
  
„Świąteczny gest” 

Był śnieżny, zimowy dzień, kiedy dwójka rodzeństwa wracała ze szkoły. Weszli do bloku, gdzie zastali zmierzającą 

do wyjścia sąsiadkę z ich klatki schodowej. Otworzyli usta i wymamrotali ciche „Dzień dobry” nawet nie oczekując 

odpowiedzi, gdyż takowa jeszcze nigdy nie padła. Sąsiadka była osobą w podeszłym wieku. Na jej twarzy zawsze gościł 

grymas. Brwi miała ściągnięte, a usta zacięte. Patrzyła na wszystkich ludzi przeszywającym, złowrogim spojrzeniem. Kiedy 

tylko usłyszała choćby cichą muzykę czy śmiechy dochodzące z ich mieszkania zaraz się tam udawała i robiła awanturę. 

Nigdy nie zdobyła się na przyjazny czy wyrozumiały ton.  

- Może spróbowalibyśmy zaprosić naszą sąsiadkę na wspólną Wigilię? - zaproponowała mama.  

- Tę zgryźliwą, gburowatą kobietę? W życiu! - wykrzyknęły dzieci.  

- Wiem, że nie traktuje ani nas ani innych miło, ale moglibyśmy chociaż spróbować się z nią dogadać.  

- Już wiele razy próbowaliśmy i nic to nie dało – powiedział chłopak.  

- Wydaje mi się, że jej zachowanie może wynikać z samotności. Mieszka sama, nie ma rodziny, bliskich znajomych – 

próbowała przekonać dzieci matka. - Jeżeli odmówi, nie raczy nawet odpowiedzieć czy po prostu nie przyjdzie – odpuścimy. 

Zaufajcie mi i dajcie jej szansę.  

Kolejnego dnia – 24 grudnia – matka późnym popołudniem zapukała do drzwi znajdujących się na wprost  

jej mieszkania. Chwila ciszy. Znów kilka lekkich stuknięć w drzwi. Nic. Już miała zrezygnowana odejść kiedy usłyszała 

dobiegające z oddali powolne kroki. Wstrzymała na moment oddech. Minęło jeszcze parę sekund i drzwi, pod którymi stała 

wysoka, szczupła kobieta otworzyły się. Ukazała jej się pomarszczona twarz z grymasem, którą bardzo dobrze znała. 

- A Pani tu czego?  

- Dzień dobry. Mieszkam wraz z rodziną w mieszkaniu naprzeciwko. Chciałam się spytać czy nie zechciałaby Pani złożyć 

naszej rodzinie w ten świąteczny wieczór wizyty. Mam na myśli Wigilię rzecz jasna – uśmiechnęła się promiennie  

i oczekiwała na odpowiedź. Sąsiadka patrzyła na nią. Jednak nie był to już ten sam, wrogi wzrok. Z sekundy na sekundę 

brwi, które na początku ich rozmowy były ściągnięte unosiły się, a zaciśnięte usta rozluźniały. Matka miała przez moment 

wrażenie, że oczy starszej kobiety stały się szklane. Jednak wrażenie to znikło, gdy tylko usłyszała jej głos.  

- Zastanowię się. Do widzenia – powiedziała zwięźle staruszka i zatrzasnęła z hukiem drzwi. Oniemiała z wrażenia matka 

wciąż stała w tym samym miejscu nie wiedząc, co ją bardziej zaskoczyło: ta wrażliwość, która przemknęła  

przez twarz kobiety i zaraz zniknęła czy głośne trzaśnięcie drzwiami. W każdym bądź razie, czuła, że odniosła pewien sukces.  

Rodzina zgromadziła się przy wigilijnym stole. Właśnie zaświeciła pierwsza gwiazdka na niebie.  

- Naprawdę myślicie, że do nas przyjdzie? – zapytała z powątpiewaniem dziewczynka.  

- Zaczekajmy jeszcze chwilkę, dobrze? Jeżeli się nie pojawi to trudno. Może stwierdziła, że nie chce nam sprawiać 

problemów? A może ma inne plany lub jest zmęczona i nie da rady przyjść? - odpowiedział ojciec z nieco zmartwioną miną. 

Kiedy zamilkli rozległo się ciche pukanie do drzwi. Matka ruszyła w ich stronę energicznym krokiem. Dzieci ciekawe dalszego 

rozwoju sytuacji wychyliły głowy z pokoju. Ojciec popędził za swoją żoną. Kobieta zerknęła przez wizjer. Otworzyła zamek 

do drzwi i otworzyła je szeroko ukazując świątecznie udekorowane wnętrze mieszkania.  

- Dzień dobry. Czy zaproszenie jest nadal aktualne? - powiedziała spokojnym, wręcz miłym, tonem staruszka. Była to ta 

sama osoba, której dzisiaj matka dwójki dzieci proponowała wspólną Wigilię. Jednak coś się zmieniło. Usta nie były 

wykrzywione w grymasie, spojrzenie wrogie, a twarz groźna. Osłupiała rodzina patrzyła na tę seniorkę, jakby to był sen. 

Pierwszy ocknął się tata, który od razu zaproponował, aby weszła do środka. Dzieci przywitały starszą panią, która wodziła 

oczarowanym wzrokiem po całym mieszkaniu. Pierwszy raz widziała na oczy tak cudowną, pięknie przystrojoną choinkę, 

która swoim blaskiem oświetlała cały salon. Rodzina wraz ze swoim gościem przysiadła do stołu. To samo mieszkanie, te 

same tradycje, te same kolędy cicho grające w tle. A jednak zupełnie inaczej, radośniej.  

Od tego momentu wiele się zmieniło zarówno w życiu starszej pani jak i rodziny mieszkającej naprzeciwko niej. Ich 

relacje były naprawdę bliskie. Rodzina często zapraszała sąsiadkę na herbatę czy wspólny spacer, a ona opowiadała im o 

tym, jak wyglądało codzienne życie za jej młodości, pokazywała stare, rodzinne fotografie oraz dzieliła się swoimi 

przeżyciami. Ta niegdyś zgorzkniała staruszka nagle stała się zupełnie inną osobą. Jeden życzliwy gest w stosunku do innego 

człowieka potrafi wiele zmienić. 
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