
Jaś Czyżewski  

Klasa IIc  

 

W dzień Wigilii mama posłała mnie na strych po sok malinowy. Kiedy sięgałem 

po słoik z tym pysznym przetworem w najdalszym kącie strychu zobaczyłem 

skulonego i przestraszonego Mikołaja. Widok Mikołaja mnie zaskoczył. 

Wyglądał blado, więc go zapytałem co on tu robi.Mikołaj mi powiedział że 

niestety jego renifery się spłoszyły przez naszych sąsiadów i nie wróciły, a bez 

reniferów nie dostarczy prezentów! Bardzo się zmartwiłem. Powiedziałem 

Mikołajowi że to się nie może stać! Musi wziąć się w garść i wszystkie prezenty 

dostarczyć, a ja nawet mogę mu w tym pomóc. Mikołaj się zgodził.  

Nagle usłyszałem głos mamy. 

- Czy masz sok malinowy?- Odpowiedziałem mamie, że mam. 

- No to mi go daj - powiedziała mama.  

Dałem mamie sok malinowy, a mama poszła z nim do kuchni. 

 - Dobrze - powiedział Mikołaj.  

- Okej, to ja odwrócę uwagę mamy, a ty wtedy uciekasz przez drzwi… tak 

Mikołaju? - spytałem. 

- Aha,  jeszcze łoki toki, tak na wszelki wypadek. Zaczynamy!  

- Mamo… kiedy będzie gotowy karp? 

- Niedługo. 

- Mamo a kiedy będzie barszcz? 

- Za parę godzin. 

- Mamo a kiedy bę… 

- Przestań,  odejdź stąd teraz, bo jestem zajęta! 



Poszedłem do korytarza i  ubrałem się. Cicho zamknąłem za sobą drzwi i 

wyszedłem z domu. Powiedziałem Mikołajowi, że musimy się pospieszyć i od 

razu nabraliśmy tempa. Przez dwie godziny szukaliśmy i szukaliśmy, nic a nic, 

ani sań, ani reniferów. Zostało nam sześć godzin do wigilii. Nagle usłyszeliśmy 

dzwonki sań- to renifery!  

- Czekaj! Tylko ich nie spłosz- powiedział Mikołaj. 

- Brawo! Teraz się spłoszyły tym razem przez ciebie. 

- Okej, okej. Wiem że to był błąd, teraz je gońmy! 

- Rudolf,Kometa! Zaczekajcie!- krzyknął Mikołaj. 

 Renifery się zatrzymały. Spojrzałem na zegarek.  

- O matko! Za cztery godziny jest wigilia! Mikołaju musisz się pospieszyć za 

cztery godziny jest wigilia!  

- Dobrze mam dla ciebie zadanie musisz rozdać parę prezentów, to nie jest 

łatwe zadanie, musisz też założyć strój elfa.  

- Mikołaju to jest dla mnie zaszczyt. 

- Nie gadaj tylko rób. 

- Tak Jest sir.  

- Proszę o to lista- powiedział Mikołaj. 

Spojrzałem na listę, była bardzo długa.  

- Okej zaczynamy!- powiedział Mikołaj.  

Pierwszy dom na mojej liście o numerze 145 był domem mojego kolegi. Gdy 

popatrzyłem w okna, zobaczyłem, że mój kolega wcale nie śpi! Kurczę nie 

będzie łatwo. Szybko wskoczyłem na dach żeby mnie nie zauważył. Chciałem 

iść przez komin ale kominek był rozpalony i dym leciał pełną parą. 

Postanowiłem iść przez drzwi do ogrodu, ale niestety byli tam  rodzice. Jak 

odwrócić ich uwagę …?Hmm… Mam pomysł! Gdy mocno stuknę w samochód, 

włączy się alarm! 

- Iiijjjooo iiijjjooo iiijjjooo!  



Gdy tata i mama chłopca usłyszeli alarm, wybiegli z domu do  auta, a ja szybko 

pobiegłem do choinki by położyć tam prezenty. Potem po prostu otworzyłem 

drzwi do ogrodu i skoczyłem przez płot.O szybko poszło, bo za płotem były 

kolejne domy z mojej listy. Od czego tu zacząć? hmm… Wejdę przez komin, 

chyba że jest rozpalony, jak poprzednio. Szybko wskoczyłem na dach i 

sprawdziłem czy dziecko śpi. Kominek nie dymił. Uff. Prezent hop do komina. 

Jest! Dziecko śpi! Kolejny dom i znów kominek nie jest rozpalony! Okej to 

będzie bułka z masłem.                                                                                                                                                                                                                                                              

Misja wykonana, Mikołaju! Do zobaczenia za   rok:) 

 


