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Wła ma nie do skle pu
z ce ra mi ką

– Za to ka Del fi nów jest ci chym, spo koj nym miej scem.
Tyl ko pod czas sztor mu za mie nia się w prze ra ża ją cą ot -
chłań. Wiel kie fa le za le wa ją wte dy ca łą pla żę, a wiatr pró -
bu je otwo rzyć drzwi i okien ni ce domków. Na szczę ście
sztorm skoń czył się wczo raj wie czo rem, więc dziś le ży my
na ko cu na pla ży. Cio cia El lie czy ta książ kę, a mo ja ku zyn -
ka Jo i ja szu ka my skar bów, któ re wy rzu ci ło wczo raj roz -
hu la ne mo rze.

Słoń ce świe ci co raz moc niej. Jest go rą co i dusz no.
– Idzie my do re stau ra cji na pić się mro żo nej cze ko la dy –

de cy du je ku zyn ka Jo i w kła da klap ki. – No, idziesz?
Wsta ję i szyb kim kro kiem ru szam za nią. Mro żo na cze -

ko la da jest naj lep sza na upa ły. Tak sa mo jak lo dy.
W re stau ra cji za ma wia my ogrom ne por cje, wy cho dzi -

my na chod nik i sie dząc na kra węż ni ku, przy glą da my się
za to ce.

Sprze daw ca lo dów otwie ra sklep, a pa ni Hay ley wra ca
ze spa ce ru ze swo im ma łym, ku dła tym pie skiem. 
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Na gle drzwi skle pu z ce ra mi ką otwie ra ją się z hu kiem
i wy bie ga z nich prze ra żo ny wła ści ciel:

– Ra tun ku! Po mo cy! – krzy czy, bie ga jąc w kół ko. 
– Prze stęp stwo! Wła ma nie! Co za tra ge dia!

Pa ni Hay ley sta je, bie rze na rę ce swo je go New Yor ka
i przy glą da się zde ner wo wa ne mu sprze daw cy ce ra mi ki.

– Ależ są sie dzie! Co się sta ło? – py ta, pró bu jąc go prze -
krzy czeć.

– Ktoś wła mał się w no cy do mo je go skle pu! Znisz czył
cen ne dzie ła sztu ki! Wa zon! Na czy nie! Wszyst ko po tłu czo ne!

Kel ner i ku charz z re stau ra cji, ra zem z pa nem lo dzia -
rzem, pod cho dzą do wła ści cie la skle pu z ce ra mi ką.

– Niech się pan od su nie! Zo bacz my, co się sta ło! – mó -
wi kel ner i wcho dzi do skle pu.

Mo ja ku zyn ka Jo i ja na pal cach pod cho dzi my do drzwi
skle pu i zza ple ców kel ne ra za glą da my do środ ka.

Na pod ło dze le ży zbi ty wa zon i ka wał ki dziw ne go na czy -
nia. Blat sto łu zabrudzony jest roz la ną far bą.

– Pa nie ar ty sto, nie jest tak źle! Stra ty nie są ta kie du że! –
po cie sza sprze daw cę ce ra mi ki ku charz. – Czy coś zgi nę ło?

Wła ści ciel skle pu z ce ra mi ką w po śpie chu li czy wszyst -
kie dzba ny, wa zo ny i ta le rze. 

– Na szczę ście ni cze go nie skra dzio no – mó wi po chwi -
li. – Ale kto mógł to zro bić?

– Mo że my po móc w sprzą ta niu? – py ta na gle mo ja ku -
zyn ka, sztur cha mnie łok ciem i wcho dzi do skle pu.
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– No coś ty! – szep czę do niej ze zło ścią. – Ja nie chcę
te go za mia tać!

Jo od su wa mnie na bok, za sła nia usta rę ką i mó wi pro -
sto do mo je go ucha:

– Cii! Przyj rzy my się śla dom!
Nic nie od po wia dam,

tyl ko bio rę do rę ki
szu fel kę, mio tłę
i rów nież wcho dzę
do środ ka.



Roz bi te na czy nia le żą na pod ło dze, a na bla cie zro bi ła
się wielka jak naleśnik pla ma z roz la nej far by. Obok niej
wi dać od ci śnię te śla dy, jak by ma łe, okrą głe pie cząt ki.

– Co to za od ci ski? – za sta na wia się Jo. – Szko da, że nie
ma my tu szkła po więk sza ją ce go…

Przy glą da my się śla dom w mil cze niu. Nie ma wąt pli wo -
ści: zo sta wił je wła my wacz, któ ry w no cy wszedł do skle pu. 

– Dla cze go niczego nie skra dzio no? – mó wię do ku zyn -
ki, zmia ta jąc reszt ki ce ra mi ki z pod ło gi. – Po co zło dziej
wła mał się do środ ka?

Sprze daw ca ce ra mi ki wcho dzi do skle pu i sta je
przy drzwiach. Przy glą da się fu try nie, na ci ska kil ka ra zy
klam kę i stu ka pal cem w ścia nę obok włącz ni ka świa tła.

– Chy ba duch… – mó wi i pa trzy z prze ra że niem w na -
szą stro nę. – To mu siał być duch! Wszedł do skle pu przez
za mknię te drzwi! Bo prze cież nie wśli zgnął się przez ma -
lut kie okien ko w da chu, a tyl ko ono by ło otwar te!

Mo ja ku zyn ka Jo prze ry wa sprzą ta nie i pod cho dzi
do drzwi. Bie rze z rąk sprze daw cy klucz i do kład nie go
oglą da. 

– Rze czy wi ście. Za mek nie jest uszko dzo ny. Czy li zło -
dziej mu siał wejść tu taj, otwie ra jąc drzwi swo im klu czem.
Al bo…

– Al bo co? – de ner wu je się wła ści ciel skle pu.
– Al bo nic. Nie ma in nej moż li wo ści. Ża den czło wiek

nie przecisnąłby się prze cież przez to ma lut kie okien ko
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w da chu! Kto oprócz pa na ma klucz do skle pu? – py ta na -
gle Jo i od wra ca się w mo ją stro nę. 

– Nikt! – szep cze prze ra żo ny męż czy zna.
Pod cho dzę do mo jej ku zyn ki i szep czę jej do ucha:
– Mu si my zro bić plan dzia ła nia…
– Naj le piej za pisz my wszyst kie fak ty – pro po nu je Jo.
Bio rę do rę ki ogrom ny ka wał tek tu ry, gru by czar ny pi -

sak i spi su ję naj waż niej sze in for ma cje:

CO JUŻ WIE MY:

1. W no cy ktoś znisz czył przed mio ty w skle pie 

z ce ra mi ką.

2. Niczego nie skra dzio no.

3. Drzwi i za mek nie są znisz czo ne.

4. Był sztorm.

5. Na bla cie są ma łe, okrą głe śla dy.

6. Tyl ko sprze daw ca ma klucz.

– Tej za gad ki nie da się roz wią zać bez uży cia no wo cze -
sne go sprzę tu, ca łej gru py wy szko lo nych po li cjan tów, do -
świad czo nych de tek ty wów i psa! – ze łza mi w oczach mó wi
pan sprze daw ca, ner wo wo cho dząc po skle pie. – Co
za strasz na hi sto ria! Co za strasz na hi sto ria! Co za strasz -
na hi…
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– Nie ma my no wo cze sne go sprzę tu, ale ma my no tes
i dłu go pis – mó wię na gle po waż nym gło sem. – Mo ja ku -
zyn ka jest lep sza niż ca ła gru pa wy szko lo nych po li cjan tów,
a ja mo gę za stą pić do świad czo ne go de tek ty wa. Co do psa…

– Za raz bę dzie pies! – wo ła ura do wa na Jo i wy bie ga ze
skle pu. Po chwi li wra ca, nio sąc na rę kach New Yor ka, pie -
ska pa ni Hay ley. New York ra czej nie przy po mi na ty po -
we go psa po li cyj ne go. Jest ma lut ki, ja sny, ku dła ty, lu bi się
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ba wić i uwiel bia być no szo ny na rę kach. Ale prze cież pan
sprze daw ca nie po wie dział do kład nie, ja ki pies jest po -
trzeb ny do roz wią za nia ta jem ni cy.

Mo ja ku zyn ka sta wia psa na pod ło dze i gło sem po waż -
nym i do no śnym wy da je mu pierw sze po le ce nie:

– New York, szu kaj śla dów!
Pies pa trzy na nas ze zdzi wie niem. Od wra ca się przo -

dem do drzwi, gło śno pisz czy i szcze ka dwa ra zy.
– Wy czuł trop! – cie szy się Jo, otwie ra drzwi i wy cho -

dzi za psem na uli cę.
New York wę szy uważ nie wzdłuż kra węż ni ka, ko pie łap -

ką ma ły do łek w zie mi i ener gicz nie mer da ogon kiem.
– Coś zna lazł! – wo łam i pod cho dzę do psa.
New York pod no si tyl ną nóż kę i zo sta wia obok kra węż -

ni ka spo rą ka łu żę…
– No tak! Za po mnia łam, że naj pierw każ dy pies po li -

cyj ny mu si się wy siu siać – mó wi ze śmie chem Jo, bie rze
psa na rę ce i wno si z po wro tem do skle pu. 

– Słu chaj New York – mó wię do psa. – Tu nie ma żar -
tów! Znajdź ślad wła my wa cza! Bar dzo cię pro szę! 

Pie sek mer da ogon kiem, ob cho dzi ko ło garn car skie, wą -
cha pod sto łem, za glą da za szaf kę, wresz cie sta je
przy ogrom nej, wy so kiej ko mo dzie i pa trzy w gó rę, pisz -
cząc ra do śnie.

– Co jest na tej ko mo dzie? – py tam, bo na wet sto jąc
na pal cach, nie mo gę zaj rzeć na jej wierzch.
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– Sta ra skrzy nia z ga ze ta mi i pa pie rek po cze ko la dzie –
mó wi znie chę co ny sprze daw ca ce ra mi ki. Bie rze pa pier

po cze ko la dzie do rę ki i wy rzu ca go do śmie ci.
New York stoi bez ru chu i pisz czy co raz gło śniej.
– Wasz pies nic nie po mógł. To jest zwy kły żar łok, a nie

psi de tek tyw – wła ści ciel skle pu jest bli ski pła czu. – Chciał
tyl ko zjeść cze ko la dę!

Mo ja ku zyn ka Jo i ja pa trzy my na sie bie ze smut kiem.
– Dziw ne, że pies na dal pa trzy w to sa mo miej sce, cho -

ciaż tam już nie ma pa pier ka po cze ko la dzie – za sta na wiam
się na głos.

Sprze daw ca w za my śle niu dra pie się po gło wie, przy sta -
wia do ko mo dy drew nia ny sto łe czek, wcho dzi na nie go,
za glą da do skrzy ni z ga ze ta mi i ro bi dziw ną mi nę.

A po chwi li wyj mu je ze skrzy ni ślicz ne go kot ka.
– To jest ten wła my wacz! – śmie je się sprze -

daw ca i przy tu la do sie bie ko ta. – Schro nił się
tu przed sztor mem, wszedł przez okien ko
w da chu, a gdy pró bo wał wyjść, po roz bi jał
mo je ce ra micz ne dzie ła.

– I ma łap kę zabrudzoną far bą
– za uwa żam, gdy roz ra do wa ny
męż czy zna wtu la twarz w mię -
ciut kie fu ter ko zwie rza ka. – To
je go śla dy wi dzie li śmy na bla cie.
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– Mą dry New York! Od ra zu od na lazł kry jów kę wła my -
wa cza. – Ku zyn ka Jo z du mą głasz cze ma łe go pie ska. – Je -
steś naj mą drzej szym psem po li cyj nym w ca łej Za to ce
Del fi nów!

– Oczy wi ście! – mó wi sprze daw ca ce ra mi ki. – Do sta nie
ode mnie pysz ną kieł ba skę na ko la cję. I zro bię dla nie go
pięk ną no wą mi secz kę.

– A co bę dzie z ko tem? – py tam nie śmia ło.
– Chy ba nie mo gę go zo sta wić bez opie ki… – wzdy cha

męż czy zna. – Prze cież sam so bie wy brał mój sklep ja ko
bez piecz ną kry jów kę… Naj le piej za bio rę go do do mu.
Tam bę dzie szczę śli wy!

Sprze daw ca głasz cze ko ta po gło wie i szep cze mu
do ucha:

– Bę dziesz się na zy wał Roz bój nik.
Wy cho dzi my ze skle pu i od pro wa dza my New Yor ka

do do mu pa ni Hay ley. Wra ca my na pla żę i opo wia da my
cio ci El lie na szą dzi siej szą przy go dę. 
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Cio cia śmie je się, gdy słu cha o nie zwy kłym 
ta len cie ma łe go pie ska.

– I ten piesz czoch, ła kom czuch i śpioch od na lazł wła my -
wa cza? – nie mo że uwie rzyć. – Je stem z was dum na,
de tek tyw ki Tre ser ki, że po tra fi ły ście tak wy szko lić zwy kłe -
go ka na po we go pie ska.

– On nie jest ka na po wym pie skiem, cio ciu! – mó wi Jo.
– On jest praw dzi wym psem po li cyj nym. No, pra wie
praw dzi wym…
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Roz dział 4

Baj ka o Mio do wym Słon ku

Jak pa mię ta cie, kie dy ma ły Su seł był cho ry i le żał

w Kli ni ce, ma ma opo wia da ła mu baj kę o Mio do wym

Słon ku. Su sły uwa ża ją, że to praw dzi wa hi sto ria o ich

pra przod ku. 

Róż nie o tym mó wią Zwie rzę ta. Na przy kład

Niedź wie dzie z Za bor skie go La su też ma ją swo ją

opowieść. 

Był pięk ny dzień póź nej je sie ni. Dwa Niedź wiad -

ki, Więk szy i Mniej szy, szły so bie wzdłuż Dzię glo wej

Gór ki. Co ja kiś czas za trzy my wa ły się, kie dy zna la zły

coś do je dze nia. Zi ma już na pro gu, więc trze ba się

po rząd nie na jeść przed snem.
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Od le śni czów ki za Gór ką przy pły nął do nich cu -

dow ny za pach mio du z pa sie ki. Na wet nie po my śla ły,

że by tam za glą dać. Ma ma uprze dza ła, że pan Le śni -

czy bar dzo nie lu bi, kie dy otwie ra się ule i nisz czy.

Ka wa łek da lej, w Le sie, zna la zły zna ko mi te ro ba ki

pod ko rą sta re go bu ka, więc wy ja da ły je, pa zu ra mi od -

dzie ra jąc ko lej ne pła ty ko ry. Buk był spróch nia ły,

a ostat nia wi chu ra na wet po ła ma ła kil ka ko na rów.

Na gle coś kap nę ło na gło wę jed ne go z Mi siów. 

– Chy ba bę dzie pa dać – za mru czał. 

– Aha, chy ba tak, czu ję, jak pa da mi na nos – po -

wie dział dru gi. – Zli zał kro plę i sap nął ze zdu mie nia.

– To jest słod kie, bar dzo smacz ne! 

– Po każ, daj spró bo wać. – Więk szy za czął li zać

Mniej sze go. – Prze cież to jest miód! – wy krzyk nął.

– Z nie ba?! 

Niedź wiad ki za dar ły gło wy i zmru ży ły oczy, bo

spo mię dzy ga łę zi prze świe ca ło ja skra we słoń ce.
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Na nie bie nie zo ba czy ły ani jed nej

chmur ki, więc nie moż li we, że by to był

mio do wy deszcz. Sta ły z wy su nię ty mi ję zy ka mi i cmo -

ka ły. Z gó ry spa da ły kro ple mio du. Bar dzo słod kie

i lep kie, zło te i pach ną ce! Wspa nia łe! 

– No tak! – po wie dział Więk szy. – To ja sne! Słoń -

ce jest żół te, na pew no zro bio ne z pla strów mio du!

Kie dy nad cho dzi po łu dnie, miód ka pie pro sto na zie -

mię. Wy star czy tyl ko… ooo… wy sta wić ję zyk…

mmm… ja kie smacz ne… – Więk szy mla skał i ły kał

ko lej ne kro ple. – Miód i ro ba ki, wspa nia ły dzień! 

– Ale słoń ce nie za wsze jest żół te – za sta na wiał się

Mniej szy. – Cza sem jest pra wie bia łe al bo czer wo ne,

po ma rań czo we…

– Oj, ty ma ły Mi siu – lek ce wa żą co prych nął Więk -

szy. – Za le ży, z ja kie go mio du jest zro bio ne, wte dy

i ko lor jest in ny. Mo że być z aka cjo we go, gry cza ne go

al bo wrzo so we go, na przy kład. 
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– Aghaa… hjut ho li – po wie dział Mniej szy, bo

wła śnie pró bo wał się gnąć ję zy kiem do oka, w któ re

spa dła mio do wa kro pla. 

– No wła śnie – na to coś zgo dził się Więk szy. 

– Trze ba wejść na drze wo, bli żej słoń ca, bo część mio -

du za trzy mu je się na li ściach.

– Oj tak, oj tak. – Ma ły już się wła śnie wspi nał. 

– Za raz, ja pierw szy! – za wo łał brat. Zła pał

Mniej sze go za no gę i za czął ścią gać z drze wa.

Po chwi li obaj le że li na zie mi i tur la li się po stro mym

brze gu Je zio ra, nad któ rym stał buk. Wpa dli do wo dy,

aż chlu snę ło. Otrze pa li się, ry cząc na sie bie.

– Do brze – sap nął Więk szy. – Ja wcho dzę po jed -

nej stro nie pnia, a ty po dru giej. Ści ga my się! 

Skok na drze wo! Pry ska ko ra spod pa zu rów!

Więk szy po chwi li pa trzył z wy so ka, czy brat go nie

do ga nia. Na gle zde rzył się z czymś mięk kim i po czuł,

że coś za le wa mu oczy.

– Na po moc! – ryknął. – Na pa dło mnie! Krew le -

ci mi z gło wy! Ra tun ku! 
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Po chwi li obok nie go

był już Mniej szy. 

– Nie wrzeszcz tak!

Masz coś du że go żół te go

na gło wie. I żół te też

po to bie pły nie! I to

jest… – po li zał ucho bra ta

– to jest miód! Hur ra!

Wpa dłeś w ka wa łek

słoń ca przy cze pio ne go

do tej gru bej ga łę zi.

Ono jest ca łe z mio du,

rze czy wi ście!

– Eee… spe cjal nie

tak zro bi łem, że by

ci po ka zać, że nie

trze ba się bać

słoń ca. – Więk szy

zdjął z gło wy pla ster

mio du. – Masz, po jedz



so bie i nie mów póź niej ma mie, że się to bą nie opie -

ku ję. 

– Tak? – za chi cho tał Mniej szy. – Masz gło wę

i grzbiet w mio dzie. Ma ma przed snem bę dzie cię ca -

łe go wy li zy wać jak ja kie goś ma lut kie go Mi sia.

– Ci cho siedź i jedz – wark nął Więk szy – bo nic ci

nie dam, kie dy je steś ta ki wred ny!

Wkrót ce oka za ło się, że pla strów jest du żo. Le ża ły

w roz dar tej dziu pli zła ma ne go ko na ra. Niedź wiad ki

ja dły, mla ska ły i stę ka ły z lu bo ścią. 

W Le sie po wo li mil kły Pta ki, przy ci chał wiatr,

a słoń ce zmie rza ło ku za cho do wi. Mi sie zja dły wszyst -

ko. Wy li za ły dziu plę, ko nar, a na wet pień. Ob je dzo -

ne do mdło ści, nie zdar nie za czę ły zła zić z drze wa. 

– Uff, tro chę mi nie do brze – po wie dział Więk szy,

gdy już zna leź li się pod drze wem. 

– No oo, pod ko niec ten miód wca le nie był ta ki

smacz ny – za pisz czał Mniej szy w ata ku czkaw ki. –

Ciem no się ro bi, wra caj my do do mu, słoń ca już nie

ma… Ojej ku! Nie ma słoń ca… bo my śmy je ca łe zje -

dli! – wrza snął prze ra żo ny. – To przez cie bie, bo nie
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chcia łeś zo sta wiać ni cze go na póź niej! Co te raz bę -

dzie, co te raz bę dzie?! – pisz czał Mniej szy.

– A więc mó wi cie, że zje dli ście słoń ce? 

Niedź wiad ki sta ły przed ma mą ze spusz czo ny mi

gło wa mi. 

– I to dla te go ca li je ste ście w mio dzie, do którego

przykleiły się li ście, mech, pa tycz ki i bło to? To zna -

czy, że słoń ce jest z drew na i tra wy?

– Nie, ma mo – po cią gnął no sem Więk szy. – Z mio -

du. To wszyst ko prze ze mnie, bo ude rzy łem w słoń ce

gło wą, a póź niej je… zje dli śmy. 

– Hm – za mru cza ła ma ma. – Z te go, co wiem,

słoń ce jest roz ża rzo ną ku lą, któ ra ogrze wa wszyst kie

Zwie rzę ta na świe cie. Cho ciaż mo że coś się zmie ni ło,

od kąd Więk szy ude rzył w nie gło wą?

– Tak by ło, ma mo – za szlo chał Mniej szy. – Ale

on wca le nie chciał… By ło ta kie ja sne, a póź niej le ża -

ło w ka wał kach na ga łę zi. I ja też je ja dłem. A te raz

mnie bo li brzuch, bu uu…
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– No cóż – po wie dzia ła ma ma. – Nie mar tw cie się,

wszyst ko bę dzie do brze. Te raz idź cie się umyć do Je zio -

ra. Je den dru gie go. Póź niej do łó żek, bo na ko la cję

chy ba nie ma cie ocho ty? 

Na stęp ne go dnia ra no, gdy tyl ko Niedź wiad ki

otwo rzy ły oczy, zo ba czy ły, że na nie bie wscho dzi pięk -

ne, żół te i ja sne słoń ce.



– Ma mo, ma mo, jest! Jest słoń ce! Po patrz! Jak to

się sta ło? – Niedź wiad ki pod ska ki wa ły i pisz cza ły.

– Jest ta ka baj ka, któ rą wszyst kie ma my opo wia da -

ją swo im dzie ciom. – Niedźwiedzica uśmiechnęła

się. – Pew ne go dnia nasz pra pra dzia dek, kie dy jesz cze

był ma łym Mi siem, szedł wzdłuż Je zio ra i szu kał cze -

goś do je dze nia. Po pa trzył na żół te słoń ce nad La sem

i po my ślał, że słoń ce jest zro bio ne z mio du. Wszedł

na naj wyż sze drze wo, się gnął ła pą, chwy cił je i zjadł.

W no cy Niedź wiad ka bo lał brzuch, a nad ra nem za -

czął wy mio to wać. Dla te go słoń ce mo gło zno wu po ja -

wić się na nie bie. Od te go cza su tak dzie je się

co dzien nie. Słoń ce cho wa się przed no cą, by ra no

znów po ja wić się wy so ko. 

– To o mnie ta baj ka, ma mo? – ze zdu mie niem

spy tał Mniej szy.

– Tak, o to bie i o in nych ma łych Mi siach – po wie -

dzia ła ma ma, sztur cha jąc go no sem, co u Niedź wie dzi

ozna cza naj mil szą piesz czo tę. 



Fragment z książki Tomasza Szweda 
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Rozdział 2

Ka ta stro fa
w ga bi ne cie za bie go wym

– Pro szę za szyć ra nę, pa nie dok to rze – po wie dział

pro fe sor Bor suk, or dy na tor kli ni ki, do sta ży sty. Ten

mło dy le karz asy sto wał dziś po raz pierw szy przy za -

bie gu skła da nia zła ma ne go skrzy dła.

– No i po wszyst kim, pa nie Wro na. – Pro fe sor

mru gnął po ro zu mie waw czo do za tro ska ne go i bar dziej

sza re go niż za zwy czaj ta tu sia ma łe go Wro niąt ka. Ma -

lec nie przy tom nie przy my kał oczy, bu dząc się po znie -

czu le niu.

– Na dru gi raz niech pan po wie syn ko wi, że nie

moż na się huś tać na ser cu dzwo nu, kie dy za czy na się

ko ły sać. Wia do mo, że w któ rymś mo men cie ude rzy się

w twar dy me tal. Tak, syn ku? – Po gła skał po łeb ku
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ma łe go Pta ka, któ ry z prze ra że niem pa -

trzył na skrzy dło zra nio ne w cza sie za ba wy.

– Więc ja ki przy pa dek tu taj mie li śmy, dok -

to rze? – zwró cił się pro fe sor do sta ży sty ner -

wo wo prze bie ra ją ce go łap ka mi.

– Otwar te zła ma nie ko ści pro -

mie nio wej skrzy dła le we go – pa d-

ła szyb ka od po wiedź. 

Wzrok sta ży sty w na pię ciu

spo czął na pyszcz ku pro fe so ra,

po si wia łym od wie lo let niej pra cy

w Le śnej Służ bie Zdro wia.

– Tak jest, pa nie ko le go, te raz

pro szę jesz cze usztyw nić koń czy nę

i niech pan tu taj tro chę ogar nie, bo

na ro bi li śmy ba ła ga nu. Tak, tak, dzwon ni ce

na pew no są przy tul ne, ale kie dy za czy na ją bić

dzwo ny, wy fru waj stam tąd z ca łą ro -

dzi ną. To nie po ra na za ba wy w cho -

wa ne go, tak, syn ku? A jak masz

na imię, ma ły?
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– Wro niąt ko – za pisz cza ło skrze kli wie Wro niąt ko,

wal cząc z tro chę jesz cze bez wład nym ję zy kiem.

– Po wi nie nem był się do my ślić – za mru czał do sie -

bie pro fe sor Bor suk, na dmu chu jąc ścią gnię tą z ła py gu -

mo wą rę ka wicz kę i wrę cza jąc ją ma łe mu pa cjen to wi.

– Au uu!!!! – pi snął na gle i wy sko czył w gó rę dok -

tor Su seł. 

Pra cu ją cy na licz nych dy żu rach, uczą cy się po no -

cach, wiecz nie zmę czo ny, wła śnie za snął na sie dzą co,

kie dy je go jed na łap ka nio sła igłę do pu deł ka, a dru -

ga aku rat to pu deł ko trzy ma ła. Igła wbi ła się w pa lec.

I tu na stą pi ła ka ta stro fa. Dok tor Su seł upu ścił pu deł -

ko na słój z ga zi ka mi i wa ci ka mi. Słój gruch nął na bia -

łe ka fel ki i roz trza skał się w drob ne ka wał ki, a wa ci ki jak

ma łe kul ki śnie gu wzbi ły się wysoko i mięk ko opa dły

na po sadz kę. Prze stra szo ny Su seł pod sko czył i tyl ną

ła pą kop nął w szkla ną pół kę z rów niut ko uło żo ny mi na -

rzę dzia mi do za bie gów. Na rzę dzia przez chwi lę le cia -

ły w po wie trzu, cią gle jesz cze rów no uło żo ne. Te raz

i one uderzyły w pod ło gę, a nie któ re z nich od bi ja ły się

jesz cze od po sadz ki, prze raź li wie dźwię cząc. W ci szy,
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ja ka póź niej za pa dła, sły chać by ło tyl ko mru cze nie

sprę żar ki w ga bi ne cie den ty stycz nym. 

Dok tor Su seł za marł z za ci śnię ty mi po wie ka mi,

z bo lą cym pal cem w pyszcz ku i za wi słą w po wie trzu



tyl ną ła pą. Pro fe sor Bor suk stał z otwar tym ze zdu -

mie nia pyszcz kiem, a pan Wro na, też z otwar tym

dzio bem, za sła niał skrzy dłem le żą ce go na ko zet ce syn -

ka, któ ry wy glą dał zza piór oj ca ogrom ny mi ocza mi.

Pan Su seł wol niut ko opu ścił ła pę na pod ło gę.

– Tak, no cóż... – po wie dział pro fe sor Bor suk. 

Pod niósł z pod ło gi je den wa cik, przyj rzał mu się

z uwa gą i de li kat nie po ło żył na biur ko. Otwo rzy ły się

drzwi i do ga bi ne tu we szła pa ni Ła sicz ka, dok tor pe -

dia tra, ulu bie ni ca wszyst kich ma lu chów z La su, Łą ki

i Po la.

– Co tu się dzie je?! – wy szep ta ła, roz glą da jąc się

wko ło. 

– Ukłu łem się w pa lec... – płacz li wie za skam lał Su -

seł, wy cią ga jąc do niej łap kę. – Już te raz wiem, że to

bo li, kie dy się ro bi za strzyk, a ja za wsze mó wi łem dzie -

ciom, że to nie bo li, że to tak, jak by Musz ka ugry zła

– pra wie szlo cha jąc, ża lił się dok tor Su seł.

– No, cho ciaż ty le do bre go, że te raz bę dzie pan pa -

mię tał – prych nę ła pa ni Ła sicz ka. – Trze ba uprze -

dzać dzie ci, że to tro chę bo li, ale że krót ko, więc niech
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pan nie prze sa dza. Dzie ci po pro stu nie lu bią, kie dy

się je oszu ku je. No, a jak tam nasz ma ły pa cjent? –

Uśmie cha jąc się, po pa trzy ła na Wro niąt ko. – Prze -

stra szy łeś się, ma lut ki?

Wro niąt ko mia ło cią gle sze ro ko otwar te oczy i wciąż

roz dzia wio ny dzio bek. Po pa trzy ło na dok tor Ła sicz -

kę, na dok to ra Su sła, na ta tę i wrza snę ło wy so kim,

prze ni kli wym gło si kiem:

– Ja chcę jesz cze raz! Ta ta, niech on to zro bi! Ja

chcę jesz cze du że bumm! 



Fragment z książki Iwonny Buczkowskiej 
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Aż nad szedł dzień, gdy wrza wa uci chła. Po po łu dniu Po la

zaj rza ła jesz cze raz do Do bo sza, by spraw dzić, czy wszyst ko

jest jak na le ży, a wie czo rem mysz ki zja wi ły się w kom ple cie.

Każ da przy nio sła ma łe za wi niąt ko. Ma ma Mysz usa do wi ła się

w swo im klap ku, a dzie ci za sia dły rów nym pół ko lem po obu

jej stro nach i wszy scy w ci szy pa trzy li w ma łe, za kra to wa ne

okien ko. Zro bi ło się ci cho i świą tecz nie. Śnieg skrzył się

na gru bych igłach jo dły, a po mię dzy jej chy bo czą cy mi na wie -

trze ga łąz ka mi ni czym klej no ty mie ni ły się gru be, oszro nio -

ne szysz ki.

I oto na gra na to wym nie bie uka za ła się wiel ka, srebr -

na gwiaz da! Jej blask niósł się hen po świe cie; od bi jał się wy -

so ko w gór skich po to kach i głę bo ko w ogrom nych mo rzach,

w dzwo nach na wie żach ko ścio łów, w bla sza nych da chach do -

mów, aż na ko niec za błysz czał w ma łych, wpa trzo nych
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w okien ko ko mór ki oczkach i na za dar tych my sich no -

skach. I nie wia do mo, czy tak by ło na praw dę, czy mo że

wszyst kim tak się tyl ko wy da wa ło, ale w ko mór ce zro bi ło się

ja sno i cie pło… 

Do bosz ni gdy wcze śniej nie prze ży wał tak nie zwy kłej

chwi li!

Mysz ki się gnę ły do swo ich pa czu szek, a by ły w nich

prze róż ne na sion ka, su szo ne ja go dy i in ne, za osz czę dzo ne

spe cjal nie na ten dzień, przy sma ki. Te raz wszyst kie ob da -

ro wy wa ły się ni mi. Czę sto wa ły też Do bo sza, ale ten, wi -

dząc, jak nie wiel kie są to por cje – i w do dat ku nie bę dąc

głod nym – to, co do stał od jed nej mysz ki, ofia ro wy wał za -

raz in nej.

Po wiał wiatr i zwi sa ją ce z da chu, się ga ją ce aż do po ło wy

okie nek lo do we so ple za dźwię cza ły śpiew nie. Mysz ki za pisz -

cza ły do wtó ru. Do bosz uniósł pa łecz ki i za czął wy bi jać rytm

naj pięk niej, jak tyl ko umiał. Grał i przy po mnia ło mu się la to

i Pan No no, i przy jaźń z Ma mą My szą, i wszyst kie do bre dni,

któ re prze żył… Ni gdy wcze śniej nie był tak szczę śli wy!

Czuł, że oto on, ni by zwy kły ogród ko wy Do bosz, za chwi lę

da kon cert wspa nial szy niż chór pta ków o let nim brza sku.

Pod niósł obie rę ce tak wy so ko, jak tyl ko po tra fił, za mach nął

się… 
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I oto, nie spo dzia nie jed na z pa łe czek wy smyk nę ła mu się

z rę ki i po le cia ła da le ko, da le ko! Od bi ła się od pod ło gi, stuk -

nę ła w wia dro, aż ża ło śnie za ję cza ło, zro bi ła sal to i wpa dła

za sto ją cą pod ścia ną czer wo ną ba lię. Ta za dzwo ni ła, za chwia -

ła się, lecz nim Do bosz i ca ła resz ta zdą ży li zo rien to wać się

w tym wszyst kim, co się sta ło, na stą pi ło coś jesz cze dziw -

niej sze go – zza ba lii roz legł się stłu mio ny okrzyk:

– Au uu!!!

W ko mór ce za le gła ci sza… Ktoś był za ba lią! Tyl ko kto?

Po za tym, je śli był, to mu siał tam być przez ca ły czas! Bo prze -

cież, od kąd Pan No no za mknął za so bą drzwi, z ca łą pew no ścią

nikt do ko mór ki nie wcho dził ani też z niej nie wy cho dził! 

Prze ra żo ne mysz ki stło czy ły się za sto ją cą pod oknem ło -

pa tą, a nie mniej wy stra szo na Ma ma pró bo wa ła je uspo ko ić.

Nie szczę śli wy Do bosz pa trzył to na pa łecz kę, któ ra zo sta ła

mu w jed nej rę ce, to na brak pa łecz ki w dru giej rę ce, to znów

na sto ją cą nie ru cho mo, jak gdy by ni gdy nic, ba lię. I na gle zde -

spe ro wa ny za wo łał:

– Kto tam jest?!

Ale nikt się nie ode zwał. Bied na Po la naj chęt niej scho wa -

ła by się w naj od le glej szym, naj ciem niej szym kąt ku. Ujrzała

jed nak strach w oczkach dzie ci i usłyszała roz pacz w gło sie

Do bo sza, zo rien to wa ła się więc, że nikt in ny, tyl ko wła śnie
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ona mu si roz wi kłać tę za gad kę. Nie wy chy la jąc się za tem ani

odro bin kę zza ło pa ty, to nem roz ka zu ją cym (chociaż trzę sła

się jak ga la ret ka) po wie dzia ła:
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– Kto tam jest… niech się za raz ode zwie! 

– I niech mi od da mo ją pa łecz kę! – do dał ośmie lo ny Do -

bosz.

I wte dy zza ba lii ode zwał się gru by, me ta licz ny głos:

– Je śli ten pa tyk, któ ry mnie przed chwi lą ude rzył, to jest

czy jaś pa łecz ka… to pro szę bar dzo, moż na to so bie za brać!

Le ży na pod ło dze! Ja, nie ste ty, nie mo gę po móc.

Za le gła ci sza. Spra wa nie by ła pro sta. Po la wy chy li ła się

nie co, oce ni ła sy tu ację i w jed nym mo men cie zna la zła się

u nóg Do bo sza. Po czym bez sze lest nie hyc, hyc – z grzyb ka

na grzy bek – znalazła się tuż przy je go uchu.

– Co te raz zro bi my? – spy ta ła ci chut ko.

– Te raz… te raz… – za sta na wiał się gło śno Do bosz.

– Ciii… – pi snę ła mysz i ściszyła głos. – Je śli Ten Ktoś

miesz kał ca ły czas z na mi w ko mór ce – wyszeptała – i do tej

pory ni cze go nie zbro ił, to mo że nie jest nie bez piecz ny?

– No wła śnie! – ucie szył się Do bosz.

– Ciii… – w gło sie Po li wy czu wa ło się wa ha nie. – Ale je śli

tak, to cze mu do tąd się ukry wał? Mo że ma coś na su mie niu?

– No wła śnie… – za sę pił się lu dek. 

Obo je wie dzie li, że nie bę dą w sta nie żyć spo koj nie z tą

nie wie dzą i że nie ma in ne go wyj ścia, jak tyl ko pójść i zo ba -

czyć, kto i dla cze go jest za ba lią.
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– Trze ba iść na zwia dy – po wie dzia ła zde cy do wa nie Ma ma

Mysz.

– Tak! Trze ba iść na zwia dy – po wtó rzył rów nie zde cy do -

wa nie Do bosz, nie bar dzo wszak że wie dząc, jak się na zwia -

dy cho dzi, bo prze cież ni gdy wcześniej nie miał po trze by

ni cze go ta kie go ro bić.

– Nie ma in ne go wyj ścia – skwi to wa ła Po la.

Do bosz, zna jąc jej mą drość i do świad cze nie, zga dzał się

z nią cał ko wi cie. Cią gle nie by ło jed nak wia do mo, kto ma

na te zwia dy iść. I choć lu dek pra gnął jak naj szyb ciej od zy skać

swo ją pa łecz kę, roz są dek po wstrzy my wał go od zro bie nia po -

chop nie cze goś, o czym nie miał zie lo ne go po ję cia.

– No to trze ba iść… – po wtó rzy ła Po la i nim zdą żył ko lej -

ny raz przy tak nąć, już by ła na do le i z da le ka, przez szpa rę

mię dzy ba lią a ścia ną, oce nia ła sy tu ację. Chwi lę póź niej znów

szep ta ła Do bo szo wi do ucha:

– Mu si my po cze kać do ra na, aż się roz wid ni.

– Do ra na?!… – za trwo żył się. – Ale…

– Nic nie po ra dzi my, jest za ciem no.

I na chy liw szy się jesz cze bar dziej, tak że jej wą sy ła sko ta -

ły Do bo sza, szep nę ła naj ci szej jak umia ła:

– Ktoś tam jest…
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To oczy wi ste stwier dze nie przy pie czę to wa ne zo sta ło tym

sa mym co uprzed nio, ba so wym, nie co me ta licz nym, gło sem:

– No i co z tym pa tycz kiem? Po trzeb ny wam? Hm… Bo

jak nie, to mo że mnie by się przy dał?

No, te go to już by ło dla Do bo sza za wie le. 

– Po trzeb ny! Ale to bar dzo po trzeb ny! – wrza snął w obro -

nie swo ich praw do pa łecz ki.

– To praw da! – za pisz cza ła naj gło śniej jak umia ła Ma ma

Mysz.

– No je śli tak, hm… to prze pra szam… nie by ło roz mo -

wy… Za bie raj cie go so bie! – Głos spod ba lii był wy raź nie za -

wie dzio ny.

– No… tak… ale… – ją kał się Do bosz.

– Ale… je śli to moż li we, pa łecz kę za bie rze my ra no… –

wy ja śni ła spra wę Po la.

– Ra no…? To mo gę wam jej do ra na po pil no wać – za pro -

po no wał głos. – Hm… Je śli chce cie, oczy wi ście.

– Chce my… oczy wi ście, po pil nuj… – zgo dzi li się, bo co -

kol wiek to zna czy ło, i tak prze cież nie mie li in ne go wyj ścia.

Ma ma Mysz szep nę ła jesz cze Do bo szo wi pa rę słów po -

cie chy, po czym ze sko czy ła i po spiesz nie, zgar nąw szy swo ją

gro mad kę, roz pły nę ła się w ciem no ściach ko mór ki.



No ce gru dnio we są za wsze ciem ne i dłu gie, ale ta by ła naj -

dłuż szą i naj czar niej szą w ca łym Do bo szo wym ży ciu. Sie dział

nie bo rak i, wy trzesz cza jąc oczy, to pe łen obaw zer kał w stro -

nę ba lii, to znów, z na dzie ją na świt, w stro nę raz jed ne go, raz

dru gie go okien ka.

Lecz za rów no za oknem, jak i za ba lią pa no wa ły nie zmą co -

ne ni czym spo kój i mrok, więc w koń cu znu żo ny czu wa niem

lu dek za snął.

Ale sen, ten przy ja ciel, któ ry zwy kle po ma ga za po mnieć

o tro skach i kło po tach, tej no cy nie przy niósł Do bo szo wi od -

po czyn ku. Śni ło mu się bo wiem, że ja kaś wiel ka ła pa chce za -

brać je go dru gą pa łecz kę. Do bosz szar pał się i szar pał, ale

łap sko ści ska ło mu ra mię tak moc no, że tra cił si ły i już tyl ko
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le d wo -le d wo, sa my mi ko niusz ka mi pal ców trzy mał swój

skarb, aż w koń cu… obu dził się. 

Ale co to?! Coś na dal cią gnę ło go z ca łej mo cy za rę kaw

i na do da tek wrzesz cza ło mu do ucha:

– Obudź się! Obudź się, już dzień! 

Prze ra żo ny Do bosz otwo rzył sze ro ko oczy i zo ba czył, jak

sto ją ca na grzyb ku Po la tar mo si go ze wszyst kich sił.

– No na resz cie! – od sap nę ła z ulgą. – Nie ro zu miem, jak

moż na tak moc no spać.

Rze czy wi ście, w ko mór ce by ło już cał kiem ja sno. 

Mysz ze szła na pod ło gę. Po pa trzy ła uważ nie w kie run ku

ło pa ty (zza któ rej, je śli się Do bosz nie my lił, wy sta wa ło coś,

co przy po mi na ło ma łe my sie ogon ki), po tem w kie run ku ba -

lii i zde cy do wa ła:

– No to idę!

– Po mo ją pa łecz kę? – upew nił się Do bosz.

– Naj pierw na zwia dy.

– Bądź ostroż na! – po wie dział nie wia do mo po co, bo prze -

cież nie znał ni ko go bar dziej ostroż ne go od Ma my My szy.

Idąc ci chut ko i po wo li, Po la zbli ża ła się do ba lii. Ob ser wo -

wa ła ją ja kiś czas z bez piecz nej od le gło ści, po czym po de szła

i zaj rza ła do wnę trza najpierw z jed nej stro ny, po tem z dru giej.
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Za czę ła ostroż nie, co raz bar dziej i bar dziej wsu wać się mię dzy

na czy nie a ścia nę… aż na gle znik nę ła wszyst kim z oczu. Na -

sta ła nie wy obra żal na ci sza. Po chwi li da ły się sły szeć ja kieś

dźwię ki, szu ra nia, sa pa nia… Wtem stłu mio ny, cie niut ki głos,

któ ry był bez wąt pie nia gło sem Ma my My szy, za wo łał: 

– Niech mi ktoś po mo że!

Do bosz znie ru cho miał, za to my sie dzie ci za czę ły drżeć

tak, że aż ło pa ta dzwo ni ła o ścia nę. Ale nim kto kol wiek zdą -

żył za re ago wać, oczom wszyst kich uka zał się naj pierw ogo -

nek, na stęp nie pu pa i w koń cu ca ła, cią gną ca za sobą dłu gą

pa łecz kę Ma ma Mysz. 

Pa łecz ka nie by ła zbyt cięż ka, ale wi dać uwol nie nie jej

z cia snej pu łap ki wy ma ga ło od mysz ki spo ro wy sił ku, bo za -

trzy ma ła się i otar ła pot z czo ła. A po tem, ode tchnąw szy głę -

bo ko, z uśmie chem za wo ła ła w kie run ku ło pa ty: 

– Czy ktoś mógł by mi wresz cie po móc?

– Uff!!! – Lu dek ode tchnął z ta ką ulgą, że źdźbła w je go

ka pe lu szu za fa lo wa ły. W mig Psot ka by ła przy ba lii, za nią

Pu cuś, Pi kuś, Py sia, Pi sia i P… po zo sta łe dzie ci. Naj mniej -

sze oto czy ły ma mę i wtu la ły no sy w jej brą zo we fu ter ko.

Star sze wzię ły od zy ska ną zgu bę i – z jed ne go grzyb ka

na dru gi, z dru gie go na bę be nek – utra co ny skarb zna lazł się

na no wo w dło ni prze szczę śli we go Do bo sza!
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Jesz cze wczo raj po sia da nie obu pa łe czek by ło dla niego

czymś zu peł nie na tu ral nym. Te raz to, co do nie daw na wy da -

wa ło się oczy wi ste, oka za ło się czymś tak fan ta stycz nym, że

nie mo gło się z ni czym rów nać – naj wspa nial szą rze czą na ca -

lut kim świe cie! Pa trzył więc wciąż na pa łecz ki, jak by się bał,

że mo gą znik nąć, gdy ode rwie od nich wzrok… De li kat nie

puk nął pa rę ra zy to jed ną pałeczką, to dru gą w bę be nek –

i upew niw szy się w koń cu, że na pew no ma je obie – spoj rzał

na my sią ro dzi nę, i po wo li, wzru szo nym gło sem, rzekł:

– Dzię ku ję wam bar dzo.



Sa do wiąc się w klap ku, wy raź nie zmę czo na Ma ma Mysz

uśmiech nę ła się do bro tli wie:

– Ależ nie ma za co.

– Jak to nie ma za co? – zdzi wił się. – Prze cież…

– Prze cież ty też byś nam po mógł, gdy by trze ba by ło,

praw da? Bo przy ja cie le za wsze so bie po ma ga ją – do da ła z głę -

bo kim prze ko na niem Psot ka.

Do bosz pa trzył na te ma łe, dziel ne zwie rząt ka i czu jąc, że

niewiele bra ku je, by je go oczy za mie ni ły się w po le wacz kę,

gło śno po wie dział: 

– Dzię ku ję wam, moi przy ja cie le! 

Na sta ła pod nio sła ci sza, w któ rej sły chać by ło spo koj ne,

rów no mier ne od de chy… Wszy scy od po czy wa li…

No, pra wie wszy scy… Bo na gle Paj duś za py tał:

– Ma mo, a kto wła ści wie jest tam, za ba lią?

Po la po de rwa ła się i krzyk nę ła:

– Oj! Zu peł nie za po mnia łam!

– No wła śnie, kto tam jest?

– Jak się na zy wa?

– I cze mu sie dzi za ba lią?

– A nie trze ba się go bać? – za czę ły wy py ty wać dzie ci jed -

no przez dru gie.
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– Nie trze ba, nie trze ba. To mój do bry zna jo my. Ciiii!

Uspo kój cie się, to wam po wiem!

– Ci cho, ci cho, to ma ma po wie! – uci sza ły się te raz na wza -

jem mysz ki, czy niąc jesz cze więk szy ha łas.

Nie cier pli wa jak zwy kle Psot ka, wi dząc, że na od po wiedź

przyj dzie jesz cze tro chę po cze kać, pod bie gła do ba lii i, za stu -

kaw szy w jej dno: puk, puk, spy ta ła:

– Prze pra szam, czy mo gę wie dzieć, kto tam jest?

W od po wie dzi naj pierw usły sza ła chrząk nię cie, po czym

gru by, stłu mio ny głos od po wie dział jej:

– Ja.

– Aha! – ucie szy ła się Psot ka. Po chwi li jed nak, zo rien to -

waw szy się, że wła ści wie da lej nic nie wie, spy ta ła po now -

nie: – A jak masz na imię?

– Bryś – od po wie dział głos.

– A ja Psot ka – przed sta wi ła się grzecz nie mysz ka

i ostroż nie zaj rza ła za balię… 

Pod ścia ną nie ru cho mo sta ła sza ro brą zo wa po stać. Był to

spo ry, więk szy chy ba na wet od Do bo sza, gli nia ny pies. Nie

wy glą dał groź nie, mi mo to mysz ka za trzy ma ła się i, nie wcho -

dząc da lej, spy ta ła: 

– A co tam ro bisz, Bry siu? 

– Pil nu ję.
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– A cze go pil nu jesz?

– Ba lii.

– A jak się pil nu je ba lii?

– Jak by ci to wy tłu ma czyć? To bar dzo trud na i od po wie -

dzial na pra ca. Hm… Krót ko mó wiąc: nie wol no się od niej

zbyt nio od da lać i trze ba ją sta le mieć na oku.

– A czy mo gła bym jej kie dyś po pil no wać?

– A chcia ła byś? – za in te re so wał się Bryś.

– Aha!

– No to chy ba, że ra zem ze mną…

Psot ka zo ba czy ła, że Bryś uważ niej jej się przyj rzał.

– Bo to trze ba być bar dzo czuj nym i cier pli wym! – stwier -

dził z po wa gą.

– To to ja umiem – po wie dzia ła z prze ko na niem mysz ka.

– Hm… – Pies wa hał się cią gle, wy raź nie oce nia jąc, czy

mo że po wie rzyć jej choć nie wiel ką część tak od po wie dzial -

ne go za da nia.

– Tro chę ma ła je steś… – za uwa żył. – Ale to mo że i do -

brze, bo tu bar dzo cia sno. Jak chcesz, to mo żesz spró bo wać.

Za pra szam.

– Te raz…? – za sko czo na Psot ka nie wie dzia ła, co ma

zro bić. Ostroż ność wal czy ła z cie ka wo ścią, przy czym ta

dru ga wy raź nie bra ła gó rę. Mysz ka zro bi ła więc krok
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do przo du i za czę ła się roz glą dać. Na gle coś chwy ci ło ją

moc no za ogo nek. 

– Aj!!! – krzyk nę ła, usi łu jąc się uwol nić, ale coś trzy ma ło

tak moc no, że nie mo gła się ru szyć. 

– Ma mo! – za czę ła wo łać na ca łe gar dło. 

– Ma mo! Ma mo! – usły sza ła tuż za so bą sza mo czą ce się

z czymś Py się i Pi się.

– Ma mo!!! – dar ły się już te raz wszyst kie trzy. 

– Co się sta ło?! – Po la bły ska wicz nie oce ni ła sy tu ację. –

Py sia! Pi sia! Na tych miast puść cie ogo nek Psot ki!

– My ją ra tu je my… bo tak na gle znik nę ła… – tłu ma czy ły

się mysz ki, z tru dem ła piąc od dech. 

– Je stem już du ża i wiem, co ro bię! – Oswo bo dzo na Psot -

ka szyb ko od zy ski wa ła pew ność sie bie. – Tyl ko nie po trzeb nie

wy stra szy ły ście ma mę! No i tro chę też mnie… – przy zna ła

się w koń cu, choć nie mu sia ła, bo by ło to wi dać aż nad to.

– Oj, dzie ci, dzie ci… – Ma ma Mysz mia ła dziś cięż ki dzień

– Ustaw cie się ład nie, to was za po znam z Bry siem. 

– Ma mo, a skąd ty go znasz? – do py ty wa ła się Py sia.

– I kto to wła ści wie jest ten Bryś? – chcia ła wie dzieć

Pi sia.

– Bryś jest psem. Po zna łam go daw no te mu, gdy la tem

pil no wał ogród ka.
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– A co to jest PIES? – spy tał Paj duś.

– Pies, syn ku…? Pies to bar dzo mą dra isto ta, któ ra ma

trzy pod sta wo we za le ty: po pierw sze, nie prze pa da za ko ta -

mi, po dru gie, jest za zwy czaj znacz nie od nich więk sza,

i po trze cie – bar dzo gło śno na nie szcze ka. Pod su mo wu jąc:

pies jest dla my szy bar dzo przy dat ny – skoń czy ła wy kład Ma -

ma i, ko rzy sta jąc z chwi li ci szy, za pu ka ła w ba lię: – Obie ca łam

ci, Bry siu, przed sta wić mo ją ro dzi nę. Moż na?

– Ależ pro szę. Bę dzie mi nie zwy kle mi ło. – Bryś był bar -

dzo uprzej my.
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Mysz ki szur nę ły i już sta ły w rów niut kim rząd ku, a Ma ma

Mysz, wpusz cza jąc je jed ną po dru giej, z du mą wy li cza ła: 

– Py sia, po tem Pi sia, Pi kuś, Pisz czek, Pysz czek… – Dzie -

ci wcho dzi ły z jed nej stro ny ba lii, kła nia ły się grzecz nie (cze -

go Do bosz był pe wien, choć nie ste ty nijak nie mógł te go

zo ba czyć) i wy mi ja jąc wia dro, wy cho dzi ły z jej dru giej stro ny.

Po la zo sta ła jesz cze chwi lę, coś tam chy ba z Bry siem wspo -

mi na li, po czym – obie caw szy wkrót ce znów go od wie dzić –

po że gna ła się i wy szła.
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Ach, jak lu dek był cie kaw te go Bry sia! Zwłasz cza że prze -

cież ist nie nie psa wy szło na jaw za je go, Do bo sza, spra wą (to

zna czy pa łecz ki, ale to prze cież to sa mo)! A wy glą da ło na to,

że ja ko je dy ny z ca łej ko mór ki jesz cze go nie wi dział. 

– Mó wię ci, jest ta aaaki wiel ki! – Pikuś próbował pokazać,

sta jąc na pal cach i wy cią ga jąc łap ki w kie run ku su fi tu.

– I ma ta kie sza ro brą zo we fu ter ko jak my! – do dał Pysz czek.

– I umie do brze pil no wać! – po chwa li ła się swo ją wie dzą

Psot ka.

– O, to aku rat wiem le piej od was! Prze cież ca łą noc pil no -

wał mo jej pa łecz ki! – przy po mniał tro chę na dą sa ny lu dek. 

– A na szyi ma ta ką czer wo ną… obe rżę! – przy po mniał

so bie Paj duś.

– Ob ro żę! – po pra wi ła go Py sia.

– I nie czer wo ną, a ra czej ama ran to wą – pró bo wa ła do rów -

nać jej wie dzą Pi sia.

Do bosz słu chał za afe ro wa nych my szek i jed no cze śnie nie

prze sta wał się za sta na wiać, w ja ki spo sób i on mógł by zo ba -

czyć miesz ka ją ce go za ba lią Bry sia.

– Ale, ale! Wła ści wie po wi nie nem mu za to pil no wa nie po -

dzię ko wać! Tyl ko nie wiem, jak to zro bić…

– Nie martw się. Po dzię ko wa łam w two im imie niu – po -

wie dzia ła do bro dusz nie Po la, nie zda jąc so bie spra wy, że choć
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mia ła naj lep sze in ten cje, to jesz cze bar dziej po psu ła lud ko wi

hu mor.

– No, na dziś chy ba do syć wra żeń! – oznaj mi ła, a za uwa -

żyw szy, że ma ły Paj duś ze zmę cze nia le d wo trzy ma się

na no gach, do da ła: – Idzie my. Do bra noc, Do bo szu!

– Do bra noc… – od po wie dział bez prze ko na nia.

– Do bra noc! – pi snę ły chó rem mysz ki i ca ła ro dzin ka po -

wę dro wa ła do sie bie, zo sta wiwszy za fra so wa ne go lud ka sam

na sam z drę czą cym go py ta niem: „Co zro bić, aby jak naj szyb -

ciej na wła sne oczy zo ba czyć Bry sia?”.

By ło już cał kiem ciem no, gdy za świ tał mu po mysł… Po -

wta rza jąc go so bie po ci chut ku (że by przy pad kiem do ra na nie

za po mnieć), za do wo lo ny, że zna lazł spo sób, jak zre ali zo wać

swój plan, i mi le za dzi wio ny swo ją po my sło wo ścią, usnął.
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• LIST ZNAD NILU •

Dotarłem do Egiptu, kraju wielkich piramid, tajemniczego Sfi n-otarłem do Egiptu, kraju wielkich piramid, tajemniczego Sfi n-

ksa i potężnej rzeki Nil. Wody Nilu dają życie całej tej krainie, ksa i potężnej rzeki Nil. Wody Nilu dają życie całej tej krainie, 

nawadniają pola, gaszą pragnienie ludzi i zwierząt, a i ja nieraz nawadniają pola, gaszą pragnienie ludzi i zwierząt, a i ja nieraz 

piłem wodę prosto z rzeki, gdy zmęczony wędrówką zatrzymy-piłem wodę prosto z rzeki, gdy zmęczony wędrówką zatrzymy-

wałem się nad jej brzegiem.wałem się nad jej brzegiem.

Spotkała mnie dziś nieprzyjemna przygoda, a właściwie dwie, Spotkała mnie dziś nieprzyjemna przygoda, a właściwie dwie, 

ale najpierw opowiem o pierwszej. Otóż zbliżał się wieczór, a ja ale najpierw opowiem o pierwszej. Otóż zbliżał się wieczór, a ja 

rozglądałem się za miejscem na rozbicie namiotu, by odpocząć rozglądałem się za miejscem na rozbicie namiotu, by odpocząć 

po całodniowym marszu, gdy poczułem uderzenie w plecy. Od-po całodniowym marszu, gdy poczułem uderzenie w plecy. Od-

wróciłem się i ujrzałem, że miejscowy złodziejaszek, myśląc pewnie, wróciłem się i ujrzałem, że miejscowy złodziejaszek, myśląc pewnie, 

że wiozę w bagażu nie wiadomo jakie skarby, wymachuje kijem. że wiozę w bagażu nie wiadomo jakie skarby, wymachuje kijem. 

– Ty bandyto! – krzyknąłem i sięgnąłem po schowaną w tor-– Ty bandyto! – krzyknąłem i sięgnąłem po schowaną w tor-

bie pompkę do roweru, by bronić się przed kolejnymi ciosami. bie pompkę do roweru, by bronić się przed kolejnymi ciosami. 

Na widok pompki złodziej pomyślał chyba, że wyciągam ja-Na widok pompki złodziej pomyślał chyba, że wyciągam ja-

kąś groźną broń, bo uciekł przestraszony i na szczęście więcej kąś groźną broń, bo uciekł przestraszony i na szczęście więcej 

się nie pokazał. się nie pokazał. 
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Zmęczony dowlokłem się nad rzekę i rozbiłem obóz. Wyciąg-Zmęczony dowlokłem się nad rzekę i rozbiłem obóz. Wyciąg-

nąłem z torby jajka, ananasy, banany oraz kozie mleko, usmaży-nąłem z torby jajka, ananasy, banany oraz kozie mleko, usmaży-

łem omlet, po czym ustawiłem nad ogniem garnek z mlekiem łem omlet, po czym ustawiłem nad ogniem garnek z mlekiem 

i korzystając z wolnej chwili, zabrałem się do naprawiania dziura-i korzystając z wolnej chwili, zabrałem się do naprawiania dziura-

wej opony w rowerze. Załatałem dziurę i napompowałem koło. wej opony w rowerze. Załatałem dziurę i napompowałem koło. 
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Już chciałem schować pompkę do torby, gdy ujrzałem, jak zza Już chciałem schować pompkę do torby, gdy ujrzałem, jak zza 

mojego namiotu czmycha bure kocisko. Zaraz potem wzrok mój mojego namiotu czmycha bure kocisko. Zaraz potem wzrok mój 

padł na patelnię, na której jeszcze przed chwilą czekał na mnie padł na patelnię, na której jeszcze przed chwilą czekał na mnie 

omlet. Już go tam nie było. Miejscowy kocur skorzystał z oka-omlet. Już go tam nie było. Miejscowy kocur skorzystał z oka-

zji i kiedy zajęty byłem naprawą roweru, zakradł się do obozu zji i kiedy zajęty byłem naprawą roweru, zakradł się do obozu 

i spałaszował moją kolację!i spałaszował moją kolację!

– Ty złodziejaszku! – krzyknąłem i pogroziłem kotu pompką – Ty złodziejaszku! – krzyknąłem i pogroziłem kotu pompką 

do roweru, która już drugi raz tego dnia okazała się dobrym stra-do roweru, która już drugi raz tego dnia okazała się dobrym stra-

szakiem na takich gagatków. szakiem na takich gagatków. 

Kot stanął i odwrócił się, przez chwilę przyglądał mi się z bez-Kot stanął i odwrócił się, przez chwilę przyglądał mi się z bez-

piecznej odległości i oblizywał bezczelnie, po czym machnął piecznej odległości i oblizywał bezczelnie, po czym machnął 

ogonem i uciekł na dobre. Niestety, znikł także mój omlet. Mu-ogonem i uciekł na dobre. Niestety, znikł także mój omlet. Mu-

siałem zadowolić się gotowanym mlekiem i owocami. siałem zadowolić się gotowanym mlekiem i owocami. 

Siadłem przed namiotem, posiliłem się i zabrałem do pisania Siadłem przed namiotem, posiliłem się i zabrałem do pisania 

listów do rodziny. Wysoko nad mą głową rozlegało się klekota-listów do rodziny. Wysoko nad mą głową rozlegało się klekota-

nie wędrownych ptaków, które tą właśnie trasą wracają wiosną nie wędrownych ptaków, które tą właśnie trasą wracają wiosną 

z Afryki do Europy. Zadarłem głowę i ujrzałem lecące do domu z Afryki do Europy. Zadarłem głowę i ujrzałem lecące do domu 

bociany, radośnie machające skrzydłami. Pomyślałem wtedy, że bociany, radośnie machające skrzydłami. Pomyślałem wtedy, że 

przecież wędrowne ptaki szybciej niż moje listy dotrą do Polski.przecież wędrowne ptaki szybciej niż moje listy dotrą do Polski.

– Halo, boćki! – zawołałem na całe gardło w kierunku szybu-– Halo, boćki! – zawołałem na całe gardło w kierunku szybu-

jącego po wieczornym niebie ptactwa. – Boćki kochane, bar-jącego po wieczornym niebie ptactwa. – Boćki kochane, bar-

dzo proszę, gdy dolecicie do Polski, koniecznie pozdrówcie ode dzo proszę, gdy dolecicie do Polski, koniecznie pozdrówcie ode 

mnie moją żonę Marysię i dzieciaki! mnie moją żonę Marysię i dzieciaki! 
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• TAJEMNICZE BeBNY •

Posuwając się wzdłuż Nilu, dotarłem do odciętej od reszty osuwając się wzdłuż Nilu, dotarłem do odciętej od reszty 

świata krainy Szilluków, którzy żyją na wyspach pośród bez-świata krainy Szilluków, którzy żyją na wyspach pośród bez-

kresnych bagien. Zastanawiałem się właśnie, jak znajdę drogę, kresnych bagien. Zastanawiałem się właśnie, jak znajdę drogę, 

nie mając żadnej mapy tych okolic, gdy ujrzałem gromadę my-nie mając żadnej mapy tych okolic, gdy ujrzałem gromadę my-

śliwych polujących na dzikie ptactwo.śliwych polujących na dzikie ptactwo.

– Czy wskażecie mi drogę do wioski waszego wodza? – spy-– Czy wskażecie mi drogę do wioski waszego wodza? – spy-

tałem.tałem.

– Oczywiście, podróżniku. Możesz zostawić tu rower i udać – Oczywiście, podróżniku. Możesz zostawić tu rower i udać 

się z nami. Zaprowadzimy cię bezpiecznie do naszego wodza się z nami. Zaprowadzimy cię bezpiecznie do naszego wodza 

– odpowiedzieli.– odpowiedzieli.

– To wspaniale, chodźmy zatem – ucieszyłem się.– To wspaniale, chodźmy zatem – ucieszyłem się.

Myśliwi ruszyli gęsiego poprzez bagna. Idąc, uderzali w wodę Myśliwi ruszyli gęsiego poprzez bagna. Idąc, uderzali w wodę 

oszczepami, by odstraszyć wygrzewające się w słońcu krokodyle. oszczepami, by odstraszyć wygrzewające się w słońcu krokodyle. 

Potworne gady uciekały na nasz widok i rzucały się z pluskiem Potworne gady uciekały na nasz widok i rzucały się z pluskiem 

do mętnej wody. Mokradła stawały się coraz głębsze, zdjąłem do mętnej wody. Mokradła stawały się coraz głębsze, zdjąłem 

więc ubranie, związałem spodnie oraz koszulę w tobołek i szed-więc ubranie, związałem spodnie oraz koszulę w tobołek i szed-

•
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łem dalej, trzymając pakunek nad głową, by go nie zamoczyć. łem dalej, trzymając pakunek nad głową, by go nie zamoczyć. 

Myśliwi nie musieli się o to martwić, poza przepaską na bio-Myśliwi nie musieli się o to martwić, poza przepaską na bio-

drach nie mieli bowiem na sobie żadnego ubrania. drach nie mieli bowiem na sobie żadnego ubrania. 

Nastał wieczór. Postanowiliśmy zatrzymać się na noc w jed-Nastał wieczór. Postanowiliśmy zatrzymać się na noc w jed-

nej z leżących na naszym szlaku wiosek. Siadłem przy ognisku nej z leżących na naszym szlaku wiosek. Siadłem przy ognisku 

i zawinąłem się w koc. Sponad bagien uniosły się chmary ko-i zawinąłem się w koc. Sponad bagien uniosły się chmary ko-

marów i brzęczały nad moją głową tak głośno, że nie sposób marów i brzęczały nad moją głową tak głośno, że nie sposób 

było usnąć. Miejscowa staruszka obserwowała, jak oganiam się było usnąć. Miejscowa staruszka obserwowała, jak oganiam się 

od natrętów, po chwili podeszła do mnie i podała miseczkę od natrętów, po chwili podeszła do mnie i podała miseczkę 

z jakimś smarowidłem. z jakimś smarowidłem. 

– Wysmaruj się tym porządnie, chłopcze. Głowę, brzuch i ręce, – Wysmaruj się tym porządnie, chłopcze. Głowę, brzuch i ręce, 

a wtedy komary dadzą ci spokój – powiedziała.a wtedy komary dadzą ci spokój – powiedziała.

Powąchałem dziwną miksturę. Cuchnęła okropnie. Powąchałem dziwną miksturę. Cuchnęła okropnie. 

Nic dziwnego, że komary uciekają od takiego smrodu – po-Nic dziwnego, że komary uciekają od takiego smrodu – po-

myślałem.myślałem.

– Dziękuję, ale spróbuję odegnać komary dymem z ogniska – Dziękuję, ale spróbuję odegnać komary dymem z ogniska 

– odpowiedziałem uprzejmie. – odpowiedziałem uprzejmie. 

– Jak sobie życzysz, chłopcze. Spokojnej nocy! – powiedziała – Jak sobie życzysz, chłopcze. Spokojnej nocy! – powiedziała 

staruszka i odeszła, podśpiewując sobie pod nosem wesoło. staruszka i odeszła, podśpiewując sobie pod nosem wesoło. 

Wkrótce komary pochowały się przed chłodem nocy, a ja uło-Wkrótce komary pochowały się przed chłodem nocy, a ja uło-

żyłem się wygodnie przy ognisku i spoglądałem na rozgwież-żyłem się wygodnie przy ognisku i spoglądałem na rozgwież-

dżone niebo nad głową. Mieszkańcy wioski grali na wielkich dżone niebo nad głową. Mieszkańcy wioski grali na wielkich 

bębnach, których dudnienie niosło się po wodach otaczających bębnach, których dudnienie niosło się po wodach otaczających 

wioskę. Bum-bum, bum-bum-bum... Byłem zmęczony, oczy same wioskę. Bum-bum, bum-bum-bum... Byłem zmęczony, oczy same 

mi się zamykały. Przez sen słyszałem jeszcze, jakby gdzieś dale-mi się zamykały. Przez sen słyszałem jeszcze, jakby gdzieś dale-

ko odezwało się echo: bum-bubum... bubum-bubum... ko odezwało się echo: bum-bubum... bubum-bubum... 
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Wczesnym rankiem wyruszyliśmy w dalszą drogę. Podob-Wczesnym rankiem wyruszyliśmy w dalszą drogę. Podob-

nie jak poprzedniego dnia przeprawialiśmy się przez mokradła nie jak poprzedniego dnia przeprawialiśmy się przez mokradła 

i płoszyliśmy wylegujące się w słońcu krokodyle. Wreszcie do-i płoszyliśmy wylegujące się w słońcu krokodyle. Wreszcie do-

tarliśmy do wioski wodza Szilluków. Już z daleka usłyszałem ser-tarliśmy do wioski wodza Szilluków. Już z daleka usłyszałem ser-

deczne powitanie:deczne powitanie:

– Witaj, Kazik, samotny podróżniku z Polski! Czekałem na cie-– Witaj, Kazik, samotny podróżniku z Polski! Czekałem na cie-

bie od rana! – wołał na mój widok wódz.bie od rana! – wołał na mój widok wódz.

– Witam, wodzu! Skąd wiedziałeś, że cię odwiedzę i że przy-– Witam, wodzu! Skąd wiedziałeś, że cię odwiedzę i że przy-

bywam z Polski? – zdziwiłem się, bo nie miałem pojęcia, jak do-bywam z Polski? – zdziwiłem się, bo nie miałem pojęcia, jak do-

tarła do niego wieść o mojej wizycie. tarła do niego wieść o mojej wizycie. 

Wódz uściskał mnie tak mocno, że aż mi dech na chwilę Wódz uściskał mnie tak mocno, że aż mi dech na chwilę 

zaparło.zaparło.

– Wiem wszystko, drogi przyjacielu! Dzięki tam-tamom...– Wiem wszystko, drogi przyjacielu! Dzięki tam-tamom...

Wódz wskazał wielkie bębny stojące na placu pośrodku wioski.Wódz wskazał wielkie bębny stojące na placu pośrodku wioski.

– To tam-tamy – wyjaśnił. – W Afryce używamy ich, by prze-– To tam-tamy – wyjaśnił. – W Afryce używamy ich, by prze-

kazywać nowiny z wioski do wioski. Ich odgłos słychać daleko. kazywać nowiny z wioski do wioski. Ich odgłos słychać daleko. 

Ludzie, u których nocowałeś, uderzając w bębny, przekazali mi Ludzie, u których nocowałeś, uderzając w bębny, przekazali mi 

radosną wiadomość o twoich odwiedzinach.radosną wiadomość o twoich odwiedzinach.

– Bębnieniem można przekazać wiadomość? – spytałem – Bębnieniem można przekazać wiadomość? – spytałem 

z niedowierzaniem.z niedowierzaniem.

– Oczywiście – odparł wódz. – Wiem nawet o tym, że wczoraj – Oczywiście – odparł wódz. – Wiem nawet o tym, że wczoraj 

bardzo dokuczały ci komary…bardzo dokuczały ci komary…

– To prawda, pogryzły mnie paskudnie – przyznałem, pokazu-– To prawda, pogryzły mnie paskudnie – przyznałem, pokazu-

jąc ślady ukąszeń na policzku, i obaj roześmialiśmy się głośno.jąc ślady ukąszeń na policzku, i obaj roześmialiśmy się głośno.

Przez kilka dni wypoczywałem w wiosce wodza po trudach Przez kilka dni wypoczywałem w wiosce wodza po trudach 

podróży. Obserwowałem, jak Szillukowie polują, łowią ryby podróży. Obserwowałem, jak Szillukowie polują, łowią ryby 

afrykakazika_tekst.indd   34afrykakazika_tekst.indd   34 2008-01-25   11:28:322008-01-25   11:28:32



i wypasają krowy na położonych pośród bagien wyspach. i wypasają krowy na położonych pośród bagien wyspach. 

Na pożegnanie wódz podarował mi dwie włócznie, których jego Na pożegnanie wódz podarował mi dwie włócznie, których jego 

plemię używa do polowań.plemię używa do polowań.

– Oby ochroniły cię przed dzikim zwierzem, który może czaić – Oby ochroniły cię przed dzikim zwierzem, który może czaić 

się na szlaku – powiedział. się na szlaku – powiedział. 

– Dziękuję – odrzekłem. – Zabiorę je w dalszą podróż, choć – Dziękuję – odrzekłem. – Zabiorę je w dalszą podróż, choć 

mam nadzieję, że nie będę zmuszony ich użyć.mam nadzieję, że nie będę zmuszony ich użyć.

– Ja również mam taką nadzieję. Szczęśliwej drogi, Kazik! – Ja również mam taką nadzieję. Szczęśliwej drogi, Kazik! 

Wieczorem uderzymy w nasze bębny i przekażemy tam-tama-Wieczorem uderzymy w nasze bębny i przekażemy tam-tama-

mi prośbę, by wszystkie wioski, do których zawitasz, udzieliły ci mi prośbę, by wszystkie wioski, do których zawitasz, udzieliły ci 

gościny – powiedział wódz i uściskał mnie na pożegnanie tak gościny – powiedział wódz i uściskał mnie na pożegnanie tak 

mocno, że znów dech mi na chwilę zaparło.mocno, że znów dech mi na chwilę zaparło.
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• KRÓL ZWIERZaT •

Przedzierałem się przez gęsty tropikalny las i nie zauważyłem rzedzierałem się przez gęsty tropikalny las i nie zauważyłem 

nawet, kiedy przyszedł wieczór. W dżungli łatwo przeoczyć nawet, kiedy przyszedł wieczór. W dżungli łatwo przeoczyć 

zachód słońca, gdyż szerokie liście drzew zatrzymują promienie zachód słońca, gdyż szerokie liście drzew zatrzymują promienie 

słoneczne i nawet w środku dnia panuje tu półmrok. słoneczne i nawet w środku dnia panuje tu półmrok. 

W gęstwinie nie sposób było znaleźć miejsce na ustawienie W gęstwinie nie sposób było znaleźć miejsce na ustawienie 

namiotu, wszędzie dżungla, dżungla i splątane zarośla, mimo namiotu, wszędzie dżungla, dżungla i splątane zarośla, mimo 

więc późnej pory, choć wokół zapadły ciemności, szedłem da-więc późnej pory, choć wokół zapadły ciemności, szedłem da-

lej. Jedynie księżyc oświetlał wąską ścieżkę leśną, którą brnąłem lej. Jedynie księżyc oświetlał wąską ścieżkę leśną, którą brnąłem 

przed siebie, płosząc co chwila śpiące zwierzęta. A to dzikie kury przed siebie, płosząc co chwila śpiące zwierzęta. A to dzikie kury 

podrywały się z wrzaskiem do lotu, a to antylopa zrywała się do podrywały się z wrzaskiem do lotu, a to antylopa zrywała się do 

ucieczki tuż spod moich nóg. Najstraszniejsza jednak przygoda ucieczki tuż spod moich nóg. Najstraszniejsza jednak przygoda 

dopiero na mnie czekała!dopiero na mnie czekała!

Usłyszałem szelest. Zatrzymałem się i zagrodziłem rowerem Usłyszałem szelest. Zatrzymałem się i zagrodziłem rowerem 

ścieżkę. Dostrzegłem w ciemnościach tajemniczy kształt, który ścieżkę. Dostrzegłem w ciemnościach tajemniczy kształt, który 

zbliżał się do mnie. Przypomniałem sobie wtedy o podarowa-zbliżał się do mnie. Przypomniałem sobie wtedy o podarowa-

nych przez wodza Szilluków włóczniach, które miały pomóc mi nych przez wodza Szilluków włóczniach, które miały pomóc mi 

•
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w razie niebezpieczeństwa. Oparłem jedną z włóczni o rower, w razie niebezpieczeństwa. Oparłem jedną z włóczni o rower, 

drugą zaś ściskałem w dłoniach i skierowałem w stronę czającej drugą zaś ściskałem w dłoniach i skierowałem w stronę czającej 

się w mroku sylwetki. Wtem kilka kroków przede mną olbrzy-się w mroku sylwetki. Wtem kilka kroków przede mną olbrzy-

mie kły zabłysły w świetle księżyca, rozległ się potężny ryk i wie-mie kły zabłysły w świetle księżyca, rozległ się potężny ryk i wie-

działem już, że spotkałem najgroźniejsze zwierzę Afryki, króla działem już, że spotkałem najgroźniejsze zwierzę Afryki, króla 

zwierząt, lwa we własnej osobie. zwierząt, lwa we własnej osobie. 

Wtedy lew skoczył. Poczułem uderzenie i upadłem na ziemię. Wtedy lew skoczył. Poczułem uderzenie i upadłem na ziemię. 

Przez chwilę leżałem bez ruchu, nie wiedząc, co się stało. Przez chwilę leżałem bez ruchu, nie wiedząc, co się stało. 

To koniec! Pożarł mnie lew! – pomyślałem.To koniec! Pożarł mnie lew! – pomyślałem.

Ale, ale... chwileczkę! Widziałem księżyc i gwiazdy w górze, Ale, ale... chwileczkę! Widziałem księżyc i gwiazdy w górze, 

a to znaczyło, że nie wylądowałem w brzuchu drapieżcy. Spraw-a to znaczyło, że nie wylądowałem w brzuchu drapieżcy. Spraw-

dziłem, czy nie brakuje mi którejś ręki albo nogi, ale wszystko dziłem, czy nie brakuje mi którejś ręki albo nogi, ale wszystko 

miałem na swoim miejscu. Rozejrzałem się. Włócznie leżały na miałem na swoim miejscu. Rozejrzałem się. Włócznie leżały na 

ziemi połamane. ziemi połamane. 

Lew skoczył, natrafi ł na ich ostrza, przestraszył się i uciekł Lew skoczył, natrafi ł na ich ostrza, przestraszył się i uciekł 

– wnioskowałem. A jeśli nie uciekł, tylko przyczaił gdzieś w gę-– wnioskowałem. A jeśli nie uciekł, tylko przyczaił gdzieś w gę-

stwinie? – zrodził się zaraz w mym sercu niepokój. stwinie? – zrodził się zaraz w mym sercu niepokój. 

Pozbierałem się śpiesznie i bez zwłoki ruszyłem w dalszą dro-Pozbierałem się śpiesznie i bez zwłoki ruszyłem w dalszą dro-

gę. Wtedy przypomniałem sobie, że gdy żegnałem się z rodziną gę. Wtedy przypomniałem sobie, że gdy żegnałem się z rodziną 

na dworcu kolejowym, synek poprosił mnie, bym przywiózł mu na dworcu kolejowym, synek poprosił mnie, bym przywiózł mu 

z Afryki zdjęcie lwa, a tu, proszę, gdy spotkałem króla zwierząt, z Afryki zdjęcie lwa, a tu, proszę, gdy spotkałem króla zwierząt, 

byłem tak przerażony, że martwiłem się tylko o uratowanie życia byłem tak przerażony, że martwiłem się tylko o uratowanie życia 

i nawet nie wyciągnąłem z torby aparatu fotografi cznego. Cóż, i nawet nie wyciągnąłem z torby aparatu fotografi cznego. Cóż, 

choć bez zdjęcia, choć zmęczony, obdarty i brudny, nie martwi-choć bez zdjęcia, choć zmęczony, obdarty i brudny, nie martwi-

łem się wcale, bo przecież wyjść z takiej przygody w jednym łem się wcale, bo przecież wyjść z takiej przygody w jednym 

kawałku to naprawdę wielkie szczęście!kawałku to naprawdę wielkie szczęście!
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Za miast ba wić się mi sia mi i cze sać lal ki, Jul ka wo la ła
mie szać w garn kach, ucie rać, prze le wać, po sy py wać
i wał ko wać wszyst ko, co się da. Moż na by ło ro bić przy tym
waż ną mi nę i ob li zy wać łyż ki jak praw dzi wa ku char ka.
Dla te go gdy tyl ko w kuch ni za brzę cza ły po kryw ki i za szu -
mia ła wo da, Jul ka już sta ła w drzwiach, prze stę pu jąc nie -
cier pli wie z no gi na no gę.

– Chcesz mi po móc, Jul ciu? – spy ta ła ma ma i za raz
za wią za ła Jul ce ko lo ro wy far tu szek.

– Co mam ro bić? – Jul ka mia ła wiel ką ocho tę coś po -
mie szać, po kro ić al bo po sma ro wać.

Ma ma po ka za ła gar nek, w któ rym le ża ły ob ra ne
ziem nia ki, i spy ta ła:

– Mo że je opłu czesz?
Jul ce nie trze ba by ło dwa ra zy po wta rzać. Bar dzo

chęt nie ta pla ła się w wo dzie i uczy ła ziem nia ki pły wać.
Dwa naj ład niej sze scho wa ła so bie do kie szon ki, a je den
po tur lał się pod szaf kę i nie da ło się go wy cią gnąć. Resz tę
ma ma po sta wi ła na pie cu i po so li ła. Jul ce wy da wa ło się
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jed nak, że jed na ły żecz ka so li to sta now czo za ma ło,
i gdy ma ma nie wi dzia ła, do sy pa ła jesz cze dwie.

– No to co mam te raz ro bić? – spy ta ła po chwi li.
Ma ma ro zej rza ła się po kuch ni, wy ję ła z szu fla dy wiel -

ką drew nia ną łyż kę, wrę czy ła ją Jul ce i po wie dzia ła:
– Po mie szaj ostroż nie ten gu lasz i wrzuć do nie go

je den li stek lau ro wy. – Mó wiąc to, po da ła Jul ce sło -
iczek, w któ rym trzy ma ła su che, twar de, ciem no zie lo ne
list ki.

Jul ka po słusz nie wy ję ła je den i wrzu ci ła do gu la szu.
Ale za raz po tem po my śla ła, że te list ki mu szą być chy ba
strasz nie sta re, bo ta kie sztyw ne i za su szo ne. Jaki z nich
po ży tek? Nie ma to jak świe że, mię ciut kie li stecz ki,
o, cho ciaż by ta kie jak te z pe lar go nii al bo pa prot ki. Jul -
ka uwi nę ła się raz dwa i urwa ła każ dej ro ślin ce po jed -
nym list ku. Przy nio sła na wet kil ka więk szych, ale też
bar dzo ład nych z ogro du. Zro bił się z te go cał kiem spo -
ry bu kie cik. Wrzu ci ła go do gu la szu, za mie sza ła wiel ką
łyż ką i bar dzo z sie bie za do wo lo na spy ta ła:

– A te raz co mam ro bić?
– Pil nuj te go gu la szu, że by się nie przy pa lił. – Le d wo

ma ma to po wie dzia ła, za dzwo nił te le fon. Oka za ło się,
że to jej ko le żan ka, a więc za no si ło się na dłuż szą po ga -
węd kę. 

No i mo że Jul ka przy pil no wa ła by te go gu la szu, ale
wła śnie wte dy wró cił z pra cy ta ta, więc jak zwy kle po bie -
gła z pi skiem do przed po ko ju i rzu ci ła mu się na szy ję.
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– Ta tu siu, zo bacz, mam no we go ko ni ka! – wy ję ła
z kie sze ni ma łe go plu szo we go ku cy ka i pod su nę ła ta cie
pod nos. – To bar dzo mą dry ko nik. Do sta łam go dzi siaj
od bab ci. Jest pięk ny, plu szo wy, na wet ko py ta ma owło -
sio ne!

– I do te go ma ró żo wą grzyw kę – za uwa żył ta ta.
– Też chciał byś ta ką mieć, praw da? – spy ta ła Jul ka.
– Oczy wi ście, ma rzę rów nież o owło sio nych ko py -

tach – za pew nił ta ta i lek ko za nie po ko jo ny po cią gnął no -
sem. – A co tu tak dziw nie pach nie?

Na te sło wa ma ma po rzu ci ła te le fon i za wo ła ła:
– Przy pa la się!
– Ojej! – jęk nę ła Jul ka i po bie gła do kuch ni, wy ma -

chu jąc drew nia ną łyż ką.
Po tem by ło tak: gu lasz wy lą do wał w ko szu na śmie -

ci, za raz za nim tra fi ły tam nie moż li wie prze so lo ne ziem -
nia ki. Ma ma za ła my wa ła rę ce i wie trzy ła kuch nię, a ta ta,
pa trząc na Jul kę, stwier dził:

– Je stem okrop nie głod ny, chy ba bę dę mu siał cię
zjeść.

Jul ka z pi skiem rzu ci ła się do uciecz ki, a ta ta go nił ją
wo kół sto łu. Wresz cie, sła nia jąc się na no gach, zła pał te -
le fon i za mó wił piz zę.

– Tak to jest. Gdzie ku cha rek sześć, tam nie ma co
jeść – wy sa pał.

– Jak to sześć? Ja i ma ma to tyl ko dwie ku char ki. –
Że by nie by ło wąt pli wo ści, Jul ka po ka za ła dwa pa lusz ki.
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– To ta kie przy sło wie – wy ja śnił ta ta – i nie trud no
zgad nąć, skąd się wzię ło. Pew nie daw no te mu sześć ku -
cha rek go to wa ło coś wspól nie w wiel kiej kuch ni. Wy -
obra żasz so bie, co tam się mu sia ło dziać? Po kryw ki
pod ska ki wa ły, czaj ni ki gwiz da ły, młyn ki nie na dą ża ły
mleć, wał ki wał ko wać, a wszyst ko wko ło ki pia ło.

– Al bo się przy pa la ło – do da ła Jul ka.
– Z ron dli bu cha ła pa ra, a ku char ki co chwi la coś sie -

ka ły, mie sza ły, so li ły lub sło dzi ły na po tę gę. By wa ło, że
jed na zu pa by ła przy pra wio na sześć ra zy, bo każ da ku -
char ka do da wa ła coś od sie bie. Po tem się kłó ci ły, a w po -
wie trzu la ta ły cho chle i pa tel nie. Co jed na usma ży ła, to
dru ga po la ła wo dą, trze cia po sy pa ła pie przem, czwar ta
skro pi ła octem, pią ta po sma ro wa ła musz tar dą...

– A szó sta do rzu ci ła li ście lau ro we – do da ła Jul ka.
– No wła śnie. I tak, choć ro bo ta w kuch ni wrza ła, to

go ście nie do cze ka li się obia du. Po dob nie jak ja dzi siaj –
stwier dził ta ta.

Na szczę ście w tym mo men cie do drzwi za dzwo nił do -
staw ca piz zy, co ta cie wy raź nie po pra wi ło hu mor. I choć
piz za by ła wiel ka jak młyń skie ko ło, to po obie dzie wszy scy
mie li jesz cze ocho tę na coś słod kie go. Wte dy ma ma wy -
ję ła lo dy i na peł ni ła ni mi pu char ki. Jul ka po sy pa ła je ro -
dzyn ka mi i tar tą cze ko la dą, a na ko niec wbi ła w każ dą
por cję kru chy bisz kopt. Ma ma do ło ży ła po łyż ce bi tej
śmie ta ny. Lo dy wy glą da ły tak pięk nie, że ta ta na ich wi -
dok wy my ślił no we przy sło wie:

42



– Gdzie ku char ki dwie, tam się do brze je! – za wo łał. 
A Jul ka po my śla ła, że jej ta ta jest bar dzo mą dry, cho -

ciaż nie ma ró żo wej grzyw ki i owło sio nych ko pyt. 
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Podkowa i diabeł

Daw no, daw no te mu, w za gu bio nej wśród gór wio -

sce miesz kał ko wal Dun stan. O każ dej po rze

dnia spo tkać go moż na by ło w kuź ni, gdzie po chy lo ny

nad pa le ni skiem wy ku wał mło tem roz pa lo ne do czer wo -

no ści pod ko wy. Z naj dal szych oko lic przy pro wa dza no

do nie go ko nie, bo wia do mo by ło, że nikt nie pod ku je ich

le piej niż on. Ten chłop, wiel ki jak dąb, był ob da rzo ny nie

tyl ko ogrom ną si łą, ale rów nież licz ny mi przy mio ta mi du -

cha. Sły nął z wy jąt ko wej wręcz pra co wi to ści, po boż no ści

i uczci wo ści. Dla te go trud no zro zu mieć, dla cze go wła śnie

do nie go udał się dia beł Asmo de usz. Mo że li czył na na iw -

ność te go pra we go czło wie ka, a mo że są dził, że ko wal nie

roz po zna w nim sza ta na, je śli znaj dzie so bie ja kieś cu -

dacz ne prze bra nie. Dla te go wy stro ił się w coś, co trud no

na zwać płasz czem, bo bar dziej przy po mi na ło wy le nia ły

szla frok sta rej cza row ni cy. I to cza row ni cy cał ko wi cie
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po zba wio nej gu stu. Na gło wę wło żył dzi wacz ny be ret

w ko lo rze zgni łej mar chew ki ozdo bio ny ko ron ką, któ ra

wy glą da ła jak zu ży ta chu s tecz ka do no sa. Ca ło ści do peł -

niał pstro ka ty sza lik z przy bru dzo nej poń czo chy. I w tych

ła chach, któ re wy trza snął chy ba spod zie mi, sta nął pew -

ne go dnia w drzwiach kuź ni i rzekł:

– Wi taj, do bry czło wie ku! Mam na dzie ję, że nie od mó -

wisz po mo cy stru dzo ne mu wę drow co wi. Mam kło pot z mo -

imi, no wiesz, z mo imi… – Tu dia beł wy su nął przed sie bie

no gę, za koń czo ną so lid nym ko py tem. 

– Z ko py ta mi? Masz kło pot z ko py ta mi? – spy tał Dun -

stan zdzi wio ny, że ktoś, kto nie jest ko niem, ma ta kie sa -

me no gi jak to szla chet ne zwie rzę. Ko wal przy po mniał

so bie za sły sza ną gdzieś hi sto rię o czło wie ku, któ ry miał

trzy no gi i dzię ki te mu mógł jed no cze śnie sie dzieć i stać,

ale z osob ni kiem, któ ry by miał ko py ta jak ten tu cu dak,

jesz cze się nie ze tknął. Cho ciaż czy na pew no? Bo gdy się

tak do brze przyj rzeć, to co on tam ma pod be re tem? Wy -

glą da to tro chę jak ro gi. Do te go chy tre, roz bie ga ne oczka,

a spod płasz cza wy sta je naj praw dziw szy ogon. Tro chę po -

dob ny do kro wie go, ale jed nak czar ci. Te raz ko wal już

wie dział, z kim ma do czy nie nia. I pierw sza myśl, by prze -

pę dzić dia bła świę co ną wo dą, nie chęt nie ustą pi ła miej sca

dru giej, by wy ko rzy stać nada rza ją cą się oka zję.
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– No cóż, pod kuć ko py ta to dla mnie nie no wi na,

a two je ni czym się od koń skich nie róż nią. Po cze kaj chwi -

lę, a za raz do bie rze my od po wied nie pod ko wy – po wie dział

Dun stan. 

I cho ciaż był jak zwy kle sko ry do po mo cy i spo koj ny,

to uśmiech, któ ry za wsze miał na twa rzy tak sa mo jak

nos czy usta, te raz gdzieś znik nął. Nie zra żo ny tym sza tan

su nął za nim, roz sie wa jąc wo kół de li kat ny za pach siar ki

i roz glą da jąc się z za do wo le niem. Naj bar dziej cie szył go

bu cha ją cy z pa le ni ska ogień, któ ry spra wił, że przez chwi -

lę po czuł się jak w do mu. Za to Dun stan po czuł się le piej

do pie ro wte dy, gdy miał w za się gu rę ki cięż ki ko wal ski

młot. I trud no mu się dzi wić, bo kto z nas chciał by być

na je go miej scu i mieć za ple ca mi czar ta z pie kła ro dem?

A trze ba przy znać, że Asmo de usz to wy jąt ko wo pa -

skud ny okaz dia bła, któ ry od daw na da wał się we zna ki

miesz kań com tej ma łej wio ski. Nie ma wąt pli wo ści, że to

je go zło śli we pod szep ty za chę ci ły le ni wą Ka ta rzy nę, by

wy le gi wa ła się w łóż ku do po łu dnia. To on na mą cił jej

w gło wie, ra dząc:

– A śpij so bie, Ka siu, spo koj nie. Co tam obiad i po rząd -

ki. Tym niech się zaj mie twój mąż. W koń cu on nic nie

ro bi, tyl ko od świ tu spa ce ru je so bie po po lu, na świe żym

po wie trzu. No, ni by przy oka zji orze po le, ale trud no to

na zwać pra cą. 
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Prze cież to koń cią gnie ten pług, a nie on, praw da?

Za to ty je steś prze mę czo na i na le ży ci się od po czy nek.

Sam wi dzia łem, że w ze szłym ro ku umy łaś w cha cie jed -

no okno, a kie dyś na wio snę za mio tłaś po dwó rze. 

– Tak by ło – przy zna ła chęt nie Ka ta rzy na i, wdzięcz -

na za do brą ra dę, na cią gnę ła pie rzy nę po sa mą bro dę.

Nie trud no zgad nąć, co się dzia ło, gdy wró cił do do mu jej

spra co wa ny i głod ny mąż. Ich ma ła cha ta le d wo mo gła po -

mie ścić wszyst kie krzy ki i prze kleń stwa, któ ry mi się ob -

rzu ca li. A dia beł, bar dzo z sie bie za do wo lo ny, słu chał tej

awan tu ry jak naj pięk niej szej mu zy ki. Nie go rzej mu się

po wio dło, gdy za wi tał do po bli skiej go spo dy. Tam chci wy

karcz marz chęt nie nad sta wił ucha na czar cie pod szep ty.

– Do lej do bu te lek z go rzał ką wo dy, roz cieńcz też pi wo

i wi no, a za ro bisz tro chę gro sza. A naj młod szą cór kę wy -

daj za mąż za sta re go Hu ber ta. Co z te go, że to chłop nie -

mło dy, ale ma tar tak, a i ten ka wał la su za go spo dą

na le ży do nie go. Co z te go, że dziew czy na ko cha in ne go?

To się od ko cha i ty le, a oj ca prze cież po słu chać mu si – ju -

dził dia beł.

Na wieść o pla no wa nych za ślu bi nach ze sta rym Hu -

ber tem cór ka karcz ma rza chcia ła rzu cić się w prze paść,

zaś roz ju sze ni chło pi, ma jąc w ku flach wię cej wo dy niż pi -

wa, od gra ża li się, że pusz czą go spo dę z dy mem. A dia beł?

Dia beł, słu cha jąc te go po msto wa nia, tych kłót ni i la men -
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tów, był wnie bo wzię ty, choć w je go wy pad ku le piej chy ba

po wie dzieć: za chwy co ny. Ale naj bar dziej ten czart lu bił

ba wić się kosz tem dzie ci. I by wa ło, że gdy spo tkał ma sze -

ru ją ce go do szko ły mal ca, pod su wał mu ta kie ro ba czy we

my śli:

– Zno wu idziesz do szko ły? A po co? Prze cież już ty le

ra zy tam by łeś. Ty na praw dę my ślisz, że sie dze nie przez

sześć go dzin na twar dej ław ce jest zdro we? Czy nie le piej

po le żeć so bie na traw ce? A nie po my śla łeś, że na uczy ciel

też chciał by tro chę od was od po cząć? Toż to sta ry, zmę -

czo ny czło wiek. Był by szczę śli wy, wie dząc, że po sze dłeś

na wa ga ry. Do li cha! Kto wy my ślił ta kie okrop ne sło wo?

O wie le le piej niż wa ga ry brzmi: spa cer, prze jażdż ka

na ro we rze lub za ba wa w cho wa ne go. No i za pew niam cię,

chłop cze, że ro dzi ce też by li by z cie bie dum ni. Choć mo że

le piej nie mów im o tym, dość ma ją swo ich spraw na gło -

wie. O, zo bacz, tam idzie twój ko le ga, weź go ze so bą, we

dwóch za ba wa bę dzie jesz cze lep sza. Prze ko nasz się.

No i dzię ki ta kim po kręt nym ra dom w szko le by ło

cza sem wię cej pu stych ła wek niż peł nych. Na uczy ciel si -

wiał co raz bar dziej ze zmar twie nia, a dia beł chi cho tał

zło śli wie.

To tyl ko trzy przy kła dy z dłu giej li sty nie go dzi wo ści,

ja kich do pu ścił się Asmo de usz, za nim pod su nął ko wa lo wi

do pod ku cia swo je z lek ka cuch ną ce ko py ta. Pod czas gdy
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ten miesz ka niec pie kieł naj chęt niej

usiadł by po śród pło mie ni bu zu ją cych

na pa le ni sku, ko wal oszu ku jąc sam sie bie,

że nic a nic się nie boi, się gnął nie po pod ko -

wę, ale po so lid ny łań cuch. Po tem jed nym

zgrab nym ru chem spę tał dia bła, któ ry w tym

że la znym uści sku nie mógł wy ko nać żad ne go

ru chu. Nie pod dał się jed nak bez wal ki. Szar -

pał się i wy ry wał, a łań cuch po dzwa niał

na nim drwią co. Mio tał więc czart prze kleń -

stwa tak strasz li we, że uszy Dun sta na w jed -

nej chwi li zro bi ły się czer wo ne jak wi śnie.

– Za milcz wresz cie! – wrza snął roz gnie -

wa ny i rzu cił w sza ta na ja kimś brud nym

gał ga nem. Po chwi li w kuź ni za pa dła

ci sza, a ko wal po my ślał, że nie ta ki dia -

beł strasz ny, i po czuł się pa nem sy tu acji.

– Po sie dzisz tu so bie do ra na, a ju tro po -

roz ma wia my – rzu cił przez ra mię i wy szedł, za mknąwszy

drzwi na wielką kłódkę

Jed nak tej no cy ani dia beł, ani ko wal nie zmru ży li

oka. Dia beł, bo by ło mu nie wy god nie, łań cu chy uwie ra ły

go bo le śnie, a na do da tek ogień w pa le ni sku, któ rym tak
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cie szył swe oczy, przy gasł i w kuź ni zro bi ło się zim no.

A ko wal, bo do świ tu ob my ślał, co po cząć z tym czar tem,

któ ry przy był od nie go wprost z pie kła. Wie dział, że nie

mo że wię zić go bez koń ca w swo jej kuź ni, ale chciał, by

dia beł sło no mu za pła cił za zdję cie łań cu chów. I nie cho -

dzi ło Dun sta no wi o wiel kie bo gac two czy przy chyl ność

for tu ny. Ce na za wol ność mia ła być cał kiem in na,

a przy tym bar dzo dla dia bła do kucz li wa. Wpraw dzie bo -

gac two ku si każ de go czło wie ka i pew nie nikt w ca łej wio -

sce nie zre zy gno wał by z gó ry zło ta, za ja ką go tów był

wy ku pić się dia beł, jed nak ko wal Dun stan był zbyt pra -

wy, by ulec po ku sie. Dla te go gdy na stęp ne go dnia sta nął

przed Asmo de uszem, rzekł do nie go:

– Da ję ci, dia ble, wy bór, choć na nie go nie za słu gu jesz.

Mo żesz odejść stąd już za chwi lę lub spę dzić w tej kuź ni

jesz cze wie le dni i no cy. Je śli zde cy du jesz się zo stać,

uprzy krzę ci każ dą spę dzo ną tu mi nu tę. Ale odejść stąd

bę dziesz mógł tyl ko pod jed nym wa run kiem. 

Tu ko wal zro bił efek tow ną pau zę, a znie cier pli wio ny

dia beł, cze ka jąc dal sze go cią gu, ner wo wo prze bie rał ko py -

ta mi.

– A więc mu sisz mi przy siąc na gło wę twe go pa na,

księ cia pie kieł Lu cy fe ra, że ni gdy nie bę dziesz ku sił

do złe go i spro wa dzał nie szczęść na lu dzi, któ rzy

na drzwiach swych do mów za wie szą pod ko wę. 
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Dia beł aż gę bę otwo rzył ze zdzi wie nia, tak bar dzo za -

sko czy ło go żą da nie ko wa la. Trzy dni kom bi no wał, dro -

czył się, wił i ku sił, stra szył i my dlił oczy, jed nym sło wem

ro bił wszyst ko, by się od ta kiej obiet ni cy wy krę cić. Ale

Dun stan był twar dy i nie ugię ty, a na do da tek każ de go

dnia moc niej za ci skał krę pu ją ce czar ta łań cu chy. Nie roz -

pa lał też ognia na pa le ni sku i dia beł, przy wy kły do go rą -

ca i pie kiel nych pło mie ni, nie mógł wprost znieść

prze ni kli we go zim na pa nu ją ce go w kuź ni. Wresz cie

czwar te go dnia, dzwo niąc zę ba mi i łań cu cha mi, zło żył

przy się gę na gło wę Lu cy fe ra, a ta kie go przy rze cze nia ża -

den dia beł do tąd nie od wa żył się zła mać. Wte dy ko wal,

któ ry miał już szcze rze dość to wa rzy stwa śmier dzą ce go





siar ką sza ta na, wy plą tał go z łań cu chów i przez ty dzień

wie trzył kuź nię. Roz dał też chło pom pod ko wy i po le cił,

by je moc no przy bi li do drzwi. Nie wszy scy go po słu cha -

li, ale ci, któ rzy to zro bi li, na dzi wić się nie mo gli, że w ich

cha tach za bra kło ja koś po wo dów do kłót ni, nie szczę ścia

się ich nie ima ją, a świat ja kiś lep szy się wy da je. 

To wszyst ko dzia ło się bar dzo daw no te mu, ale Asmo -

de usza po dob no do dziś nikt z tej przy się gi nie zwol nił.

Dla te go lu dzie da lej przy bi ja ją na drzwiach pod ko wę

i mó wią: niech wi si na szczę ście. Tyl ko ko nie nie mo gą

po jąć, ja kim cu dem to, co one no szą na ko py tach, ma za -

pew nić lu dziom przy chyl ność lo su. 
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Pierw szy dzień wio sny był tuż, tuż, a drze wa i traw ni ki
na dal po kry wa ła war stwa śnie gu. Bia łe płat ki wi ro wa ły
za oknem, a na pa ra pe cie zmar z nię te pta ki przy tu py wa ły
dla roz grzew ki. 

– Mam na dzie ję, że jak zro bi my Ma rzan nę i wrzu ci my ją
do rze ki, to zi ma wresz cie się skoń czy – po wie dzia ła na sza
pa ni.

Usta li li śmy, że chłop cy po sta ra ją się o sło mę, a dziew czy -
ny o bluz kę, spód ni cę, wstąż ki i chust kę. An ka za pro po no -
wa ła na wet, że przy nie sie dla Ma rzan ny su kien kę swo jej
ma my, ta ką czar ną, z wiel kim de kol tem, bar dzo krót ką i ob -
ci słą. A do te go srebr ne szpil ki i ma lut ką błysz czą cą to re -
becz kę. Ale pa ni, nie wia do mo dla cze go, upar ła się na bia łą
bluz kę, wstąż ki i ko lo ro wą spód ni cę. Nie chcia ła się też zgo -
dzić na pe ru kę, któ rą Zu za by ła go to wa wy kraść z noc nej
szaf ki swo jej bab ci. Szko da, bo to by ły cał kiem ład ne żół te
locz ki, ale po dob no Ma rzan na mu si mieć war ko cze i to naj -
le piej ze sło my, a na gło wie ko niecz nie wia nek.
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– Na sza ku kła mu si być naj ład niej sza ze wszyst kich – za -
pa li ła się do ro bo ty Maj ka i obie ca ła, że przy nie sie Ma rzan -
nie biu sto nosz swo jej star szej sio stry. – A na ko niec
ob le je my ją per fu ma mi, że by ład nie pach nia ła – do da ła.

Pa ni, gdy to usły sza ła, osta tecz nie zgo dzi ła się na per fu my,
ale o biu sto no szu nie chcia ła sły szeć. W su mie Ma rzan na wy -
szła nam wiel ka i gru ba. Mia ła okrą głą gło wę i ster czą ce
po bo kach war ko cze. Na sło mia nej szyi pa ni za wie si ła jej
czer wo ne ko ra le, gło wę ozdo bi ła wian kiem, a na przy dłu giej
spód ni cy za wią za ła far tu szek w kwiat ki. Wy szło na wet nie
naj go rzej. Nie ste ty Maj ka za miast per fum przy nio sła dez odo -
rant. Miał cał kiem ład ny za pach, więc po psi ka li śmy tro chę
Ma rzan nę pod pa cha mi. Na ko niec pa ni za rzu ci ła jej na sło -
mia ne ple cy ko lo ro wą chu s tę i po wie dzia ła:

– Świet nie się spi sa li ście. Ku kła jak ma lo wa na. Ju tro ra -
no wrzu ci my ją do rze ki. Ale naj pierw po spa ce ru je my so -
bie z na szą Ma rzan ną po oko li cy. Bo mu si cie wie dzieć, że
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daw niej no si ło się Ma rzan nę od do mu do do mu, że by za -
bra ła ze so bą ca łe zło, cho ro by i nie szczę ścia. Do pie ro po -
tem pro wa dzo no ją do rze ki i to pio no w wo dzie lub pa lo no.
Cho dzi ło o to, by za jed nym za ma chem po zbyć się wszel -
kich kło po tów, prze pę dzić zi mę i przy wo łać wio snę. Mam
na dzie ję, że nam też się to uda.

No i nie wiem, co po szło nie tak, bo choć obe szli śmy
z Ma rzan ną trzy dłu gie uli ce, a po tem wrzu ci li śmy ją z gło ś-
nym plu skiem do rze ki, i choć na wła sne oczy wi dzie li śmy,
jak pły nie i po chwi li zni ka pod wo dą, to zi ma wca le nie
prze pa dła wraz z nią. Śnieg da lej sy pał i wiatr szar pał nam
kurt ki. A ja my śla łam, że ra zem z Ma rzan ną wpad ną do rze -
ki lo do we so ple i śnie go we chmu ry, że mróz za skrzy pi
i po raz ostat ni uszczyp nie mnie w nos. Mia ło być tak, że jak
wo da po chło nie sło mia ną ku kłę, to za raz po tem za świe ci
słoń ce, przy le cą pta ki i zro bi się zie lo no.

– Nie ste ty, choć dziś jest pierw szy dzień wio sny, zi ma
nie chce zo sta wić nas w spo ko ju. – Na sza pa ni by ła nie po -
cie szo na. – A prze cież zwy kle na stęp ne go dnia po uto pie -
niu Ma rzan ny na wsiach cho dzo no od do mu do do mu
z zie lo ną, so sno wą ga łę zią. Na zy wa no ją lat kiem lub zie lo -
nym ga ikiem. By ła przy bra na wstąż ka mi, wy dmusz ka mi,
pa pie ro wy mi kwia ta mi i dzwo necz ka mi. Mło dzi nie śli lat -
ko i śpie wa li pio sen ki, jak by sa mą wio snę pro wa dzi li
do do mów, a go spo dy nie ob da ro wy wa ły ich słod ki mi plac -
ka mi, jaj ka mi, ob wa rzan ka mi i drob ny mi pie niąż ka mi. Tak
to wła śnie daw niej wy glą da ło. Ale w tym ro ku zi ma jest ja -
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kaś wy jąt ko wa i lat ko bę dzie mu sia ło za cze kać. – Na sza pa -
ni wes tchnę ła i otu li ła się gru bym sza lem.

No i ta wy jąt ko wa zi ma trwa ła by pew nie do dzi siaj, gdy -
by nie Do ro ta. Do ro ta to mo ja naj lep sza ko le żan ka i to
wła śnie ona wy my śli ła, że zi ma nie ode szła, bo nie spodo -
ba ła jej się na sza wiel ka, gru ba i nie zgrab na ku kła ze sło my
w za dłu giej spód ni cy.

– Mu si my spró bo wać jesz cze raz – po wie dzia ła – ale tym
ra zem sa me zro bi my Ma rzan nę.

– Ja sne, i na sza bę dzie du żo ład niej sza. – Od ra zu spodo -
bał mi się ten po mysł. – Mo że za miast wpy chać sło mę
do sta rej bluz ki i za pla tać sztyw ne, sło mia ne war ko cze, po -
szu ka my ja kiejś lal ki i prze ro bi my ją na Ma rzan nę? – za pro -
po no wa łam.

Oczy wi ście za kła da łam, że to Do ro ta po świę ci jed ną ze
swych la lek, bo ja nie mia łam ta kie go za mia ru. Ona jed nak
na wet nie chcia ła o tym sły szeć.

– No to co ro bi my? – spy ta łam, a Do ro ta wzru szy ła ra -
mio na mi i ro zej rza ła się po po ko ju. To był naj więk szy po kój
w jej do mu. Peł no w nim by ło pó łek z książ ka mi, zdjęć, ob -
ra zów i róż nych ko mó dek. Na jed nej z nich, obok lam py
z żół tym aba żu rem, stał na dwóch łap kach sta ry, wy pcha ny
za jąc. Do ro ta wzię ła go do rę ki, obej rza ła ze wszyst kich
stron, otrze pa ła z ku rzu i po wie dzia ła:

– Nada się w sam raz. Zro bi my z nie go pięk ną Ma rzan nę.
– A jak się po ła pią, że znik nął, to co? – spy ta łam tro chę

za nie po ko jo na.
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– Eee tam – mach nę ła rę ką Do ro ta. – Sa ma sły sza łam, jak
bab cia na rze ka ła, że ten za jąc to sie dli sko ku rzu i mo li, że sy -
pie się z nie go sierść i je go miej sce jest w ko szu na śmie ci.

Szcze rze mó wiąc, nie bar dzo wie dzia łam, jak moż -
na prze ro bić za ją ca na Ma rzan nę, ale oka za ło się to cał kiem
pro ste. Zwłasz cza że ubran ka mo jej naj więk szej lal ki pa so -
wa ły na nie go jak ulał. Na cią gnę ły śmy więc na sza ra ka żół -
tą bluz kę na ra miącz kach i mod ną mi ni spód nicz kę w kra tę.
Po tem Do ro ta za wie si ła mu na szyi ko lo ro we ko ra le,
a na łap ce ma łą czar ną to re becz kę. Naj więk szy pro blem
mia ły śmy z usza mi, któ re ster cza ły wy so ko nad gło wą i nie
wia do mo by ło, co z ni mi zro bić. Wresz cie Do ro ta stwier dzi -
ła, że uszy to ta kie jak by war ko cze i że ni gdzie nie jest po -
wie dzia ne, że war ko cze mu szą zwi sać, bo rów nie do brze
mo gą być za dar te. Sko ro tak, to ozdo bi łam każ de ucho ró -
żo wą ko kar dą, a gdy jesz cze przy cię ły śmy na szej Ma rzan nie
wą si ki, to wy glą da ła na praw dę pięk nie. I na wet zło te mo le,
któ re od cza su do cza su wy la ty wa ły z za ją ca, nie po psu ły
koń co we go efek tu.

Jesz cze te go sa me go dnia, choć by ło zim no i pa dał
deszcz ze śnie giem, za nio sły śmy na szą Ma rzan nę nad rze kę
i wrzu ci ły śmy ją do wo dy. Chlup nę ło, uszy z ró żo wy mi ko -
kard ka mi za tań czy ły na po wierzch ni i po chwi li by ło
po wszyst kim. Wte dy po my śla łam so bie: Hej, zi mo, bierz za -
ją ca i płyń do mo rza, bo ład niej szej Ma rzan ny nikt ci już nie
zro bi!
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Wiem, że trud no w to uwie rzyć, ale na dru gi dzień, gdy
tyl ko się zbu dzi łam, zo ba czy łam błę kit ne nie bo, bez ani jed -
nej chmur ki. Świe ci ło słoń ce, ćwier ka ły pta ki, a śnieg za -
mie nił się w peł ne bło ta ka łu że. Jed nym sło wem, na de szła
wio sna. Naj wy raź niej na sza Ma rzan na spodo ba ła się zi mie
i obie od pły nę ły w si ną dal. Je stem pew na, że gdy by nie ja,
Do ro ta i ta Ma rzan na ze ster czą cy mi w gó rę war ko cza mi, to
śnieg pa dał by u nas do dzi siaj. 



Opowiadanie z książki RENATY PIATKOWSKIEJ  
NAJWIERNIEJSI PRZYJACIELE

Co py ri ght © Renata Piątkowska; Co py ri ght © Wy daw nic two BIS 2014            ilustracje  KATARZYNA BUKIERT



Na świe cie nie ma lep sze go psy chia try
od szcze nia ka li żą ce go cię po twa rzy.

Edward Ab bey



Czy cho re dzie ci mo że od wie dzać pies i le czyć je
ni czym praw dzi wy le karz? Ano mo że. Nie ma co praw -
da bia łe go far tu cha, nie za glą da ni ko mu do gar dła i nie
ro bi za strzy ków, ale na swój spo sób le czy. A pa cjen ci
cze ka ją nie cier pli wie, kie dy pan dok tor w je dwa bi stym
fu ter ku po da im ła pę, po ma cha ogo nem i po li że po gło -
wie. Ma łe rącz ki chęt nie gła dzą wiel ki, ko sma ty łeb,
a nie któ re do ty ka ją na wet pa lusz kiem mo kre go, czar ne -
go no sa. 

Ale z Jul ką by ło ina czej, ona mia ła oczy peł ne łez i, co
gor sza, od wie lu dni nie ode zwa ła się do ni ko go ani sło -
wem. Le ża ła z no gą w gip sie i kie dy ktoś ją od wie dzał,
uda wa ła, że śpi, lub w mil cze niu ob ser wo wa ła su fit.

– Jul ciu, skar bie, jak się czu jesz? – do py ty wa ła się ma -
ma.

– Ale masz ru rę na no dze! Su per – młod szy brat, Fra nek,
po pu kał pal cem w bia lut ki gips. – Mo gę ci tu na ry so wać
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śmie cia rę? – spy tał, wy ma chu jąc czer wo nym fla ma -
strem.

Nie usły szał od po wie dzi, bo sio stra od wró ci ła gło wę
i za mknę ła oczy.

Wła ści wie nie czu ła się źle. Je że li za bar dzo się nie
wier ci ła, to no ga jej nie bo la ła. By ło jej tyl ko tro chę nie -
wy god nie. Ale Jul ka nie chcia ła się do ni ko go od zy wać.
Wie dzia ła, że prę dzej wy buch nie pła czem, niż po wie
choć sło wo. Cią gle dud ni ły jej w gło wie sło wa dok to ra,
któ ry po wie dział do ro dzi ców:

– Po zdję ciu gip su cze ka ją dłu ga re ha bi li ta cja. Mam
na dzie ję, że wszyst ko bę dzie do brze, i no ga bę dzie
spraw na. Ale to mu si po trwać.

„Jak to: MU SI PO TRWAĆ?” – my śla ła wy stra szo -
na dziew czyn ka. Prze cież ona by ła tan cer ką, cho dzi ła
do szko ły ba le to wej i za mie siąc mia ła tań czyć w praw -
dzi wym przed sta wie niu. A tu na no dze za miast atła so wej
ba let ki mia ła okrop ny, twar dy gips. I choć ro dzi ce cią gle
po wta rza li, że wszyst ko bę dzie do brze, Jul ka wie dzia ła
swo je. By ła pew na, że już nic ni gdy nie bę dzie do brze,
i nie chcia ła o tym roz ma wiać. 

– Ona cią gle mil czy al bo pła cze. To nie mo że tak być.
Wszy scy pró bu je my ja koś ją po cie szyć, a Jul cia nie chce
na wet spoj rzeć w na szą stro nę. – Ma ma by ła wy raź nie
zmar twio na.
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– A kie dy wczo raj przy szły dziew czy ny z jej kla sy, na -
kry ła so bie gło wę po dusz ką. One ją o coś py ta ły, ale Jul -
ka się nie ode zwa ła, więc so bie po szły. Po tem dłu go
po cią ga ła no sem i mia ła czer wo ne oczy – na skar żył Fra -
nek.

W koń cu ktoś wpadł na po mysł, że Jul ce mógł by po -
móc pies. Po dob no ta ki spe cjal nie szko lo ny czwo ro nóg
mo że zdzia łać wię cej niż ca ła ro dzi na i wszyst kie ko le -
żan ki ra zem wzię te. 

– Ojej, to Jul kę bę dzie le czył ja kiś Cia pek? – Ma ły
Fra nek aż otwo rzył bu zię ze zdzi wie nia, ale nikt go nie
słu chał.

Za to po kil ku dniach Jul kę od wie dził dziw ny gość.
Był wiel ki, miał pięk ne zło ci ste fu ter ko i oczy jak dwa
błysz czą ce kasz tan ki. Je go opie kun przy wi tał się z Jul ką
i choć ona na wet na nie go nie spoj rza ła, po wie dział:

– To jest Bra tek. Je śli nie masz nic prze ciw ko te mu,
po sie dzi z to bą przez chwi lę.

Po tem, nie zra żo ny bra kiem od po wie dzi i pa nu ją cą
w po ko ju ci szą, po kle pał psa, szep nął mu coś do ucha
i wy szedł.

Bra tek jak by tyl ko na to cze kał. Wspiął się na łóż ko
i po li zał Jul kę po no sie. Po tem po dał jej ła pę, a kie dy Jul -
ka ją uści snę ła, zło ty ogon Brat ka za fa lo wał. Dziew czyn -
ka le ciut ko się uśmiech nę ła i wy cią gnę ła rę kę, by
po gła skać gład ki, je dwa bi sty łeb. Przy oka zji strą ci ła
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z noc nej szaf ki ma łą, plu szo wą żab kę. Pies na tych miast
pod niósł ma skot kę i po ło żył na pie rzy nie. Jul ka, nie wie -
le my śląc, za mach nę ła się i rzu ci ła ża bę na śro dek po ko -
ju. Bra tek po gnał za nią na łeb na szy ję i za chwi lę z ża bą
w py sku sta nął przed Jul ką. Dziew czyn ka uśmiech nę ła
się, tym ra zem od ucha do ucha, ode bra ła psu plu sza ka
i ci snę ła nim aż pod drzwi. Wiel kie psi sko jak zło ta strza -
ła po mknę ło w tam tą stro nę. Po tem ma skot ka fru wa ła
po ca łym po ko ju, a Bra tek uga niał się za nią. Cza sem na -
wet ła pał ża bę w lo cie i od no sił do rąk ma łej ba let ni cy.
Jul ce po do ba ła się ta za ba wa. Zwłasz cza że pies nie py tał
jej w kół ko, jak się czu je i dla cze go nic nie mó wi. On
sam też nie był zbyt roz mow ny, szczek nął mo że ze dwa
ra zy i raz mla snął ję zo rem, kie dy Jul ka po czę sto wa ła go
krów ką. Po tem po ło żył łeb na jej ko la nach i cze kał
na piesz czo ty. Był ta ki ślicz ny, że nie moż na by ło go nie
po gła skać. Dziew czyn ka ob ję ła psa za szy ję, za nu rzy ła
rę ce w je go fu trze i przy tu li ła się, a pies trą cił ją zim nym
no sem, jak by mó wił: „No, uszy do gó ry. Nie ta kie po ła -
ma ne ła py już wi dzia łem i wszyst kie pięk nie się po zra -
sta ły”.

Jul ka sa ma nie wie dzia ła, kie dy szep nę ła do zło -
te go ucha:

– Do bry, ko cha ny pies. – To by ły pierw sze sło wa, ja -
kie po wie dzia ła od wie lu dni. Za raz po tem, już gło śniej,
spy ta ła: – Zje my jesz cze po krów ce? Chcesz, Bra tecz ku?
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Bra te czek oczy wi ście chciał. Wresz cie, gdy po cu kier -
kach nie by ło już śla du, ma ła ba let ni ca prze cze sa ła psu
grze by kiem zło te wło sy i za wią za ła mu na gło wie ko -
kard kę. Nie wia do mo, czy no wa fry zu ra spodo ba ła się
Brat ko wi, ale je go brą zo we oczy śmia ły się do Jul ki. Wte -
dy zno wu usły szał, że jest do brym, mą drym psem.

Kie dy po chwi li otwo rzy ły się drzwi i do po ko ju
wszedł opie kun Brat ka, Jul ka za wa ha ła się, ale w koń cu
nie wy trzy ma ła i spy ta ła ci chut ko:
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– Czy on mo że przyjść do mnie ju tro?
– Oczy wi ście. Je śli tyl ko chcesz, od wie dzi cię zno wu

– za pew nił opie kun.
Bra tek na po że gna nie po li zał Jul kę po gło wie i ma -

cha jąc zło tym ogo nem, wy szedł z po ko ju. Wra cał tam
jesz cze wie le ra zy. Dziew czyn ka nie mo gła się do cze kać
tych wi zyt. Bra tek pa ja co wał, roz we se lał ją i wzru szał.
Przy nim Jul ka nie mo gła uda wać, że śpi, nie chcia ła też
le żeć i pa trzeć w su fit. Po pro stu mu sia ła go gła skać
i przy tu lać, a zło te uszy nada wa ły się ide al nie do tego, by
po wie rzać im naj więk sze ta jem ni ce. 

Szyb ko da ło się za uwa żyć, że po wi zy tach Brat ka Jul -
ka by ła w lep szym na stro ju. Co praw da po je go wyj ściu
zno wu mil kła, ale wkrót ce i to się zmie ni ło. No bo jak tu
nie po chwa lić się ko le żan kom, że wiel ki, prze cud ny, żół -
ty pies speł nia wszyst kie jej po le ce nia? Jak nie opo wie -
dzieć o je go fi glach i zwa rio wa nych go ni twach
po po ko ju? O tym, że je go ła py pach ną jak sta ry, mo kry
pa ra sol, i że we dług Jul ki to jest bar dzo ład ny za pach?

Po wo li wszyst ko wra ca ło do nor my. Dziew czyn ka
jesz cze dłu go mu sia ła le żeć z unie ru cho mio ną no gą, ale
zno si ła to o wie le le piej. Wró cił jej ape tyt, nie mo gła do -
cze kać się go ści i nie zło ści ła się na wet wte dy, kie dy Fra -
nek na ry so wał jej na gip sie be to niar kę i dwie ła cia te
kro wy. Te raz w po ko ju Jul ki cią gle coś się dzia ło. Al bo
ma ma czy ta ła jej na głos, al bo wpa da ły ko le żan ki
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i przekazywały naj now sze plo tecz ki. Co raz czę ściej po ja -
wiał się też dzia dek z krów ka mi i drew nia ną skrzy necz -
ką peł ną sza chów. A Bra tek? On od ja kie goś cza su nie
za glą dał do Jul ki. Nie dla te go, że nie po lu bił ma łej ba let -
ni cy, tyl ko miał już no we go pa cjen ta. Pe wien cho ry,
prze stra szo ny chłop czyk nie mógł się do cze kać, kie dy
wiel ki, zło ci sty pies, ma cha jąc ogo nem, wej dzie do je go
po ko ju i po ło ży swój ku dła ty, mą dry łeb na je go ko la -
nach.



Fragment z książki MARCINA PAŁASZA 
STRASZYĆ NIE JEST ŁATWO 

Co py ri ght © Marcin Pałasz; Co py ri ght © Wy daw nic two BIS 2014 



– Po dob no wy bie gli z dwo ru tak szyb ko, że zdą żył się tyl ko

przy wi tać. Ale oni wte dy ucie kli jesz cze szyb ciej.

– Prze cież on jest ta ki sym pa tycz ny! – zdzi wił się Ma ły. Po -

krę cił gło wą i za milkł, wpa trzo ny w księ życ opa da ją cy co raz

ni żej nad ho ry zon tem.

– Lu dzie są dziw ni – oświad czył wresz cie sta now czo,

po czym ziew nął po tęż nie.

– Dłu żej już nie wy trzy mam! – ję cza ła Du sia, sie dząc

na brze gu stud ni. – Mam dość! Chcę usiąść na da chu pod mo -

im ko mi nem i spo koj nie się opa lać! I ro bić na dru tach! Al bo

szy deł ko wać! Zja wo mi rze, zrób coś!!!

Księ życ po raz ko lej ny stał w peł ni i na prze kór jej la men -

to wi świe cił we so ło, od cza su do cza su przy sła nia jąc się ma -

ły mi, pu szy sty mi ob łocz ka mi.

Dzia dek zgrzyt nął zę ba mi i za pa trzył się na sta ry dwór, któ -

ry w tej chwi li – po mi mo że oświe tlo ny je dy nie bla skiem księ -

ży ca i gwiazd – przed sta wiał ob raz nę dzy i roz pa czy. Szyb

w oknach już nie by ło, przy ścia nach sta ły rusz to wa nia, wo kół

bu dyn ku wid nia ły wiel kie stosy ka mie ni, piachu i ja kichś wor -

ków wy peł nio nych dziw ny mi sub stan cja mi, wszę dzie le ża ły

de ski i nie po ję te dla nich na rzę dzia…

A wszyst ko za czę ło się do słow nie kil ka dni po ich ostat niej,

pa mięt nej roz mo wie na da chu, pod czas ubie głej peł ni. Le d -

wo co zdą ży li się za cie ka wić, kto też mógł od wie dzić sta ry

dwór, opusz czo ny od pra wie dwóch wie ków i za gu bio ny
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w środ ku wiel kie go, sta re go la su, a tu na gle coś za czę ło się

dziać. W do dat ku w ja kim tem pie!

– Tę sk ni li śmy za ludź mi – mruk nął Szu rek zgryź li wie, la ta -

jąc nad stud nią i okrą ża jąc Ma łe go, któ ry sie dział na osła nia -

ją cym ją okrą głym omsza łym dasz ku. – No to te raz ma my

lu dzi. W nad mia rze. Ty le tyl ko, że ja kichś dziw nych.

– Nie chcą zo sta wać na noc – bąk nął Ma ły z wy raź nym ża -

lem. – Na wet po stra szyć ich nie moż na. I w ogó le są ca ły czas

za ję ci.

– Za ję ci?! – za ję cza ła Du sia. – To ma być za ję cie?? Oni ruj -

nu ją nasz dom! Mój Bo że, co oni zro bi li z da chem! Prze cież je -

den z ko mi nów wpadł przez su fit na nasz strych! Gdy bym by ła

czło wie kiem, umar ła bym na ser ce!

– Fak tycz nie, dach jest chwi lo wo nie uży tecz ny – zgo dził

się Dzia dek, sta ra jąc się spo koj nym to nem uła go dzić nie co

Du się. – My ślę jed nak, że to nie po trwa zbyt dłu go.

– Oczy wi ście, że nie po trwa! – wark nę ła Du sia. – W ta -

kim tem pie zrów na ją to miej sce z zie mią do na stęp nej peł -

ni! A my sie dzi my tu z za ło żo ny mi rę ka mi i ni cze go nie

ro bi my!

– A co mo że my zro bić? – spy tał Szu rek po sęp nie. – Jest

tak, jak mó wi Ma ły: nie śpią tu, tyl ko przy jeż dża ją co ra no tą

dziw ną, wiel ką ka ro cą bez ko ni. W do dat ku ona dy mi, war czy

i śmier dzi. – Fuk nął z nie sma kiem. – Ja nie ro zu miem, jak ta -

kie coś jeź dzi! Mam po dej rze nia, że oni trzy ma ją te ko nie

w środ ku, pod kla pą. Tak mę czyć zwie rzę ta, prze cież to be -

stial stwo!
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– To się na zy wa sa mo chód – wy ja śnił Dzia dek ma chi nal -

nie. Ja ko je dy ny z nich dość re gu lar nie czy tał ga ze ty przy no -

szo ne mu przez Ru dol fa, dzię ki cze mu wie dział nie co wię cej

o tym, co ak tu al nie dzie je się na świe cie. – A kon kret nie cię -

ża rów ka. Słu ży do prze wo że nia róż nych rze czy. I jeź dzi bez

ko ni.

Szu rek, usłyszawszy to, prych nął tyl ko, a po na my śle do -

dat ko wo po pu kał się w gło wę, oka zu jąc w tym mo men cie

kom plet ny brak sza cun ku dla Dziad ka i roz ba wie nie je go

wia rą w tak ab sur dal ne in for ma cje. Ka ro ca bez ko ni, kto to

sły szał?

– Gdy by tak ich po stra szyć… – roz ma rzył się Ma ły, któ ry

jesz cze ni gdy w ży ciu nie miał na wet naj mniej szej oka zji

do praw dzi we go stra sze nia lu dzi. Ca łą spra wę znał wy łącz nie

z teo rii oraz z opo wie ści Du si

i Dziad ka. Nie kie dy dla
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za ba wy stra szył Ła ku sia, ale co to by ło

za stra sze nie, sko ro Ła kuś sam był wil ko -

ła kiem?

– W do dat ku ju tro ma być bu rza –

burk nął mar kot nie Szu rek. – Ła kuś tak

mó wił, a on za wsze ma ra cję, gdy cho dzi

o po go dę. Nie lu bię bu rzy.

– Cze mu? – zdzi wił się szcze rze Ma ły.

– Prze cież jest tak faj nie! Im wię cej

chmur, tym ciem niej w cią gu dnia, a wte -

dy na wet spać się nie chce!

Du sia na gle chark nę ła krót ko, wle pia -

jąc wy trzesz czo ne oczy w Ma łe go i Szur -

ka, za krztu si ła się, za ma cha ła rę ka mi,

stra ci ła rów no wa gę i z krót kim okrzy kiem

„Zno wu…?!” wpa dła do stud ni.

– Trze ci raz dzi siaj wpa dła – mruk nął

po sęp nie Dzia dek po chwi li mil cze nia. –

Być mo że to z ner wów. Mam jed nak po -

dej rze nia, że ona chy ba się sta rze je…

– Słu cham? – spy ta ła lo do wa to Du -

sia, bez sze lest nie wy ło niw szy się ze

stud ni. – Czy ja do brze sły sza łam? Ktoś

tu mó wił o sta ro ści? W do dat ku ktoś, kto

– nie wy po mi na jąc – sam do te go stop nia

cier pi na star cze za bu rze nia, że bu dzi się

w świe tle sło necz nym?!



– Ależ, Du siu – bąk nął skru szo ny Dzia dek, któ ry za póź no

ugryzł się w ję zyk. – Po pro stu ner wo wy się ro bię, mo że to

przez tę nad cho dzą cą bu rzę?

– Ban da tu ma nów – prych nę ła Du sia. – Stra szyć wam się

chce, ale żad ne mu z was nie przy szło do gło wy, że mo że my

wy stra szyć ich w cza sie bu rzy, gdy zro bi się ciem no. Je śli bę dzie

tak du żo chmur, jak mó wił Ła kuś, to suk ces za pew nio ny…

– Bę dzie du żo chmur – oznaj mił ja kiś no wy głos, po czym

zza stud ni wy ło ni ła się bu ra, ko sma ta, czwo ro no ga po stać.

– Dzień do bry. To zna czy, do bry wie czór.

– Wie czór już mi nął – mruk nął zgryź li wie Szu rek, któ ry nie

wie dzieć cze mu nie prze pa dał zbyt nio za Ła ku siem i wil ko ła -

ka mi ogól nie. – Noc już ma my…

– W ta kim ra zie do bra noc – zgo dził się Ła kuś bez opo rów.

– Bę dzie cie stra szyć?

– Bę dzie my! – Dzia dek, mó wiąc to, wy dał się na gle jak -

by młod szy, więk szy i bar dziej im po nu ją cy niż za zwy czaj.

Oczy za snu ła mu mgła roz ma rze nia. – Och, co to bę dzie

za dzień!

Ła kuś z ra do ści po pę dził w kół ko za wła snym ogo nem,

po czym wsko czył na da szek stud ni i za wył do księ ży ca, nie

mo gąc po ha mo wać en tu zja zmu.

– A ci cho mi tam!!! – skrzek nę ło coś ża ło śnie z mrocz nej

głę bi stud ni, przy akom pa nia men cie wście kłe go „fssss–chrrrr,

fsssss–-chrrrr–bul–bul–fssss…” – Le d wo prze nio słam się tu taj,

że by ten po tę pie niec nie wył mi nad gło wą po no cach, to już

i tu mnie zna lazł?!
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Wil ko łak spe szył się do te go stop nia, że stra cił rów no wa gę,

wy wi nął ko zioł ka i spadł plac kiem tuż u stóp Du si.

– Sta ra gro pa – mruk nął z ura zą, otrze pu jąc się z li ści

i gniew nie po pa tru jąc w stro nę fe ral nej stud ni. – Sam nie

wiem, po co Ru dolf przy niósł jej ten apa rat do od dy cha nia…

– Mrr rauu? – mruk nę ło coś w ciem no ściach, po czym roz -

ja rzy ło się dwo je zło tych oczu. – Czy mo wa o na szej dro giej

zrzę dli wej przy ja ciół ce miesz ka ją cej w sa dzaw ce?

– Wi taj, Am bro ży – sap nął Dzia dek. – Chwi lo wo na sza

dro ga przy ja ciół ka prze nio sła się do stud ni, ale i tam nie

ma spo ko ju. Co chwi la ktoś jej wy je nad gło wą, al bo na nią

spa da…

Du sia po pa trzy ła na nie go złym wzro kiem, ale wkrótce

przy po mnia ła so bie, iż sta ry, na wpół wy ły sia ły kot Am bro ży

ma tak po tęż ną skle ro zę, że za chwi lę i tak nie bę dzie pa -

mię tał, o czym tu roz ma wia li. Zdzi wi ło ją

tyl ko, że po ja wił się w oko li cy dwo ru,

na co dzień bo wiem

miesz kał w głę bi la su

wraz z rów nie

sta rą wiedź mą

Mi ze rią.

– Co sły chać

u Mi ze rii? – spy -

ta ła ostroż nie,

kie ro wa na wy -

łącz nie uprzej mo ścią,
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gdyż ni gdy nie lu bi ła tej sta rej cza row ni cy, ko śla wej, gar ba tej,

a w do dat ku nie sym pa tycz nej i zło śli wej. I to jej upodo ba nie

do jasz czu rek, pa ją ków i dżdżow nic! Pa skudz two!

Am bro ży pod szedł bli żej i usiadł z wes tchnie niem, pro stu -

jąc sta re ko ści.

– Wszyst ko do brze, nie ste ty – od parł z wy raź nym ża lem.

– Trzy ma się nie źle, choć ma już pra wie czte ry sta lat. Tym

ra zem jed nak prze sa dzi ła, za czę ła bo wiem na mnie wy pró -

bo wy wać ja kieś no we elik si ry i za klę cia. Na mnie, któ ry

trwam przy niej od sa me go po cząt ku jej ka rie ry, po wo do -

wa ny współ czu ciem, po ma ga jąc jej, zbie ra jąc dżdżow ni ce,

ża bi skrzek, wil cze zie le i in ne okrop no ści. Miał bym kon su -

mo wać te jej pa skudz twa! Więc ucie kłem. Oby ją po krę -

ci ło…

– Już daw no ją po krę ci ło – mruk nął Szu rek. – Wy star czy

na nią spoj rzeć.

Am bro ży za my ślił się na chwi lę, a Ła kuś przy su nął się bli -

żej, ob wą chu jąc go z wy raź nym za in te re so wa niem. Ob li zał

się na wet.

– O czym to ja mó wi łem? – ock nął się sta ry cza ro dziej ski

ko cur i ro zej rzał się nie przy tom nie. – Gdzie ja w ogó le je -

stem? I cze mu ten za pchlo ny wło chacz mnie wą cha?! Kto to

w ogó le jest?!

– Zno wu ma atak – mruk nę ła Du sia z tro ską. – Pew nie wy -

da je mu się te raz, że ży je w cza sach, gdy Mi ze ria za ko cha ła się

w ów cze snym hra bim i wy sła ła go tu na prze szpie gi. Kie dy to

by ło?
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– W ty siąc osiem set dru gim – od parł Dzia dek od ru cho wo.

– Pa mię tasz, jak do pa dła w koń cu hra bie go pod czas po lo wa -

nia, gdy odłą czył się od gru py? Bie dak tak przed nią ucie kał,

że pra wie za je chał ko nia na śmierć. A po tem zła mał no gę.

A prze cież ona wte dy aku rat sta ra ła się wy glą dać wy jąt ko wo

po cią ga ją co!

– Ona ni gdy nie wy glą da ła po cią ga ją co. I je stem zda nia, że

w jej wy pad ku żad ne wy sił ki nie są już w sta nie po móc…

– Ach, już wiem! – roz pro mie nił się Am bro ży. – Mia łem

opo wie dzieć baj kę!

Ma chi nal nie trzep nął w nos Ła ku sia, któ ry par sk nął gniew -

nie, a Du sia aż jęk nę ła, usły szaw szy sło wa sta re go ko cu ra.

– De men cja star cza – za wy ro ko wał Dzia dek po nu ro, ale

Am bro ży syk nął tyl ko na nie go, aby był ci cho, po czym za czął

mó wić, ję kli wie prze cią ga jąc sło wa. W do dat ku nie co se ple -

nił, gdyż bra ko wa ło mu

więk szo ści zę bów.
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Dwie bie dron ki
z jed nej łą ki

Na zie lo nej łą ce obok sie bie miesz ka ły dwie bie dron ki. Jed -

na z nich mia ła na czer wo nych skrzy deł kach sześć czar nych kro -

pek, a dru ga sie dem, ale róż ni ły się nie tyl ko tym. Chcesz

wie dzieć, czym jesz cze? Na przy kład tym, że kie dy pa dał deszcz,

Sze ścio krop ka wo ła ła:

– Och, cu dow nie, że pa da! Ja kie czy ste zro bi ło się po wie trze!

Dzię ki desz czo wi uro sną ro śli ny, roz kwit ną kwia ty, na łą ce bę dzie

jesz cze pięk niej. A kie dy prze sta nie pa dać… Hur ra! Bę dzie moż -

na prze glą dać się w ka łu żach i śli zgać na bło cie. Jak ja lu bię deszcz!

Za to Sied mio krop ka sie dzia ła sku lo na pod li ściem i bur cza ła:

– Nie cier pię desz czu… W desz czu nie moż na fru wać, bo mok -

ną skrzy deł ka… Na do da tek zro bią się ka łu że, w któ re moż na wpaść,
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i bło to, na któ rym moż na się po śli z-

gnąć. Brr! Wstręt na po go da…

A gdy po go da się zmie nia ła,

deszcz prze sta wał pa dać, słoń ce

świe ci ło i ro bi ło się go rą co, Sied -

mio krop ka na rze ka ła, wa chlu jąc się

przy tym li ściem: 

– Okrop ny upał… Mam dość

słoń ca! Pra ży i pa rzy, pa rzy

i pra ży… Uff, nie wy trzy mam te -

go go rą ca! Dla cze go nie ma cho ciaż

jed nej chmu ry, któ ra za kry ła by

to wstręt ne słoń ce?

W tym sa mym cza sie, gdy

Sied mio krop ka ma ru dzi ła, Sze -

ścio krop ka cie szy ła się:
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– Jak cie pło, jak przy jem nie…

Uwiel biam, gdy słoń ce ogrze wa

mo je skrzy deł ka. Nie bo jest dziś

prze ślicz ne, ta kie błę kit ne i bez

jed nej chmur ki! 

In nym ra zem, kie dy wiał wiatr,

Sied mio krop ka zło ści ła się:

– Pa skud ny wiatr, tak

trud no się la ta, gdy wie je

i wie je! Nie zno szę, gdy

wiatr tar ga mi czuł ki. I na

do da tek wszę dzie fru wa ją te

okrop ne li ście. Kie dy wresz -

cie prze sta nie dmu chać? 
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A co w tym cza sie ro bi ła Sze ścio krop ka? Śmia ła się ra do śnie,

sie dząc na li ściu i le cąc na nim jak na la taw cu wraz z po dmu cha mi

wia tru.

– Ju hu! – wo ła ła. – Wspa nia ła za ba wa!

A po tem od ry wa ła łap ki od li ścia, roz kła da ła skrzy dła i po zwa -

la ła, że by wiatr ją uno sił. W po wie trzu fi ka ła ko zioł ki, wi ro wa ła

i nur ko wa ła.

– Pły wam, pły wam w po wie trzu! – wo ła ła przy tym ze śmie chem.

Pew nej no cy, gdy owa dy na łą ce już spa ły, Sied mio krop kę zbu -

dzi ło świa tło. 

– Cóż to zno wu? – mam ro ta ła obu dzo na. – Kto mi nie da je

spać?

Oka za ło się, że to świe tli ki roz po czę ły swój ta niec. Ma leń kie

świa teł ka plą sa ły i wi ro wa ły na ciem nym nie bie.

– Ach, je stem bar dzo zła! Ju tro bę dę nie wy spa na przez te wa -

sze har ce! – za wo ła ła Sied mio krop ka, po gro zi ła im ma łą piąst ką

i wró ci ła do łóż ka.

A Sze ścio krop ka, któ rą obu dzi ły krzy ki są siad ki, usia dła na

li ściu i z za chwy tem pa trzy ła w nie bo.
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– Ojej, ja ki pięk ny wi dok…

Bra wo, bra wo, ma łe świe tli ki!

Wasz ta niec jest prze pięk ny. To

praw dzi wa ma gia.

Na stęp ne go dnia na łą kę przy -

był daw no nie wi dzia ny gość. Był

to pa si ko nik, wiel ki po dróż nik,

któ ry zwie dził wie le miejsc. Roz -

ma wiał ze wszyst ki mi owa da mi

i opo wia dał im, co wi dział. Gdy

skoń czył, po de szła do nie go Sied -

mio krop ka. Naj pierw na rze ka ła

na wszyst ko, co ją spo ty ka na łą ce,

a w koń cu spy ta ła:

– Pa si ko ni ku, wi dzia łeś ty le miejsc, po wiedz mi, pro szę, czy

wszyst kie łą ki są tak okrop ne jak na sza? Mo że le piej bę dzie dla

mnie, jak się stąd wy pro wa dzę, ale nie wiem, do kąd pójść…

Pa si ko nik za sta no wił się przez chwi lę.
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– My ślę, że wszę dzie bę dziesz tak sa mo nie za do wo lo na jak tu -

taj – po wie dział do bie dron ki.

Sied mio krop ka ze zło ścią tup nę ła no gą i wró ci ła do swo je go

dom ku. Wte dy do pa si ko ni ka po de szła Sze ścio krop ka. Przy wi ta ła

się z nim mi ło i opo wie dzia ła o wszyst kich przyjemnych i we so -

łych rze czach, ja kie spo tka ły ją na łą ce.

– Po wiedz mi, pa si ko ni ku, czy wszę dzie jest tak cu dow nie jak

tu, u nas? – spy ta ła.

Pa si ko nik uśmiech nął się do niej.

– My ślę, że wszę dzie po do ba ło by ci się tak bar dzo jak tu taj –

od po wie dział.

Po tem pa si ko nik po że gnał się, ukło nił, zro bił wiel ki skok –

i już go nie by ło.

A zło ci sty żuk, któ ry sie dział za ka mie niem i wszyst ko sły szał,

po dra pał się w gło wę.

– Jak to? Pa si ko nik chy ba się po my lił? Prze cież jed nej bie dron -

ce mó wił cał kiem coś in ne go niż dru giej… Nic z te go nie ro zu -

miem… 

A ty ro zu miesz, co pa si ko nik miał na my śli?



Fragment z książki Joanny Wachowiak 
JA CHYBA ŚNIĘ

Co py ri ght © Joanna Wachowiak; Co py ri ght© Wy daw nic two BIS 2014 



W so bo tę od ra na za sta na wia li śmy się, czym się za jąć. Wu jek

za pro po no wał, że by śmy wy bra li się po jeź dzić na łyż wach.

– O nie. Nie ma mo wy! – po krę ci ła gło wą cio cia. – Co to za po -

mysł? Prze cież to nie bez piecz ne! Lód mo że pęk nąć, moż na wpaść

do wo dy…

– Na lo do wi sku? – zdzi wi łem się, a wu jek się ro ze śmiał.

– A, na lo do wi sku… – zmie sza ła się cio cia. – Na lo do wi sku nie

pęk nie. Ale – do da ła za raz – na nim też jest nie bez piecz nie. Mógł -

byś się prze wró cić, ude rzyć gło wą w twar dy lód i zro bić so bie

krzyw dę. Bez ka sku jeź dzić ci nie po zwo lę, nic z te go. A ka sku

prze cież ze so bą nie masz.

A już się cie szy łem na myśl o śli zga niu się na lo do wi sku… By -

łem roz cza ro wa ny jak nie wiem co.
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– W ta kim ra zie mo że ba sen? Bar tek, chciał byś po plu skać się

w wo dzie? – Wu jek po ło żył mi rę kę na ra mie niu.

Ja sne, że chcia łem. Aż pod sko czy łem na ka na pie! Ale nie zdą -

ży łem jesz cze po tym sko ku opaść, gdy cio cia po wie dzia ła:

– Ba sen też od pa da. Moż na się nie bez piecz nie za chły snąć wo -

dą al bo po śli zgnąć się i do niej wpaść…

– Czy ty aby nie prze sa dzasz? – prze rwał jej wu jek. – Prze cież

Bar tek nie był by sam, a pod na szą opie ką.

Cio cia stwier dzi ła jed nak, że le piej, abym na ba sen wy brał się

z ro dzi ca mi.

– Le piej wy myśl my coś in ne go – do da ła, pio ru nu jąc wuj ka

wzro kiem.

– Mo że sa la za baw? – wy my śli łem.

Nie ste ty, we dług cio ci to nie był do bry po mysł: od ra zu po -

wie dzia ła, że na pew no spo cił bym się, bie ga jąc, i wyj ście skoń czy -

ło by się prze zię bie niem. Al bo i czymś gor szym.

– Na pew no jest tam mnó stwo bak te rii i wi ru sów – za koń czy ła.
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Już my śla łem, że ni gdzie nie wyj dzie my, na szczę ście wu jek

wpadł na świet ny po mysł.

– Po jedź my do ki na.

– Tak, tak, tak! – Aż kla sną łem z ra do ści.

Ubra li śmy się raz-dwa, to zna czy wu jek i ja, bo na cio cię trze ba

by ło dłu go cze kać. A po tem to ona czekała na nas, bo obaj mu sie -

li śmy się prze brać: wu jek dla te go, że wło żył swe ter, któ ry jej się nie

po do bał, a ja, bo zdą ży łem zgrzać się od te go cze ka nia. 

Gdy wresz cie wszy scy by li śmy go to wi, przy szła po ra na za -

mon to wa nie fo te li ka w sa mo cho dzie.

– Na pew no do brze go przy pią łeś? – nie po ko iła się cio cia.

– Tak. Bar tek, mo żesz wsia dać.

– Sprawdź, czy pa sy są do brze na pię te. A czy by ło sły chać klik -

nię cie przy za pi na niu? – upew nia ła się cio cia. 

– Pa sy na pię te. Klik nię cie sły sza łem. Ru szaj my, bo je stem spo -

co ny – rzu cił wu jek, wsia da jąc do sa mo cho du.

– Jaz da w źle za pię tym fo te li ku jest ogrom nie nie bez piecz na –

po ucza ła jesz cze cio cia, ale wu jek tak na nią spoj rzał, że uci chła.
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Kie dy do tar li śmy do ki na, oka za ło się, że je dy ny film dla dzie -

ci to ta ki o gru pie dzi kich zwie rząt prze ży wa ją cych nie sa mo wi te

przy go dy. Ba łem się, że cio cia się na nie go nie zgo dzi – po wie, że

dzi kie zwie rzę ta są nie bez piecz ne – ale na szczę ście nic nie mó wi -

ła. Nie po zwo li ła tyl ko ku pić po pcor nu, choć wu jek wy raź nie miał

na nie go ocho tę.

– Je dząc w ciem no ściach, moż na się nie bez piecz nie za krztu sić.

Po za tym po pcorn jest po pro stu nie zdro wy – po wie dzia ła i po -

pchnę ła nas w stro nę wej ścia na sa lę.

Spoj rze li śmy z wuj kiem na sie bie.

– Ja chy ba śnię… – mruk nął wu jek pod no sem.

Film bar dzo mi się po do bał. Tak jak i re stau ra cja, w któ rej zje -

dli śmy obiad, choć on aku rat mógł by być smacz niej szy. Po tem

spa ce ro wa li śmy po par ku, kar mi li śmy kacz ki ka wał ka mi buł ki

i wła ści wie sam nie wiem, kie dy dzień się skoń czył i zna la złem się

w łóż ku.

Za sną łem bar dzo szyb ko, to zna czy za nim skoń czy ła się dru -

ga pły ta z na gra ny mi baj ka mi.
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Wszyst ko by ło by do brze, gdy by nie okrop ny sen, któ ry mi się

przy śnił.

– Aaa!… Ma mo!… Yyy… Wuj ku! – za wo ła łem.

– No, co tam? – Wu jek za pa lił lamp kę i usiadł na brze gu łóż -

ka. – Bar tek, to ja. Mo żesz już wyjść spod koł dry.

– Śni ło ci się coś, Bar tu siu? – do py ty wa ła cio cia, któ ra też przy -

szła spraw dzić, co się dzie je.

– Mhm. – Po ki wa łem gło wą. – Tak, śni ło… Skor pion.

– Wi dzisz? To na pew no przez ten film – zło ści ła się na wuj ka

cio cia. – Ta kie są skut ki stra sze nia dzie ci!

– Skor pio na w fil mie nie by ło – bro nił się wu jek.

– Je steś pe wien? – Cio cia uję ła się pod bo ki. – Bo ką tem oka wi -

dzia łam, że w ki nie to ty spa łeś.

– Ale to nie wszyst ko! – prze rwa łem im. – Były we śnie też

krab, pa jąk, wąż, kro ko dyl, i wiedź ma, i duch, aga ma… i wi rus

– do koń czy łem sen nie i pa dłem na po dusz kę, bo zmę czy łem się

tym wy li cza niem. – Wuj ku, zo sta niesz ze mną, aż za snę?
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– Pew nie, że tak – obie cał i prze siadł się na krze sło, któ re przy -

sta wił do łóż ka.

Cio cia, wciąż jesz cze gde ra jąc, zga si ła świa tło i wy szła z po ko ju.

– Bar tek – ziew nął wu jek. – A czy pró bo wa łeś po ra dzić so bie

z ta ki mi stwo ra mi ze złych snów? No wiesz, na przy kład scho wać

się przed ni mi, uciec…?

– Pew nie, że pró bu ję. – Kiw ną łem gło wą. – Za wsze! Ale tym

ra zem to by ło nie moż li we, bo w tym śnie sie dzia łem z ni mi

wszyst ki mi w sa mo cho dzie i by łem za pię ty w fo te li ku. Cia sno.

A roz piąć się nie mo głem, bo to by prze cież by ło NIE BEZ -

PIECZ NE!

Wte dy wu jek za czął się śmiać. Par skał i chi cho tał, aż do po ko -

ju wró ci ła cio cia.

– O co cho dzi tym ra zem? – spy ta ła i włą czy ła świa tło.

Gdy się do wie dzia ła, zro bi ła się czer wo na jak bu rak. A wu jek

wciąż się za śmie wał, raz po raz ocie ra jąc łzy. 

– Mo że prze stał byś się już śmiać? – burk nę ła po chwi li cio cia.
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– No wła śnie – do da łem za nie po ko jo ny. – Wuj ku, nie śmiej się

już, bo jesz cze ci za szko dzi. Aż brzuch ci pod ska ku je! Ty le śmie -

chu to… mo że być nie bez piecz ne!

Le d wo to po wie dzia łem, wu jek ryk nął jesz cze gło śniej szym

śmie chem. Cio cia przez chwi lę krzy wi ła twarz w róż nych gry ma -

sach, ale w koń cu i ona par sk nę ła. 

Zu peł nie nie ro zu mia łem, o co im cho dzi.

Ale co ni by mia łem ro bić? 

Za czą łem śmiać się ra zem z ni mi.
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Na ko la cję by ła dziś za pie kan ka z bruk sel ką. Nie cier pię bruk -

sel ki i pró bo wa łem się wy krę cać, ale nic to nie da ło. Ma ma ka za ła

mi ją zjeść, bo po dob no jest bar dzo zdro wa, a dzie ciom po trzeb ne

są wi ta mi ny. 

– Dla cze go dzie ci cią gle mu szą ro bić rze czy, któ re nie są faj ne?

– mruk ną łem, na bi ja jąc wa rzy wo na wi de lec.

– A ja kie to są ni by rze czy? – za in te re so wa ła się ma ma.

– No… na przy kład jeść wstręt ne wa rzy wa, cho dzić wcze śnie

spać, cią gle myć rę ce, sprzą tać za baw ki… – wy mie nia łem. – A Ko fi

nic nie mu si. – Spoj rza łem na psa, któ ry krę cił się obok sto łu. – Psy

to ma ją do brze! Le piej niż dzie ci.

– No, no, mo je ty bie dac two – uśmiech nę ła się ma ma. – Kończ

już to dłu ba nie w ta le rzu, syn ku, bo ro bi się póź no.
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Obej rza łem do bra noc kę, umy łem się i po ło ży łem do łóż ka.

Ma ma prze czy ta ła mi opo wia da nia, po ca ło wa ła i ży czy ła do brej

no cy, a po tem za sną łem. 

Obu dzi ło mnie sztur cha nie, coś zim ne go do ty ka ło mo jej rę ki.

Otwo rzy łem oczy i zo ba czy łem psa sie dzą ce go na mo im łóż ku.

– Na resz cie się obu dzi łeś. Ależ ty masz moc ny sen! – ode -

zwał się.

Nie wie rzy łem wła snym uszom.

– Ko fi? Ty… mó wisz? – spy ta łem zdu mio ny.

– Phi! – prych nął. – A co ty my ślisz? Ja kiś tam kot

w bu tach mo że mó wić, a ja nie mo gę? Nie je stem gor szy.

Ale ma my nie wie le cza su, mu szę się spie szyć!

– Dla cze go? – spy ta łem, nic nie ro zu mie jąc.

– Bo wkrót ce czar pry śnie i bę dę mu siał ucie kać. 

– Jak Kop ciu szek z baj ki? – zdzi wi łem się.

– Kap ciu szek? – oblizał się Ko fi. – To znaczy, że jest baj ka

o kap ciusz ku? My śla łem, że tyl ko psy in te re su ją się kap cia mi. 
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Od ra zu przy po mnia ły mi się po gry zio ne kap cie ta ty, ale nie

zdą ży łem wy ja śnić, że cho dzi o Kop ciusz ka, a nie kap ciusz ek, bo

Ko fi mó wił da lej.

– Chęt nie po słu cham tej baj ki o kap ciusz ku! Ale nie te raz.

Mu szę ko niecz nie coś ci wy ja śnić. To bar dzo

waż ne, dla te go słu chaj uważ nie.

– O co cho dzi, pie sku? –

Po gła ska łem

go po łeb ku, 

tak jak lu bi.
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…Mnie nie wol no wie lu rze czy,

któ re mo żesz ro bić ty…
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– Sły sza łem, jak mó wi łeś, że psy ma ją le piej niż dzie ci. To ci

do pie ro. Chęt nie ci opo wiem, jak wy glą da psie ży cie. Mnie nie

wol no wie lu rze czy, któ re mo żesz ro bić ty.

– Na przy kład cze go? – zdzi wi łem się.

– Nie wol no mi wcho dzić na ka na pę, cho ciaż jest ta ka du ża i miej -

sca jest do syć… – za czął wy li czać. – Nie wol no jeść cze ko la dy…

– Cze ko la da psom szko dzi – przy po mnia łem. 

– Wrr… Mó wisz jak do ro sły. Odro bi na na pew no nie za szko dzi.

A ty ni by za wsze ro bisz tyl ko to, co wol no?

Mu sia łem w du chu przy znać, że nie.
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– Nie wol no mi gryźć two ich za ba wek… – mó wił da lej Ko fi. 

– Trzy masz je wszyst kie dla sie bie. Mo że cho ciaż te go gu mo we go

wę ża mi dasz? Ja bym ci swo je za baw ki po zwo lił gryźć – spoj rzał

na mnie z wy rzu tem.

Już mia łem coś od po wie dzieć, gdy pies czuj nie pod niósł łeb

i po ru szył usza mi.

– Szyb ko… Czas ucie ka! – po wie dział po chwi li. – Wkrót ce

czar pry śnie. A chcę ci jesz cze po wie dzieć o rze czach, któ re mu szę

ro bić, cho ciaż wca le nie mam na nie ocho ty. Na przy kład ką pie le.

Brr! Okrop ność! Ile ra zy znaj dę coś na praw dę cu dow nie pach ną -

ce go i wy ta rzam się w tym, za raz ta ką piel. W szam po nie! Czy wy,

lu dzie, nie ro zu mie cie, co pach nie na praw dę pięk nie? 

– A czym ty chciał byś pach nieć? – za cie ka wi łem się.

– Na przy kład… sta rym bu tem – roz ma rzył się Ko fi. – Al bo…

gni ją cym ogór kiem. Mo że też być roz je cha na ża ba…

– Fuj! – skrzy wi łem się.

– Żad ne fuj! – obu rzył się Ko fi. – To są psie per fu my. Wszyst -

kie psy za zdro ści ły by mi ta kie go za pa chu. Już sły szę te py ta nia:
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„Gdzie to zna la złeś, gdzie?”. A ja za miast te go pach nę czym?

Szam po nem! – par sk nął.

Nie bar dzo wie dzia łem, co po wie dzieć, więc tyl ko po gła ska -

łem go po łeb ku. 

– A na do da tek nie po tra fię sam otwo rzyć lo dów ki ani drzwi

do ogro du… – ża lił się. – Ty po tra fisz i mo żesz so bie sam wyjść

al bo się gnąć po coś pysz ne go, kie dy tyl ko chcesz. Mo że zo sta wiał -

byś lo dów kę otwar tą dla mnie, co? – Spoj rzał z na dzie ją.

– No coś ty! – za wo ła łem. – Do pie ro miał bym kło po ty.

– Cii..! Ci szej! – Pies znów na sta wił uszu. – Aha, tak jak my śla -

łem, czar za raz pry śnie… Jesz cze jed no ci po wiem. Wiesz, co jest

naj gor sze w by ciu psem? To, jak wszy scy wy cho dzi cie z do mu.

Idzie cie gdzieś so bie do wa szych spraw, a ja zo sta ję sam! Jest mi

wte dy tak smut no jak nie wiem co. I tak bar dzo za wa mi tę sk nię…

A jak so bie za bio rę na le go wi sko czy jąś skar pet kę czy ka peć, że by

czuć wasz za pach, to po tem na mnie krzy czy cie!

Wtem usły sza łem czy jeś kro ki, świa tło na ko ry ta rzu się za pa -

li ło… Ktoś wszedł do mo je go po ko ju i ci cho po wie dział:
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– Ach tak, tu je steś, ga gat ku! 

Roz bu dzi łem się zu peł nie i zo rien to wa łem, że to ma ma stoi

obok mo je go łóż ka. 

– Bar tu siu, ty le ra zy pro si łam, że byś nie wpusz czał psa do łóż -

ka – po wie dzia ła, gdy zo ba czy ła, że nie śpię. – Zmy kaj stąd, Ko fi.

Pies spu ścił uszy po so bie i pod niósł się z po ście li. Ale za nim

ze sko czył z łóż ka, spoj rzał na mnie i przy siągł bym, że usły sza łem,

jak do mnie szep nął:

– A nie mó wi łem? Czar pry snął, mu szę ucie kać…

Od tam tej po ry Ko fi nie po wie dział ludz kim gło sem ani sło wa.

Sam nie wiem: czy to był sen, czy nie? Ale na wszel ki wy pa dek

da łem mu do za ba wy te go gu mo we go wę ża.



Fragment z książki Wojciecha Witkowskiego 
BURZLIWE DZIEJE PIRATA RABARBARA

Co py ri ght © 1979 Wojciech Witkowski; Co py ri ght © 2008 Wy daw nic two BIS ilustracje  EDWARD LUTCZYN



AWAN TU RA O KI CHA NIE

Słoń ce przy grze wa ło, a wiatr był tak ła god ny, że oce an marsz czył
się mięk ko jak łan kwit ną ce go lnu. Fre ga ta wra ca ła z In dii do kra ju,
wio ząc w ła dow niach her ba tę, cy na mon, goź dzi ki i pieprz. Na po -
kła dzie pach nia ło jak przy wiel ka noc nym sto le. Za ło ga wą cha ła i ki -
cha ła raz po raz:
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– A psik!
– Na zdro wie!
– A psik!
– Na zdro wie!
Nad zwy czaj gło śno ki chał bos man Huk i wte dy ma ry na rze wo ła -

li chó rem „na zdro wie!”, ale jesz cze gło śniej naj dziel niej szy z że gla -
rzy – Ra bar bar – aż trzę sły się masz ty. Ra bar bar sie dział w bo cia nim
gnieź dzie i wy pa try wał zie mi, choć wszy scy wie dzie li, że przez dwa
mie sią ce żad ne go brze gu nie zo ba czy, ale tak na mo rzu trze ba, bo
za wsze moż na się na tknąć na niezna ny ląd.

A jed nak że gla rze nie by li szczę śli wi. Co któ ry spoj rzał na na zwę
fre ga ty, to aż pluł nie grzecz nie do wo dy, cze go ry by bar dzo nie lu bią,
zwłasz cza zło te i la ta ją ce. Na bur cie był na pis „Ka czy Ku per”. Kto
chciał by pły wać na „Ka czym Ku prze”, choć by i naj pięk niej szym? Jak
trud no bę dzie znieść kpi ny kam ra tów z in nych stat ków! A do nie -
daw na ich fre ga ta na zy wa ła się prze cież cał kiem przy zwo icie: „Pierś
Ła bę dzia”. Ale kie dy do wódz two ob jął ka pi tan Ocet, za raz ka zał
zmie nić na zwę i jesz cze śmiał się cien ko jak brzy twa, cho ciaż za ło ga
pła ka ła rzew nie. Z ta kich łez ma ry na rzy ro bią się w mo rzu per ły, na -
to miast kie dy pła czą po roz bi tej bu tel ce ru mu, lę gną się re ki ny.
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I te raz wła śnie wy szedł ze swej ka ju ty ka pi tan Ocet, ma lut ki, chu -
dziut ki i skrzy wio ny, jak by bo la ły go wszyst kie zę by.

– Bos ma nie Huk – za pisz czał – za wią zać wszyst kim no sy! Do syć
mam te go „a psik! na zdro wie!”. So bie też, do stu ty się cy zgni łych
śle dzi! A przede wszyst kim te mu tam, jak mu tam, Ra bar ba ro wi, co
aż trzę sie „Ka czym Ku prem”.

– Tak jest, ka pi ta nie! – huk nął Huk.
– O, nie! Wa ra od mo je go no sa! Bę dę so bie ki chał, ile mi się po -

do ba! – krzyk nął z bo cia nie go gniaz da Ra bar bar i za raz kich nął tak
po tęż nie, że nie tyl ko za trzę sły się masz ty, ale ca ła fre ga ta za ko ły sa ła
się jak w cza sie najokrop niej sze go sztor mu.

– Ła pać! Za kuć w kaj da ny! Przy wią zać do masz tu! Wy chło stać!
Bun tow nik! – pisz czał ka pi tan Ocet i tu pał ze zło ści cien ki mi nóż -
ka mi.

– Cha, cha! – roz le gło się z gó ry. – A kto to zro bi?
– Na Ra bar ba ra, nu że kam ra ci – po wie dział, naj ci szej jak umiał,

bos man i za raz zer k nął na bo cia nie gniaz do, czy aby tam ten nie do -
sły szał.

– Brać go! Brać te go bun tow ni ka! – za pisz czał i za tu pał zno wu
Ocet.
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Nikt się nie ru szył.
– Niech pan da spo kój, ka pi ta nie, nikt nie da mi ra dy – po wie dział

Ra bar bar i kich nął so bie zno wu: – A psik!
– Co ta kie go?! Jesz cze mnie nie znasz, Ra bar ba rze! Ja cię ze strze -

lę jak kacz kę! – Ka pi tan za zgrzy tał zę ba mi i wy cią gnął zza pa zu chy
wiel ki pi sto let. Za wiel ki jak na je go si ły. W ża den spo sób nie mógł
utrzy mać lu fy do gó ry.

– Cha, cha, cha! – za śmiał się na to Ra bar bar. – Mam w no sie ta -
kie go ka pi ta na, co chce do mnie strze lać. Że gnaj cie, kam ra ci!
A zresz tą i tak już nie chcia łem pły nąć w na stęp ny rejs „Ka czym Ku -
prem”. I przy pil nuj cie, że by mi tam nic nie zgi nę ło z ku fer ka! –
krzyk nął i sko czył do mo rza.

Za nur ko wał. Wy pły nął do bre pół mi li da lej.
– A z pa nem, ka pi ta nie, to ja się jesz cze po ra chu ję! – krzyk nął raz

jesz cze i po pły nął so bie na skró ty do do mu.
– Skan dal, bun tow nik, za strze lę! – za chry piał Ocet i wresz cie wy -

strzelił. Na wet tra fił… w pierw szą fa lę przy bur cie.
Strasz nie to roz gnie wa ło del fi ny, któ re pły nę ły za fre ga tą. Pod -

pły nę ły do bur ty i wszyst kie ra zem chlap nę ły ogo na mi. Na ka pi ta -
na spa dła ca ła fon tan na wo dy. Prze mo czo ny do su chej nit ki,

8





po mknął do swej ka bi ny. Po chwi li uka zał się w drzwiach w sa mych
gat kach.

– Bos man, wy su szyć mój mun dur!
– Tak jest, pa nie ka pi ta nie! – huk nął Huk, a że aku rat za pach pie -

przu do tarł do je go no cha la, kich nął gło śniej, niż Ocet wy strze lił: –
A psik!

– Na zdro wie! – za wo ła ła za ło ga.
– Do dwu stu ty się cy zgni łych śle dzi, za wią zać te no sy! – wrza snął

ka pi tan i za trza snął drzwi.
A tym cza sem gło wa Ra bar ba ra znik nę ła za ho ry zon tem.
– Bę dzie prę dzej niż my – po wie dział Huk. Chciał huk nąć po swo -

je mu, że by na wet szczur na dnie ła dow ni usły szał, ale tyl ko za gę gał
przez nos za wią za ny ka wał kiem li ny okrę to wej.

– Te raz to bę dzie „Gę si”, a nie „Ka czy Ku per” – po wie dział je den
z ma ry na rzy i wes tchnął: – Że bym to ja tak pły wał jak Ra bar bar…



Z GNIAZ DEM NA GŁO WIE

Ra bar bar pły nął i pły nął. Ty dzień, dwa ty go dnie. Jak spo tkał sta -
do del fi nów, to po gwiz dy wał so bie ra zem z ni mi pio sen ki że glar skie,
a jak wie lo ry ba, któ ry zmie rzał w tę sa mą stro nę, to przy sia dał
na grzbie cie ol brzy ma i od po czy wał. Ale tak w ogó le – nud no mu
już by ło.
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Aż tu jed ne go dnia pa trzy – le ci me wa i ja koś dziw nie nie spo koj -
nie roz glą da się wo ko ło.

– Ahoj, ko le żan ko! – za krzyk nął Ra bar bar. – A co cię tak za nie po-
ko iło?

– Ojej, Ra bar bar ku, ojej! – za kwi li ła me wa. – Mam strasz ny kło -
pot. Czu ję, że za raz mu szę znieść jaj ko, a do naj bliż sze go lą du okrop -
ny ka wał mo rza. I co ja te raz zro bię?

– I to ma być kło pot? Za raz ci po mo gę – po wie dział we so ło Ra -
bar bar i od wró cił swą ma ry nar ską czap kę dnem do gó ry, tak że zro -
bi ło się wy god ne gniaz do.

– Ni gdy ci te go nie za po mnę – od rze kła me wa. Za raz zło ży ła
do Ra barba ro wej czap ki jaj ko i usia dła na nim.

Ra bar bar po we se lał. Miał te raz z kim po ga dać, więc na wet nie
czuł zmę cze nia, tyl ko pły nął i pły nął.

Tak mi nę ło zno wu pa rę ty go dni. Aż któ re goś dnia coś za stu ka ło
w jaj ku i po pa ru mi nu tach wy klu ło się pi sklę. Za raz roz dzia wi ło
dziób i wrza snę ło:

– Ma mo, jeść! Ma mo, jeść!
– Bę dzie się zdro wo cho wać, ma ape tyt – po wie dział Ra bar bar.
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– O tak, Ra bar bar ku – roz czu li ła się me wa. – Nie wiem, jak ci
mam dzię ko wać…

– Dro biazg, nie ma o czym mó wić – Ra bar bar na to. – Ale, kto
wie, mo że przy da się kie dyś two ja po moc. Mu szę się po ra cho wać
z ka pi ta nem Octem.

– Bę dę za wsze do usług – za pew ni ła me wa.
Po pa ru dniach Ra bar bar po cią gnął moc no no sem, prze łknął

ślin kę, bo po czuł jak by le ciu teń kie, da le kie echo za pa chu gro chów -
ki na wę dzon ce, uśmiech nął się i po wie dział:

– No, me wo, bę dę cię mu siał wy sa dzić ra zem z ma lu chem na naj -
bliż szej wy spie. Do do mu już nie tak da le ko, mu szę się ogar nąć
i w ogó le nie wy pa da że gla rzo wi wra cać z rej su z gniaz dem na gło -
wie.

– Oczy wi ście, oczy wi ście – przy tak nę ła me wa.
Ra bar bar wy lą do wał na pięk nej wy spie o sze ro kich pla żach,

nad któ ry mi chwia ły się w lek kiej bry zie ko ko so we pal my. Prze ło żył
pi skla ka do gniaz da, któ re zro bi ła me wa, po że gnał się ze swą przy ja -
ciół ką i po szedł brze giem wy spy, bo po tak dłu gim pły wa niu na brał
ocho ty na spa cer. Ale nie da le ko uszedł. Bro da mu tak wy ro sła, że ją
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przy dep ty wał, a po nad to by ła strasz nie cięż ka, bo ob ro sła mu szel ka -
mi. Ra bar bar zdra pał więc naj pierw wszyst kie musz le i wy rzu cił
do mo rza – przy oka zji też kil ka ma łych ry bek, któ re schro ni ły się
w gę stwi nie bro dy przed re ki na mi. Po tem usiadł na ka mie niu i ma -
ry nar skim no żem przy ciął so bie bro dę ślicz nie w schod ki. Rów no nie
mógł, bo wło sy z przy zwy cza je nia jesz cze fa lo wa ły.

Kie dy tak zaj mo wał się upięk sza niem swo jej po sta ci, przy szły kra -
by ko ko so we i pro szą:

– Ra bar ba rze, po móż nam. Ty le ko ko sów le ży wo kół, a nie mo że -
my się do nich do brać. Za twar de na na sze klesz cze.

Że glarz wstał i za czął grzmo cić pię ścia mi, a orze chy ko ko so we pę -
ka ły ni czym bań ki my dla ne. Kra by da lej że dzię ko wać, ale on tyl ko
ziew nął, bo wła śnie przy po mnia ło mu się, że bar dzo dłu go nie spał.
Uło żył się pod pal mą i za chra pał.

I to jak za chra pał! Aż z pal my spa da ły orze chy! Pro sto na gło wę,
ale nic go to nie ob cho dzi ło.

Nie ste ty, Ra bar ba ro we chra pa nie usły sza no w głę bi wy spy…



OBIAD U LU DO ŻER CÓW

Kie dy Ra bar bar obu dził się wresz cie, zo ba czył, że na pla ży pło nie
ogni sko, wo kół któ re go sie dzą czar ne po sta cie. Tyl ko jed na z nich,
w wy so kiej białej czap ce, opar ta o ogrom ną łyż kę, stoi i pa trzy, jak
wrze wo da w ko tle za wie szo nym nad ogniem.
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– Ho, ho, przy ja cie le – za wo łał we so ło że glarz – zda je się, że ma -
cie na mnie ape tyt?!

Lu do żer cy pod nie śli ogrom ny wrzask, ze rwa li się z zie mi i za czę -
li taniec wo kół ogni ska. Wy ma chi wa li przy tym dzi da mi i łyż ka mi
i śpie wa li:

– Mniam, mniam, obiad się obu dził nam! Mniam, mniam, obiad
się obu dził nam!

Ku charz (ten z wiel ką łyż ką i w bia łej czap ce) pod szedł do Ra bar -
ba ra i rzekł:

– Dłu go spa łeś, Mię so, wszy scy strasz nie wy głod nie li, a nie jest
w na szym zwy cza ju jeść śpią cych. Po tem się bu dzą i zie wa ją w brzu -
chach, a to bar dzo nie przy jem nie i nie zdro wo.

– Bar dzo nie przy jem nie – przy tak nął Ra bar bar. – Po do ba ją mi się
wa sze zwy cza je. Prze pra szam, że tak dłu go spa łem.

– Nie szko dzi – od rzekł uprzej mie ku charz. – Co się od wle cze, to
nie ucie cze.

– Też ra cja – przy tak nął zno wu Ra bar bar i do dał: – Smut no mi, że
tak mi łym lu do żer com bę dę mu siał spra wić za wód. Mar ne ze mnie
mię so. Chu de i prze so lo ne, bo przez dwa mie sią ce mo czy ło się
w mo rzu.
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– Fak tycz nie, nie szcze gól nie wy glą dasz – zgo dził się ku charz. – Ale
co na to moż na po ra dzić?

– A moż na. Cze ka li ście tak dłu go, mo że cie jesz cze po cze kać kil ka
dni. Od kar mi cie mnie, od so li cie. I wte dy bę dzie mi mi ło, że bę dę
smacz nym obiad kiem, a nie ja kąś chu dą sło ną ży łą.

– Za py tam wo dza – po wie dział ku charz.
– Mię so ma ra cję – orzekł wódz po dłu giej na ra dzie z naj star szy -

mi wo jow ni ka mi. – Wsa dzić do klat ki, kar mić do brze i płu kać w słod -
kiej wo dzie!

Ra bar bar tyl ko uśmiech nął się pod wą sem, bo kie dy roz pra wiał
o so bie ja ko o mię sie, po czuł się głod ny jak wilk, mor ski oczy wi ście.

Lu do żer cy zbi li wiel ką klat kę z bam bu sów, umie ści li w niej wan nę
ze słod ką wo dą. Po tem wzię li Ra bar ba ra na ba ry i za nie śli do środ ka.

– Jeść! – krzyk nął że glarz, kie dy tyl ko zna lazł się w klat ce.
– Wódz miał ra cję, to strasz nie głod ne Mię so – mó wi li lu do żer cy,

z roz rzew nie niem pa trząc, jak Ra bar bar je.
A Ra bar bar miał ape tyt co się zo wie. Do wie czo ra zjadł dwie ki ście

bana nów, trzy ko cioł ki ry żu, czter dzie ści po ma rańcz i po pił to mle -
kiem z trzydzie stu ko ko sów.

Wziął ką piel i usnął jak nie mow lę.
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Na za jutrz zjadł jesz cze wię cej, ku ogrom nej ra do ści gło du ją cych
lu dożer ców. Brzuch mu spęcz niał jak ba lon. Wie czo rem ku charz ob -
ma cał go i znowu na sta wił wo dę w ko tle nad ogni skiem. Ra bar bar
wie dział, że do ra na wo da się za go tu je, a wte dy… ale był tak ob je dzo -
ny, tak roz le ni wio ny, że nie chcia ło mu się pal cem ru szyć, by po ła mać
klat kę i uciec.

Do pie ro do brze po pół no cy, kie dy ku charz zdrzem nął się
przy ogni sku, coś so bie przy po mniał i po we se lał.

– Kra by, kra by! – za wo łał ci chut ko.
Za szu ra ło, za szem ra ło i w klat ce aż się za ro iło.
– Mu szę szyb ko do stać się do mo rza – po wie dział Ra bar bar.
Kra by ko ko so we po tęż ny mi klesz cza mi w jed nej chwi li po cię ły

w drob ny mak klat kę, ale nasz że glarz do słow nie nie mógł się ru szyć
z prze je dze nia.

– Mu si cie mnie za nieść.
Kra by dra pa ły się z prze ję ciem klesz cza mi po gło wach, ale nic nie

mo gły wy my ślić.
– Ale z was głup ta sy! Wy lej cie wo dę z wan ny. W niej mnie za nie ście.
Po chwi li ku charz umy kał w las z okrzy kiem prze ra że nia, bo kie -

dy się ock nął z drzem ki, zo ba czył su ną cą przez pla żę wan nę, a w niej
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wy sta ją cy brzuch Mię sa. Kra bów pod wan ną, przy sła bym księ ży co -
wym świe tle, nie do strzegł.

Wódz, gdy mu do nie sio no, że klat ka sa ma się po cię ła, a Mię so od -
pły nę ło w wan nie, nie uka rał ku cha rza, tyl ko oświad czył po waż nie:

– Po dzię kuj cie mi, o wo jow ni cy, że nie po zwo li łem zjeść od ra zu
te go Mię sa. To był wiel ki cza row nik. A za cza ro wa ne mię so w brzu chu
jest ty siąc ra zy gor sze od mię sa  zie wa ją ce go.

– Chwa ła ci, wo dzu! – krzyk nę li wszy scy.
Ra bar bar tym cza sem pły nął so bie sze ro kim mo rzem, pod ża glem,

któ ry zro bił z ko szu li.
Po pa ru dniach schudł tak, że mógł za nur ko wać po per łę dla żo -

ny. A czas już na to był naj wyż szy, bo nad mo rzem uno sił się co raz
moc niej szy za pach gro chów ki na wę dzon ce.



Fragment z książki Melanii Kapelusz
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– Ależ się świet nie scho wa łem – cie szył się To lek, sie dząc
w do nicz ce pod li ściem pa pro ci. – Ni gdy mnie nie znaj dą –
po wta rzał. – Ni gdy, ni gdy, ni gdy.

Ste fan naj pierw od krył Plac ka, któ ry nie zdą żył
wleźć do pu deł ka od za pa łek. Po tem Orze cha, któ ry
wśli zgnął się do łóż ka Ady, lecz spod koł dry wy sta wał
mu but. Be nek kuc nął pod fo te lem, ale po chwi li zu peł -
nie nie po trzeb nie po sta no wił zmie nić kry jów kę i dał
się zła pać, gdy biegł w kie run ku fi ran ki. Ste fan po ko -
lei znaj do wał wszyst kich. Ma ły był naj mniej szy i za -
wsze by ło mu się naj ła twiej ukryć, a wła ści wie
naj trud niej by ło go zna leźć. Więc kie dy Ste fan zo ba czył
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go wci śnię te go mię dzy książ ki Ady, mógł po my śleć, że to już wszy scy
i za koń czyć za ba wę w cho wa ne go. To lek wciąż jed nak sie dział w do -
nicz ce.

– Ni gdy mnie nie znaj dą – po mru ki wał, za do wo lo ny z sie bie do cza -
su, gdy w po ko ju zro bi ło się ciem no. Na ty le ciem no, że Ada po ło ży ła
się do łóż ka, a jej ma ma za pa li ła ma łą lamp kę i otwo rzy ła książ kę
z naj pięk niej szy mi hi sto ria mi na do bra noc. Kra sno lud ki, zwy kle scho -
wa ne za kap cia mi Ady, przy słu chi wa ły się baj ce. 

– Ni gdy mnie nie znaj dą – po wtó rzył To lek, ale tym ra zem za -
brzmia ło to tro chę mniej we so ło.

Ma ma Ady czy ta ła o kró lew nie za mknię tej w wie ży, któ rą pil no -
wał smok.

– Dla cze go ten głu pi Ste fan mnie nie zna lazł? – wy bą kał To lek cał -
kiem ża ło śnie.

Kró lew na też by ła sa ma. Kil ku śmiał ków pró bo wa ło ją ura to wać,
ale wszyst kich po żarł smok. W koń cu ry ce rze prze sta li przy jeż dżać
i wy glą da ło, że za po mnie li o kró lew nie.

– Nie znaj dą mnie – wy mam ro tał To lek.
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Tym cza sem ma ma Ady skoń czy ła czy tać baj kę,
zga si ła świa tło i wy szła z po ko ju. To lek nie wie -
dział, co sta ło się z kró lew ną, bo prze stał słu chać.

– Ni gdy mnie nie znaj dą! – wy krzyk nął prze -
ra żo ny. – Co ja zro bię? Bę dę sie dział w tej do -
nicz ce przy kry ty li ściem pa pro ci, jak ja kaś
kró lew na? To strasz ne! Co za głu pia kry jów ka!
Naj gor sza na świe cie. Mo głem się scho wać
za no gą od krze sła al bo pod ser wet ką na sto le.
Ste fan od ra zu by mnie za uwa żył. A te raz jest

tak ciem no, że nie tra fię do łóż ka – chlip nął. – Bę dę
mu siał spę dzić tu ca łą noc. Sam jak pa lec.

Prze ra żo ny pod niósł ostroż nie liść pa pro ci i wy su nął
gło wę. Na gle do strzegł, że w po bli żu coś się po ru szy ło.

– Smok! – krzyk nął na ca łe gar dło. – Ra tun ku!
– Ja ki smok? – usły szał głos Heń ka.

– O czym ty mó wisz? – zdzi wił się Ste fan.
– No, je steś w koń cu! Na resz cie! – po krzy ki wa ły kra sno -

lud ki je den przez dru gie go. 
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– Na wet nie słu cha li śmy dziś baj ki – do dał Ma ły. – Nie chcie li śmy
cię zo sta wić nie zna le zio ne go. Mógł byś pła kać al bo się bać.

– Nie bo ję się ni cze go – ob ru szył się To lek. – I nie be czę.
– Ja sne – po wie dział He niek, po da jąc Tol ko wi chust kę – tyl ko cie -

ka we, dla cze go masz spuch nię te oczy i wiel ki, czer wo ny nos.
– Ja? – za cu kał się To lek. – Mo że od tej pa pro ci.
– To co, ju tro też się ba wi my w cho wa ne go? – za py tał Ste fan.
– Ju tro? – wy bą kał To lek. – Ju tro chy ba bę dę za ję ty.



Opowiadanie z książki Renaty Piątkowskiej
A MOŻE BĘDZIE WŁAŚNIE TAK

Co py ri ght © Renata Piątkowska 2008; Co py ri ght © Wy daw nic two BIS 2008                                                ilustracje  ARTUR NOWICKI



BĘ DĘ LE KAR KĄ. 
Nie ba let ni cą, wróż ką czy księż nicz ką, tyl ko wła śnie le kar ką.

Jesz cze do wczo raj my śla łam, że naj faj niej jest tań czyć w cyr ku na li -
nie lub wkła dać gło wę do pasz czy lwa, ale te raz wszyst ko się zmie -
ni ło. 

A za czę ło się od te go, że w no cy roz bo la ło mnie le we ucho. Śni -
ło mi się, że w gło wie mam rój wście kłych os. Te brzę czą ce po two -
ry raz po raz kłu ły mnie ostry mi żą dła mi. A ucho, choć ma łe jak
gu zik, bo la ło tak, jak by by ło więk sze od sza fy. Ra no obu dzi łam się
z pła czem, wo ła jąc na po moc ma mę. Już po chwi li po czu łam
na czo le jej chłod ną dłoń, a po tem ma ma zro bi ła mi her ba tę z so -
kiem ma li no wym i osy w gło wie nie co się uspo ko iły. Za to ma ma
wręcz prze ciw nie. 
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– Ko cha nie, mu si my wy brać się do pa ni dok tor i naj le piej, jak
zro bi my to od ra zu – po wie dzia ła, na cią ga jąc mi na gło wę czap kę,
kap tur kurt ki i owi ja jąc to wszyst ko sza li kiem. – Gdzie się tak za zię -
bi łaś?! – de ner wo wa ła się, za pi na jąc mi szczel nie kurt kę i po da jąc
rę ka wicz ki. – Wiem, po go da jest ostat nio pa skud na, ale prze cież
nie cho dzi łaś chy ba z go łą gło wą? 

– Nie, chy ba nie – bąk nę łam nie wy raź nie, a cu dow ne słów ko
„chy ba” po mie ści ło w so bie tę chwi lę, kie dy na po dwór ku zdję łam
czap kę, by po ka zać dziew czy nom mo je no we spin ki do wło sów. 

Ma ma da ła się zwieść, ale osy nie. Wy raź nie się oży wi ły i brzę -
cząc zło wiesz czo gdzieś w środ ku ucha, szczy pa ły mnie, gry zły
i żą dli ły jed no cze śnie. 

Pa ni dok tor cze ka ła na nas w swo im ga bi ne cie. W bia łym far tu -
chu, z oku la ra mi na no sie i z koń skim ogo nem na gło wie, wy glą da -
ła tak, jak by wie dzia ła wszyst ko o wście kłych osach i no wych
spin kach. Na wszel ki wy pa dek scho wa łam się za ma mę i przy tu li łam
obo la łe ucho do jej płasz cza. Nie po ko iło mnie tro chę dziw ne, okrą g-
łe lu ster ko, któ re le kar ka mia ła na środ ku gło wy. Ale jesz cze dziw -
niej sze by ło ogrom ne ucho, któ re sta ło na pa ra pe cie. Mu sia ło
na le żeć do ja kie goś ol brzy ma, a na do da tek peł no w nim by ło róż -
nych za wi ja sów, ka na li ków i za krę tów. Niespe cjal nie mi się to po -
do ba ło. Wiem, że to jesz cze nie jest po wód do pła czu, ale co mi
tam. W koń cu by łam cho ra, w gło wie mia łam osy, a dziw ne ucho
na pa ra pe cie na pew no nas pod słu chi wa ło. W jed nej chwi li

48



w oczach sta nę ły mi łzy i z no sa też coś kap nę ło. Na szczę ście cią gle
tu li łam się do płasz cza ma my, więc obe szłam się bez chu s tecz ki.
Ma ma mu sia ła usły szeć mo je po chli py wa nie, bo przy tu li ła mnie
i szep nę ła: 

– Wszyst ko bę dzie do brze, ko cha nie. 
Zer k nę łam po dejrz li wie na le kar kę, że by spraw dzić, czy nie za -

mie rza zro bić mi za strzy ku, ale na ra zie sie dzia ła spo koj nie, więc
obej rza łam so bie jej biur ko. No i wte dy zo ba czy łam nie wiel ką,
szkla ną mi skę, a w niej mo je ulu bio ne ko lo ro we żel ki. By ły tam żel -
ko we mi sie, wę ży ki, żab ki i kro ko dyl ki.

– Pro szę, po czę stuj się, Oleń ko – po wie dzia ła pa ni dok tor, prze -
su wa jąc mi skę w mo ją stro nę. – Nie wiem jak ty, ale ja naj bar dziej
lu bię żab ki – do da ła. 

– Żab ki są nie złe, ale ja wo lę wę ży ki – za pew ni łam i po my śla -
łam, że to mu si być bar dzo do bra le kar ka, sko ro zna się na żel -
kach.

By łam po trzech wę ży kach i przy dru gim kro ko dyl ku, gdy ba da -
nie do bie gło koń ca. Naj dłu żej pa ni dok tor oglą da ła mo je ucho i co
dziw ne, nie zo ba czy ła tam żad nej osy. Pew nie się po cho wa ły. 

– Ola ma stan za pal ny. Do brze, że nie zwle ka ła pa ni z wi zy tą.
Prze pi szę jej ta blet ki i kro ple do ucha. – Mó wiąc to, le kar ka za no -
to wa ła coś na ma łej kar tecz ce.

– To two ja re cep ta – po wie dzia ła, po da jąc mi pa pie rek, na któ -
rym li ter ki by ły tak na ba zgra ne, jak by pi sa ła je, zbie ga jąc ze stro me -
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go zbo cza, a nie sie dząc wy god nie przy biur ku. Gdy by to by ły mo -
je gry zmo ły, ma ma na rze ka ła by, że pi szę jak ku ra pa zu rem. Ale kar -
tecz kę od pa ni dok tor scho wa ła ostroż nie do to reb ki i jesz cze
pięk nie po dzię ko wa ła. Gdy wi zy ta do bie gła koń ca, by ło ja sne, że
bę dę le kar ką.

I nie cho dzi ło tyl ko o te re cep ty, ale przede wszyst kim o mi skę
z żel ka mi. Prze cież jak nikt nie wi dzi, to pa ni dok tor mo że ich zjeść,
ile ze chce. Naj chęt niej chy ba wci na żab ki i kro ko dyl ki, bo tych zo -
sta ło naj mniej. A naj faj niej sze jest to, że na wet jak zje wszyst kie i na -
wet jak roz bo li ją od te go brzuch, to mo że prze pi sać so bie ja kieś
le kar stwo i wy le czyć się sa ma. Też bym tak chcia ła. Dla te go gdy
po pa ru dniach wście kłe osy zo sta wi ły w spo ko ju mo je ucho i nie
mu sia łam już ły kać ta ble tek, po wie dzia łam:

– Wiesz, bab ciu, zo sta nę le kar ką. To na praw dę nic trud ne go –
za pew ni łam. – Cho dzi się w bia łym far tu chu z oku la ra mi na no sie,
za glą da się każ de mu do gar dła i do ucha, a po tem kre śli się bo ho -
ma zy na ma łych kar tecz kach. To bar dzo pro ste. 

– A my śla łam, że chcesz tre so wać lwy – zdzi wi ła się bab cia.
– Lwy bę dą mu sia ły po cze kać, bo te raz idę le czyć mo je lal ki.

Coś ostat nio mar nie wy glą da ją. Miś ki też są ja kieś bla de, a po no -
cach ki cha ją i wy cie ra ją ła pa mi mo kre no sy – na skar ży łam na nie -
dźwiad ki. 

Nie mi nę ła go dzi na, a mój po kój wy glą dał jak praw dzi wy szpi -
tal. Plu sza ki le ża ły pod cie pły mi ko cy ka mi z wil got ny mi ser wet ka mi
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na czo łach. Ja krą ży łam mię dzy ich łó żecz ka mi i pa tycz kiem po lo -
dach mie rzy łam miś kom tem pe ra tu rę. Nie po trze bo wa łam praw -
dzi we go ter mo me tra, któ ry ma ma za wsze przede mną gdzieś
cho wa, bo by łam prze cież naj lep szą le kar ką na świe cie. Na wet
wy glą da łam tak, jak po win na wy glą dać praw dzi wa pa ni dok tor.
Włożyłam bia ły szla frok, któ ry był o wie le ład niej szy od zwy kłe go
far tu cha, i wiel kie oku la ry dziad ka, przez któ re wi dzia łam tyl ko ja -
kieś za ma za ne pla my. Naj więk szy kło pot mia łam z koń skim ogo -
nem. Z mo ich krót ko ob cię tych wło sów nie da ło by się zro bić
na wet nędz ne go ku cy ka. Mu sia łam więc zro bić so bie raj tu zo we
wło sy. Do te go ce lu naj le piej nada wa ły się raj tu zy ma my. Za ło ży -
łam so bie na gło wę kil ka par naraz i wte dy z wi szą cych wo kół gło -
wy no ga wek mo głam na wet za pla tać war ko cze. Nie wy szła bym
tak na po dwór ko, ale w mo im szpi ta lu czu łam się w tej fry zu rze
świet nie. Za szcze pi łam agraf ką wszyst kie mo je plu sza ki, przy kle -
iłam im pla ster ki i za bra łam się za lal ki. Wy glą da ły, jak by bo la ły je
uszy, i tro chę po ka sły wa ły. Pew nie po mo gły by im mo je kro pel ki,
ale pla sti ko we uszy la lek nie mia ły żad nych otwor ków i ka na li ków,
więc kro ple by ły tu na nic. Na szczę ście przy po mnia ły mi się sło -
wa bab ci, któ ra czę sto po wta rza ła:

– Nie ma nic lep sze go na prze zię bie nie niż sy rop z ce bu li, sok
ma li no wy al bo mle ko z mio dem. Do brze też wy mo czyć no gi w go -
rą cej wo dzie z odro bi ną so li. I nikt mi nie wmó wi, że ta blet ki le czą
le piej niż ziół ka i czo snek.
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Sko ro tak, to po sta no wi łam le czyć lal ki po bab ci ne mu. Usa dzi -
łam je na krze seł kach i już po chwi li trzy ma ły no gi w fi li żan kach
z cie płą wo dą. Po so li łam im tro chę sto py i lal ki od ra zu po czu ły się
le piej. Mu sia łam też za trosz czyć się o mo je go hi po po ta ma Gu cia
i o sto no gę Lu cię. Od ra zu wie dzia łam, że ma ją cho re brzu chy i za -
tka ne no sy, ale nie mia łam aż ty lu fi li ża nek, że by wy mo czyć wszyst -
kie nóż ki Lu ci. By łam jed nak naj lep szą le kar ką na świe cie, więc
mu sia łam coś wy my ślić. I wy my śli łam. Po kro pi łam Gu cia i Lu cię cy -
try no wym olej kiem do cia sta. W po ko ju pięk nie za pach nia ło,
a zwie rza ki by ły za chwy co ne. Wiem, że im to po mo że, bo wi dzia -
łam w te le wi zji, jak ja kieś pa nie wą cha ły róż ne ład ne za pa chy i po -
tem mó wi ły, że czu ją się o wie le le piej. 

Kie dy wy le czy łam wszyst kie mo je za baw ki i ozdo bi łam raj tu zo -
we wło sy no wy mi spin ka mi, do zba da nia zo stał już tyl ko mój ulu bio -
ny kak tus. Wła śnie wy pi sy wa łam mu re cep tę, gdy usły sza łam głos
dziad ka:

– Co za okrop ny dzień! Czy ten pa skud ny deszcz prze sta nie
wresz cie pa dać? – Dzia dek wy raź nie był w złym hu mo rze. – Kto za -
brał mo je oku la ry? Jesz cze przed chwi lą tu le ża ły! – za grzmiał. 

Oku la ry dziad ka by ły na mo im no sie. Zdję łam je więc szyb ko
i scho wa łam do kie szon ki szla fro ka, a po tem grzecz nie za py ta -
łam: 

– Wsta łeś dziś, dziad ku, le wą no gą? 
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– Na wet gdybym miał dwie pra we no gi, toby nic nie po mo gło,
bo od ra na okrop nie bo li mnie gło wa – jęk nął i za siadł w swo im
ulu bio nym fo te lu. 

Oho, mam na stęp ne go pa cjen ta – po my śla łam. 
– Dziad ku nic się nie martw, je stem te raz naj lep szą le kar ką

na świe cie i za raz cię wy le czę – po wie dzia łam i po ło ży łam mu
na gło wie zim ny kom pres. 

Dzi adek po pa trzył dziw nie na mo je raj tu zo we wło sy, ale po mysł
z kom pre sem mu się spodo bał. Mo że dla te go, że nie wi dział, jak
śmiesz nie wy glą da z mo ją mo krą, sta rą skar pet ką na czo le. No, ale
nie mo głam zna leźć nic lep sze go, a po za tym ró żo wa skar pet ka
świet nie pa so wa ła do je go si wych wło sów. Że by jesz cze szyb ciej
wy zdro wiał, po kro pi łam mu ple cy cy try no wym olej kiem do cia sta. 

– Dziad ku, bo li cię jesz cze ta gło wa? – spy ta łam po chwi li.
– Oj, bo li, Oleń ko, bo li – po skar żył się mój pa cjent. 



– W ta kim ra zie zro bię dla cie bie le kar stwo – zde cy do wa łam
i po szłam do kuch ni.

Tam wla łam do szklan ki trzy łyż ki zu py ogór ko wej i trzy łyż ki so -
ku ma li no we go. Do rzu ci łam tro chę wa ni lio we go ser ka i pół rzod -
kiew ki. Wszyst ko to moc no za mie sza łam i lek ko po so li łam. Mik stu ra
na bo lą cą gło wę by ła go to wa. Ostroż nie za nio słam ją do po ko ju.
Po dro dze zaj rza łam do mo ich miś ków. Le ża ły uśmiech nię te w łó -
żecz kach i wy glą da ły du żo le piej. Dzia dek wręcz prze ciw nie, ale
gdy chcia łam po dać mu łyk cu dow ne go le kar stwa, za raz ze rwał się
z fo te la. 

– Wiesz, wnu siu, wła ści wie to ja czu ję się już du żo le piej. Bar dzo
po mógł mi ten kom pres, a to pysz ne le kar stwo scho wam so bie
na po tem, gdy by mi się po gor szy ło – po wie dział, by po chwi li ze
szklan ką w rę ce i skar pet ką na gło wie znik nąć w swo im po ko ju.

Wspa nia le jest być ta ką do brą le kar ką – po my śla łam. – Po trze -
bu ję jesz cze tyl ko mi ski z żel ka mi i ju tro mo gę za cząć le czyć wszyst -
kich od no wa. 



Opowiadanie z książki Renaty Piątkowskiej
OPOWIADANIA Z PIASKOWNICY
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Jak ja lu bię jeź dzić tram wa jem. I wca le się nie upie ram, że by sie -
dzieć ko ło okna. Czę sto du żo cie kaw sze rze czy moż na zo ba czyć
w środ ku niż za szy bą. Na przy kład dzi siaj sie dzia łem so bie wy god -
nie u ma my na ko la nach, gdy na gle z tłu mu pa sa że rów wy ło ni ła się
rę ka i zła pa ła za me ta lo wy uchwyt tuż przed mo im
no sem. In ne rę ce, na wet te z ze gar ka mi i pier -
ścion ka mi, nie mo gły się z nią rów nać. By ła wy -
jąt ko wa, bo ktoś wy ma lo wał so bie na niej pięk ne -
go smo ka. Smok miał trzy gło wy, wiel kie skrzy dła
i mie nił się ko lo ra mi. Ale naj pięk niej szy miał ogon,
któ ry lek ko się po ru szał, gdy męż czy zna trzy ma -
ją cy się po rę czy na pi nał mię śnie. Za uwa ży -
łem, że ma ma ką tem oka też oglą da smo ka.



– Jest pięk ny, praw da? – spy ta łem. – Ma mo, czy ja też... – Nie
zdą ży łem skoń czyć, gdy ma ma po wie dzia ła:

– Nie, nie mo żesz. 
– A czy ty al bo ta ta.....
– Nie, nie chce my mieć ta kich ry sun ków. – Ma ma zno wu od po wie -

dzia ła, za nim zdą ży łem za dać py ta nie.
– Ma mo, jak się ma ta ki ob ra zek, pew nie nie moż na się myć?

Prze cież wo da mo że go znisz czyć – spy ta łem i po my śla łem, że to jest
do dat ko wy po wód, dla któ re go war to go mieć.

– Wo da nic mu nie zro bi, to jest ta tu aż. Nie da się go usu nąć, ta -
ki ry su nek trze ba no sić już za wsze. 

– To wspa nia le! A czy ja mógł bym mieć na rę ce ta kie go cał kiem
ma łe go smocz ka? Wy star czy ła by mu jed na gło wa i dwa skrzy deł ka.
Na zwał bym go Bo bik i był by mo im naj lep szym przy ja cie lem – za -
pew ni łem. 

– Na ry suj so bie Bo bi ka na kart ce – po ra dzi ła ma ma, a ja po my -
śla łem, że do ro śli pew nych rze czy ni gdy nie zro zu mie ją. 

Wte dy rę ka ze smo kiem ode rwa ła się od uchwy tu i przez chwi -
lę dra pa ła gło wę swo je go wła ści cie la. A ta gło wa też nie by ła ta ka
cał kiem zwy czaj na. Głów nie z po wo du wło sów, bo one nie ro sły
nor mal nie jak u in nych lu dzi, tyl ko by ły zwi nię te w róż nej dłu go ści,
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brą zo we rur ki. Przy po mi na ło to tro chę wiel kie ko sma te gą sie ni ce
al bo owło sio ne pa rów ki, któ re po dry gi wa ły wo kół gło wy. Prze je -
cha łem rę ką po mo jej kró ciut kiej czu pry nie i upew ni łem się, że
o ta kich rur kach na gło wie mo gę ra czej za po mnieć. Ma ma, któ ra
bez błęd nie od ga dy wa ła, któ ry frag ment mło dzień ca te raz po dzi -
wiam, po wie dzia ła:

– To są dre dy. Tak na zy wa się ta fry zu ra.
– Ład nie się na zy wa – przy zna łem i po sta no wi łem za pa mię tać tę

na zwę. Mo że się przy dać, kie dy wło sy mi pod ro sną.
Po do bał mi się ry su nek na rę ce i rur ki na gło wie, ale chy ba nie

chciał bym mieć ta kie go kół ka w no sie jak ten pan. Po co mu to? –
gło wi łem się. – Co na ta kim kół ku moż na za wie sić? Mo że ja kiś ma -
lut ki klu czyk od skrzyn ki na li sty? – zga dy wa łem. Ale wi dząc, że
uszy ma ozdo bio ne nie zli czo ną ilo ścią iden tycz nych kó łe czek, do sze -
dłem do wnio sku, że to jed no mu zo sta ło. Nie mie ści ło się już w uchu,
a żal by ło je wy rzu cić, więc ozdo bił nim nos. Ma ma na wi dok te go
kół ka wznio sła oczy do nie ba. 

Za to dziew czy na, z któ rą ten pan roz ma wiał, mru ga ła szyb ko
nie bie ski mi rzę sa mi i chi cho ta ła ra do śnie. Ona dla od mia ny w ogó le
nie mia ła wło sów, a na no gach po mi mo upa łu nosiła wy so kie woj -
sko we bu ty. Czar ne i sznu ro wa ne. Za to na brzu chu coś jej ślicz nie

87





błysz cza ło. Ró żo wa, kró ciut ka blu zecz ka nie za kry wa ła jej pęp ka,
a w nim tkwił ma ły klej no cik. Nie wia do mo, jak się tam trzy mał, bo
nie wy padł na wet, jak się schy li ła.

– Jest tam do brze umo co wa ny. Ta pa ni ma po pro stu prze bi ty pę -
pek – wy ja śni ła ma ma, po dą ża jąc za mo im wzro kiem.

Z prze ra że niem chwy ci łem się za brzuch. 
– A po co tej pa ni ta kie świe ci deł ko w tym miej scu? – Nie mo głem

po jąć. 
Wte dy mło dzie niec szep nął dziew czy nie coś do ozdo bio ne go piór -

ka mi ucha i wy buch nę li śmie chem. Przez mo ment w ich otwar tych
ustach rów nież coś bły snę ło. Oka za ło się, że obo je ma ją na ję zy kach
ma łe srebr ne ku lecz ki. Ma ma za uwa ży ła je rów nież.

– Ję zy ki też ma ją prze bi te – szep nę ła, a ja od ru cho wo moc no
przy ci sną łem swój ję zyk do pod nie bie nia. 

Gdy bym miał na ję zy ku ta ką kul kę, to li żąc lo dy ro bił bym ład ne
row ki – po my śla łem. Nie zdą ży łem się nad tym głę biej za sta no wić,
gdy mło da ko bie ta w ró żo wej blu zecz ce, któ ra pew nie skur czy ła się
jej w pra niu, przy trzy ma ła się me ta lo wej rur ki. Wi dok jej pa znok -
ci za parł mi dech w pier siach. By ły chy ba dłuż sze od pal ców, ja sno -
nie bie skie, a na każ dym dostrzegłem po trzy czar ne gwiazd ki. Ma -
jąc ta kie pa znok cie, nie da się chy ba przy krę cać śru bek ani le pić
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z pla ste li ny. Nie wy obra żam też so bie, jak ta pa ni mo że no sić rę ka -
wicz ki. Mu szę przy znać, że ta pa ra na wet jak na do ro słych wy glą -
da ła dziw nie.

– Cie szę się, ma mu siu, że nie je steś ły sa, masz pu sty pę pek i mo -
żesz przy krę cać śrub ki – szep ną łem ma mie do ucha bez pió rek.

Ma ma uśmiech nę ła się do mnie i to był ten rzad ki przy pa dek, kie -
dy obo je by li śmy te go sa me go zda nia. 




