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AKT I

Zasłonięta kurtyna, elf Literka siedzi przed

kurtyną i czyta. Literka rozmawia z dziećmi, wraca

na scenę, wyciemnienie. Kurtyna się rozsuwa.

Zespół GRA pierwszy utwór. Światła tyko na zespół.

Literka prosi publiczność o brawa i wraca do

czytania.

Wyciemnienie.

TRACK 01

scena 1

Literka czyta, wchodzi Foka

FOKA

Cześć Literko!

LITERKA

Nareszcie jesteś.

FOKA

My foki jesteśmy punktualne jak mało kto!

LITERKA

Wszystko już przeczytałem. Masz coś dla mnie?

FOKA

Pewnie, oczywiście, po to tu jestem.

(wyciąga z plecaka)

Proszę. Tu są "Przygody Jelonka Bambi", "Bracia Lwie

serce". O i wiersze Juliana Tuwima. Wszystko o co

prosiłeś. Mało teraz wypożyczeń, dlatego przywiozłam Ci

trzy pozycje naraz.

LITERKA

Dziękuję bardzo.

FOKA

Muszę Ci założyć nową kartę biblioteczną. Twoja jest

cała zapisana od wypożyczeń. Jesteś najlepszym

czytelnikiem w Laponii.

Szkoda, że takich jak ty jest mało...

LITERKA

Też nad tym ubolewam.

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

FOKA

W bibliotece robimy co możemy, ale cóż takie czasy. Do

zobaczenia Literko.

LITERKA

Pozdrów foki bibliotekarki!

(zabiera się do czytania)

TRACK 02

scena 2

elfy denerwują się że Literka nie pracuje tylko

ciągle czyta, a święta za pasem

REGINA

(steruje Rudolfem reniferem, który

niesie zapakowane prezenty / lub wiezie

na platformie)

Dobrze, teraz w lewo, jeszcze, jeszcze - o tak. Dzięki

Rudolf

RUDOLF

Nie ma sprawy, czysta przyjemność. Ostatnimi laty na

całe szczęście te paczki są coraz lżejsze.

REGINA

I mniejsze.

RUDOLF

A przez to mi lżej. Do zobaczenia!

REGINA

Pa Rudolfie!

ALICJA

(elfy pracują, po chwili Alicja zauważa

czytającego Literkę)

No nie, a ten znowu czyta!

REGINA

A my... ciężko pracujemy.

ALICJA

On sobie siedzi i czyta, a my ciężko pracujemy!

LITERKA

Bez pracy nie ma kołaczy

ALICJA

No właśnie, dlatego zamykaj tę książę i pomóż nam.

(CONTINUED)



CONTINUED: 3.

LITERKA

Tylko dokończę rozdział.

(czyta)

"I wszyscy żyli długo i szczęśliwie". Lubię takie

zakończenia.

LITERKA

Chyba przesadzacie z tą ciężką pracą, te pudła wcale

nie są takie ciężkie.

REGINA

A pewnie, że nie są. Ale za to jest ich coraz więcej.

Za elfami na scenę wchodzi powoli Mikołaja, elfy

go nie widzą, Mikołaj głośno:

MIKOŁAJ

Uff, ale śnieży

(otrzepując ubranie)

LITERKA

W końcu zima w pełni Święty Mikołaju

MIKOŁAJ

Hu hu ha, hu hu ha nasza zima zła

(elfy zamierają w bezruchu, nie wiedzą o

co chodzi Mikołajowi)

Żartowałem! Wcale nie jest zła, gdyby nie zima, nie

byłoby sanek, łyżew i nart!

LITERKA

Bałwana

MIKOŁAJ

A ich ostatnio dużo i to niekoniczne w zimie.

REGINA

Mikołaju, mamy donos!

MIKOŁAJ

A myślałem, że te czasy się już dawno skończyły...

Chociaż?

(zmienia ton)

Nie ładnie donosić... lepiej relacjonować.

ALICJA

Mikołaju, chodzi o to, że my harujemy w pocie czoła, a

Literka tylko czyta książki. Prawie wcale nam nie

pomaga.

MIKOŁAJ

Czyli jednak trochę pomaga?

(CONTINUED)



CONTINUED: 4.

REGINA

Wyrobiliśmy już 143 nadgodziny, bo musimy pracować za

niego.

MIKOŁAJ

Literko?

LITERKA

Ale...

ALICJA

143 nadgodziny w tygodniu!

(pokazuje w notatniku)

LITERKA

Chyba w miesiącu...

REGINA

Mikołaju mamy dość. SERIO!

ALICJA

Tak serio!

MIKOŁAJ

Moje drogie elfy, Alicjo i Regino. Wiecie doskonale, że

listopad i grudzień to miesiące bardzo wytężonej pracy.

Dzieci z całego świata czekają na prezenty, które

pakujemy.

(reflektuje się że to nie on pakuje)

Które WY pakujecie...

(w międzyczasie Literka idzie na stronę

i zaczyna czytać)

Obiecuję, że w nowym roku otrzymacie nagrodę.

REGINA

Tak, pewnie taką jak zwykle...

ALICJA

Podróż dookoła świata na saniach mikołaja. Znam już to

na pamięć od 234 lat! Widzę, że nic nie wskóramy.

Idziemy. Idziemy dalej pakować: PREZENTY. Regino chodź.

(wychodzą)

MIKOŁAJ

Literko z tym obijaniem się to prawda?

LITERKA

Trochę... Bardzo lubię czytać i jak się zaczytam to

wtedy zapominam o całym świecie

MIKOŁAJ

Jesteś jeszcze bardzo młodym elfem. 109 lat to za mało

by zrozumieć pewne zasady.

(CONTINUED)
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LITERKA

Jakie zasady?

MIKOŁAJ

Literko, w świecie elfów i nie tylko, panują pewne

reguły. Kiedy pracujemy to pracujemy. Kiedy odpoczywamy

to odpoczywamy. Bez pracy...

LITERKA

....nie ma kołaczy. Mikołaju, mimo tego, że jestem

maluchem, to ja już to wiem. Tylko nie za bardzo

potrafię się kontrolować... jak się zaczytam to potem

mi ciężko jest skupić się na czymś innym.

MIKOŁAJ

No to popracuj nad tym. Obiecujesz mi?

LITERKA

Obiecuje...

MIKOŁAJ

Nie chciałbym jakiegoś buntu elfów. Grudzień będzie

bardzo ciężkim miesiącem.

Jak co roku...

LITERKA

Mikołaju, ja też mam do ciebie prośbę.

MIKOŁAJ

Tak?

LITERKA

Wiesz, dzieci piszą do Ciebie listy z prośbami o

prezenty, ale w tych listach coraz częściej pojawiają

się prośby o nowe komputery, tablety, komórki.

(w międzyczasie Mikołaj sprawdza

smartfona)

MIKOŁAJ

No takie mamy czasy. Co w tym złego?

LITERKA

Dzieci za mało czytają. W prezentach wcale nie proszą o

książki. To jest niepokojące. Mikołaju TY możesz coś z

tym zrobić.

MIKOŁAJ

Ja?

LITERKA

Przecież to my pakujemy prezenty. No i moglibyśmy... no

wiesz?

(CONTINUED)
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MIKOŁAJ

Podmienić?

LITERKA

(kiwa głową na TAK)

MIKOŁAJ

Tak nie wolno... Ale przemyślę to Literko,

przemyślę...a tymczasem popracuj trochę a ja odpocznę.

Ciężki dziś dzień. Dużo tych listów. Przesegreguj je na

kontynenty

(Mikołaj odchodzi)

A potem na państwa (wraca) i miasta oczywiście.

TRACK 03

scena 3

Literka siada zasmucony, segreguje listy. Po

chwili wchodzi Foka.

LITERKA

Afryka - RPA, Azja - Pekin, Europa - Polska

FOKA

Nie widziałeś Literko, Mikołaja?

LITERKA

Był tu przed chwilą, poszedł odpocząć.

FOKA

Zamówił prenumeratę gazety o dość ciekawe brzmiącym

tytule

LITERKA

Jakim?

FOKA

Nowoczesne techniki kominowe w weekend

LITERKA

Przecież Mikołaj potrafi włazić do domów przez kominy.

FOKA

(czyta, przegląda gazetę)

No, ale teraz domy wyglądają trochę inaczej. Niektórzy

mieszkają w blokach, a tam nie ma kominów. Ludzie nie

palą w piecach tylko mają ogrzewanie gazowe

LITERKA

Ale chyba nie w Krakowie

(CONTINUED)
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FOKA

Słucham?

LITERKA

List ... z Krakowa.

FOKA

Ciekawe o co proszą dzieci?

LITERKA

(otwiera list, czyta i podaje Foce)

Jak zwykle o to samo...

FOKA

Tablet, komórka... No a gdzie są...

LITERKA

Książki

FOKA

Książki... Tak. Dzieciaki nie czytają tak jak kiedyś

LITERKA

Trzeba to zmienić, prosiłem mikołaja o pomoc. Ma

pomóc...

(Literka zeskakuje ze sceny, bierze

flagę i skanduje)

"Książki dla dzieci dużych i małych,

wszyscy czytajmy bądźmy wspaniali!

(skanduje kilkukrotnie, namawia dzieci

do pomocy, wraca na scenę)

FOKA

Niestety Mikołaj musi dostarczyć dzieciom to o co

proszą. Taka jest tradycja.

LITERKA

To co mamy zrobić żeby dzieci więcej czytały?

FOKA

Nie tylko dzieci. Dorośli też mniej czytają.

LITERKA

Wiem! Mam pomysł! Muszę iść do Mikołaja!

(wybiega)

FOKA

Literko spokojnie! Nic na siłę. Ludzie sami muszą

sięgnąć po książki. Chociaż... czasem trzeba pomóc

szczęściu tzn. czytelnictwu!

TRACK 04 + wyciemnienie



8.

scena 4

Rudolf z trudem wnosi duże pudła z prezentami.

Ciężko mu. Przysiada, patrzy na pudła z żalem.

Idzie po następne. Za drugim razem po Rudolfie

wchodzą Alicja i Regina. Widać, że są zmęczone.

Ściągają czapki, siadają na platformie. Alicja

wyciąga wodę mineralną. Piją. Rudolf odchodzi,

macha leniwie ręką na pożegnanie.

ALICJA

Padam na uszy

REGINA

A ja nie mam siły, żeby paść

ALICJA

To najcięższy grudzień od wielu lat.

RUDOLF

(wracając z paczką)

Dosłownie... najcięższy!

(siada i nie może wstać, elfy mu

pomagają)

ALICJA

Rudolf ledwo zipie.

REGINA

Jak tak dalej pójdzie to wyciągnie kopyta.

ALICJA

A co będzie w święta?

REGINA

Nie chcę nawet o tym myśleć.

RUDOLF

Pomożecie?

ALICJA

(Alicja z Reginą)

Pomożemy, pomożemy

REGINA

Dobra pakujemy...

ALICJA

Pakujemy. Strasznie ciężkie... Czekaj a gdzie Literka?

Może by nam pomógł, co?

(CONTINUED)



CONTINUED: 9.

REGINA

Pewnie gdzieś czyta.

(zza pudeł lub zza choinki słychać

głośne "apsik"m - elfy skradają się)

TRACK 05 + ruchy świateł

ALICJA

Tu jest!

REGINA

Miałeś nam pomagać... a tymczasem ciągle czytasz i

jeszcze się ukrywasz! Idziemy!

ALICJA

Właśnie idziemy! (do Alicji szeptem) Gdzie?

(Alicja bierze ją na stronę)

Tak, idziemy na skargę do Mikołaja! Tym razem już Ci

się nie upiecze!

(Literka wychodzi z pudeł)

LITERKA

Przepraszam Was. Przepraszam...

TRACK 06 + wyciemnienie

scena 5

wbiegają Regina i Alicja, są zaniepokojone

ALICJA

Nie to niemożliwe

REGINA

Nie ma go i już. Pukałaś tak głośno, że obudziłabyś

niedźwiedzia ze snu.

ALICJA

Może Mikołaj poszedł na spacer?

REGINA

Alicjo ogarnij się, jest 3 grudnia za chwilę ruszamy w

podróż z prezentami, to nie czas na spacery! A poza tym

na zewnątrz jest -30!

ALICJA

No tak masz rację. To w takim razie gdzie jest mikołaj?

Może zasłabł w swoim gabinecie?

REGINA

Trzeba to sprawdzić...

(CONTINUED)



CONTINUED: 10.

ALICJA

Ale... nam nie wolno wchodzić do gabinetu mikołaja

REGINA

No tak... ale musimy! Same nie damy rady z prezentami,

jak Literka nam nie pomoże to dzieci w...

(sprawdza w kajecie)

dzieci w Przemyślu nie dostaną prezentów. Do

zapakowania został nam cały Przemyśl.

ALICJA

Fakt...

REGINA

A tak na marginesie to gdzie jest Literka...

ALICJA

Pewnie znowu się gdzieś obija...

REGINA

Idziemy do Mikołaja!

(wbiega Foka)

FOKA

Porwali! Porwali!

REGINA

Uspokój się!

FOKA

Porwali!

ALICJA

Kogo?

FOKA

Mikołaja!

REGINA

Jak to?

FOKA

Jak co tydzień dostarczam Mikołajowi jego gazetę, którą

prenumeruje. Długo pukałam, ale nie odpowiadał.

Pokręciłam się chwilę i nacisnęłam klamkę. Drzwi się

otworzyły, w środku nie było Mikołaja, tylko mnóstwo

śniegu.

REGINA

Śniegu?

(CONTINUED)
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FOKA

Tak, śniegu białego z nieba! Wszystkie okna były

otwarte. Na jego biurku był notes z mapą Przemyśla.

Zapewne planował rozwożenie prezentów, ale...

(razem z Alicją i Reginą)

KTOŚ GO PORWAŁ!

TRACK 07 + ruchy świateł

scena 6

Alicja, Regina i Foka siedzą zamyślone

REGINA

Musimy przeprowadzić dochodzenie

ALICJA

Tak. I znaleźć winnego

FOKA

Lepiej jest znaleźć Mikołaja a potem winnego, bo jak

Mikołaj się nie znajdzie to całą tradycję weźmie w łeb

REGINA

Dobrze prawisz Foko! Trzeba poszukać dowodów i ustalić

podejrzanych. Idziemy do gabinetu mikołaja

ALICJA

Ale tam nie wolno

REGINA

Foka tam weszła to nam też wolno, tzn. nie wolno ale to

jest sytuacja wyjątkowa!

FOKA

Zgadza się, trzeba zebrać dowody!

ALICJA

I odnaleźć Mikołaja!

TRACK 08 + wyciemnienie

scena 7

Literka wchodzi z prezentem, jest to książka.

Literka jest wesoły, zadowolony. Czyta:

"Przemyśl...ulica... numer..."

LITERKA

Czy jest na sali mieszkaniec tego domostwa? Tak? Super,

jak przyjdzie Mikołaj to wręczy Ci prezent!

(CONTINUED)
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ALICJA

Mikołaj raczej nie przyjdzie

LITERKA

Dlaczego?

REGINA

Bo go porwałeś!

LITERKA

Słucham?

ALICJA

Porwano Mikołaja! A wszystkie dowody wskazują na

Ciebie!

LITERKA

Myślicie, że chciałbym porwać Mikołaja?

REGINA

Twoich śladów jest najwięcej w jego gabinecie!

ALICJA

Odciski na klamce, odciski na kubku z resztkami

czekolady no i nagranie z monitoringu jak o 18.03

wychodzisz od Mikołaja.

REGINA

Podejrzanie uradowany! Co masz na swoje

usprawiedliwienie?

ALICJA

I gdzie jest Mikołaj!

LITERKA

Nie wiem gdzie jest Mikołaj! Przecież nie mogłem go

porwać jestem za mały. Mikołaj waży... waży trochę

więcej ode mnie! Nie mogłem go porwać!

REGINA

Z gabinetu Mikołaja wychodzisz sam! Musiałeś z kimś

współpracować

(daje znaki Alicji, żeby sprawdziła

monitoring)

Wszyscy wiedzą, że miałeś powód!

LITERKA

Jaki znowu powód!

U Mikołaja byłem to prawda! Ale tradycja pozwala

najmłodszemu elfowi odwiedzać Mikołaja. Tylko ja mam

ten przywilej! A powodu nie miałem żeby go porwać.

(CONTINUED)
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FOKA

Nie do końca Literko! Nie podobało Ci się, że mikołaj

dostarcza elektroniczne gadżety, cały czas powtarzałeś,

że dzieci za mało czytają, zresztą to prawda...

Niestety wszystko wskazuje na Ciebie Literko!

ALICJA

Foko... pozwól na chwilkę. przeglądam monitoring z

feralnego dnia. Mówiłaś że weszłaś do gabinetu

Mikołaja, i z niego wyszłaś. Na monitoringu nie ma

śladu Twojej postaci.

REGINA

Jak to wytłumaczysz?

FOKA

Ja... ja...

REGINA

Tak Ty!

ALICJA

Coś widzę, że mamy więcej podejrzanych.

FOKA

Chciałam po prostu zrobić mikołajowi niespodziankę i

podpłynąć do północnej okiennicy. Bibliotekarki z

Foczej biblioteki miały dla Mikołaja prezent. Chciałam

mu go dostarczyć...po foczemu czyli od strony wody.

REGINA

Coś mi się to wszystko nie klei... Jaki prezent?

ALICJA

Dlaczego od morza...?

FOKA

Mikołaj bardzo lubi ryby, (elfom nie podoba się zapach)

chciałam mu dostarczyć świeżego mintaja prosto z

wody...a przy okazji...

ALICJA

A przy okazji co...!?

FOKA

A przy okazji porozmawiać z nim o tym, że w naszej

bibliotece jest coraz mniej wypożyczeń i to o czym mówi

Literka to prawda.

Coraz mniej się czyta, coraz mniej się sprzedaje

książek, gazet, publikacji a to nie jest dobre ani dla

nas ani dla ludzi. W szczególności dla dzieci. Jak

dzieci będę sięgać po książki to w przyszłości będą

bardziej wartościowymi ludźmi.

(CONTINUED)
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To niepodważalny fakt!

LITERKA

Brawo Foka!

REGINA

Czyli mamy dwoje podejrzanych.

(Foka przechodzi obok Literki)

Wszystko się tu pięknie składa.

ALICJA

Nie rozumiem...

REGINA

Literka umówił się z Mikołajem na gorącą czekoladę. W

czasie "gadu-gadu" poluzował okiennice. Dzięki temu

foka mogła dostać się od strony wody i porwać Mikołaja.

Potem przyszła do nas i przestawiła swoją wersję, że

niby prenumerata, otwarte oka itp.

LITERKA

To niedorzeczne!

FOKA

Za dużo naoglądałyście się filmów detektywistycznych.

Jaki ja miałabym cel w porwaniu Mikołaja. Jaki?

REGINA

Może chciałaś zostać Świętą Foką i sama roznosić

prezenty!? Wszystko wskazuje na Was. Koniec kropka.

ALICJA

Koniec i kropka!

LITERKA

A może to Wy porwałyście mikołaja? Ostatni miałyście

pretensje, że ciężko pracujecie? Nie trudno podmienić

nagrania z monitoringu... To Wy miałyście ciągłe

pretensje do Mikołaja!

REGINA

Wypraszam sobie!

ALICJA

Ja też!

FOKA

W takim razie mamy czterech podejrzanych. A Mikołaja

jak nie ma tak nie ma. Jeśli uwierzymy w to, że nikt z

nas nie porwał Mikołaja. To wtedy uruchamiamy opcję, że

zrobił to ktoś inny. Zróbmy tak. Zagłosujmy. Kto

twierdzi, że nie porwał mikołaja?

(wszyscy podnoszą ręce)

(CONTINUED)
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FOKA
Kto twierdzi, że Mikołaja porwał ktoś inny?

(wszyscy patrzą się po sobie i podnoszą

powoli ręce)

W takim razie trzeba znaleźć winnego...

TRACK 09 + ruchy świateł z wyciemnieniem 50%

LITERKA

Hmm.. A jakie ślady były w gabinecie Mikołaja?

REGINA

Tylko Twoje i renifera

LITERKA

A więc mamy kolejnego podejrzanego! Trzeba przesłuchać

Rudolfa!

ALICJA

Przecież ślady Rudolfa są wszędzie. W sortowni, w

stajni, na podwórzu, w prezentowni. To, że są w

gabinecie Mikołaja to nic dziwnego, przecież Święty

daje Rudolfowi dyspozycje co ma nam przywieźć do

pakowania.

REGINA

Poza tym Rudolf jest tak zmęczony, że nie miałby siły

porwać Mikołaja.

LITERKA

Tak wiem, że jest ostatnio przepracowany.

Paczki są teraz nieco cięższe...

(ostatnią kwestię wypowiada z przekąsem)

REGINA

Tak są cięższe. Ale skąd Ty to wiesz jak ostatnio nam

nie pomagałeś? Coś mi tu nie gra. Zaraz to

sprawdzimy... Alicjo rozpakowuj prezenty!

ALICJA

Nie powinniśmy...to prezenty dzieciaków.

REGINA

Jakbyśmy nie weszły to gabinetu mikołaja to do teraz

byśmy myślały, że jest u siebie.

(Alicja i Regina rozpakowują paczki z

prezentami, w których oprócz zabawek są

książki)

To twoja sprawka Literko, paczki są cięższe bo są w

nich książki. Jak to wytłumaczysz?

(CONTINUED)
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ALICJA

Właśnie?!

LITERKA

No właśnie to było celem mojej wizyty u Mikołaja.

Mikołaj nie pozwolił mi podmieniać prezentów, ale

zezwolił mi na dodanie do nich książek.

FOKA

Świetny pomysł Literko!

LITERKA

Też tak uważam. Słuchajcie, jedno okno wychodzi na

morze, a drugie na zagrodę reniferów.

REGINA

(Regina z Alicją)

Trzeba przesłuchać Rudolfa.

(Wszyscy wołają RUDOLF!!!)

TRACK 10

scena 8

LITERKA

Poczekajcie mam pomysł.

(odpakowuje jeden prezent w którym

oprócz książek jest megafon)

Spróbujmy tym! Pójdę sprawdzić zagrodę reniferów.

RUDOLF

Co tam? Ktoś mnie wołał?

REGINA

Widziałeś Mikołaja?

RUDOLF

Przecież każdy widział.

ALICJA

Chodzi nam o to, że NIGDZIE nie ma Mikołaja. 6 grudnia

za pasem a Mikołaja brak.

REGINA

(odciąga Alicję, szepce jej coś do ucha,

Alicja wychodzi)

No dobrze a może nam powiesz kiedy ostatni raz

spotkałeś się z Mikołajem?

RUDOLF

Odbierałem od niego zamówienie do pakowania prezentów.

Zamieniliśmy kilka uprzejmości i tyle. Było to wczoraj

około 19.00.

(CONTINUED)
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FOKA

O tak. Tak. Od wczoraj mogło napadać tyle śniegu.

RUDOLF

Jakiego znowu śniegu?

FOKA

Śniegu, białego z nieba!

REGINA

Literka był u Mikołaja około 18.00. Potem nie ma śladu

na monitoringu.Pozostają tylko okna. Okno od morza

odpada czyli zostaje to od Waszej zagrody.

Rudolfie kłamiesz.

ALICJA

Patrzcie co znalazłam w boksie Rudolfa.

(pokazuje kawałek liny)

RUDOLF

(zmieszany)

To jest lina... do... do sań Mikołaja

REGINA

Oj Rudolfie, coś mi się wydaje, że nie do końca mówisz

nam prawdę. Każda lina i taśma w saniach Mikołaja jest

przystrojona. Tam nie ma takich zwykłych lin. To raczej

lina do związywania kogoś, np. Świętego Mikołaja!

FOKA

Sanie Mikołaja to wzór szyku i elegancji.

ALICJA

Jak wytłumaczysz? Co z ta liną?

MIKOŁAJ

Na całe szczęście lina była za słabo zawiązana.

WSZYSCY

Mikołaj!

FOKO

Co się stało Mikołaju?

MIKOŁAJ

To sprawka Rudolfa... Związał mnie i zamknął w szopie

na siano. Na całe szczęście jest już bardzo staaa...

leciwym reniferem i nie masz już tylu sił co kiedyś.

Dlatego...

(CONTINUED)
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RUDOLF

Dlatego właśnie chciałem ukryć Mikołaja i uniknąć

corocznej ciężkiej pracy rozwożenia prezentów po

świecie. Chciałem po prostu odpocząć. Padam ze

zmęczenia!

MIKOŁAJ

Rudolfie, zawiodłeś mnie. Mimo wszystko trochę Cię

rozumiem. Wiem, że masz już swoje lata i 67 zim temu

powinieneś przejść na emeryturę. I to chyba jest ten

czas. Czas żeby odpocząć.

RUDOLF

Zwolnisz mnie?

(wchodzi Literka z megafonem, jest

zrozpaczony)

LITERKA

Mikołaju gdzie jesteś, przecież dzieci muszą dostać

prezenty...

MIKOŁAJ

Tu jestem, tu jestem Literko.

(Literka przytula się do Mikołaja)

Nie martw się już. Dzieci dostaną prezenty! Twój plan

narobił sporo zamieszana, ale dzięki niemu do domów na

całym świecie dotrą wartościowe książki, a przemęczony

Rudolf odejdzie na zasłużoną emeryturę.

LITERKA

A kto będzie woził sanie z prezentami?

MIKOŁAJ

Mamy tu gdzieś małych następców...

RUDOLF

(przez megafon)

A ja ich przyuczę!

TRACK 11 + ruchy świateł na finał

po tracku nr 11 zespół GRA drugi utwór.

KONIEC


