  stroje, dekorujemy choinkę, lepimy pierogi i pakujemy prezenty. Niestety,  los nie obdarowuje wszystkich po równo...
W naszym małym miasteczku był jeden dom wyjątkowo biedny. Nie było w nim już miłości ani wiary odkąd parę lat temu pani Alicja zmarła na raka mózgu. Ogromna tragedia. Jej mąż, pan Jakub całkowicie się załamał po śmierci ukochanej żony. Najpierw stracił pracę, później zaczął pić. Początkowo zdarzało się mu to tylko parę razy w miesiącu, Tłumaczył sobie, że lepiej mu się wtedy pisze artykuły do gazety, w której dzięki dobrej woli redaktora dostał staż. Później już pił codziennie, ponownie stracił jedyne swoje źródło dochodów.Jego syn Michaś strasznie płakał z głodu, kiedy jedgo starsza siostra Asia była w szkole i nie mogła go nakarmić. Maluch miał 3 lata. Kochany i przezabawny brzdąc. Asia niedawno skończyła 16 lat. Jako nastolatka robiła, co mogła, aby pomóc ojcu się pozbierać. Z czasem wszystkie obowiązki spadły na nią.
W dniu Wigilii Asia siedziała samotnie na parapecie i przyglądała się pojedyńczym przechodniom.Miała setki mysli. Michaś spokojnie spał już w swoim łóżeczku, a ojciec wyszedł gdzieś kilka godzin wcześniej. Zazdrościła tym, co mogą spędzić swięta razem, w atmosfrze miłości i bliskości.Nagle z jej oczu wypłynęły pojedyńcze łzy . Wyjęła swój stary telefon i zadzwoniła do najlepszego przyjaciela, Sebastiana. Niestety po drugiej stronie słuchawki panowała przygnębiająca cisza. Proponował jej wcześniej  aby spędziła Wigilię u niego w domu, ale odmówiła. Wiedziała,że byłoby jej wtedy jeszcze bardziej smutno i czułaby się niezręcznie wśród obcych. Nagle dostrzegła, że obok sklepu mięsnego siedzi malutki kotek. Zrobiło jej sie ogromnie żal bezdomnego zwierzaka. Pomimo mrozu, ubrała kurtkę i po cichu, tak aby nie obudzić brata, wyszła z domu. Było ciemno, ulica wyglądała niezwykle strasznie, ale dziewczyna nie bała się.  Maluch cały trząsł się z zimna. Ostrożnie wzięła  go na ręcę i owinęła w stary szalik mamy. Kiedy się odwróciła, by wracać do domu, omal nie umarła ze strachu. Zobaczyła starszego mężczyznę, z siwą, długą brodą i niezwkle inteligentnym spojrzeniu. Ubrany był w zwyczajne, zimowe ubranie, ale w ręce trzymał ogromny wór prezentów. Przez chwilę oboje stali w milczeniu, aż w końcu nieznajomy zapytał:
- Dlaczego drogie dziecko sama chodzisz o tak późnej porze i do tego w Wigilię?  Przecież miasto pełne jest złych ludzi, może ci sie coś stać!
- A pan? To ten dobry, czy zły? - zapytała Asia z lekkim strachem. 
 - Myślę, że ten dobry - odparł z uśmiechem - Może ci jakoś pomóc? Wyglądasz na przygnębioną, a przecież dzisiaj taki szczęśliwy dzień! Bóg się rodzi!
- Jest wszystko dobrze, po prostu przyjaciel nie odbiera ode mnie telefonu. Lepiej już pójdę. Dowidzenia! - powiedziawszy te słowa, zaczęła iść w stronę domu.
- Hmm, a spróbuj zadzwonić teraz, bo mam przeczucie, że odbierze
 Zabrzmiało to dla Asi dziwnie, ale posłuchała nieznajomego i zadzwoniła. Pierwszy sygnał, drugi, trzeci i nic. Nagle słyszała w słuchawce znajomy głos.
- Wesołych Świąt Aśka! I co zdecydowałaś się przyjść? - zapytał Sebastian. W tle słyszała odgłosy telewizora i rozpaczliwe wołanie jakiejś kobiety, że karp się przypalił.
- Właściwie to...- popatrzyła na starca, a ten wręcz ojcowsko pogroził jej palcem, ale i tak nie miała ochoty nigdzie iść - ...  nie dziękuję, tak tylko dzwonie zapytać, co u ciebie.
Chwilę później włożyła telefon do kieszeni. Podziękowała starcowi za dobrą radę, i pośpiesznie oddaliła się o kolejne parę metrów. Spojrzała jeszcze za siebie, ale na ulicy juz nikogo nie było. Kociak zasnął przytulnie wtulony w  koc. Był piekny. Miał ładne, zielone oczy i długie wąsiki. Kiedy weszła do domu od razu nakarmiła nowego domownika. Zajrzała do pokoju brata, ale ten smacznie spał w swoim małym, trochę obskurnym pokoiku. 
Zbliżała się godzina 22. Asia posprzątała domek i udekorowała stół gałązkami świerku.  Nałożyła na niego biały obrus, po czym poszła do kuchni po opłatek i wcześniej przygotowaną przez siebie potrawę. W pokoju, na krześle pan  Miał bawił się kawałkiem wełnianego sznureczka.
- Wesołych świąt rozrabiako - powiedziała do futrzaka, po czym zasiadła do stołu.
Uwierzcie mi, drodzy czytelnicy że jakbyście w tym momencie zobaczyli ta scene, serce pokroiłoby wam się na kawałki. Zimny i ciemny pokój. Jedynym źródłem światła była duża świeca, stojąca na szafce.  Z oddali słychać cichuto kolędy, śpiewane przez grupe dzieci. Przy małym stole stały trzy krzesła, niestety, tylko jedno używane. Na niebie pojawiła się pierwsza gwiazdka. Dziewczyna wzięła do ust kawałek opłatka, kiedy nagle do domu wleciał chłodny powiew wiatru. Drzwi wejściowe uchyliły się i w progu stanął pan Jakub, ubrany w elegancką koszulę. Pod pachą trzymał duże, ozdobione pudełko, a w siatce niósł małą, sztuczną choineczkę. Kiedy zobaczył samotnie siedzącą córkę, podbiegł do niej i mocno przytulił. W oczach miał łzy. Asia była bardzo zaskoczona, ale i szczęśliwa na widok trzeźwego ojca. Nie mogła się powstrzymać od płaczu.
- Córeczko tak bardzo cię przepraszam. Nie wiem, jak mam wynagrodzić to całe zło, które wyrządziłem Tobie i Michasiowi. - powiedział - Dziś spotkałem pewnego mężczyznę, który uświadomił mi, jakim okropnym człowiekiem jestem. Sam sie sobą brzydzę. Bardzo przeżywałem śmierć mamy, ale patrzyłem tylko na swój ból, a przecież wy tez okropnie cierpieliście. Byłem okropny, ale obiecuję że sie zmienię. Przestanę pić, znajdę pracę, odremontuję dom i postaram się zapewnić wam stabilną przyszłość. Tak bardzo cię kocham, jesteś moim ukochanym słoneczkiem.
- Tato, a jak wyglądał ten pan? -  zapytała Asia.
- Właściwie to dobrze nie pamiętam, ale na pewno miał długą, siwą brodę - po tych słowach poszedł do pokoju syna. 
Asia od razu domyśliła się, że to ten sam tajemniczy mężczyzna, którego spotkała. Kim był naprawdę? Tego nikt nie wie. Dla niej był Mikołajem. Dał jej najwspanialszy prezent na święta, jaki mogła sobie wymarzyć. Nie wiedziała, co powiedział ojcu, ponieważ tata mówił, że to tajemnica i obiecał że nikomu nie powtórzy rozmowy. Tej nocy Asia zasnęła po raz pierwszy od śmierci mamy z uśmiechem na ustach. Takiej Wigilii się nie spodziewała.  


 

 

