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Po !mierci Marleya, Scrooge nie star" z#szyldu nazwiska wspólnika. 
Nad drzwiami biura widnia"a zatem dotychczasowa tabliczka z#b"ysz-
cz$cym napisem »Scrooge i#Marley«. W decyzji tej nie by"o nic dziw-
nego, bowiem wszyscy interesanci znali przedsi%biorstwo w"a!nie pod 
t$ nazw$. Tak te& pozosta"o. Czasami, co prawda, zdarza"o si%, &e nowi 
kupcy, nierozeznani w#biznesie i#stawiaj$cy w#nim swe pierwsze kroki, 
nazywali Scrooge’a panem Marleyem. On jednak nie protestowa" i#nie 
wyprowadza" ich z#b"%du. Dla niego liczy"a si% tylko 'rma i#nic poza ni$ 
nie mia"o znaczenia.

Warto w#tym miejscu podkre!li( istotn$, zw"aszcza dla dalszej opo-
wie!ci, jego cech%. Otó& Scrooge by" chciwcem, prawdziwym dusigro-
szem, cho( okre!lenia te nie odzwierciedlaj$ w#pe"ni jego prawdziwego 
oblicza. Scrooge by" bowiem sk$pcem nad sk$pcami! Ten stary grzesz-
nik !ciska" w#swej gar!ci wszystko tak mocno, &e je!li raz ju& co! wpad"o 
w# jego szpony, nie by"o takiej si"y, by to od niego odzyska(. Z#ka&de-
go klienta potra'" wyrwa(, wykr%ci(, wydusi( dos"ownie wszystko, do 
ostatniego pensa. By" twardy i#ostry jak kamie), a#do tego milcz$cy i#za-
mkni%ty w#sobie. Lodowaty ch"ód, który wype"nia" jego serce, wp"yn$" 
równie& na oblicze starca, które zmienia"o si% i#deformowa"o ka&dego 
dnia. Wewn%trzny mróz, który sam wyhodowa" i#piel%gnowa" w#swym 
sercu, wykrzywi" i#skurczy" mu twarz, na czole odciska" coraz to nowe 
zmarszczki i#bruzdy, uwypukla" i#tak ju& niezwykle spiczasty nos, zaci-
sn$" mocno w$skie, sine usta. Widoczny by" równie& w#zimnym, sta-
lowym wr%cz spojrzeniu, które potra'"o zmrozi( ka&dego. Sztywna 
postawa, suchy i#skrzypi$cy g"os, bia"awy szron na g"owie, a#tak&e spi-
czasty podbródek i#nastroszone brwi, to wszystko sprawia"o, &e swym 
wygl$dem upodobni" si% wr%cz do ostrego gwo*dzia. Gdziekolwiek si% 
pojawia", roztacza" wokó" siebie lodowat$ atmosfer%. Swoj$ obecno!ci$ 
potra'" nawet ostudzi( biuro podczas upa"ów. 
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Pogoda te& nie wywiera"a na nim &adnego wra&enia. Gor$ce s"o)ce 
podczas upa"ów nie potra'"o go ogrza(, a#najgorsze zimy nie mrozi"y 
jego i#tak lodowatego serca. +aden wiatr nie by" od niego ostrzejszy. Nie 
dokucza"y mu zreszt$ &adne problemy otaczaj$cego go !wiata. Nic nie 
zwraca"o jego uwagi. Wszystko to, co dzia"o si% wokó" niego, by"o mu 
doprawdy oboj%tne. Liczy" si% tylko dobry interes i#jak najwi%kszy zysk.

Nikt te& nigdy nie zatrzymywa" go na ulicy, by z#u!miechem zapy-
ta(: „Dzie) dobry panie Scrooge. Jak si% pan ma? Co u#pana s"ucha(? 
Mo&e wpadnie pan do nas z#wizyt$?” +aden &ebrak nigdy nie poprosi" 
go o#ja"mu&n%, &adne dziecko nie odwa&y"o sie spyta( o#godzin%, a#za-
gubiony przechodzie) o#drog%. Nawet psy, prowadz$ce niewidomych, 
wyczuwa"y od niego wy"$cznie ch"ód i#ozi%b"o!( i#gdy tylko si% pojawia", 
natychmiast odci$ga"y swych w"a!cicieli jak najdalej. A poruszaj$ce si% 
nerwowo psie ogony próbowa"y powiedzie(: „Czasem lepiej by( niewi-
domym, ni& mie( tak zimne i#bezduszne spojrzenie”.

„Có& na to Scrooge?” – zapytacie. Wszak takie wyobcowanie musia"o 
przecie& by( dla niego niezwykle przykre? Nic bardziej mylnego! Scrooge 
nic sobie nie robi" z#reakcji otoczenia. Wr%cz przeciwnie. Tego w"a!nie pra-
gn$" i#taki swój wizerunek !wiadomie ukszta"towa". Nie interesowa"o go 
kroczenie szerok$ drog$ wraz z#t"umem. Nie interesowali go inni ludzie. 
Wola" przemierza( w"asne, wydeptane !cie&ki, a#swym wygl$dem i#za-
chowaniem odstrasza( wszystkich od siebie. Taki by" jego plan, który od 
lat z#zadowoleniem realizowa". Tak te& mija"y mu kolejne dni i#tygodnie.

Nadszed" wreszcie najpi%kniejszy i# najbardziej oczekiwany dzie) 
w#roku – Wigilia Bo&ego Narodzenia. Stary Scrooge siedzia", jak zwy-
kle bardzo zapracowany, w#swoim biurze. Zima by"a wyj$tkowo ponura. 
Ostry mróz i#przenikaj$ca mg"a powodowa"y, &e przechodnie, których 
s"ycha( by"o za oknem, chuchali w#zmarzni%te d"onie, rozcierali zgrabia-
"e ramiona oraz tupali rytmicznie nogami, by cho( troch% si% rozgrza(. 

Scrooge jednak nie zwraca" na nich uwagi. Cho( na pobliskiej wie&y ze-
gar wybi" dopiero trzeci$, to za oknem rozci$ga" si% ju& wieczorny, g%sty 
i#lepki, mrok. ,wiat"a !wiec, które migota"y w#okolicznych oknach, przy-
pomina"y rude, rozmazane, niewyra*ne plamy na tle g%stego powietrza. 
Wszechobecna mg"a próbowa"a ka&dym najmniejszym zakamarkiem, 
nawet dziurkami od klucza, dosta( si% do wn%trza domów, by i#tam za-
znaczy( obecno!( zimy. Rozmywa"a te& wszystko wokó" i#sprawi"a, &e 
przeciwleg"e budynki, ze wzgl%du na do!( w$sk$ uliczk%, przy której si% 
znajdowa"y, przypomina"y nierealne widma.

Drzwi do pokoju Scrooge’a by"y otwarte, musia" mie( bowiem na 
oku swojego pracownika, który, w#ma"ej, ciasnej i#wyj$tkowo ponurej 
izdebce, przepisywa" listy. W kancelarii w"a!ciciela pali" si% niewielki 
ogie). Niestety, w#pokoju kancelisty panowa" mrok i#zimno, a#w#komin-
ku tli" si% zaledwie jeden s"aby w%gielek. Biedak od d"u&szego czasu nie 
odwa&y" si% rozpali( wi%kszego ognia, gdy& ca"y zapas w%gla znajdowa" 
si% w#pokoju jego pracodawcy, a#gdy kancelista wcze!niej kilkukrotnie 
wszed" z#szufelk$ po odrobin% opa"u, Scrooge zagrozi" mu zwolnieniem 
z# pracy. M%&czyzna okr%ci" zatem szyj% d"ugim szalikiem i# próbowa" 
rozgrza( zmarzni%te d"onie przy niewielkiej !wiecy.

– Weso"ych !wi$t, wujku! Niech ci% Bóg b"ogos"awi – rozleg" si% 
nagle m"ody i#niezwykle d*wi%czny g"os. Okaza"o si%, &e to siostrzeniec 
Scrooge’a wpad" do niego z#niespodziewan$ wizyt$. M"odzieniec rozcie-
ra" zmarzni%te d"onie.

– Có& to za bzdury! – burkn$" zirytowany Scrooge.
– Wuju, ,wi%ta Bo&ego Narodzenia to &adne bzdury. Przecie& na-

prawd% tak nie uwa&asz?
– Owszem, tak w"a!nie uwa&am. ,wi%ta to prawdziwe bzdury. Weso-

"ych !wi$t?! Dlaczego, twoim zdaniem, w"a!nie w#tym czasie mamy by( tacy 
weseli? I z#czego ty tak si% osobi!cie radujesz? Przecie& jeste! biedakiem.
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– Ju& dobrze, wujku. Nie z"o!( si% tak – odpowiedzia" uspokajaj$co 
siostrzeniec. I po chwili doda" – A czemu ty jeste! taki smutny i#zgorzk-
nia"y? I dlaczego nie potra'sz cho( na chwil% oderwa( si% od tej nudnej 
pracy i#rachunków? Przecie& jeste! wystarczaj$co bogaty.

– Co za bzdury – zawo"a" Scrooge, który nie potra'" tak szybko 
znale*( lepszej odpowiedzi. 

– Nie gniewaj si% na mnie, wujku.
– Jak mam si% nie gniewa(, kiedy na tym !wiecie &yje wielu g"up-

ców i#wariatów takich jak ty? Weso"ych !wi$t! Daj mi wreszcie spokój 
z# t$ wasz$ weso"o!ci$! Zastanowi"e! si% chocia&, czym dla was jest to 
ca"e Bo&e Narodzenie? To czas wzmo&onych, zupe"nie niepotrzebnych, 
wydatków, na które zazwyczaj i#tak brakuje wam pieni%dzy. Te wszyst-
kie choinki, prezenty, wystawne kolacje dla go!ci! I po co to wszystko? 
Poza tym w#!wi%ta uzmys"awiasz sobie, &e znów jeste! o#rok starszy, ale 
na twoim koncie nie przyby" ani jeden pens. Przez ostatnich dwana!cie 
miesi%cy nie powiód" si% tobie &aden interes, zero zysków, tylko same 
straty. Straty! Gdyby to ode mnie zale&a"o – doda" szybko, pod wp"y-
wem gwa"townie narastaj$cego oburzenia i#irytacji – to ka&dego takiego 
g"upca, który biega od domu do domu z#radosnym okrzykiem „Weso-
"ych !wi$t” powinno si% ugotowa( w# jego w"asnym !wi$tecznym pud-
dingu, a# nast%pnie pochowa( z# wetkni%t$ ko"o serca ga"$zk$ choinki. 
Tak w"a!nie!

– Wujku, jak mo&esz... – zawo"a" siostrzeniec, który jeszcze chcia" 
co! doda( w#obronie !wi$t, jednak Scrooge nie da" mu doj!( do g"osu. 

– Siostrze)cze! – przerwa" surowo starzec. – Obchod* sobie !wi%ta, 
tak ja ci si% podoba, a#mi pozwól obchodzi( je na swój sposób.

– Przecie& ty ich wcale nie obchodzisz, wuju.
– I niech tak zostanie! Twoja weso"o!(, jak do tej pory, nie przynio-

s"a ci zbyt wiele korzy!ci.
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– Przyznaj%, wujku, &e nie mam takich zdolno!ci handlowych, jak ty 
i#nie zawsze potra'% wykorzysta( nadarzaj$c$ si% okazj%. Ale to nieistot-
ne. Przecie& ,wi%ta Bo&ego Narodzenia, to nie tylko poszanowanie dla 
wielowiekowej tradycji, to najpi%kniejsza chwila w#roku, chwila dobroci, 
przebaczenia uraz, mi"osierdzia, to czas zabawy, rado!ci, przyjemno!ci. 
W tym dniu wszyscy ciesz$ si% i#wesel$; zapominaj$ o#ró&nicach wyni-
kaj$cych z#posiadanego maj$tku czy stanowiska w#pracy. Cz"owiek wi-
dzi wówczas w#drugim cz"owieku brata, towarzysza, przyjaciela – a#nie 
wroga. Dlatego, cho( w#!wi%ta nigdy nie zdoby"em nag"ej fortuny, przy-
nios"y mi przez te wszystkie lata wiele dobrego i#wiele mnie nauczy"y. 
I#dlatego wo"am z#rado!ci$: „Weso"ych, b"ogos"awionych !wi$t!”.

W tym momencie z#pokoju obok dobieg"o ciche kla!ni%cie. To kan-
celista, który s"ysza" ca"$ t% rozmow%, odruchowo przyklasn$" w#d"onie 
na znak, &e zgadza si% ze s"owami siostrze)ca. Gdy u!wiadomi" sobie, co 
zrobi", chwyci" w#przera&eniu znajduj$ce si% nieopodal c%gi i#zacz$" ner-
wowo grzeba( w#ogniu, w#wyniku czego zgasi" niechc$cy ostatni pal$cy 
si% w%gielek. 

Rozw!cieczony Scrooge, który od razu zauwa&y" niestosowne za-
chowanie swojego pracownika, zawo"a" gniewnie – Je!li jeszcze raz 
us"ysz% co! podobnego, to zamiast !piewa( !wi$teczn$ kol%d%, b%dzie 
pan p"aka" nad straconym stanowiskiem. A co si% tyczy ciebie, mój sio-
strze)cze, to przyznaj%, &e jeste! doskona"ym mówc$. Dziwi% si% zatem, 
&e do tej pory nie dosta"e! si% do parlamentu, gdzie móg"by! realizowa( 
swoje krasomówcze zdolno!ci.

– Przepraszam wujku. Nie gniewaj si% ju&. Mo&e po prostu przyj-
dziesz do nas jutro na obiad?

– A id* do diab"a! – wrzasn$" w!ciek"y Scrooge. 
– Ale dlaczego, wujku...? – nie poddawa" si% m"odzieniec.
– A dlaczego si% o&eni"e!? – zapyta" nagle Scrooge.

– Bo si% zakocha"em.
– Zakocha"em! – powtórzy" ironicznie Scrooge. – To dopiero bzdu-

ra! Id* ju&. Dobranoc.
– Wuju, przecie& przed moim !lubem równie& mnie nie odwiedza"e!.
– Dobranoc! – powtórzy" stanowczo Scrooge.
– Niczego od ciebie nie chc%, o#nic ci% nie prosz%, dlaczego nie mo-

&emy by( przyjació"mi?
– Dobranoc!
– Twoja zawzi%to!( sprawia mi wiele bólu, wuju. Przecie& w#niczym 

ci nie zawini"em. Przykro mi, &e nie potra'sz ust$pi( i#zmieni( swoje-
go post%powania, jednak mimo tego zamierzam sp%dzi( ten !wi$teczny 
czas w#sposób radosny i#weso"y, a#tobie &ycz% weso"ych !wi$t!

– Dobranoc – wysycza" przez zaci!ni%te z%by Scrooge, a#jego usta 
zmieni"y barw% z#sinej na bia"$.

Siostrzeniec wyszed" bez s"owa z#pokoju. Zatrzyma" si% jeszcze na 
chwil% przy kanceli!cie, któremu równie& z"o&y" &yczenia. Ku jego zdzi-
wieniu, ten biedny cz"owiek, przemarzni%ty do szpiku ko!ci, przyj$" je 
o#wiele gor%cej ni& stary Scrooge i#równie& &yczy" m"odzie)cowi weso"ych 
!wi$t. W podzi%kowaniu odprowadzi" nawet go!cia a& do przedpokoju.

– Jeszcze jeden g"upiec – mrukn$" Scrooge z#gniewem, gdy us"ysza" 
s"owa kancelisty. – Ten n%dzarz, który ma na utrzymaniu &on% i#groma-
d% dzieciaków, zarabia u#mnie zaledwie 15 szylingów tygodniowo. I on 
mówi o#weso"ych !wi%tach! To dopiero dziwactwo i#g"upota. W domu 
wariatów s$ rozs$dniejsi ludzie ni& ci dwaj szale)cy.

Tymczasem kancelista, po po&egnaniu siostrze)ca Scrooge’a, 
wprowadzi" do pokoju swojego prze"o&onego nowych go!ci. Byli to 
dwaj przystojni i#zadbani m%&czy*ni, o#mi"ej powierzchowno!ci, którzy 
w#swych d"oniach trzymali spore pliki dokum’ntów. Nieznajomi zdj%li 
z#g"owy kapelusze i#skierowali swe kroki prosto przed biurko Scrooge’a. 
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– Czy to przedsi%biorstwo Scrooge i#Marley? – spyta" uprzejmie je-
den z#nich, zerkaj$c wcze!niej na trzymane w#d"oni dokumenty. Uk"oni" 
si% przy tym nisko.

– Pan Marley nie &yje. Dzisiejszej nocy mija dok"adnie siedem lat 
od jego !mierci – odburkn$" Scrooge, który ci$gle roztrz$sa" nieproszo-
n$ wizyt% swojego siostrze)ca. 

– Mamy zatem nadziej%, &e, zarówno w#swoim, jak i#zmar"ego imie-
niu, wesprze pan nasz$ organizacj% hojnym datkiem – odpowiedzia" 
m%&czyzna i# pokaza" przedsi%biorcy pe"nomocnictwo, upowa&niaj$ce 
do zbierania sk"adek na cele charytatywne.

Gdy tylko Scrooge us"ysza" s"owo hojny, jego twarz przeszy" gry-
mas prawdziwego wstr%tu, a#brwi nastroszy"y si% gniewnie, wyra&aj$c 
tym samym dobitnie, co ich w"a!ciciel my!li o#tego typu przedsi%wzi%-
ciach. Natychmiast odda" nieznajomemu dokument, a#gest ten wykona" 
tak pr%dko, jakby chcia" si% wraz z#pe"nomocnictwem pozby( jednocze-
!nie obu natr%tów. M%&czyzna nie da" si% jednak tak "atwo zby( gestem 
Scrooge’a, si%gn$" po pióro i#kontynuowa":

– Panie Scrooge, liczymy, &e w#tym !wi$tecznym okresie, kiedy na-
sze serca przepe"nione s$ rado!ci$ i#mi"osierdziem, uda nam si% cho( 
cz%!( tej rado!ci sprezentowa( najbardziej potrzebuj$cym osobom. Dla-
tego mamy nadziej%, &e równie& pan zechce wspomóc nasz$ akcj%. S$ 
tysi$ce osób, których nie sta( na najpotrzebniejsze rzeczy, a#które dla 
nas s$ codzienno!ci$. Setki tysi%cy innych ludzi walczy ka&dego dnia 
o#egzystencj% swoj$ i#swoich najbli&szych.

– A nie ma wi%zie)? – zapyta" ironicznie Scrooge.
– Niestety, jest ich a& zbyt wiele – odpowiedzia" nieznajomy i#opu-

!ci" niepewnie pióro.
– A przytu"ki? Chyba nie s$ zamkni%te? – mówi" dalej, coraz bar-

dziej poirytowany, Scrooge.

– Nie i#oby nic w# tej kwestii si% nie zmieni"o – odrzek" drugi 
m%&czyzna.

– A co z#przytu"kami z#obowi$zkiem pracy?! I prawem reguluj$cym 
kwestie pomocy ubogim i# &ebrakom? – prawie wykrzykn$" Scrooge.

– Instytucje te s$ przepe"nione. A rz$d opracowuje kolejne rodzaje 
pomocy dla tych biedaków, ale...

– A ju& si% przerazi"em – przerwa" Scrooge – &e zrezygnowano 
z#dzia"alno!ci tych po&ytecznych zak"adów. Ciesz% si%, &e tylko *le pa-
nów zrozumia"em.

– Niestety, instytucje te nie s$ w#stanie pomóc wszystkim potrze-
buj$cym. To zaledwie kropla w# ogromnym morzu ludzkich potrzeb 
i#n%dzy. Dlatego nasza organizacja, korzystaj$c z#tego !wi$tecznego, ra-
dosnego czasu, postanowi"a przeprowadzi( zbiórk% pieni%dzy na najpo-
trzebniejsze artyku"y dla ubogich: chleb, mi%so, w%giel... Pomoc jest nie-
zb%dna zw"aszcza teraz, gdy za oknem mamy tak mro*n$ i#dokuczliw$ 
zim%. Jak$ kwot% mam zapisa( przy pana nazwisku?

– +adn$! 
– Zatem rozumiem, &e chce pan by( anonimowym darczy)c$?
– Chc%, &eby!cie dali mi spokój! – wysycza" Scrooge. – Je!li ju& 

pytacie mnie tak uprzejmie, czego sobie &ycz%, to w"a!nie taka jest 
moja odpowied*. Nic wi%cej. Nie rozumiem tej ca"ej !wi$tecznej ra-
do!ci i# weso"o!ci, uczucia te s$ mi zupe"nie obce, dlaczego zatem 
mia"bym finansowa( zabaw% i#rozrywk% pró&niakom i#nieudaczni-
kom? P"ac% podatki, zatem wspieram utrzymanie przeró&nych in-
stytucji nios$cych pomoc. A koszty te s$ dla mnie znaczne. Wszy-
scy ci, którzy potrzebuj$ pomocy, niech skorzystaj$ z#pa)stwowych 
przytu"ków. 

– Jak ju& wspomnieli!my, przytu"ki te s$ przepe"nione. Wiele osób 
nie mo&e si% tam dosta(, a#jeszcze inni woleliby raczej umrze( ni&... 
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– Skoro wol$ umrze(... – przerwa" Scrooge – to niech umieraj$. 
W#ten sposób zmniejszy si% przynajmniej przeludnienie i#problem sam 
si% rozwi$&e. Prosz% wybaczy(, ale nie znam si% na tym i#nie mam czasu 
na dalsz$ rozmow%. 

– Szanowny panie Scrooge, gdyby zechcia" pan chocia& zapozna( 
si% ze szczegó"ami, mo&e wtedy...

– Powiedzia"em ju&, &e si% na tym nie znam! Mam i#tak urwanie 
g"owy z#w"asnymi interesami. +egnam panów!

Nieznajomi zrozumieli, &e dalsze t"umaczenia oraz wyja!nienia 
i#tak nie zmieni$ postawy przedsi%biorcy. Po&egnali si% zatem i#opu!cili 
biuro. Scrooge wróci" do przerwanej niespodziewanymi wizytami pracy 
i#stwierdzi" z#zadowoleniem, &e ostatnia rozmowa, a#zw"aszcza jej osta-
teczny efekt, bardzo mu poprawi"y humor.

Tymczasem za oknem mg"a stawa"a si% coraz g%stsza, pot%guj$c 
jeszcze i#tak ju& nieprzeniknion$ ciemno!(. Ulicami przebiegali prze-
chodnie z# migoc$cymi s"abym blaskiem pochodniami i# latarniami. 
Niektórzy z# nich pomagali wo*nicom o!wietla( drog% przed powo-
zami zaprz%&onymi w# konie. Z wie&y ko!cielnej, zagl$daj$cej na co 
dzie) przez gotyckie okno do gabinetu Scrooge’a, a#która teraz zosta"a 
zupe"nie poch"oni%ta przez mg"%, odzywa" si% przeci$g"y j%k staro&yt-
nego dzwonu. Ko!cielny zegar wybija" kolejne godziny, pó" godziny 
i#kwadranse, a#przemarzni%ci przechodnie mieli wra&enie, jakby i#on 
szcz%ka" z%bami pod wp"ywem przenikaj$cego ch"odu. Robi"o sie co-
raz zimniej. Na rogu ulicy grupa robotników spawaj$cych rury gazo-
we rozpali"a wielkie ognisko, wokó" którego zebra" si% t"um obdartych 
i#dr&$cych z#zimna doros"ych i#dzieci. Przemarzni%ci ludzie przepy-
chali si% bli&ej ognia, by ugrza( zgrabia"e r%ce, a#ich pe"en zachwytu, 
wdzi%czno!ci i#chciwo!ci wzrok próbowa" po&re( gor$cy, niebieski p"o-
mie), jakby chcieli nim sobie wype"ni( wn%trza i#rozprowadzi( ciep"o 

do ka&dej komórki cia"a. Wokó" zmarzni%tego kranu od miejskiego 
wodoci$gu utworzy"y si% grube, lodowate sople, które przypomina"y 
swym wygl$dem komiczn$, a#wr%cz przera&aj$c$ brod%. ,wiat"a z#oko-
licznych sklepów i# magazynów rzuca"y ciep"y blask na blade twarze 
przechodniów. Wystawy sklepów kolonialnych i#mi%snych wygl$da"y 
tak wspaniale, &e a& trudno by"o uwierzy(, &e kusz$ swym wygl$dem 
wy"$cznie dla zysku ich w"a!cicieli, &e nie kryje si% za tym jaki! g"%b-
szy, artystyczny cel. W pot%&nym zamku Mansion-House jego w"a!ci-
ciel – tutejszy burmistrz – wydawa" w"a!nie rozkazy swoim kucharzom 
i#s"u&bie, którzy przygotowywali uroczyst$ wieczerz% wigilijn$. W in-
nej cz%!ci miasta biedny krawiec, skazany w#zesz"ym tygodniu przez 
owego burmistrza za pija)stwo na kar% w#wysoko!ci pi%ciu szylingów, 
dogl$da" na poddaszu !wi$tecznego puddingu, podczas gdy jego chu-
da i#niezwykle mizerna &ona, z#niemowl%ciem na r%ku, pobieg"a kupi( 
u#s$siedniego rze*nika kawa"ek mi%sa. 

Mg"a nadal g%stnia"a i#oblepia"a swymi mackami wszystko dooko-
"a! Rós" te& przera&aj$cy, przenikaj$cy do najg"%bszych tkanek zi$b! Pod 
drzwiami biura Scrooge’a pojawi" si% ma"y kol%dnik o#zsinia"ym nosku, 
który przybli&y" si% do szpary w#drzwiach, by uczci( Bo&e Narodzenie 
piosenk$. Jednak zd$&y" za!piewa( tylko kilka pierwszych wyrazów 
„Hej kol%da, kol%da!”, gdy& rozgniewany przedsi%biorca tak gwa"townie 
chwyci" w#swe d"onie le&$cy na stole linia", &e przera&ony !piewak na-
tychmiast zamilk" i#czmychn$" jak oparzony, by unikn$( namacalnego 
kontaktu z#tym przedmiotem.

W ko)cu nadesz"a godzina zamkni%cia biura. Scrooge podniós" 
si% z# krzes"a, co by"o równie& niemym znakiem dla jego pracownika, 
&e mo&e uda( si% do domu. Biedak czeka" na to ju& od d"ugiego czasu. 
Szybko, by pracodawca si% jeszcze nie rozmy!li", zgasi" !wiec% i#wzi$" do 
r%ki kapelusz. 
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– Przypuszczam, &e jutro chcia"by pan mie( ca"y dzie) wolny od 
pracy? – zapyta" z#wyra*n$ zgry*liwo!ci$ Scrooge.

– Je!li nie ma pan nic przeciwko temu...
– Mam bardzo wiele. Powinienem w"a!ciwie odliczy( panu ten 

dzie) od wyp"aty. Wtedy dopiero narzeka"by pan na swoj$ krzywd% 
i#niesprawiedliwo!(. Jestem tego pewien! – Kancelista u!miechn$" si% 
niepewnie, jednak by" to niezwykle gorzki u!miech.

– Nie zdaje pan sobie sprawy – kontynuowa" Scrooge – &e taki wol-
ny dzie), kiedy nie mam z#pana &adnego, najmniejszego nawet po&ytku, 
jest dla mnie ogromn$ strat$ 'nansow$ i#niezap"acon$ krzywd$. 

M%&czyzna zauwa&y" nie!mia"o, &e to tylko jeden dzie) w#roku. 
– Có& za wyt"umaczenie, by tak bezkarnie si%ga( do kieszeni pra-

codawcy. Mam panu zap"aci( za nic, tylko dlatego, &e jest 25 grud-
nia... – odpowiedzia" Scrooge, zapinaj$c nerwowo guziki p"aszcza a& 
pod sam$ szyj%. – Dobrze, skoro tak bardzo panu zale&y na tym wol-
nym, prosz% nast%pnego dnia przyj!( do pracy wcze!niej, by odrobi( 
zaleg"o!ci i#zrekompensowa( mi t% nieobecno!(. Kancelista uroczy!cie 
potwierdzi", &e na pewno tak si% stanie, na co Scrooge tylko wzru-
szy" ramionami i#wyszed" z#gabinetu, mrucz$c pod nosem o#lenistwie 
i#pró&niactwie urz%dników. Kancelista b"yskawicznie zamkn$" biuro, 
poci$gn$" w#dó", ju& i#tak mocno !ci!ni%ty wokó" szyi, we"niany szalik 
i#spiesznie uda" si% do domu. Pod wp"ywem przeszywaj$cego zimna 
jego sylwetka skurczy"a si% jeszcze bardziej. Jednak rado!( ze zbli&aj$-
cej si% wigilii – pomimo nieprzyjemnej rozmowy ze Scrooge’em – wy-
pe"nia"a jego serce. Skr%ci" zatem szybko w#zau"ek i, potykaj$c si% na 
wy!lizganym chodniku, pobieg" szybko do domu, &eby zd$&y( zagra( 
jeszcze z#dzie(mi w#ciuciubabk%. 

II. W domu

Po wyj!ciu z#biura, Scrooge uda" si% do restauracji na obiad. Lokal, 
w#którym zazwyczaj si% sto"owa", nie cieszy" si% ani dobr$ opini$, ani kuch-
ni$, zatem posi"ek, który mu podano, równie& nie nale&a" do wykwint-
nych. Kiepskie jedzenie jednak nie przeszkadza"o Scrooge’owi. Przedsi%-
biorca skupi" bowiem ca"$ sw$ uwag% najpierw na czytaniu aktualnych 
gazet, a#nast%pnie, z#wyrazem nieskrywanej rado!ci, zaj$" si% zapisywa-
niem w#notesie dzisiejszych zysków oraz planów i#pomys"ów na kolejne 
dni. Zbli&a"a si% ju& pólnoc, gdy zako)czy" sporz$dzanie notatek, wsta" od 
sto"u i#poszed" do domu, by po"o&y( si% spa(. Lokal, który obecnie zajmo-
wa" sam, nale&a" kiedy! równie& do jego wspólnika. Mieszkanie, sk"adaj$-
ce si% z#kilku ciemnych pokoi, znajdowa"o si% w#wyj$tkowo ponurym bu-
dynku usytuowanym w#g"%bi niezwykle w$skiej uliczki. Ulica ta by"a tak 
ma"a i#niepozorna, a#sam budynek tak odosobniony, &e sprawia" wra&enie, 
jakby ukry" si% tu kiedy! podczas zabawy w#chowanego z#innymi domami, 
a#zgubiwszy drog%, nie móg" si% ju& st$d wydosta(. Dzi! ten sypi$cy si% ze 
staro!ci i#zapomniany dom, zamieszkiwany by" tylko przez Scrooge’a, co 
tylko pot%gowa"o jego ponury obraz. W pozosta"ych lokalach mie!ci"y si% 
magazyny i#sklepy, które po zmroku by"y ju& opustosza"e. Wokó" budyn-
ku roztacza"a si% zatem nieprzenikniona ciemno!(. Równie& dziedziniec 
by" zupe"nie nieo!wietlony, dlatego Scrooge, cho( wydawa"o si%, &e zna tu 
niemal ka&dy kamie), szed" po omacku i#musia" asekurowa( si% r%kami, 
by nie upa!(. Mg"a, która opad"a na miasto, ze zdwojon$ si"$ zaatakowa"a 
t% zapomnian$ uliczk% i#stary budynek, jakby chcia"a wcisn$( si% w#jego 
ka&d$ szczelin%. Oblodzone, otoczone licznymi soplami drzwi jeszcze 
bardziej pot%gowa"y to nieprzyjemne wra&enie, jakby na progu domu roz-
siad" si% jaki! przedziwny duch zimy i#tkwi" tam w#g"%bokim zamy!leniu.
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Na drzwiach domu, zamiast dzwonka, znajdowa"a si% ko"atka. Urz$-
dzenie to nie ró&ni"o si% niczym specjalnym od podobnych ko"atek za-
mieszczonych na setkach innych drzwi okolicznych budynków. Mo&e 
by"o ciut grubsze i#masywniejsze. To wszystko. Scrooge widywa" je ka&de-
go ranka i#wieczora, odk$d zamieszka" w#tym domu. Tym razem równie&, 
podczas wk"adania klucza do zamka drzwi, wzrok przedsi%biorcy mimo-
wolnie pad" na ko"atk%, jednak zamiast tak dobrze znanego urz$dzenia 
Scrooge z#przera&eniem ujrza"... twarz Marleya! W tym miejscu pozwo-
l% sobie na pewn$ dygresj%. Otó& Scrooge, jak przysta"o na prawdziwe-
go mieszka)ca Londynu, niezwykle trze*wo st$pa" po ziemi, a#do &ycia 
podchodzi" wyj$tkowo realnie. Nadmiernie pobudzona wyobra*nia czy 
my!lenie o# sferze nadprzyrodzonej by"y mu zupe"nie obce. Od !mierci 
Marleya nie wspomina" go tak&e, z#wyj$tkiem ostatniej rozmowy z#przed-
stawicielami fundacji, lecz ich te& tylko poinformowa", &e wspólnik zmar" 
siedem lat temu. I tyle. Sk$d zatem tak wyra*ne przywidzenie? Nie jaki! 
zamglony cie) czy niewyra*ny kszta"t, lecz prawdziwa twarz otoczona 
dziwnym, promieniuj$cym blaskiem? Marley patrzy" na Scrooge’a tak jak 
zazwyczaj, bez gniewu, spod podniesionych na czo"o okularów. Jego w"o-
sy by"y rozwiane i#potargane przez wiatr. Jednak to wzrok wspólnika na-
pe"ni" Scrooge’a prawdziwym przera&eniem. Oczy bowiem by"y otwarte 
i#zupe"nie nieruchome, wpatrzone w#jaki! oddalony, nieokre!lony punkt. 
Uczucie przera&enia pot%gowa"a grobowa blado!(. Ca"a ta nierealna sytu-
acja zmusi"a Scrooge’a do uzmys"owienia sobie jej absurdalno!ci. Przed-
si%biorca spojrza" zatem ponownie w# skupieniu na straszne widziad"o, 
lecz tym razem ujrza" tylko tak dobrze znan$ ko"atk%.

Cho( uczucie strachu od czasów dzieci)stwa by"o Scrooge’owi obce, 
tym razem przypomnia"o o#sobie ze zdwojon$ si"$. Przedsi%biorca jed-
nak zapanowa" nad nim, przekr%ci" klucz w#zamku i#wszed" do ciemnego 
przedpokoju. Z kieszeni p"aszcza wyci$gn$" !wieczk%, a#jej blask wkrótce 

o!wietli" niedu&e pomieszczenie. Zanim zamkn$" drzwi, spojrza" niepew-
nie za siebie, jakby chcia" si% upewni(, &e zjawa nie wciska si% do !rodka 
przez dziurk% od klucza. Za drzwiami by"o jednak ciemno, a#ko"atka, jak 
gdyby nigdy nic, wisia"a na swoim miejscu.

– Co za bzdura! – wykrzykn$" sam do siebie, jednocze!nie zatrzasku-
j$c gwa"townie drzwi od domu. Huk by" tak mocny, &e rozniós" si% g"u-
chym echem po ca"ym budynku, od piwnicy, po ka&dy pokój na pi%trze. 
Jednak ha"as nie zrobi" na nim &adnego wra&enia. Scrooge zamkn$" staran-
nie drzwi i#wszed" na ogromne, szerokie schody, !wiec$c sobie po drodze 
cienk$ !wieczk$. Niepozorny p"omyk !wieczki zupe"nie gin$" w#otacza-
j$cej wszystko wokó" ciemno!ci. Schody prowadz$ce na pi%tro by"y bo-
wiem tak szerokie, &e mog"aby po nich przejecha( nie tylko sze!ciokonna 
kareta, ale nawet karawan pogrzebowy z#ca"ym konduktem zmie!ci"by si% 
na tej konstrukcji. Scrooge jednak zupe"nie nie przejmowa" si% ciemno-
!ci$ i#oboj%tnie szed" na gór%. Ciemno!( przecie& niewiele kosztuje, wi%c 
przedsi%biorca tym bardziej j$ szanowa". Przed wej!ciem do mieszkania 
Scrooge rozejrza" si% raz jeszcze, by upewni( si%, czy wszystko na pew-
no jest w#porz$dku. Nast%pnie sprawdzi" salon oraz sypialni% – wszystko 
by"o tak, jak dawniej. Scrooge zajrza" pod stó", pod "ó&ko, a#nawet do wi-
sz$cego na ko"ku od szafy szlafroka, lecz nikogo nie by"o w#mieszkaniu. 
W kominku tli" si% niewielki ogie), a#na kominku sta"a 'li&anka, garnu-
szek z#kleikiem (od kilku dni Scrooge nie czu" si% najlepiej) oraz "y&eczka. 
Równie& w#sk"adziku rupieci nic si% nie zmieni"o – stare c%gi, &elazne ha-
czyki, kilka par zu&ytych butów, po"amane kosze, zardzewia"e gwo*dzie, 
umywalka, walizka i#jaki! stary kuferek – wszystko by"o na swoim miejscu.

Scrooge, zupe"nie ju& uspokojony, jeszcze raz obejrza" zamek i#prze-
kr%ci" dwukrotnie klucz. Nast%pnie rozebra" si%, zdj$" krawat, w"o&y" 
szlafrok i# panto-e, i# usiad" przed kominkiem, by wypi( przygotowany 
rano kleik. Niestety, ogie) pal$cy si% w# kominku by" tak niewielki, &e 
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przedsi%biorca musia" przysun$( si% do niego bardzo blisko, by poczu( 
cho( odrobin% ciep"a. Kominek w#mieszkaniu Scrooge’a ozdabia"y stare 
ka-e -amandzkie, przedstawiaj$ce sceny z#Pisma ,wi%tego. Na jednym 
by" Kain, na drugim Abel, na kolejnych córka faraona – królowa Saba, 
anio"ki na chmurach, Abraham i# Baltazar czy aposto"owie w# "odziach 
przypominaj$cych swymi kszta"tami pó"miski i#salaterki. Ozdobne ka-e 
prezentowa"y zatem ca"y przekrój ró&norodnych postaci, jednak Scrooge 
mia" nadal przed oczami przera&aj$ce widmo twarzy Marleya. Wspo-
mnienie zmar"ego sta"o si% tak silne i#namacalne, &e przedsi%biorca zu-
pe"nie nie potra'" si% go pozby(.

– Bzdury! – zawo"a" nagle i#zerwa" si% z#fotela – co za bzdury! – Scro-
oge zacz$" nerwowo przemierza( pokój wzd"u& i#wszerz. Powtórzywszy 
ten spacer kilkana!cie razy, usiad" ponownie. Zm%czony opar" g"ow% na 
fotelu, a# jego wzrok pad", zupe"nie przypadkiem, na umieszczony nad 
kominkiem dzwonek. Urz$dzenie po"$czone by"o specjalnym drutem 
z#piwnic$, jednak od wielu lat nikt z#niego nie korzysta". Nagle, ku ogrom-
nemu zdziwieniu i#przera&eniu Scrooge’a, dzwonek zacz$" si% porusza(. 
Pocz$tkowo jego ruchy by"y ledwie zauwa&alne i# towarzyszy" im cichy, 
st"umiony d*wi%k. Jednak stopniowo d*wi%k dzwonka stawa" si% coraz 
bardziej natarczywy i#gwa"towny, a& nagle w#ca"ym domu rozdzwoni"y 
si% wszystkie dzwonki. Cho( ten przera&aj$cy ha"as trwa" mo&e minut%, 
Scrooge mia" wra&enie, jakby up"yn%"a ca"a godzina.

Cisza, która nagle zapad"a w#budynku, nie trwa"a d"ugo. Przerwa" j$ 
bowiem inny, równie przera&aj$cy odg"os. Z otch"ani piwnicy dochodzi" 
g"uchy d*wi%k – jakby kto! przeci$ga" d"ugi, &elazny "a)cuch po wszyst-
kich beczkach znajduj$cych si% w#magazynie w"a!ciciela winiarni. Prze-
ra&ony Scrooge przypomnia" sobie dawne opowie!ci swojej nia)ki o#na-
wiedzonych domach i#pot%pionych duchach ci$gn$cych za sob$ "a)cuchy 
i#kajdany. Tymczasem drzwi od piwnicy otworzy"y si% z#hukiem, a#d*wi%k 

– dobiegaj$cy pocz$tkowo z#samego do"u – zacz$" rozbrzmiewa( coraz 
wyra*niej, najpierw w#przedpokoju, a#nast%pnie na schodach prowadz$-
cych do jego mieszkania. Oniemnia"y z#przera&enia Scrooge teraz ju& nie-
zwykle wyra*nie s"ysza" kroki i#szuranie zbli&aj$cej si% postaci oraz zgrzyt 
ci$gni%tego po schodach "a)cucha.

– Bzdury! To jakie! bzdury! To wszystko tylko mi si% wydaje! – wy-
szepta" poblad"y Scrooge. W tym samy momencie straszne widmo bez naj-
mniejszego problemu przenikn%"o przez zamkni%te drzwi i#stan%"o przed 
nim po!rodku jego mieszkania. Tl$cy si% do tej pory w#kominku ogie) buch-
n$" nagle ogromnymi p"omieniami, a#z trzaskaj$cych w%gli wydoby" si% 
wyra*ny g"os „Poznaj% go, poznaj%. To widmo Marleya”. Potem ogie) zgas".

Oczom Scrooge’a ukaza"a si% ta sama twarz, co na drzwiach! Ta sama 
posta(! To Marley! W swojej zwyk"ej kamizelce, w#codziennych krótkich 
spodniach, w#butach w%gierskich, w#zaplamionym surducie. Posta( mia-
"a przymocowany do bioder pot%&ny "a)cuch, który oplata" j$ kilkukrot-
nie niczym ogromny, poskr%cany w$& i#ci$gn$" si% daleko po pod"odze. 
Ta niepoj%ta pl$tanina "a)cucha, k"ódek, kluczy, zamków, mosi%&nych 
klamer, do których przymocowane by"y przeró&ne ksi%gi rachunkowe 
i#ci%&kie, metalowe kasetki, tworzy"a naprawd% przera&aj$cy widok. Wra-
&enie to pot%gowa" obraz cia"a widma, które by"o tak przezroczyste, &e 
Scrooge wyra*nie widzia" dwa guziki przyszyte z#ty"u surduta.

Za &ycia wspólnika Scrooge wielokrotnie s"ysza", &e Marley nie ma 
serca, lecz nigdy nie przywi$zywa" wi%kszej wagi do tych s"ów. Teraz móg" 
si% o#tym przekona( na w"asne oczy, lecz przedsi%biorca jeszcze nie wierzy" 
w#to, co widzia". I cho( patrzy" na stoj$cego naprzeciwko niego wspólni-
ka, cho( przenika" jego cia"o i#czu" na sobie lodowaty wzrok zastyg"ych 
*renic, cho( rozpozna" wyra*nie dese) jego jedwabnej chustki zawi$zanej 
pod brod$ (kupili kiedy! razem ca"y tuzin takich chustek), to jego umys" 
jeszcze walczy" ze zmys"ami. Jeszcze nie móg" i#nie chcia" uwierzy(.
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