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Jest zima, ale nie pada śnieg. Cała Polska ma szary kolor, bo niebo jest pochmurne i nie ma słońca. 

Kobieta w średnim wieku wraca i niesie ciężkie zakupy. Ma na sobie gruby, ciepły, brązowy płaszcz. Jest 

zmęczona. Bardzo zmęczona. To Zofia. Ona pracuje w szpitalu, jest pielęgniarką. Jutro jest Wigilia Bożego 

Narodzenia, ale ona nie miała czasu jeszcze nic ugotować.  

Wchodzi do budynku. Niestety, winda nie działa i ona musi wchodzić po schodach. W mieszkaniu jej syn 

Rafał leży na kanapie. Gra w grę na telefonie. Na stole obok Rafała stoi pusty talerz i dwa kubki. Zofia 

zabiera naczynia i niesie je do kuchni. Kiedy jest w kuchni mówi do Rafała: 

- Dlaczego nie ubrałeś jeszcze choinki! Prosiłam cię kilka razy! 

- Nie miałem czasu. – odpowiada Rafał, ale i on i jego mama wiedzą, że to nieprawda. 

Zofia nie pyta drugi raz. Wyjmuje plastikową choinkę z szafy, ubiera ją w bombki i łańcuchy. Kiedyś 

wieszała na niej też cukierki, ale teraz nie ma czasu. Wraca do kuchni i najpierw robi sobie mocną kawę, 

bo nie spała od 17 godzin, a potem zaczyna gotować. Musi dzisiaj zrobić sałatki i upiec ciasta, bo jutro jej 

rodzice przychodzą na kolację wigilijną.  

Rafał się nudzi. Nie ma ochoty już grać w grę. Pisze do kolegi, czy chce iść na spacer, ale kolega nie 

odpisuje. Idzie do kuchni zobaczyć, czy jest coś do jedzenia, a potem idzie do łazienki. W wannie pływa 

ryba. To karp. Rafał patrzy na karpia, a karp patrzy na Rafała, otwiera usta i mówi: 

- Rafał! Jesteś strasznie leniwym chłopakiem.  

Rafał jest zaskoczony. Jest w szoku. Ryba do niego mówi!  

- Co się dzieje!? Ryby przecież nie mówią!  - odpowiada. 

- Ryby nie! – mówi karp – ale ja nie jestem zwykłym karpiem. Jestem duchem Świąt Bożego Narodzenia! 

Przez kilka sekund w łazience jest ciemno, a kiedy znowu jest jasno Rafał widzi, że nie jest w domu, ale 

jest w mieszkaniu babci i dziadka. W ich wannie pływa ta sama ryba. 

- O co chodzi?! – pyta Rafał karpia. 

- Wszystko jest w porządku. – odpowiada karp. – Jesteśmy u twojej rodziny. Możesz iść do salonu.  

Rafał wychodzi z łazienki i idzie do salonu. Salon jest mały i ciemny. W rogu stoi mała choinka. Na 

kanapie siedzi jest młoda kobieta. To babcia Rafała, ale ona go nie widzi! Obok niej siedzi mała 

dziewczynka i czyta list do Gwiazdki „ Droga Gwiazdko. To mój drugi list do ciebie. Najpierw prosiłam cię 

o lalkę, ale teraz już nie chcę lalki. Chcę tylko, żeby tata był w domu na święta!”  
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- Bardzo ładnie Zosiu, ale nie wiem, czy Gwiazdka jest taka utalentowana. To bardzo skomplikowane 

życzenie.  

- Wiem – mówi smutno Zosia. – Ale mam nadzieję, bo bardzo tęsknię za tatą... 

Rafał patrzy na mamę i babcię i też jest smutny. On wie, że dziadek nie może być z nimi na Boże 

Narodzenie. 

- Co ja tutaj robię? Dlaczego moja babcia jest młoda, moja mama jest dzieckiem i dlaczego one mnie nie 

widzą? – pyta zdenerwowany Rafał. Nagle słyszy głos ryby, ale jej nie widzi: 

- Ciiii. Nic nie mów. Patrz.  

Do salonu wchodzi młody chłopak. To wujek Wojtek. On teraz jest gruby i łysy, ale kiedy był młody 

uprawiał boks i miał długie, brązowe włosy.  

- Wojtek możesz posiedzieć z Zosią dzisiaj wieczorem? Ja muszę iść stać w kolejce. Może w sklepie 

będzie kurczak albo szynka.  

- Nie ma takiej opcji. Idę z dziewczyną na spacer. Zosia może iść z tobą do sklepu. 

- Wojtek! – babcia mówi zdenerowanym głosem – Mówiłeś, że pomożesz mi posprzątać dom na Wigilię! 

Miałeś chociaż pozamiatać i umyć podłogę! 

- Miałem, ale już mi się nie chce. Możesz to sama zrobić, kiedy wrócisz ze sklepu. – odpowiada pewny 

siebie Wojtek. Babcia robi się bardzo smutna. Nic nie mówi. Pomaga Zosi założyć buty i płaszcz i 

wychodzi z domu. 

Rafał znowu jest w szoku.  

-Ale z wujka Wojtka był zły syn! Babcia na pewno będzie stała kilka godzin w kolejce. Pamiętam, jak 

opowiadała mi, że w czasach komunizmu czasami czekała w kolejce 5 albo i 10 godzin, żeby coś kupić!  

- No tak... – Rafał słyszy głos ryby. – Twoja babcia wróci dopiero o drugiej w nocy i wtedy będzie 

sprzątać. A twoja mama, Zosia, będzie chora, a w Sylwestra będzie w szpitalu, bo tej nocy było bardzo 

zimno... 

- O nie! Nigdy mi o tym nie mówiła! 

- Mówiła, mówiła, ale nie słuchałeś. No trudno. Nie możemy zmienić przeszłości. Wracamy do domu! – 

mówi karp i Rafał znowu jest w swojej łazience. Wychodzi z niej i idzie do kuchni. Jego mama siedzi przy 

stole i rozmawia przez telefon.  
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- Mamo! – mówi Rafał – Mamo! Kiedy będzie obiad? 

Mama nie odpowiada, bo go nie widzi. „To jakieś jaja!” myśli Rafał. 

- Nie mam już siły. Pracuję siedemdziesiąt godzin w tygodniu, wracam do domu i znowu muszę 

pracować. Ja wiem, że Rafał to moje dziecko, ale ma już siedemnaście lat i chyba umie ugotować zupę 

albo poodkurzać. Ja wiem, że oni mają w tej szkole dużo lekcji, ale on się fatalnie uczy, a wieczorem tylko 

gra w te gry na telefonie. Boję się, że ma problem z grami... 

- Nie mam żadnego problemu! – mówi zdenerwowany Rafał do siebie. – Mama w ogóle nie rozumie, że 

jestem zmęczony po szkole i muszę się zrelaksować! Poza tym jestem jeszcze dzieckiem i muszę mieć 

czas na filmy i gry. To nie moja wina, że nie ma córki. Córki lubią gotować i sprzątać! 

Mama nie słyszy, co Rafał mówi i kontynuuje rozmowę przez telefon. 

- Wiesz Basiu, boję się, że to nasze ostatnie święta razem. Nie chcę tak myśleć. Próbuję myśleć 

pozytywnie, ale jest taka opcja. Doktor mówi, że mam 60% szans. 60% to nie tak dużo... Bardzo 

chciałabym raz mieć spokojne święta jak w filmie. Jeść kolację z rodziną, śpiewać kolędy, iść na Pasterkę. 

A nie jak zawsze tylko serwować jedzenie i myć naczynia po gościach, kiedy mój syn ogląda telewizję.  

- O nie! O nie!– mówi Rafał przestraszony i patrzy na mamę. – Mama jest chora? Od kiedy? 

- Od sześciu miesięcy. – krzyczy karp z łazienki. – Babcia ci o tym mówiła, nie pamiętasz?  

- Nie! O Boże! Mama nie może być chora!  

- Może i jest. Tego też nie możesz zmienić. Czas na nową podróż. 

Rafał był przygnębiony, bardzo smutny. Znowu robi się ciemno, a po kilku sekundach jasno. Teraz jest w 

łazience, której nie zna. To była bardzo jasna, minimalistyczna łazienka. W wannie nie ma karpia, ale 

Rafał słyszy jego głos. 

- Ciekawe, czy znasz ludzi, którzy mieszkają w tym mieszkaniu. – mówi ryba. 

- Czy to mój dom, kiedy będę dorosły? – pyta chłopak. 

- I tak i nie.  – odpowiada dyplomatycznie karp. 

 

Rafał wychodzi z łazienki. Salon tego domu jest bardzo ładny.  Ma balkon, który wychodzi na ogród. 

Teraz w ogrodzie jest dużo śniegu. W rogu salonu stoi duża, naturalna choinka. Rafał chodzi po domu i 

myśli, że bardzo mu się tu podoba. Jest szczęśliwy, że to chyba jego nowy dom. 
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„Będę bogaty i będę mieszkać w dużym mieszkaniu! Super! Nie to co małe, ciasne mieszkanie mamy czy 

babci. Mam dość mieszkania w starym bloku z brzydkimi meblami!” 

Po kilku minutach do mieszkania wchodzi wysoka blondynka. Za nią idzie młody chłopak. Niesie zakupy.  

- Kuba, możesz włożyć zakupy do lodówki? Mam migrenę i muszę się zdrzemnąć. Za godzinę albo dwie 

możemy zacząć gotować. 

- Jasne! – odpowiada chłopak i wchodzi do kuchni. Włącza  cicho kolędy na YouTubie i zaczyna 

rozpakowywać zakupy, a kiedy kończy dzwoni do kogoś. Rozmawia przez telefon, śmieje się i wyjmuje 

naczynia ze zmywarki. 

- Karpiu, gdzie jesteś? – woła Rafał. – Czy to mój syn? Wygląda trochę jak ja. Ma taki sam nos i włosy, ale 

nie znam tej kobiety. 

- Tak. To twój syn i twoja była żona. 

- Była żona? To nie jest mój dom? – pyta zdziwiony Rafał. 

Po chwili do mieszkania wchodzi wysoki i trochę gruby mężczyzna. Ma sympatyczną twarz, brodę i wąsy. 

On też niesie reklamówki z zakupami. Kładzie je na stole i uśmiecha się do Kuby. 

- Gdzie mama?  

- Poszła się położyć. Bolała ją głowa. Kupiłeś jej prezent? 

- Tak! Długo szukałem, ale w końcu znalazłem te filiżanki. Twoja mama ma bardzo specyficzny gust...  No 

dobra, to zaczynamy?  

- Pewnie. Ja robię uszka, a ty sałatkę jarzynową ok? 

Rafał patrzy na mężczyznę. To nie on! To ktoś inny. Ten piękny dom jest domem innego mężczyzny i ta 

wysoka kobieta jest jego żoną. Jest mu bardzo, bardzo przykro.  

Po kilku minutach pyta: 

- A gdzie jestem ja? Nie żyję? 

- Żyjesz, żyjesz. Jesteś bogaty! Patrz: 

Po chwili Rafał jest w pokoju hotelowy. Patrzy na siebie. Jego dorosła wersja stoi przy oknie, patrzy na 

miasto w nocy i próbuje gdzieś zadzwonić. Młodszy Rafał patrzy na telefon dorosłego Rafała. Na ekranie 

jest imię – Kuba. Kuba, jego syn, nie odbiera telefonu. Po kilku minutach starszy Rafał wyłącza telefon i 

nalewa sobie whisky do szklanki. Włącza telewizor. Jest sam. 
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- Nie chcę spędzać sam świąt! – mówi młodszy Rafał. – Ja lubię święta. Lubię barszcz z uszkami, lubię 

kiedy babcia i dziadek przychodzą i opowiadają te same historie co co roku. Lubię nawet kiedy mama 

śpiewa kolędy, chociaż nie ma dobrego głosu.  

- Pamiętaj, że to mogą być ostatnie święta twojej mamy... – przypomina mu karp. 

- Wiem! Wiem! Czy możemy teraz wrócić do mojego czasu? Proszę... 

- Dobra. Ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze pomożesz mamie przygotować Wigilię. Po drugie 

wypuścisz mnie do rzeki! 

Rafał szybko się zgadza i po chwili są znowu w jego starej łazience. Chłopak od razu bierze plastikową 

reklamówkę, nabiera w nią wody, wkłada do niej karpia i wychodzi z domu. Mieszka blisko Wisły, więc 

po 5 minutach może uwolnić rybę, która wygląda teraz jak każda zwykła ryba i nawet nie 

mówi„Dziękuję”. 

Kiedy Rafał wraca do domu, jego mama kroi warzywa. Chłopak wchodzi do kuchni, myje ręcę i mówi: 

- Gotowy! Co mam robić? 

Zofia jest bardzo zdziwiona, że jej syn chce pomóc. Może słyszał, jak rozmawiała przez telefon z 

przyjaciółką? Pokazuje synowi jak kroić warzywa na sałatkę i razem pieką makowiec. Potem Rafał sprząta 

pokój, a jego mama w końcu idzie spać. 

 

1.Prawda czy nieprawda? 
 

1. Rafał chętnie wykonuje prace domowe. ............ 

2. Mama Rafała dużo pracuje. ............. 

3. Babcia Rafała mieszkała w dużym i jasnym mieszkaniu. .............. 

4. Zofia ma rodzeństwo. .............. 

5. Wujek Wojtek był kiedyś wysportowany, ale już nie jest. .............. 

6. Rafał nie będzie miał dzieci. .............. 

7. Rafał i Zofia zjedli karpia. ................ 
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2. Odpowiedz na pytania: 
Kto w tej historii... 

1. ....opowiada? .................................... 

2. ....jest chory? .................................... 

3. .... sama wychowuje dzieci? .................................... 

4. .... jest dobrym synem?  ..................................... 

5. .... ma migrenę? .................................................. 

6. .... kupił prezent? ................................................. 

3. Który czasownik pasuje? 
ubierać, nieść, odkurzać, śpiewać, siedzieć, piec, posprzątać 

1. .............................. - makowca 

2. .............................. - zakupy 

3. .............................. - dom 

4. .............................. - kolędy 

5. ..........................- przy stole 

6. .......................... - choinkę 

7. .......................... – podłogę 

4.Jak powiesz po polsku: 
1. 1.Christmas tree - ................................................................. 

2. Ornaments - ......................................................................... 

3. a carp - .................................................................................. 

4. to sing Christmas carols - ...................................................................... 

5. a poppyseed cake - ................................................................. 
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Odpowiedzi: 
1.N, 2.P, 3.N, 4.P, 5.P, 6 N, 7.N 

2. 1.karp/ryba, 2. Mama Rafała, 3. Babcia Rafała, 4. Kuba, 5. Była żona Rafała/ mama Kuby, 6. Mąż byłej 

żony Rafała/ Mąż mamy Kuby 

3.1.piec, 2.nieść, 3.posprzątać, 4.śpiewać, 5.siedzieć, 6.ubierać, 7.odkurzać 

4.1. choinka, 2. Bombki i łańcuchy, 3. Karp, 4. Śpiewać kolędy, 5. makowiec 
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