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SÓWKA 

 
gazetka szkolna nr 2/2020    wydanie drugie  – marzenie na swieta 

 
 

 

 

 

 
Witajcie Kochani Uczniowie !!! 

 
Po długiej przerwie witam  ponownie w tym roku 
szkolnym. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia oddaje Wam nietypowe wydanie 
naszej szkolnej gazetki. Cały numer, który macie 
przed sobą to świąteczna opowieść o marzeniach 
pewnego chłopca. Zachęcam do przeczytania, by 
poczuć atmosferę świąt. Miłej lektury!!! 
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Katherine Rundell „Świąteczne życzenie” 

Była Wigilia, a Teodor walczył z kartonowym pudełkiem. Pudełko 

wygrywało. Najwyraźniej ktoś stwierdził, że trzeba dobrze 

zabezpieczyć to, co jest w środku, i zdecydowanie przesadził z taśmą 

klejącą. 

 

Wata wyściełająca pudełko była równie stara jak same ozdoby; 

pachniała korzennymi przyprawami i leciwymi perfumami. Mimo 

wszystko większość bombek popękała. Teo krzywił się, gdy je 

wyjmował. 

- Kto by pomyślał, że ubieranie choinki może być takie 

niebezpieczne – mruczał pod nosem. – W żadnej kolędzie nie śpiewają 

o skaleczeniach. 

Ale na dnie pudełka leżały cztery ozdoby zupełnie inne, niż 

reszta: konik na biegunach, mały ptaszek – chyba rudzik – ołowiany 

żołnierzyk i anielica. Bieguny konika były nadgryzione przez korniki, 
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rudzik nabawił się łysiny, bębenek żołnierzyka zardzewiał, a anielica 

pogubiła pióra ze skrzydeł. 

 

 

Teo powiesił te cztery ozdoby na choince, tuż obok lampek, 

które nie chciały się świecić. Był za niski, żeby sięgnąć do wyższych 

gałęzi, więc próbował wrzucić anielicę na czubek drzewka. Gdy nie 

udała mu się ta sztuka, zaklinował ją między gałęziami. Potem skończył 

ozdabiać choinkę popękanymi bombkami. 

 

Pudełko z ozdobami znalazł na szafie. Rodzice nie mieli czasu, 

żeby kupić nowe bombki. Nie mieli czasu, żeby kupić indyka. Oboje 

byli w pracy. Pod choinką nie było żadnych zabawek, leżała tylko 

koperta z bonami prezentowymi. 
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Teo próbował ją złożyć w bardziej ekscytujący kształt, ale na 

niewiele się to zdało. 

 

 

- Nie siedź dzisiaj za długo – pouczyli 

go rodzice. – My wrócimy późno.  

- Ale spróbujecie najszybciej, jak to 

możliwe? Obiecujecie? 

- Obiecujemy. – Mama pogłaskała go 

po policzku. Drugą ręką już grzebała w 

torebce w poszukiwaniu telefonu. – 

Opiekunka przygotuje dla ciebie 

świąteczne babeczki z nadzieniem 

bakaliowym. Fajnie, prawda? 

Teo skrzywił się. „Nikt na świecie tak 

naprawdę nie lubi tych babeczek”, 

pomyślał. Ale był miłym chłopcem, więc 

zapytał tylko: 

- A dlaczego to nie pani Goodyere 

jak zwykle będzie mnie pilnować? 

 

- Nie podała powodu – przyznał ojciec. – Powiedziała tylko, że 

dziś wieczorem nie może. Zresztą i tak robi się coraz starsza. 

Sąsiedzi mówią, że trochę dziwaczeje. 

- Ja ją lubię – zaprotestował Teo. – Właściwie to ją kocham. – 

Owszem, czasami pani Goodyere mówiła do siebie, ale częstowała go 

niewyobrażalnie pysznym czekoladowym sernikiem i śpiewała mu do 

snu. 

Rodzie prosili opiekunkę, żeby pomogła mu ubrać choinkę, ale 

ona zasnęła przy kuchennym stole z nosem przyciśniętym do ekranu 

swojej komórki. 
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Teo przełknął ślinę. Wyjrzał przez okno, żeby nie patrzeć na 

smutne świąteczne drzewko. 

Nagle zobaczył gwiazdkę. Pędziła po niebie, mrugając na 

czerwono i zielono.  

- Spadająca gwiazda – wyszeptał. 

 

Zamknął oczy, zacisnął pięści, podwinął palce u stóp i przygryzł 

język. Tata zawsze mu powtarzał, że jeśli człowiek sobie czegoś 

życzy, musi tego pragnąć całym sercem. Teo wyobraził sobie swoje 

serce, bijące mocno pod czterema warstwami swetrów ( w domu było 
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zimno, bo nie mógł dosięgnąć pokrętła ogrzewania) i pomyślał 

życzenie: „Nie chcę być samotny”. A potem powiedział to na głos: 

- Chciałbym mieć kogoś, z kim mógłbym się bawić. Chcę zostać 

odsamotniony. – Miał nadzieję, że spadające gwiazdy nie przejmują 

się gramatyką.  

Skupił się na tym życzeniu tak mocno, że skóra zaczęła go 

mrowić i zakręciło mu się w głowie. 

Choinka za jego plecami zaszeleściła. Teo odwrócił się. 

Ołowiany żołnierzyk właśnie odczepił pętelkę, na której wisiał, i 

zeskoczył na ziemię.  

 

Anielica próbowała wzbić się w powietrze, ale skrzydełka miała 

za bardzo przytarte, więc tylko siedziała, machając nimi, 

podekscytowana i zdenerwowana jednocześnie. Z kolei skrzydła 

rudzika działały bez problemu, lecz drucik owinięty wokół nóżek 
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trzymał go na gałęzi. Konik na biegunach próbował przegryźć sznurek 

swojej pętelki, niestety przeszkadzał mu w tym jego własny język. 

 

- Przepraszam – zwrócił się do chłopca – mógłbyś mnie odczepić? 

Teo zamknął oczy. „Świat oszalał”, pomyślał. Policzył do 

dziesięciu i uniósł powieki. Ale nic się nie zmieniło. Ozdoby wciąż 

wierciły się na drzewku, a ołowiany żołnierzyk śpiewał pieśń marszową. 

- Szczęka ci opadła, wiesz o tym? – zapytał uprzejmie 

żołnierzyk, gdy skończył, i wyciągnął do chłopca malutką ołowianą dłoń 

na powitanie. 

- Co…co się dzieje? – wykrztusił Teo. 

- Obudziliśmy się – wyjaśniła anielica. – Jesteśmy tutaj, żeby 

dotrzymać ci towarzystwa. 

- Ale… ja nie wiedziałem, że wy możecie… - Chłopcu brakowało 

słów. 

- Czy mógłbyś pomóc mi zejść na ziemię? – poprosił rudzik. – Nie 

przepadam za wysokościami.  

- Ale ja … ale ja … ale… - jąkał się Teo. 

- Przepraszam, chłopcze? Mógłbyś mi  odkręcić bieguny? – 

odezwał się konik. – Chciałbym wyprostować nogi i poobracać 

kostkami. Od dawna o tym marzę. 

Śrubokręt leżał w kuchni. Teo zakradł się tam po cichu, żeby nie 

obudzić opiekunki.  
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Odkręcanie biegunów trochę trwało, bo konik cały czas próbował 

jeść jego włosy. Przepraszał  za to, ale najwyraźniej nie potrafił się 

powstrzymać. 

- To nadzwyczajne uczucie! – stwierdził w końcu i pocwałował 

tam i z powrotem po gzymsie kominka. Przeskakiwał nad ramkami na 

zdjęcia i stłukł kilka z nich. 

Teo tak wybałuszał oczy, że aż go rozbolały. 

- I co się teraz wydarzy? – zapytał. 

- Co tylko zechcesz – odrzekła anielica. – Myślę, że obudziliśmy 

się, żeby robić to, na co masz ochotę. Budziliśmy się już wcześniej i 

zawsze właśnie w takim celu. – Zamilkła. – Właściwie to nie zawsze 

dobrze się kończyło. 

- A więc … mogę zdecydować, co będziemy robić? Cokolwiek? 

- Cokolwiek. 

Teo zamknął oczy i się zamyślił. Trwało to dłuższą chwilę, aż 

wreszcie usłyszał przy uchu kaszlnięcie.  

- Nie chcę ci przeszkadzać – powiedział konik – ale 

zastanawiałem się, czy nie masz może czegoś do jedzenia? Jestem 

głodny. 

Teo nie wiedział, co jadają konie na biegunach. 
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Wydawało mu się, że prawdziwe konie jadają cukier w kostkach, 

marchewki i jabłka. Pobiegł do kuchni. Jabłka okazały się miękkie i 

pomarszczone, a cukier znalazł tylko sypki, za to marchewki były 

kruche i świeże. Sam schrupał jedną, wracając do salonu. Gdy dotarł 

na miejsce, odkrył, że konie na biegunach najwyraźniej jadają również 

sosnowe igły, kable elektryczne i rąbki okiennych zasłon. 

Konik pożarł wszystkie jabłka – nawet to, które wyglądało już 

jak czyjaś prababcia – mlaszcząc głośno, bekając i wzdychając z 

zadowolenia. 

Ledwie koń przełknął resztkę kabla elektrycznego, którą 

zostawił sobie na deser, gdy Teo usłyszał nieśmiałe pytanie ptaszka: 

- Przepraszam, chłopcze. Czy mógłbyś mi  wyświadczyć małą 

przysługę? 

 

Rudzik miał lśniące czarne oczka i poważną minę biznesmena. 

Teo pomyślał, że gdyby mógł,  z pewnością nosiłby krawat. Ale gdy 

przemówił, jego i tak już czerwona pierś zrobiła się szkarłatna ze 

wstydu. 

- Najwidoczniej zapomniałem, jak się śpiewa. Wiem, że kiedyś 

umiałem. Pamiętam to wyraźnie. Miałem wielki talent. Ale teraz nie 

potrafię. A jestem rudzikiem… - Głos mu się załamał. – Wszystkie 

prawdziwe rudziki śpiewają. Nauczysz mnie? 
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- Och… tak mi przykro! – zasmucił się Teo. – Ale nie potrafię ci 

wytłumaczyć, jak się śpiewa. To jest coś, co się po prostu dzieje. Jak 

tańczenie. Albo puszczanie bąków. 

- Ale przecież muszą istnieć ludzie, którzy potrafią uczyć 

śpiewu. Są nauczyciele od wszystkiego! – zawołał rudzik. Sprawiał 

wrażenie rozzłoszczonego, lecz Teo wiedział, że to bardziej 

skomplikowane. Kiedy ktoś jest podekscytowany, zaniepokojony i 

głodny, często jego głos brzmi tak, jakby był zły. 

- Jest taka jedna pani … pani Goodyere. – Teo się zamyślił. – 

Uczy gry na pianinie, tu blisko, na naszej ulicy. Ale dziś wieczorem nie 

mogła się mną zająć. No i jest już późno. 

 

- A nie możemy jej odwiedzić? – zapytał rudzik. 

- Właściwie to nie wolno mi samemu wychodzić z domu. 
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- Kto tak twierdzi? 

- Moi rodzice. 

- Ale ich tu nie ma, prawda? 

- Nie – przyznał Teo i wlepił wzrok w kapcie. – Nie. Nie ma ich. 

- A zresztą nie wyszedłbyś sam…- namawiał go dalej rudzik. – 

Byłbyś przecież z nami. 

Droga do domu sąsiadki trwała dłużej niż zazwyczaj, bo konik co 

rusz się zatrzymywał, żeby podjeść trochę igieł, gałązek lub śniegu. 

Schrupał też kilka samochodowych części. Teo ledwie go przekonał, 

żeby nie próbował psiej kupy. 

Pani Goodyere nie spała. Siedziała przy pianinie, ale zamiast 

grać, trzymała w dłoniach zdjęcie. 

Zadzwonili do drzwi. Gdy pani Goodyere im otworzyła, wcale nie 

wydawała się zdziwiona widokiem drewnianego konika podgryzającego 

jej wycieraczkę. 

- Teodor! – Uśmiechnęła się do chłopca. – Przepraszam, że nie 

mogłam cię dziś popilnować. Ale chciałam spędzić ten wieczór we 

własnym domu. Powspominać mojego drogiego Artura. W czym mogę ci 

pomóc? 

Teo wyjaśnił, na czym polega problem. Zawstydzony rudzik 

próbował zrobić dzielną minę, ale wyglądał, jakby chciał połknąć 

nadzwyczaj dużego insekta. Trzeba jednak przyznać, że rudziki w 

ogóle mają kłopoty z robieniem odpowiednich min. 

Pani Goodyere pokręciła głową. 

- Przykro mi , mój drogi. Nie mam kwalifikacji, żeby uczyć ptaki. 

Rudzik niespokojnie zatrzepotał skrzydłami. 
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- Czy zmieniłaby pani zdanie, gdybym zaoferował 

wynagrodzenie? Nie posiadam pieniędzy, ale ufam, że rudziki potrafią 

doskonale łowić robaki. Gustuje pani w robakach? 

- Obawiam się, że wolę raczej herbatę i ciasteczka. 

- Albo … gdyby chciała pani trochę powspominać, być może 

mógłbym powspominać razem z panią. 

Pani Goodyere przyjrzała się uważniej ptaszkowi. 

 

- Wiesz, właściwie to trochę przypominasz mojego Artura – 

przyznała. Zawahała się w progu. 
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- Będę zaszczycony, jeśli mi pani o nim opowie. – Rudzik się 

skłonił. – Na pewno był bardzo przystojny. 

- Cóż … mogłabym spróbować nauczyć cię gamy. – Pani Goodyere 

się zamyśliła. – Nigdy nie uczyłam ptaka, ale dzieci i ptaki chyba nie 

tak bardzo się od siebie różnią. 

Wszyscy weszli do środka. Anielica natychmiast zaczęła 

przymierzać filiżankę, bo myślała, że to kapelusz. 

Pani Goodyere usiadła do pianina. 

- Posłuchaj. Zaśpiewaj tę nutę. 

Rudzik wydał dziwny odgłos, coś pomiędzy skrzekiem, płaczem a 

kaszlem. 

- Bardzo dobrze jak na początek – pochwaliła go staruszka. – 

Spróbujmy znowu. 

Im dłużej ćwiczyli, tym lepiej mu to wychodziło. Podczas gdy 

rudzik śpiewał kolędę „W żłobie leży”, Teo starał się pilnować 

pozostałych towarzyszy, ale nie było to łatwe. Konik chciał zjeść 

pianino. Ołowiany żołnierzyk zauważył swoje odbicie w lustrze i  

zaatakował je, bo mu się nudziło. Anielica znowu próbowała latać i 

rozbiła się o kredens z porcelaną. 

- Przepraszam! – zawołał Teo do pani Goodyere. – Bardzo 

przepraszam.  

- A może zabierzesz resztę przyjaciół do domu, mój drogi, a ja 

odeślę do was rudzika, kiedy już przerobimy wysokie nuty? I może 

poczęstuję go odrobiną czekoladowego ciasta i pogawędzimy o 

dawnych czasach? 

- Z przyjemnością. – Rudzik pokłonił się na tyle, na ile ptaszki 

mogą się kłaniać. – Jestem do pani usług. 
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Zatrzymali się przed domem, a konik od razu zaczął skubać 

żywopłot. 

- Co to takiego?! – zawołała anielica. – Zapasowe skrzydło! 

Skrzydełko! Po prostu tam sobie leży! 

 

- To pióro – wyjaśnił Teo. 

- A czyje? 

 

- Chyba gołębia. 

- Mogłabym je pożyczyć? 

- nie wydaje mi się, żeby gołąb jeszcze go potrzebował – 

powiedział Teo. – Myślę, że mogłabyś je zachować na zawsze. 

Anielica zrobiła wielkie oczy. 

-Jest ich więcej? 

- Więcej gołębich piór? Tak sądzę! To znaczy… na pewno jest 

więcej gołębi. Więc to byłoby logiczne, gdyby było też więcej piór. 

Anielica ugryzła Teo w rękę, żeby się upewnić, że uważnie jej 

słucha. 

- Gdzie? Gdzie byłoby więcej takich piór? 
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- Koło biblioteki jest lasek. Możemy sobie urządzić polowanie na 

pióra. 

 

Pomogli konikowi wyplątać się z żywopłotu i ruszyli w drogę. 

Anielica ogrzewała mu głowę, a ołowiany żołnierzyk schował się w 

rękawiczce Teo. 

Nocne niebo było czyste, a gwiazdy świeciły, jakby wiedziały, że 

na dole dzieje się coś ważnego. 

- Pióra często leżą pod gniazdami – wyjaśnił Teo. – Poszukajmy 

ptasiego gniazda. 

Ptasie gniazdo, które znaleźli, było puste, bo jego mieszkańcy 

odlecieli na zimę do ciepłych krajów. Teraz stało do połowy wypełnione 

śniegiem. Teo zaczął wyplątywać pióra spomiędzy gałązek. 

- Obawiam się, że są malutkie – powiedział. 
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- Ale piękne! – ucieszyła się anielica. – I wyglądają na takie 

ciepłe. 

Szukali pośród drzew przez godzinę. Rękawiczki Teo przemokły 

od śniegu, ale konik lizał mu palce, żeby je ogrzać. W końcu zebrali 

stos tak wysoki, że sięgał anielicy do kolan: pióra kosa i gołębia i kilka 

takich, które były zupełnie białe. 

- Popatrzcie! Och, są cudowne! Ale jak ja je przymocuję do 

skrzydeł? – zapytała anielica. 

- Może klejem – zaproponował Teo. 

- Klejem! Wspaniale! A masz jakiś klej? 

- No nie – przyznał chłopiec. – Przykro mi. 

- A w domu? 

- Też  nie. – Teo pokręcił przecząco głową. 

- Możemy kupić klej! – zawołał konik. – Pamiętam, jak 

kupowaliśmy różne rzeczy ostatnim razem, gdy się obudziliśmy. 

Wyraźnie pamiętam, że mi się to podobało. 

- A czy któreś z was ma jakieś pieniądze? – zapytał Teo. 

- Ozdoby choinkowe nie noszą przy sobie pieniędzy. Ani torebek 

– wyjaśnił ołowiany żołnierzyk. – Zazwyczaj nie mają nawet nóg. 

- Ech – westchnęła anielica. – No cóż. – Próbowała się 

uśmiechnąć. – w każdym razie dziękuję, że próbowaliście mi pomóc. 

Teo włożył ręce do kieszeni i próbował ukryć, jak bardzo jest mu 

smutno. 
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- Zaraz, popatrzcie! –Wyciągnął z kieszeni paczkę gumy, włożył 

listek do ust i zaczął intensywnie żuć. Anielica żuła  swoja porcję 

jeszcze mocniej. 

 

 

Ołowiany żołnierzyk wciąż był zbyt zardzewiały, żeby pomóc, ale 

próbował. Za to konik od razu zjadł dwa listki, więc Teo nie chciał mu 

dać następnych. 

Robili z gumy małe kulki i przyklejali je do spodu każdego pióra. 

Skrzydła rosły. Trochę się lepiły i pachniały odrobinę zbyt 

różowo, ale były piękne. 

Anielica aż drżała ze zdenerwowania, gdy zamachała nimi po raz 

pierwszy. 

- A jeśli odpadną? – zapytała. – Co będzie, jeśli spadnę? 



18 | S t r o n a  
 

Ale skrzydła dobrze się trzymały. Anielica wzbiła się w 

powietrze. Zachwiała się. Założyła włosy za uszy. A potem 

poszybowała w górę. Wzniosła się wysoko ponad drzewa i kominy. Teo 

siedział na koniku razem z ołowianym żołnierzem i patrzyli; klaskali i 

wiwatowali nawet wtedy, gdy była już zbyt wysoko, żeby ich usłyszeć. 

Teo zagwizdał na dwóch placach, najlepiej jak potrafił. Ołowiany 

żołnierzyk uderzył w werbel.  

Anielica zrobiła kilka pętli wokół latarni i ulepiła aniołka ze 

śniegu na czubku kościelnej iglicy. Potem zatoczyła koło nad ich 

głowami i zniknęła wśród gwiazd.  

- Mam mnóstwo spraw do załatwienia! – zawołała na pożegnanie. 

 

 

Teo, ołowiany żołnierzyk i konik na biegunach siedzieli i gapili się 

w niebo. Zaczął padać śnieg. 

 - Teo? – odezwał się w końcu ołowiany żołnierzyk 
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 - Tak? – zapytał chłopiec. Był pewien, że żołnierzyk też o coś 

poprosi. „Może o czapkę – pomyślał – taką wysoką, futrzaną, jakie 

noszą żołnierze strzegący pałaców”. Sam taką chciałby mieć. 

- Chciałbym móc zagrać na moim bębenku – powiedział ołowiany 

żołnierzyk. – Ale jest tak zardzewiały. Posłuchaj. 

Uderzył w bębenek, lecz rozległ się tylko trzeszczący zgrzyt 

rdzy o rdzę. 

 

- Możemy spróbować coś z tym zrobić. – Teo pokiwał głową. 

Nie mieli smaru, ale Teo wypolerował bębenek własnym rękawem, 

używając do tego śniegu i śliny konika. Gdy już usunął najgorszą 

warstwę, znalazł sosnową igłę i delikatnie zdrapał rdzę również z uszu 

żołnierzyka. 

W końcu ołowiany żołnierzyk z całych sił uderzył w werbel. Kot 

siedzący na chodniku po drugiej stronie ulicy popatrzył  na nich z 

dezaprobatą i uciekł na drzewo. 

- Jest głośny! – ucieszył się Teo. 

Ale ołowiany żołnierzyk nie uśmiechał się tak szeroko jak 

chłopiec. Zagryzł cienką wargę. 

- Sęk w tym, że ja chyba potrzebuję kogoś, dla kogo mógłbym 

grać. Chciałbym mieć kogoś, w kim mógłbym się zakochać. 

- Och! – Teo był zaskoczony. – To może być trudne. Nie znam 

innych ołowianych ozdób, którym mógłbym cię  przedstawić. Jesteś 

pewien, że nie wolałbyś raczej futrzanej czapki? 

- Tak, jestem pewien. 

Teo zamyślił się głęboko. 
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- A czy ona musi być z ołowiu? 

- Nie! Po prostu musi być miła i dobra. 

- W takim razie mam pomysł. 

Wsiedli na konika i pojechali do największego sklepu z 

zabawkami w miasteczku. Konik pogrzebał w zamku językiem i 

otworzył im drzwi. Ołowiany żołnierzyk zawahał się w progu. 

- Nie sądzicie, że najpierw powinienem doprowadzić się trochę 

do porządku? Mam wrażenie, że skoro szukam miłości życia, 

powinienem się chociaż uczesać. 

- Przecież ty nie masz włosów! – Teo naprawdę mu tego 

zazdrościł. Sam nienawidził mycia włosów. 

- Ale chodzi o zasadę – wyjaśnił ołowiany żołnierzyk.  

Teo znalazł w kieszeni długopis i dorysował żołnierzykowi włosy, 

które aż zalśniły czernią w świetle kamery. 

Dopiero wtedy weszli do środka. 

Mijali kolejne rzędy zabawek. Były tam lalki z loczkami, lalki, 

które naprawdę płakały („Zdecydowanie za młode”, uznał żołnierzyk), 

lalki w butach na wysokich obcasach i lalki, które w ogóle nie miały 

stóp i mieszkały jedna w drugiej. Aż nagle… 

- To ona! – zawołał ołowiany żołnierzyk. Zaczął podskakiwać w 

miejscu, a dźwięk jego ołowianych butów uderzających o podłogę niósł 

się echem przez sklep. 

Teo sięgnął po pudełko. Lalka była ubrana w suknię księżniczki, a 

oczy miała zamknięte, jakby właśnie czegoś sobie życzyła. 

- To ona! To ona! – powtarzał żołnierzyk głosem pełnym emocji. 

- Jesteś pewien? – Teo popatrzył na lalkę zaniepokojony. 
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- nie możesz się zakochać w dziewczynie tylko dlatego, że 

podobają ci się jej włosy, sukienka albo twarz. Wszyscy to wiedzą. 

- Nie o to chodzi! Ona do mnie pomachała. 

Księżniczka otworzyła oczy. Uśmiechnęła się tak szeroko, aż jej 

włosy zafalowały. 
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- Witaj – powiedziała do ołowianego żołnierzyka. – Podoba mi się 

twój bębenek. 

Zebrała dół sukienki wokół kolan i wyskoczyła z pudełka. Ale 

nagle zawahała się zawstydzona. 

Ołowiany żołnierzyk tak jak księżniczka zrobił się czerwony jak 

burak. 

Teo popchnął go palcem w stronę księżniczki. 
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- Mogę dla ciebie zagrać, jeśli chcesz – zaproponował żołnierzyk. 

- Tak, proszę. Chętnie cię posłucham – ucieszyła się ksieżniczka. 

Ołowiany żołnierzyk zagrał ulubioną kolędę Teo. Pomimo rdzy 

słodki dźwięk niósł się głośno po całym sklepie. 

Dinozaur próbował zaklaskać. Miał za krótkie łapki, żeby 

naprawdę to zrobić, ale wszyscy docenili jego wysiłek. 

- A potrafisz tańczyć? – zapytała księżniczka. 

- Nie jestem pewien – przyznał ołowiany żołnierzyk. – Trochę 

zesztywniały mu stawy. Ale mogę spróbować. 

Żołnierzyk i księżniczka tańczyli w sklepowej alejce, podczas 

gdy konik na biegunach śpiewał piosenkę o miłości, okropnie przy tym 

fałszując. 

Teo zostawił na ladzie wiadomość dla właściciela sklepu. Starał 

się pisać jak najwyraźniej. 

 

Kazali konikowi wypluć misia, którego właśnie próbował zjeść, i 

wyszli na zewnątrz. 
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- Teo? Jest jeszcze jedna rzecz… - wyznał ołowiany żołnierzyk. 

Mocno trzymał księżniczkę za płatek ucha (wciąż się uczyli, jak być 

zakochaną parą). 

- Czy chodzi o futrzaną czapkę? 

- Nie! Tylko że … ja jestem żołnierzem, prawda? 

- No tak. Jesteś doboszem – potwierdził Teo. 

- Ale ja nie mam z kim walczyć. Potrzebuję wojny. I nie mam 

żadnej broni. Potrzebuję karabinu. 

Teo popatrzył na niego. Chociaż złonierzyk mówił szorstkim 

głosem, oczy miał bardzo łagodne. Oczywiście trudno to było 

stwierdzić, z całkowitą pewnością, bo przecież był z ołowiu. 

- Żołnierze nie potrzebują wojen. – powiedział w końcu Teo 

- Właśnie że tak! – zaprotestował żołnierzyk. Księżniczka 

pokiwała głową na znak, że się z nim zgadza. 

- Wale nie – obstawał przy swoim Teo. Był tego pewien. – 

Żołnierze są po to, żeby chronić. Ludzi, miasta i domy. Chodź ze mną. 

Mam pomysł. 

Przejechali przez miasto aż do centrum. Ulice były puste, a 

śnieg sięgał już konikowi nad kostki. Teo mocno ściskał wodze. 

Księżniczka i żołnierz huśtali się na końskiej grzywie. 

Zatrzymali się na rynku. 

- Proszę – powiedział Teo. – Oto jest ktoś, kto potrzebuje 

ochrony. To dziecko. 

- Dziecko z drewna? 

- No tak – przyznał Teo. – Ale ja się z ciebie nie nabijam, bo 

jesteś z ołowiu, prawda? 
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Postawił żołnierzyka i księżniczkę obok drewnianego żłóbka. 

Księżniczce dał długi patyk. Konik przeżuł końcówkę, żeby ją 

zaostrzyć, tak na wszelki wypadek. 

Księżniczka wykonała kilka próbnych dźgnięć i niby przypadkiem 

wepchnęła w dziurkę od nosa. 

- Działa – stwierdziła. – W porządku. 

Para stanęła na warcie po obu stronach żłóbka. Czapka 

ołowianego żołnierzyka połyskiwała  w świetle gwiazd. Księżniczka 

użyła rąbka sukni, żeby przykryć stópki drewnianego dziecka. 

- Możesz nas tu zostawić – powiedzieli. – Będziemy stać na 

straży. 
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Było już bardzo późno w nocy, gdy Teo i konik dojechali do 

domu. Śnieg zaczął sypać jeszcze mocniej i chłopiec stracił czucie w 

palcach u nóg. 

Konik zaczekał, aż Teo zdoła zsiąść na ziemię. Potem polizał 

chłopcu nos i ręce. Polizał go też po uszach i przy okazji zjadł mu 

jeszcze trochę włosów. 

Nagle odwrócił się bez słowa i pogalopował przez miasteczko. 

Dom był pogrążony w ciemnościach. Opiekunka wciąż spała. Teo 

zwinął się w kłębek pod choinką, na której wisiały już tylko popękane 

bombki, wystrzępiona  lameta i zepsute lampki. 

 

 

 

„Zostałem już tylko ja. Jestem sam – 

pomyślał Teo. – Znowu jestem sam”. Zadrżał, 

wetknął kolana pod sweter i zasnął. 

Nagle poczuł, jak ktoś bierze go na ręce. 

Chciał zobaczyć kto, ale był za bardzo 

zmęczony, żeby otworzyć oczy. Jednak 

ramiona, które go otaczały, były silne, a 

kurtka pachniała bardzo znajomo. 

Usłyszał nad głową głos taty: 

- Śpi. Ale to dziwne … przecież kapcie 

ma zupełnie przemoczone. 

 

Teo mocniej zacisnął powieki i udał, że chrapie. 

Wtulił buzię w pierś taty, żeby po jego minie nie było widać, że 

tego wieczoru wcale nie siedział grzecznie w domu. 

- Musimy mu kupić nową piżamę. – To był głos mamy. 

- Cieszę się, że już wróciłeś do domu, kochanie. Myślałam, że 

będziesz dopiero za kilka godzin. 

Ojciec zaśmiał się cicho, gdy niósł chłopca na górę. 
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- Wiem, że to absurdalne, ale 

wydawało mi się, że widziałem obok 

mojego biura galopującego  konia bez 

jeźdźca. 

- Konia? Jesteś pewien? – 

spytała mama. 

- To pewnie był tylko jakiś cień. 

Albo ktoś na rowerze. Ale nagle 

zapragnąłem być w domu tak bardzo, 

że ledwie mogłem oddychać – przyznał 

tata. – Więc rzuciłem wszystko i 

pobiegłem na najbliższy pociąg.  

Mama była naprawdę zdumiona. 

 

- Ależ ja zobaczyłam dokładnie to samo! Konia galopującego za 

oknem. I tak bardzo zapragnęłam być z tobą i Teo, że przerwałam 

pisanie w połowie zdania i czym prędzej wyszłam. 

- Pamiętasz, jak kupiliśmy te ozdoby choinkowe? – zapytał 

ojciec. – To były nasze pierwsze wspólne święta. Przypomniałem sobie 

tamten dzień. 

- Ja też! Czy to możliwe, że to się nam przyśniło? 

- Być może. Chociaż ten koń chrupał w biegu wycieraczkę 

samochodową. Dość dziwne jak na konia ze snu. 

Mama się roześmiała. 

- Chodź – szepnęła. – Mamy dużo do zrobienia. 

Teo zerknął przez rzęsy i zobaczył, jak na paluszkach wychodzą 

z jego sypialni, obejmując się w pasie. 

W świąteczny poranek Teo zbiegł po schodach tak szybko, że 

przegapił połowe stopni i wylądował na dole z dużym palcem stopy w 

uchu. Pozbierał się z podłogi. 
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Z salonu dochodziły dźwięki czegoś, co brzmiało prawie jak 

muzyka. Jakby rudzik próbował śpiewać kolędę „W żłobie leży” i 

zmagał się z wysokimi nutami. 

Teo wpadł do pokoju. Rudzik siedział za oknem w blasku słońca. 

Przycupnął na pokrytej śniegiem krawędzi parapetu i śpiewał radośnie. 

Całe pomieszczenie błyszczało złotem, srebrem i czerwienią, 

rzucając refleksy na sto prezentów leżących pod choinką. Na 

drzewku wisiało tyle bombek, że dzwoniły jak zegar z kurantem przy 

każdym podmuchu powietrza. A lameta była gęsta i gruba jak ramię 

chłopca. 

 

Na środku stołu czekał świąteczny pudding i świeżo upieczone 

ciasto czekoladowe, które delikatnie parowało. 
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Rodzice Teo stanęli za nim w drzwiach. 

- Skąd się to wszystko wzięło? – wykrzyknął Teo. 

- Nie wiem. – Tata wzruszył ramionami, ale brwi tańczyły mu 

wesoło. 

- To nie my – dodała mama z powagą, ale oczy jej się śmiały. – 

Myślę, że to musiały być jakieś czary. 

Teo pobiegł do okna. Na szybie zobaczył ślad, jakby ktoś polizał 

szron, przesyłając mu wiadomość pełną czystej radości i miłości. A 

przy okazji zjadł  kawałek skrzynki na listy. 

Chłopiec usiadł przy choince, żeby obejrzeć prezenty. Jeden z 

nich był miękki pod ozdobnym papierem; zupełnie jakby w środku kryła 

się wysoka futrzana czapka! 

Mama uklękła obok niego pod drzewkiem, a tata przyniósł z 

kuchni trzy kubki kakao; w kubku Teo było tyle bitej śmietany, że gdy 

się napił, umazał sobie nawet brwi. 

Potem podniósł wzrok i zobaczył anielicę tkwiącą na czubku 

choinki. Jej skrzydła były białe i czarne, i szare, i lśniły od szronu. 

Gdy spojrzał na nią pod pewnym kątem, wydało mu się, że puszcza do 

niego oko. 

 

Znacznie później okazało się, że 

tamtego wieczoru Teo wcale nie widział za 

oknem spadającej gwiazdy. Czerwono – 

zielone gwiazdy nie istnieją. To był 

samolot lecący do Belgii. Ale nawet 

samoloty mogą zdziałać cuda, jeśli są 

święta Bożego Narodzenia, a ty masz w 

życiu odrobinę szczęścia i miłości.  
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