Wigilijna niespodzianka
W ten grudniowy, mroźny poranek Tolek wstał z łóżka, kiedy na dworze
panowała jeszcze ciemność. Obudziły go odgłosy krzątaniny i głośnych rozmów rodziców, którzy najwyraźniej szykowali się już do wyjścia! Tata zamawiał taksówkę i wtedy do zaspanego Tolka dotarło, że musi natychmiast dowiedzieć się, dlaczego wymykają się z domu i to rankiem w Wigilię! Mieli
przecież lepić pierogi, smażyć karpia, ubierać choinkę i robić tyle innych ciekawych rzeczy!
Wybiegł z pokoju i schodząc po schodach do salonu, napotkał Tosię i Agatkę w piżamkach.
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– Co się dzieje? – Tosia chwyciła tatę za rękaw i była bardzo przestraszona,
a mama też zachowywała się dziwnie, gorączkowo pakując do torby szlafrok.
– Nie denerwujcie się – uspokajał ich tata. – Jedziemy po nową siostrzyczkę...
albo braciszka – uśmiechnął się, choć nie brzmiał wcale przekonująco. – Zadzwonię do dziadka, żeby do was przyjechał, ale najwcześniej będzie przed Wigilią,
więc do mojego powrotu zostaniecie sami...
– No, nie wiem... A nie możecie kiedy indziej pojechać po tę siostrzyczkę? – Tolek westchnął ciężko. Właściwie to wcale nie chciał nowego dzidziusia i nie chciał zostać sam z dziewczynami. Ale pod dom podjechała taksówka
i zaaferowany tata już go w ogóle nie słuchał. Wraz z mamą weszli szybko do
auta i w domu zapanowała ponura cisza.
– Co teraz zrobimy? – Agatka zaczęła chlipać w rękaw piżamki, a Tosia bezradnie rozglądała się dookoła. – Co z Wigilią?! – szlochała Agatka. – Dziadek
nawet wody nie potrafi sobie ugotować, przynajmniej tak mówi babcia.
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Tym razem nawet Tolek, który zawsze miał gotową odpowiedź na wszystkie pytania, spoglądał bezradnie na siostrzyczki. Ciekawe, kiedy przyjedzie
tata albo dziadek, albo babcia...no, ktokolwiek, żeby zrobić te święta! Ale na to
wcale się nie zanosiło.
– Przygotujemy Wigilię! – powiedziała wreszcie Tosia.
– Sami? – zdziwiła się Agatka i przestała chlipać. Zaczęło się robić ciekawie!
– Pewnie! Mama kupiła wczoraj karpia, masę makową, mąkę na ciasto i cukier waniliowy – wyliczała. – Wystarczy jakoś to ze sobą połączyć i kolacja
gotowa. Zrobimy im niespodziankę!
Ale kiedy dzieci umyły się, ubrały i wzięły za gotowanie, sprawy się skomplikowały. Tolek pobiegł do pokoju, żeby posłać łóżko. Tosia usiadła na stołeczku z tortownicą w rękach, a Agatka wsypywała do środka – tak na oko –
mąkę, jaja, cukier... I już miała sypać mak, gdy nagle – ups! – Teofil wskoczył
Tosi na kolana, wpadając aż po uszy w lepkie ciasto!
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– Precz, kocisko! – wrzasnęła Tosia, a przerażony kociak wczepił się zabrudzonymi pazurkami w jej włosy, potem przeskoczył na Agatkę i wyrwał się
do pokoju Tolka, lądując, utytłany w cieście, na jego pościeli.
– Uau! Wszystko się lepi! – krzyczał Tolek, usiłując strzepać z kołderki ciasto, ale tylko jeszcze bardziej się rozmazał.
Wtem spojrzał w okno i zauważył coś niesamowitego! W śnieżnej zamieci
uliczkami miasta pędził świetlisty kulig, wokół którego w świetle latarni wirowały tysiące srebrnych gwiazdek. Aż oczy bolały od tego blasku!
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– Dzyń! Dzyń! – wesoło dźwięczały dzwoneczki sań, a z nozdrzy ośmiu reniferów, ciągnących zaprzęg, buchały kłęby pary. Śnieg skrzypiał pod ich kopytami, a Mikołaj poganiał czerwononosego Rudolfa, wołając: – Szybciej! Nie
traćmy ani chwili! Z tyłu na saniach siedziały trzy piękne Śnieżynki w białych futrzanych czapeczkach i płaszczykach, na których mróz rysował złociste
kwiaty.
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– Prr! – Mikołaj osadził zaprzęg tam, gdzie zobaczył świąteczny wieniec
z bombek, czerwonej jarzębiny i szyszek, czyli pod drzwiami domu Tolka, Tosi i Agatki. Ktoś zapukał, a kiedy zdumiony Tolek otworzył, Śnieżynki
wbiegły do przedpokoju, niosąc prezenty.
– Oho! Ktoś tu potrzebuje pomocy! – zawołał dziarsko gruby Mikołaj i pociągnął nosem. – Rzeczywiście, z kuchni wieje nudą! – widząc dzieci, roześmiał się i rzucił na podłogę worek. – No nic, nie martwcie się, moi mili, zostawiam wam na ten cudowny wieczór moje pomocnice – to mówiąc, wyjął
z worka trzy pudełka, owinięte błyszczącym papierem.
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– Mam coś dla was, ale obiecajcie mi, że otworzycie je dopiero po kolacji –
mrugnął do Tosi i wyciągnął z kieszonki czerwonej kapoty okrągły, srebrny
zegarek, z którego nagle wyskoczyła maleńka kukułka. – Ku, ku! – zakukała
i dziobnęła Mikołaja w palec.
– Ej! – ofuknął ją, spojrzał na zegarek i podrapał się po nosie. – Masz rację,
kukułeczko, jestem już spóźniony! – podskoczył, obrócił się na pięcie i – fru –
już go nie było! Tylko z daleka dzieci usłyszały słowa: – Pędź, Rudolfie! Lecimy!
– Ojej! To był prawdziwy Mikołaj! – pierwsza odezwała się Tosia, bo oszołomiona reszta tylko stała i wpatrywała się w podarunki. – Nawet mu nie po-

38

dziękowaliśmy – zafrasowała się i wzięła największe pudełko, na którym widniał napis: TOSIA. Tolek i Agatka zabrali pozostałe pudełka i zanieśli je pod
choinkę. – Ciekawe, co jest w środku... może by tak... – zaczął Tolek, ale Agatka zabrała mu pudło z rąk i postawiła na najniższej gałęzi drzewka.
– Radosnych świąt! – przywitała się Śnieżynka. – Ja jestem Amelia, a to
moje dwie siostry – Eulalia i Liliana – na te słowa dziewczynki zdjęły czapki i płaszczyki, prezentując tym samym delikatne sukienki, jakby utkane ze
srebrnej pajęczyny. – Przygotujemy z wami Wigilię, chcecie?
– No pewnie! – ucieszyły się Tosia i Agatka, a Tolek był najbardziej zadowolony, bo przecież to dziewczyny powinny zajmować się kuchnią, a nie
chłopcy, przynajmniej tak mówił kiedyś tata.
– Wiem, o czym myślisz! – roześmiała się Amelka. – Nic z tego, chłopcy
i dziewczynki wspólnie pracują. Zresztą, to wcale nie jest praca, ale wyczarowywanie potraw – ostatnie słowa zabrzmiały bardzo tajemniczo.
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– Wspólnie zrobimy teraz kutię. Powinna znaleźć się na każdym wigilijnym
stole, a wiecie, że zgodnie z tradycją każdy powinien zjeść choćby po troszeczku z dwunastu dań?
– Mama tego nie gotuje… – wtrąciła Tosia. – Jeszcze kutii nigdy nie jadłam.
– Z gotowanej pszenicy z makiem i miodem, czyli z najlepszych Bożych darów, trzeba korzystać – i Amelka pstryknęła palcami, a spod jej paluszków
sypnęły srebrne iskry. I za chwilę na stole przed Tosią pojawił się wielki talerz z pszenicą i słoik miodu. – Do roboty!
Tymczasem Śnieżynka Eulalia ubierała z Agatką choinkę, a przecież to zajęcie zawsze sprawia dzieciom najwięcej przyjemności. Tyle że gdy Eulalia weszła do salonu, na jej komendę drzewko samo wskoczyło na stojak i ukłoniło
się ładnie, machając do Śnieżynki zielonymi gałązkami.
– Choinka pragnie, byśmy ją pięknie ubrały – powiedziała Eulalia, a Agatka aż
otworzyła usta ze zdziwienia. – To ona mówi?! – nie wierzyła własnym oczom.
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– W ten czarodziejski wieczór nie tylko zwierzęta przemawiają ludzkim głosem – wyjaśniła Śnieżynka i otworzyła pudełko z choinkowymi ozdobami.
– I znowu Boże Narodzenie! Ach, jak cudownie! – cieszyły się wyskakujące z niego bombki, cukierki i pajace. Wdrapywały się na pachnące lasem gałęzie, siadały, byle wyżej i tam, gdzie jest lepsze miejsce, takie z widokiem na
wigilijny stół. – Przesuńcie się! – prychały na długie choinkowe łańcuchy,
bo te starały się jak najlepiej owinąć wokół gałązek i zasłaniały cały widok.
A i na stole robił się coraz większy tłum, bo wchodziły na niego talerze głębokie i płytkie, talerzyki deserowe i sztućce. Na końcu wdrapała się pusta waza,
która tylko czekała na zupę grzybową. A Śnieżynka Lilianka właśnie gotowała
zupę, do której Tolek wrzucał suszone prawdziwki i podgrzybki.
Wszystko było już niemal dopięte na ostatni guzik, gdy pod domem rozległ
się zgrzyt otwieranych drzwiczek samochodu i głośne rozmowy.
– Może to dziadek? – Tosia pobiegła ku drzwiom, a w ślad za nią ruszyła
reszta dzieci.
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Na podjeździe stali, wesoło rozmawiając, tata z babcią i dziadkiem oraz
mama trzymająca, owinięte w kocyk, maleństwo! Kiedy rodzice weszli do
domu, maluch rozejrzał się dokoła swoimi ślicznymi niebieskimi oczkami,
a wzruszony tata uroczyście oznajmił:
– Dobra nowina! Mamy Krystianka!
A mama dodała: – Przynajmniej Tolek nie będzie marudził, że w domu jest
przewaga dziewczyn. A Tolek uścisnął maleńkie paluszki niemowlaka i poważnie odparł: – Ciekawe, co wyrośnie z tej dzidzi – dziewczynka czy chłopiec?
Rodzice roześmiali się serdecznie, ciesząc z tego, że w Boże Narodzenie
otrzymali taki piękny podarunek. Dopiero gdy mama z tatą weszli do pokoju, ich zdziwienie nie miało granic. Na stole stało dwanaście tradycyjnych potraw, pachnących tak wspaniale, że aż ślinka ciekła z ust.
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– Kto to wszystko przygotował? – spytała równie zdumiona babcia, a dzieci
dostrzegły, że w domu, poza rodziną, nie było już ani dobrych Śnieżynek, ani
Mikołaja... Zniknęli tak szybko, jak się pojawili. Unosił się tu tylko smakowity
zapach wigilijnej kolacji i leśna woń świątecznego drzewka.
– My sami – odpowiedziała Agatka i mrugnęła do pozostałej dwójki.
– No… nie sądzę – mama nie była już niczego pewna, ale postanowiła swoje
dociekania odłożyć na inny czas.
– Zaśpiewajmy, kochani! – i dziadek zaintonował: Cicha noc! Święta noc!
Rozległa się wzruszająca i pełna ciepła kolęda, a w ślad za nią niosła się
druga i trzecia, życzeniom też nie było końca, bo przecież nie co dzień się zdarza, że w Boże Narodzenie przychodzi na świat dziecię i jest powód do podwójnej radości. Z góry cieszyły się też trzy Śnieżynki, a pierwsza gwiazdka
oświetlała cudowny wigilijny stół…
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