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Zuzia podeszła do okna. Zobaczyła skrzący się w
świetle latarni śnieg, przykrywający trawnik wokół
domu, jakby puchową pierzyną. Wytężyła wzrok i

zobaczyła ślad wielkiego buta odciśnięty na ganku. 
‘To Mikołaj!’ – krzyknęła podekscytowana. ‘Czyli
jednak byłam grzeczna... ale jak to? Przecież nie

zjadłam całej zupy wczoraj u babci... może dostanę
tę, no, rózgę? Jak takie coś w ogóle wygląda? Jak

można się tym bawić?’ Zastanawiała się
dziewczynka, schodząc do salonu, gdzie stała

świątecznie przystrojona choinka. 
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‘- Zuziu! Spójrz! – to głos mamy! Dziewczynka

pobiegła do kuchni i zobaczyła, że po
pierniczkach, które zostawiła dla Mikołaja
zostały tylko okruszki. ‘Ciekawe, kto wypił

mleko, może renifery? Hihi’ – Zuzia zaśmiała
się do swoich myśli.  

'Ciekawe czy Bartuś znajdzie jakiś prezent
pod choinką. Jest jeszcze taki mały i tylko

płacze. To jest grzeczny czy nie grzeczny? Jak
ja zatęskniłam za mamą i się rozpłakałam w

szatni, pani z przedszkola powiedziała, że
Mikołaj przychodzi tylko do grzecznych dzieci.

To ja już nie wiem jak jest z tym Mikołajem.' 
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Zuzia zanurkowała pod rozłożyste drzewko i
zachwyciła się delikatnym światłem lampek

choinkowych przebijających się przez gałęzie.
Dostrzegła piękną, dużą, lśniącą bombkę 

 która wyglądała jak lustro. Ale zamiast
swojego odbicia, zobaczyła okrągłą buzię

starszego pana. Miał brodę, siwe włosy,
rumiane policzki, a na ramieniu siedziała mu
papuga. W ustach miał fajkę, ubrany był w

czerwoną czapkę z białym pomponem i lużną
koszulę w palmy. W dłoni trzymał kubek z

parującym napojem, a na spodeczku widać
było pierniczki w kształcie gwiazdek.

‘
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- Mikołaju! Czy to Ty?! – dziewczynka przetarła oczy z
niedowierzaniem. 
- Niektórzy tak mnie nazywają. – uśmiechnął się Mikołaj. 
- A gdzie jest Twój czerwony strój? I czy smakują Ci moje
pierniczki? 
- Pierniczki są pyszne, ale zrobiłem je wczoraj z moją mamą –
Mikołaj puścił oko dziewczynce – a tu, gdzie jestem, na Hawajach,
jest za gorąco na czerwony płaszcz i zimowe buty. 
- Nie rozumiem. Przecież wszędzie, w reklamach, w sklepie, na
słodyczach widać Cię w czerwonym płaszczu i.. 
- I może jeszcze w saniach z reniferami? – zaśmiał się Mikołaj. 
- Tak! Skąd wiedziałeś? 
- Ludzie różne rzeczy sobie wymyślają... co jeszcze o mnie mówią? 
- Że przychodzisz tylko do grzecznych dzieci, wszystko widzisz i jak
ktoś jest niegrzeczny, to dostanie rózgę! 
- Coś podobnego! Czego to ludzie nie wymyślą... że ja wszystko
widzę? I jeszcze przychodzę do dzieci? I to tylko tych grzecznych?
No, coś podobnego... – starszy pan zdziwił się i rozbawił
jednocześnie. 

‘
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- 

- No a skąd się biorą te prezenty pod choinką? O na przykład ten
tutaj? – dociekała Zuzia. 
- Bardzo chcę, żeby w święta ludzie byli dla siebie mili... a jak
dajemy i otrzymujemy prezenty to od razu robi się radośniej. Ale
wiem też, że nie tylko mi na tym zależy... a Ty? Chcesz miłej
atmosfery w święta?
- No jasne! I mamą, i babcia, i tata i dziadek... i mój mały braciszek
chyba też, chociaż on tylko płacze i płacze ostatnio. Czy on
dostanie prezent? 
- Tego nie wiem, ale nigdy jeszcze nie spotkałem dziecka, które
dostałoby rózgę. Każdy z nas ma lepsze i gorsze dni, ja nikogo nie
podglądam i nie wyliczam gorszych momentów... moi pomocnicy
też wolą czerpać radość z dawania prezentów, jestem tego
pewien! 

‘
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- - A kto jest Twoim pomocnikiem? Renifery? Pingwiny? 
- Wiesz Zuziu, każdy kto chce, może zostać moim pomocnikiem. Ty i Twój mały braciszek też! 
- Ale super! A jak to zrobić? 
- Ty już sama wiesz najlepiej – Mikołaj się uśmiechnął i... rozpłynął się. 
Zuzia poczuła, że ktoś ją przytula i bierze na ręce. Poczuła znajomy zapach i miękkość... tak miękka
mogła być tylko mama. ‘Mikołaj miał rację, lubię jak w święta jest miło. Miło i mięciutko’ pomyślała Zuzia i
przetarła oczy piąstką.  
- A jak tak naprawdę wygląda Mikołaj, mamo? Bo przed chwilą go widziałam i wcale nie miał reniferów i
czerwonego ubrania. 
- Wiesz Zuziu, chyba każdy ma swojego Mikołaja.  
- I każdy może być jego pomocnikiem? 
- Tak, córeczko – odpowiedziała mama odkładając Zuzię do łóżeczka i całując w czoło. 
‘Czyli wszystko się zgadza z tym Mikołajem. Jutro też zrobię coś magicznego. Może obrazek dla Bartka?
Może wtedy przestanie płakać’ – Zuzia uśmiechnęła się do swoich myśli i usnęła. 

‘
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-
- - 1. Jak wygląda Twój Mikołaj? - możecie go narysować lub pokolorować na swój sposób
    2. W jaki sposób Twój Mikołaj dba o magię świąt? 
    3. Jak Ty i Twoja rodzina dbacie o magię świąt?
    4. Kro jest pomocnikiem Twojego Mikołaja? 
    5. Czy Ty też jesteś pomocnikiem Mikołaja? Czy chciałbyś być? Jak możesz nim się stać?
    6. Jak przemiesscza się Twój Mikołaj? Saniami z pingwinami, a może latającym dywanem?
‘

Rozmowa z dzieckiem - Inspiracje


