
Misja Jacka Mroza 

Nadchodzi wigilia. 

Czas licznych radosnych chwil i świętowania nowego początku. 

Dla Aliny i matki to wspaniały dzień do zaproszenia gości i zabawy. Natomiast dla Balladyny 

wigilia nie jest jakaś taka ważna. W przeciwieństwie do swojej siostry, nie wierzy w takie 

istoty, jak Wróżka Zębuszka, czy Święty Mikołaj. Wiara w nich jest dla niej dziecinna i 

głupia. Jej poglądy sprawiły, że pokłóciła się z matką i siostrą i zła wyszła z domu. 

Teraz siedzi na ławce w parku. Pochylona rozmyśla. 

Nagle poczuła lekki powiew wiatru i drobinki śniegu na twarzy. Zauważyła podchodzące do 

niej bose stopy. Podniosła wzrok i ujrzała białowłosego chłopca w błękitnej bluzie z kapturem 

i brązowych spodniach, trzymającego w ręku drewnianą laskę. Chłopiec spojrzał na nią 

łagodnie z uśmiechem i powiedział: 

- Widzę, że się nie bawisz. Nie lubisz świąt? 

Dziewczyna nie chciała mu odpowiedzieć. Spuściła głowę w dół. 

- Niespecjalnie lubię święta. Nie rozumiem, jak mama i siostra upierają się, że jakieś 

magiczne stwory istnieją. Święty Mikołaj? Ha! To niemożliwe! 

Chłopiec milczał. Po chwili odparł: 

- A co, jeśli sprawię, że uwierzysz w te magiczne stwory? 

Balladyna wytrzeszczyła oczy ze zdziwienia. Białowłosy chwycił ją za rękę. 

- Co ty-! - wrzasnęła, gdy nagle obydwoje wystrzelili w powietrze. Chłopiec odwrócił się do 

niej ze śmiechem. 

- Nazywam się Jack Mróz. Witam na fantastycznej przejażdżce. 

Latanie trwało krótko. Po chwili obydwoje wylądowali przed domem. Dziewczyna 

rozpoznała ten budynek. To był dom rodziny Raskolnikow. 

Jack pociągnął ją do domu. 



- Ej, ale nie możemy ot tak..! – zaprotestowała. Nagle przeszli przez ścianę niczym zjawy i 

stanęli w salonie. Ujrzeli przed sobą dwójkę młodych ludzi. Starszy z nich rozejrzał się po 

pokoju i spytał: 

- Co by tu jeszcze udekorować? 

Balladyna rozpoznała ich. To było rodzeństwo Raskolnikow, które nie zareagowało na 

przybyszy. 

- Została nam jeszcze jemioła – odparła Dunia. 

- Nie! 

- Dlaczego nie? 

- Czy ty naprawdę chcesz, by nasi goście całowali się pod jemiołą w czasie świąt? – 

odpowiedział Rodion.  

Jack zaśmiał się, a Balladyna zakryła twarz dłonią. 

- Może powiesimy je nad kominkiem? – Spytał po namyśle Rodion. – Według wierzeń, 

roślina ta chroni nas przed nieszczęściami. 

- W porządku. - zgodziła się Dunia. 

Balladyna odwróciła się do Jacka. 

- W jaki sposób patrzenie na nich sprawi, że uwierzę w Świętego Mikołaja? 

Jack uśmiechnął się. 

- Zobaczysz. 

- Yh? 

Wyszli z domu i frunęli. Tym razem czarnowłosa zachowała zimną krew. Spojrzała w dół i aż 

dech zaparł jej w piersiach. Nie wiedziała, że oświetlone miasto może wyglądać tak pięknie 

pod osłoną nocy. Spojrzała na rynek, gdzie stała wielka choinka. Był tam człowiek przebrany 

za świętego Mikołaja, dzieci bawiące się radośnie i ich rodzice. Dwójka wylądowała przed 

następnym domem. Było słychać szczęśliwe okrzyki. Balladyna i Jack spojrzeli na siebie i 

weszli do salonu. 



Była tu dwójka mężczyzn. Dziewczyna niestety rozpoznała ich jako przyjaciół mamy. Przed 

nią i Jackiem stali Ignacy Rzecki i Stanisław Wokulski. 

- Ignacy, Ignacy! – zawołał radośnie pan Wokulski. 

- Co jest, Stachu? – spytał pan Rzecki, odwracając się do niego. 

- Na naszą wigilię zaprosimy Izabelę i jej rodzinę! – podekscytował się Wokulski. – Wtedy 

wprowadzę w życie genialny plan! 

- Jaki znowu plan? – odparł zmęczonym tonem Rzecki. Wokulski kontynuował: 

- Gdy przyjdą na naszą wigilię, zagram na jakimś instrumencie piosenkę, którą napisałem dla 

mojej miłości. Potem dam jej piękną różę i zaproszę ją do oglądania gwiazdek na niebie. To 

na pewno sprawi, że Izabela zakocha się we mnie! 

Biedny pan Rzecki milczał, potrząsając głową. Miał już dość ciągłego nawijania o Izabeli. 

Balladyna zwróciła się do Jacka. 

- Widzisz? Są bliscy sobie ludzie, którzy mają odmienne zdanie. 

- Spójrz uważnie. 

Dziewczyna odwróciła się do dwójki przyjaciół. Rzecki uśmiechnął się i odparł: 

- Niech będzie, ale zapomnij o tym twoim planie. Póżniej mi podziękujesz. 

W tym momencie chłopiec odparł: 

- Nawet jeśli nie potrafisz się pogodzić z rodziną, to nie znaczy, że oni się o ciebie nie 

martwią. 

Balladyna milczała. Po chwili wyszli. 

- Zabierz mnie do mojego domu, proszę. 

Jack zgodził się i polecieli. 

Wylądowali przed jej ukochanym domostwem. Poczuli zapach pierników. 

„Może Jack miał rację” – pomyślała. – „ Gdyby nie on, to dalej siedziałabym na tej zimnej 

ławce w parku i biadoliła.” 

- Nie jesteś już niewidzialna – powiedział Jack. 



Balladyna uśmiechnęła się. 

- Dziękuję. –  Machając ręką na pożegnanie, ruszyła do domu. 

- Poczekaj! Poczekaj! Jeszcze nie udowodniłem ci, że święty Mikołaj istnieje! 

Balladyna zaśmiała się i odparła: 

- Ty sam jesteś dowodem, duszku zimy. – I weszła do domu. Jack poleciał troszkę dalej od 

domu Balladyny i spotkał trzy upiory. Uśmiechnął się i zawołał: 

- Hej, Duchy Świąteczne! Skończyłem waszą robotę! 

Duchy potaknęły z wdzięcznością. 

- Wynagrodzimy ci za wykonanie naszej pracy. – Duch Teraźniejszych Świąt podziękował. 

Jack machnął ręką. 

- Nie ma problemu. I tak zawsze przyjdę wam z pomocą. Będziemy kwita, jeśli dołączycie do 

nas na Biegunie Północnym za trzy noce od teraz. 

Duchy Świąteczne spojrzały na siebie nawzajem. Jack dodał radośnie: 

- Zaczniemy maraton Epoki Lodowcowej! 


