ROZDZIAŁ ÓSMY,
KTÓRY OPOWIADA O TYM,
JAK PRZYCHODZĄ DO NAS
KRASNOLUDKI
U nas, w Estonii, krasnoludki przychodzą zimą, przed Bożym
Narodzeniem, i przez cały miesiąc przynoszą prezenty! Jasna sprawa – czy ktoś w ogóle widział krasnoludki w lecie?
Racja, muszę przyznać, że na własne oczy nie widziałem ich
także zimą… Nie szkodzi. W przedszkolu wszystkie dzieci
z mojej grupy już na początku grudnia zaczynają opowiadać,
co komu przyniósł krasnoludek, więc wiadomo, że nie przychodzą one latem. Latem nie ma przecież śniegu! Nie ma też
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moim zdaniem nic dziwnego w tym, że przyjeżdżają do nas
prosto z Laponii na nartach wielkości patyczka od lodów. Za
to zupełnie nie wyobrażam sobie krasnoludka na rowerze,
który musiałby być tak mały, że mieściłby się w dłoni! Przecież
same krasnoludki są całkiem malutkie. Nawet nasz dwuipółletni Jonaszek wydawałby się przy nich olbrzymem!
Krasnoludek, który przychodzi do naszego domu, ma na
imię Toits. Jesteśmy dobrymi znajomymi już od paru ładnych
lat. I podobnie jak ostatnio zacząłem go wypatrywać, zanim
jeszcze zaczął się grudzień. Każdego wieczoru pytałem mamę,
ile dni zostało i czy nie można by było choć na próbę zostawić
na parapecie skarpetę. Tato pokazał mi wtedy na globusie,
gdzie mieszkają krasnoludki. Ucieszyłem się, gdy zobaczyłem, że do Estonii muszą jedynie trochę zjechać – nie zmęczą
się więc długą drogą na nartach.

W końcu nadszedł bożonarodzeniowy miesiąc. W pierwszy dzień grudnia byliśmy akurat z tatą sami w domu. Mama
z Jonaszem pojechali do Peedu napalić w piecach, bo dziadek
i babcia byli wtedy w PÄRNU w sanatorium.
Poprzedniego wieczoru starannie rozłożyłem skarpetę na parapecie. Podparłem
ją nawet drewienkiem, żeby było ją widać z drugiej strony okna. Zostawiłem też
obok małą, zapaloną latarkę. W nocy okno
wyglądało jak witryna sklepowa i nie miałem obaw, że Toits
przeoczy moją pustą skarpetę.
Lecz rankiem, gdy jeszcze w piżamie szybko podbiegłem
do parapetu, skarpeta była tak samo pusta jak zeszłego wieczoru, za to ja – smutny. Tak bardzo, że niemal się rozpłakałem. Może nawet się rozpłakałem, już nie pamiętam…
Poszedłem do taty, który jeszcze przeciągał się w łóżku, i powiedziałem nieszczęśliwym głosem:
– Toits o mnie zapomniał. A może umarł. Już nie mam
swojego krasnoludka.
W tamtej chwili, gdy tato mnie przytulił i pogłaskał, już
na pewno zacząłem beczeć. I słowo honoru, nawet teraz, gdy
piszę do ciebie i przypomina mi się, jak bardzo się wtedy
zasmuciłem, w oczach zbierają mi się łzy.
Tato zaczął mnie pocieszać i odrzekł, że jest pewny – Toits
ani nie umarł, ani o mnie nie zapomniał, i że musi być jakiś
powód jego nieobecności.
Ja jednak płakałem dalej:
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– On nie żyje! Niedźwiedź polarny zmiótł go łapą i pożarł!
(Widziałem w jednym filmie
o zwierzętach, że tak właśnie
ze swoim łupem robią niedźwiedzie polarne).
– Co ty pleciesz – uspokajał
mnie tato. – Dlaczego niedźwiedź polarny miałby ochotę
na takie małe coś jak Toits,
a w dodatku z brodą? Czy
na pewno zostawiłeś skarpetę na parapecie? Chodź,
pokaż mi.
Poszliśmy do mojego i Jonasza pokoju, odsłoniłem zasłonę
i pokazałem tacie, jaką piękną witrynę urządziłem na przywitanie Toitsa.
– Wszystko jasne! – zawołał tato. – Przecież krasnoludki
boją się światła! Ta latarka jest zdecydowanie niepotrzebna.
Dziwne, że baterie się jeszcze nie wyczerpały.
Bałem się, że Toits nas nie zauważy – pochlipywałem cicho.
– O to się nie martw, synku – powiedział tato. – Z tego co
wiem, krasnoludki są jak krety, najlepiej widzą w ciemnościach. Za to boją się mocnego światła.
Po wyjaśnieniach taty przestałem płakać, ale i tak cały
dzień siedziałem jak na szpilkach. W przedszkolu okazało się,
że krasnoludki były już u każdego, nawet u Oliwera, który
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jest okropnym łobuzem i bije się ze wszystkimi: z dziewczynkami, z panią wychowawczynią i z panem Alarem, który naprawia to, co się w przedszkolu psuje.
Wieczorem wróciła mama z Jonaszem i opowiedziałem
im o moim porannym zmartwieniu. Oni też uważali, że to
pewnie przez światło latarki Toits bał się zbliżyć do skarpety.
Tak naprawdę to tak uważała tylko mama – Jonaś jest jeszcze
malutki i wcale nie zna się na krasnoludkach. A poza tym jego
w Peedu już jeden krasnoludek odwiedził.
Tego wieczoru nie położyłem na parapecie zapalonej latarki.
I wyobraź sobie, Toits przyszedł! Przyniósł mi adwentowy
kalendarz z lego, taki, w którym są dwadzieścia cztery okienka,
a w każdym z nich kryje się parę klocuszków, z których można
ułożyć ludzika albo skrzynię skarbów, albo choinkę. Ale się
cieszyłem!
Toits przyniósł kalendarz także Jonaszkowi, ale nie z klockami, tylko z czekoladowymi figurkami w okienkach. W mojej
skarpecie znalazłem jeszcze list od samego Toitsa. Przepraszał, że nie pojawił się
u mnie poprzedniego wieczoru. I wiesz co, wcale nie przez latarkę, ale przez śnieżycę, która zwiała go z naszego okna aż na
szczyt choinki na PLACU RATUSZOWYM. Biedaczek, jak trudno
musiało mu się schodzić z wierzchołka takiego kłującego drzewa! Na końcu listu widniał podpis:
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Napisał: „szczerze oddany”, widzisz? To znaczy, że wcale
mnie nie zapomniał i dalej mnie lubi. Jonasza oczywiście też.
Czasem jestem o to trochę zazdrosny. Ale myślę sobie, że
mnie lubi ociupinkę bardziej, bo przecież nasza przyjaźń trwa
trochę dłużej.
Tak ogólnie, wiadomo, krasnoludki przynoszą dzieciom
cukierki, pierniczki, czekoladowe medale i tak dalej. Ale Kennetowi z mojego przedszkola krasnoludek przynosi tylko zabawki. Rodzice Kenneta są bardzo bogaci i pewnie dlatego
jego krasnoludek też jest bogatszy. W piątki, kiedy w przedszkolu jest dzień zabawek, a to oznacza, że każdy może przynieść z domu swoją ulubioną zabawkę, Kennet zawsze ma
coś naprawdę super: ninjago albo transformersy, albo zdalne
samochodziki – za każdym razem coś nowego. Pozwala nawet bawić się nimi innym dzieciom. To naprawdę fajnie z jego
strony. Raz miał ze sobą zdalnie sterowany helikopter, ale po
tym, jak Hugo trafił nim w okulary pani ze stołówki, wychowawczyni zabrała samolocik i gdzieś go schowała.
A jednak ja i Jonasz mamy do naszego krasnoludka, to znaczy Toitsa, szczęście. Bo posłuchaj tylko: zazwyczaj dostajemy
od niego cukierki, ale co dwa, trzy dni przynosi nam kolorowanki, labirynty i zagadki. Chociaż dla Jonaszka co dwa, trzy
dni oznacza co cztery lub sześć dni. On jest jeszcze mały i myśli,
że po drzemce zaczyna się nowy dzień. Dlatego zawsze, gdy
obudzi się za dnia, biegnie do okna i sprawdza swoją skarpetę. I nie rozumie, dlaczego krasnoludek nic mu nie przyniósł.
W ten sposób rzeczywiście dostaje prezenty rzadziej niż ja.
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O czym to ja mówiłem? Ach tak, o zagadkach i kolorowankach. Kolorowanki znajduję w skarpecie zazwyczaj w sobotę i w niedzielę. Nie idę wtedy do przedszkola i mogę się nimi
zajmować cały ranek. Toits pewnie wie, ile czasu to wymaga!
Te obrazki, które udało mi się porządnie pokolorować, wysyłam mu z powrotem. Mamy do tego z Jonaszem specjalną
skrzynkę pocztową, którą zrobiliśmy z pudełka po butach.
Jonaszek też wciska do niej swoje obrazki. Mam nadzieję, że
Toits rozróżnia, które są moje, a które nie, bo Jonasz jest jeszcze mały i bardziej bazgrze, niż koloruje.
Następną fajną rzeczą, którą przynosi nam krasnoludek,
są labirynty. To jest dopiero świetna zabawa, uwielbiam je od
zawsze! Czasem, gdy jedziemy dłużej autobusem lub pociągiem, tato rysuje mi swoje labirynty, a ja rozwiązuję je jeden
po drugim.
Powiedzmy na przykład, że jedziemy pociągiem do TALLINNA. Tato rysuje paroma
kreskami na początku labiryntu nas – mnie
i siebie. A na końcu labiryntu rysuje STAREGO
TOMASZA. To ten żelazny ludzik, który stoi
na szczycie wieży ratuszowej w Tallinnie.
I choć nasz pociąg jedzie prosto i płynnie,
to droga przez labirynt jest pełna zakrętów, supełków i skrzyżowań, i trzeba wciąż
decydować, w którym kierunku podążać.
Większość ścieżek nie prowadzi do Starego Tomasza – albo są to ślepe uliczki, albo
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prowadzą z powrotem do początku. Bohaterem labiryntów,
które przynosi nam Toits, jest zazwyczaj on sam. Ja i Jonasz
mamy mu pomóc dotrzeć do naszego okna z bardzo różnych
miejsc – z Laponii, zza wielkiego lasu lub z wierzchołka wielkiej choinki. To naprawdę super zabawa, może nawet jeszcze
lepsza od kolorowania! Ale najfajniejsze, na to nie wpadniesz,
są zgadywanki! A właściwie podchody – gdyby tylko Toitsowi
chciało się je częściej urządzać!
A może nie wiesz, jak wygląda taka zabawa w zgadywanki-podchody? Nie przejmuj się i czytaj dalej, już wyjaśniam.
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Budzimy się z Jonaszem rano i od razu pędzimy do okna.
Zamiast cukierków lub labiryntów w skarpecie kryje się obrazek.
Nie taki do kolorowania, ale już pokolorowany i przedstawiający jakąś rzecz w naszym mieszkaniu. I teraz najważniejsze –
ten obrazek to pierwsza wskazówka. Jeśli na przykład widnieje na nim lampa w dużym pokoju, to musimy szybko biec
i bacznie się rozglądać, czy gdzieś pod jej kloszem nie kryje
się nowa kartka ze wskazówkami. Jest! Na nowej karteczce
widać konia na biegunach. Wtedy oczywiście musimy znów
biec do naszego pokoju, aby za uchem konia znaleźć obrazek
z maminym butem. Co oznacza, że następna wskazówka znajduje się właśnie w nim. I tak biegamy wciąż z naszego pokoju
do dużego, stamtąd do kuchni, z kuchni do korytarza i szukamy kolejnych wskazówek. Nie uwierzysz, kiedyś musieliśmy
pobiec nawet do kibelka, bo na obrazku był sedes ze strzałką
pokazującą na spłuczkę.
A na samym końcu, zamiast kolejnej wskazówki, pod regałem z książkami, w bębnie od pralki lub w bramce od moich
piłkarzyków kryje się nagroda: czekoladowy medal albo jajko
niespodzianka. A dla Jonaszka parę jego ulubionych cukierków
Rafaello, na które on mówi po prostu „felo”.
Te zgadywanki-podchody są super! I nawet nie przez nagrody, ale całe to szukanie i znajdywanie. Moglibyśmy to robić
każdego ranka! Niestety, przez cały adwent zdarza się to tylko
parę razy. To zrozumiałe, bo pomyśl tylko, ile nasz malutki
Toits musi się napracować, aby poukrywać wszystkie wskazówki! Jak to w ogóle możliwe, że Toits dostał się do gitary
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taty, która tylko kurzy się na wysokiej
szafce? Nawet ja dosięgam tam jedynie na rękach mamy lub taty.
Zastanawiam się czasem, czy Toits
nie ma takiego tajemniczego noża,
jaki ma mój dziadek z Oaveski. Nóż
jest właściwie całkiem mały, ale kryją
się w nim jeszcze śrubokręt, nożyczki i taki wihajsterek, którym można
otworzyć butelkę z korkiem. Może
w scyzoryku Toitsa kryje się na przykład składana drabina? Albo taboret,
na który można się wspiąć? Ech, życie
krasnoludków jest skomplikowane
i pełne tajemnic, jak mówi w bajce
jeż Alfred. Na pewno jest to coś,
co już badają naukowcy.

