
Ofiarny złodziej 

 

Opowiem wam historię o pewnym złodzieju, który nosił imię Mikołajek. Postanowił on 

okraść dom jednej z zamożniejszych osób w całym mieście. Należał on do grona najbardziej 

poszukiwanych osób w mieście. Prawie na każdej uliczce wsiały jego podobizny 

z ogromnym wynagrodzeniem za jego głowę. 

Noc była mroczna, a w powietrzu unosiła się tajemnicza mgła. Mikołajek 

przechodził uliczką wokół niego świeciły latarnie, których blask ginął we mgle, on co 

chwilę mijał swoje podobizny i za każdym razem, gdy je widział, na twarzy pojawiał się 

złowieszczy uśmieszek. Dzisiaj miał zrobić jeden z większych napadów swojego życia, 

a także najbardziej opłacalnych. Cała akcja zaplanowana była idealnie, dokładnie wiedział, 

gdzie szukać swojego celu, a drogę powrotną miał mu zapewnić zaprzyjaźniony woźnica. 

Gdy przechadzał się dalej uliczką, gdzieś w oddali było słychać krzyki dzieci grających 

w piłkę. Mężczyzna miał na sobie równie czarny jak noc płaszcz. Gdy dotarł na miejsce 

zobaczył, że czeka tu na niego woźnica, kiwnął mu głową na przywitanie i rozpoczął swoją 

operację. Gdy znalazł się przed tylnymi drzwiami domu, sprawnie otworzył je swoim 

wytrychem i niepostrzeżenie wszedł do środka. Wnętrze domu znał na pamięć, chociaż był 

w nim pierwszy raz, jego celem był kominek na drugim piętrze. Ruszył bezszelestnie jakby 

w tym budynku mieszkał całe swoje życie. Szybko odnalazł schody prowadzące na drugie 

piętro i po chwili znalazł się przed pięknym ceglanym kominkiem. Wsunął do niego całe 

ramię i zaczął po omacku szukać obiecanego skarbu, aż w końcu jego dłoń wyczuła 

drewniany przedmiot. Szkatułka. Mikołajkowi serce stanęło w miejscu, ponieważ dobrze 

wiedział, co się w niej znajduje. I rzeczywiście, po jej otwarciu zobaczył pięć sztabek złota, 

dumny ze swojego osiągnięcia wsadził je do torby i szybko powrócił do drzwi, przez które 

niecałe pięć minut temu wszedł. Jednak zamiast woźnicy zastał całe grono policji.  

Zdezorientowany Mikołajek nie czekając na nic, zaczął uciekać w stronę ogromnego 

lasu, jego głowę opętała złość j jednocześnie rozpacz, jednak to pierwsze dawało mu siłę, 

by biec i próbować uciec policji. Uciekał slalomem między wysokimi sosnami, jednak 

policjanci nie mieli zamiaru odpuścić. Jak na złość chmury odsłoniły ogromny księżyc, 

przez co uciekinier był dobrze widoczny. Zdesperowany Mikołajek wpadł na pomysł 

wyjścia z opresji, wyjął z swojej lewej kieszeni zapalniczkę i zaczął podpalać las. Widział, 

jak oczy policjantów opanowuje strach. Na jego twarzy natomiast znów pojawił się 

złowieszczy uśmieszek. A ogień zaczął szaleć po całym lesie, tańczyć i uciekać. Przestępca 

wykorzystał okazję i czmychnął policji. Biegł przed siebie przez pół godziny, aż w końcu 

przystanął na jednym ze wzgórz i uświadomił sobie, co właśnie zrobił. Dopadło go także 

poczucie winy, że właśnie zabrał życie tylu ludziom, a także zwierzętom, co prawda przed 

kradzieżą nie miał żadnych zahamowań, ale o krzywdzeniu ludzi lub zwierząt nigdy nie 

myślał. Wpatrzony w szalejący ogień zastanawiał się, jak mógłby to wszystko naprawić. 

Chwilę wcześniej promieniował radością i satysfakcją, cieszył się, uciekł policji, teraz czuł 

się beznadziejnie, dlatego postanowił zwrócić się do samych bogów. Nie miał pojęcia, gdzie 

ich szukać, więc udał się nad brzeg morza. 

Na miejscu znalazł się o świcie, plaża wydawała mu się wypełniona smutkiem 

i rozpaczą, a wielkie słońce wychylające się zza horyzontu spokojnie ją oświecało. W oddali 

widać było dym ulatujący ku niebu. Mikołajek często przebywał nad brzegiem, zawsze 

słuchał śpiewu ptaków, jednak teraz nawet jeden się nie odezwał. Miał już wracać, jednak 

usłyszał nad brzegiem dwa delfiny, które, jak się okazało, wpatrywały się prosto w niego. 

Mikołajek nagle poczuł, że musi podejść do nich. Gdy stanął przed morskimi pływakami, 

poczuł, że musi ich dotknąć. Chwycił więc je za płetwy grzbietowe. A one gwałtownie dały 



nura na dno morza. Mikołajek czuł, że jest pod wodą, jednak był w stanie normalnie 

oddychać. Zdezorientowany trzymał się kurczowo płetw swoich przewodników, ponieważ 

bał się, że jak je puści, zacznie tonąć, na szczęście nic takiego się nie stało. 

Po krótkiej przejażdżce po kolorowym, wesołym i tętniącym życiem dnie morskim 

Mikołajek znalazł się przed ogromnymi wrotami, prowadzącymi do równie wielkiego 

pałacu. Składał się on z miliona muszelek, wodorostów i innych rzeczy, cały był w kolorach 

koralowców, a wszędzie pływały ryby, a także rekiny Jednak nikt nie zjadał siebie 

nawzajem. Mikołajek zapatrzony w to wszystko nie zdawał sobie sprawy, że właśnie 

znajduje się w ogromnym królestwie króla morza.  

Delfiny zaprowadziły go do środka, gdzie zobaczył długi czerwony dywan 

wykonany z wodorostów, który prowadził prosto do ogromnego tronu, wykonanego 

z perłowców, na którym miał zaszczyt siedzieć wysoki mężczyzna z ogromnym trójzębem 

w dłoni. Znaleźli się przed tronem, a delfiny lekko pochyliły głowę, jeden podszedł do 

władcy i szepnął mu coś do ucha, po czym odpłynął razem z drugim do wyjścia. 

-Po cóż przychodzisz do mojego królestwa złodzieju? – krzyknął król. 

Oszołomiony wszystkimi zdarzeniami Mikołajek walnął się po twarzy, by upewnić się, czy 

to na pewno nie jest sen. 

- Przyszedłem tu, o wielki królu morza, by prosić o ugaszenie pożaru panującego na ziemi, 

ponieważ zrobiłem niedobrą rzecz i chcę prosić o twą łaskę – rzekł donośnym tonem 

Mikołajek. 

- A jaki jest w tym mój interes, że ugaszę pożar na ziemi? Przecież mnie, ani moim 

poddanym tutaj nie zagrozi. 

Po tych słowach Mikołajek załamał się, wiedział, że nie ma żadnych argumentów, by 

przekonać króla do ugaszenia pożaru, jedyną jego nadzieją było to, że król zgodzi się 

z dobrego serca. 

- Nie mam nic do zaoferowania, mogę jedynie zapewnić, że ludzie będą ci wdzięczni 

do końca świata, będą składać dary- zaimprowizował. 

- Nie, nie potrzebuje tego, jednak w moich szeregach przydałby się nowy sługa – Mikołajka 

opanował stres. Wiedział, że to będzie jedyna opcja. Władca przez chwilę się zastanawiał, 

a potem kontynuował – będziesz moim sługą i oddasz wszystkie skradzione rzeczy 

właścicielom. 

Mikołaj zgodził się i podziękował, a po chwili przypłynęły delfiny i zabrały go z powrotem 

na brzeg. 

   Przez co Mikołajek znów wrócił do rzeczywistości i zobaczył jeszcze większą chmurę 

dymu oraz jak piękne zielone lasy powoli zamieniają się w szare pełne smutku. Wiedział, 

że czas działa na jego niekorzyść, więc w pośpiechu udał się do swojej skrytki, wziął 

wszystkie skradzione rzeczy, a także kartkę i długopis i napisał krótkie informacje. Wcisnął 

na głowę kaptur i poszedł do miasta. Widział, jak ludzie w pośpiechu pakują rzeczy, pakują 

wszystko do wozów i odjeżdżają. Miasto przepełnione było żalem. Mikołajek szedł dalej, 

zostawiając, co jakiś czas worek ze skradzionymi skarbami, a także liścikiem. Na ulicach 

nie było już dzieci ani niczego szczęśliwego, ludzie często rzucali ostatnie spojrzenie na 

swój dobytek i odjeżdżali ze łzami w oczach. Gdy Mikołajek oddał wszystkie skradzione 

rzeczy, wrócił nad brzeg. Znów podziwiając wschód słońca, wiedział, że robi dobrze, skulił 

powieki i gdy je z powrotem otworzył był delfinem, a gdy spojrzał za siebie zobaczył 

wielką ulewę, chociaż niebo było bezchmurne, które w sekundę zgasiło pożar, a z daleka 

wydobył się okrzyk radości. 
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