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Pewnego razu, akurat w Wigilię Bożego Narodzenia wie
czo rem, Świętego Mikołaja odwiedził pan Pech.

Pan Pech, jak każdy pech, był tak malutki, że Mi ko łaj 
na początku nawet nie zauważył jego obec no ści. A szkoda.

– Ho, ho, ho… – Mikołaj mruczał do siebie, próbując 
od na leźć pod łóżkiem wełnianą skarpetę w paski, która za
po dzia ła się w najmniej spo dzie wa nym momencie. – Ka ta
stro fa, doprawdy katastrofa… aaapsik! – kichnął i strzą snął 
z wąsów kłębek kurzu. – Ho, ho, ho… choinka! – Mikołaj 

był bardzo zde ner wo wa ny, bo prze cież przed domem cze
kały na niego sanie załadowane po brzegi prezentami, 
a zniecierpliwione re ni fe ry parskały, przebierając w śniegu 

kopytami. – Już idę, idę, tylko odnajdę tę skar
petę! Czary jakieś, czy co?

„Co to za Mikołaj – pomyślał – który 
gubi skarpety? Słyszał ktoś o  Mikołaju 

Bez Skarpet? Jeszcze trochę i zgubię oku
lary, czapkę z pomponem i spodnie, a po
tem w  ogóle zapomnę, jak się nazywam, 
i każę na siebie mówić Dziadek Mróz albo, 
co gorsza, Królewna Śnieżka!”
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Zniecierpliwiony zawołał wreszcie:
– Czy jest w tym domu ktoś, kto mógłby mi pomóc?!
W drzwiach sypialni pojawił się Nuffo, młody elf w pa

sia stym ubranku, w butach z długimi zadartymi noskami 
i w spiczastej czapeczce mocno opierającej się na odstają
cych uszach.

– Ja jestem  – oświadczył z  niefrasobliwą miną Nuffo 
i ziewnął sennie.

– Poszukaj mojej skarpety – zarządził Mikołaj – bo ja 
już nie mam cierpliwości.

Nuffo rozejrzał się, zanurkował pod stół, po czym wy
skoczył stamtąd wielce uradowany.

– Tej skarpety? – zapytał i ponownie zie wa jąc, podsu
nął Mi ko ła jo wi znalezisko pod nos.

Mikołaj poprawił okulary, 
skrzywił się i powiedział:

– Wygląda jak moja, tyl
ko że moja nie była dziura
wa. A poza tym, czy mi się zdaje, 
czy na niej siedzi jakiś robaczek?

Jak widać, pan Pech nie próżno
wał i zdążył wy gryźć w Mikołajowej 
skarpecie ogromną dziurę. Nuffo 
przyjrzał się jej z uwagą.

– Pierwszy raz w życiu widzę coś takiego. Ten robak 
nosi jasny garnitur, słomkowy kapelusz i laseczkę! To 
chyba ka ra luch. – Otworzył okno i strzepnął pana 
Pecha na śnieg.
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Tymczasem Mikołaj wciągnął skarpetę, 
popatrzył smętnie na wystający z dziury duży 
paluch i machnął ręką.

– Trudno. Jak wrócę, poproszę panią Mikołajową, żeby 
mi ją ładnie zacerowała. A teraz w drogę!

Wyszedł na dwór, wypuścił nosem obłoczek pary, prze
tarł szkła okularów i  ruszył do sań, skrzypiąc butami po 
świeżym śniegu. Wspaniale rozgwieżdżone niebo zapo
wiadało cichą, spo koj ną noc.

– Jazda, Rudolfie! Jazda, moje kochane renifery! Ho, 
ho, ho! – zawołał Mikołaj.

Renifery  podreptały w  miejscu, sanie nagle drgnęły 
i frrrr! wzbi ły się w powietrze, nabierając prędkości. Miko
łaj szarp nął lejcami, dając znak Rudolfowi, by skierował się 
na po łu dnie, w stronę najbliższego mia sta.

– Jak pięknie – wyszeptał, gdy zobaczył migające w dole 
kolorowe światełka lampek, rozwieszonych na drzewkach 
przyprószonych śniegiem, i ciepły blask bijący z okien do
mów, w których czekały na niego grzeczne dzieci. – We
dług listy, Rudolfie! Pamiętaj, według listy! – przy po mniał 
czerwononosemu reniferowi, bo od po wied nia ko lej ność 
była bardzo ważna. Oj, długo by się musiał tłumaczyć pani 
Mi ko ła jo wej, gdyby pomylił prezenty.

– Małej Kasi – lalkę baletnicę, Łukaszkowi – kominiarza 
w cylindrze, Basi – sukienkę z cekinami, Jędrusiowi – straż 

Pan Pech niezmiernie się z tego ucieszył. Był leciutki jak 
piórko, więc nie zapadł się w śniegu, tylko odbił jak pcheł
ka, wskoczył na płozę sań, potem po huś tał się na lejcach 
i  hoop!  – wylądował na grzbie cie renifera Rudolfa (tego 
z wiecz nie czerwonym nosem).

– Chi, chi, chi – zachichotał radośnie, sadowiąc się wy
god nie w kosmatym uchu zwierzęcia.


