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Róży początek

Opowiem Wam, drogie Dzieci, cztery wspaniałe historie. Przeprowadzę Was przez różne 
pory roku, wydarzenia, podróże oraz przygody, w których każde z Was znajdzie coś dla siebie. W 
tych historiach istnieje wiele miejsc już odkrytych przez naszych przyjaciół, którzy przeżywają 
rozmaite emocje, bawiąc się, ucząc i poznając owe miejsca. Różnorodność bohaterów i ich przygód
pozwoli Wam rozwinąć wyobraźnię.

Możliwe, że jesteście zniecierpliwieni, więc nie zatrzymuję Was już dłużej i zapraszam do 
czytania.
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SKRZAT ŻEGLARZ
Justyna Sprutta

Prolog

Mam na imię Piccolo. Mieszkam niedaleko Lublina, nieopodal lasu, w domu wśród wzgórz. 
Uwielbiam przyglądać się książkom i je czytać. Zresztą jestem skrzatem namalowanym na zakładce
do książek. Czasem wraz z moją właścicielką Tosią wędruję latem do ogrodu, w którym czyta ona 
książki, leżąc w swoim hamaku, a zimą odpoczywam na jednej z jej półek z książkami, w cieple 
ognia buchającego z kominka. Znam prawie wszystkie książki Tosi.
Pewnego razu Tosia włożyła zakładkę ze mną do książki o podróżach po dalekich morzach i 
oceanach, o wielkich, dostojnych żaglowcach i brodatym żeglarzu, który samotnie przemierzał 
niebezpieczne wody… 
− Ależ to musi być bardzo ciekawe! − krzyknąłem. Chciałem przeczytać tę książkę, a musicie 
wiedzieć, że skrzaty już od maleńkości potrafią czytać. Musiałem jednak poczekać, aż Tosia położy 
się spać i zaśnie.
− Tosiu, umyłaś ząbki i uszy? − rozległ się w pokoju Tosi głos jej mamy.
Dziewczynka uniosła się na swoim łóżku:
− Tak, mamo − odpowiedziała.
− Więc możesz troszkę poczytać, ale niezbyt długo, ponieważ jutro rano jedziemy na zakupy do 
Lublina − powiedziała mama Tosi i cichutko zamknęła za sobą drzwi. 
Tosia czytała inną książkę. Książka o podróżach leżała na stoliku, a zakładka ze mną w jej pobliżu. 
Kiedy Tosia zgasiła światło, postanowiłem poczytać książkę. Bardzo, bardzo fascynowały mnie 
podróże. Nie wiedziałem jeszcze, że zaczyna się moja wielka, życiowa przygoda…

Rozdział 1

Skrzat zsunął się szybko z zakładki. Zrzucił książkę ze stolika na ziemię i już miał pociągnąć ją ku 
drzwiom, gdy nagle usłyszał w ciemnościach piskliwy głos:
− Nieładnie, proszę pana. Nie zrzuca się książki na podłogę.
Wystraszony, rozejrzał się wokół.
− Kto tutaj jest? − zapytał szeptem.
Wtedy zobaczył przy drzwiach kocura. To był Mruczek, kot Tosi. Ale co on robi w pokoju? − 
zapytał siebie Piccolo. 
Poruszając się łagodnie, kot podszedł do Piccola, a następnie przeciągnąwszy się, ziewnął, 
potrząsnął głową i usiadł tuż przed stojącym skrzatem.
− Chciałem tylko poczytać tę książkę… nie miałem sił, by zabrać ją ze stolika − tłumaczył się 
Piccolo.
Kot z niezadowoleniem pokręcił głową:
− Gdybyś mnie poprosił, chętnie pomógłbym tobie… − powiedział. 
Piccolo westchnął ciężko:
− Wiem − odrzekł ze smutkiem − ale nie wiedziałem, że tutaj jesteś.
Mruczek, zrezygnowany, machnął łapą.
− Jak mam wyjść z pokoju? − zapytał kota skrzat, widząc zamknięte drzwi.
− Okno jest otwarte − zauważył kot − Ja często przechodzę przez okno. 
− A czy możesz mi pomóc dostać się na parapet? − spytał skrzat.
Kot popatrzył na niego, wpierw z politowaniem, a potem ze zrozumieniem:
− Wsiądziesz na mój grzbiet, chociaż bardzo tego nie lubię, a książkę wezmę w zęby − 
zaproponował.

8



Piccolo skinął głową na znak, że się zgadza. Kiedy kot przypadł do ziemi, skrzat wspiął się na jego 
grzbiet. 
− Ojej, jak wysoko! − krzyknął.
− Cicho, sza! − miauknął kot − bo obudzisz Tosię.
Potem wziął książkę w zęby i jednym susem znalazł się na parapecie, ze skrzatem na grzbiecie. 
Okno było uchylone, a z zewnątrz przedostawał się do domu zapach letnich kwiatów.
− Pomagam ci − rzekł kot − lecz książkę pozostawisz na progu domu Tosi. Nie powinieneś jej brać 
bez pozwolenia…
− Wiem i za to bardzo przepraszam − powiedział skrzat – ale muszę koniecznie ją przeczytać…
Milcząc, kot przecisnął się przez szparę w uchylonym oknie.
− A teraz trzymaj się, bo skaczę w trawę! − zawołał do skrzata. Piccolo złapał się sierści kota i 
przytulił do jego grzbietu. Po chwili obaj znaleźli się na ziemi. 
− Co to za porządki! Proszę uważać! − nagle w trawie rozległ się krzyk.
Mruczek zamarł.
W tym momencie skrzat zeskoczył z kociego grzbietu.
− Weź ode mnie książkę, bo… − zaczął kot. Skrzat usunął mu z pyszczka książkę i spojrzał 
niepewnie na swojego towarzysza.
− Brak dobrego wychowania! − ponownie rozległ się ten sam głos.
Piccolo rozglądał się, ale nikogo nie dostrzegł. Wokół pachniały kwiaty, trawa miękko głaskała 
stopy, a w oddali słychać było pohukiwanie sowy.
− Kto tu jest? − zapytał drżącym ze strachu głosem.
Nagle, tuż przed nim, zjawiła się wielce niezadowolona mysz. Nie zauważyła ukrytego w 
ciemnościach nocy czarnego Mruczka.
− Jak można skakać komuś prawie na głowę?! − wrzasnęła wzburzona − Co ty sobie wyobrażasz?! 
Kim ty jesteś?!
− Ja, ja, ja… − zaczął nieśmiało odpowiadać skrzat – Ja, ja… jestem Piccolo, to znaczy skrzat z 
zakładki do książek…
− No tak − odrzekła mysz − Czegóż dobrego można spodziewać się po skrzatach! Już mój 
praprapradziad mówił mi, że z nimi zawsze są problemy. I jak to ubrane! − zawołała − Krótkie 
spodenki, naddarty kapelusz i połatany kaftan. Ale, ale… − nagle zastanowiła się − Był z tobą 
jeszcze ktoś… 
Kiedy to powiedziała, z ciemności wyłoniła się para zielonych oczu:
− To ja byłem… − wycedził przez zęby kot, powoli skradając się do myszy. 
− Kot…!? − przerażona mysz krzyknęła i puściła się biegiem przez ogrodowe rabaty. Mruczek nie 
zwlekał, miauknął przeraźliwie i popędził za nią.
Po chwili dwa cienie: duży na czterech łapach i maleńki zniknęły w świetle księżyca za rogiem 
domu. 
− I co ja teraz zrobię? − zadał sobie pytanie skrzat, siadając na ziemi pod oknem − Z kotem zawsze 
byłoby raźniej, a tak: ciemno, chłodno i jakoś strasznie…
Popatrzył wokół i zatrzymał wzrok na Księżycu. Na ogromnej tarczy Księżyca pojawił się uśmiech.
Księżyc pochylił się lekko ku ogrodowi i mrugnął w stronę skrzata rozbawionym okiem:
− Widzę, że zamierzasz czytać książkę. Użyczę ci światła − powiedział.
Skrzat ucieszył się bardzo:
− Dziękuję ci, panie Księżycu. Ale czy możesz poświecić troszkę dłużej niż chwilkę, chcę przejrzeć
całą książkę…
− Oczywiście − odrzekł Księżyc − Postaram się być jaśniejszy.
Po tych słowach tarcza Księżyca rozbłysła bardzo jasnym światłem, tak jasnym, że skrzat bez trudu 
mógł przeglądać książkę.
A czegóż nie było w tej książce… Żaglowce z kolorowymi żaglami, dostojne, samotne lub z innymi
fregatami na paradzie, gigantyczne fale, delfiny skaczące przed statkami oraz mewy odpoczywające
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na rejach masztów… A na kolejnych stronach książki palmy, piękne słońce ukrywające swoje 
zarumienione oblicze na horyzoncie za linią morza, cudowne, szumiące muszle leżące na plażach…
Kiedy skrzat skończył przeglądać książkę, zapytał Księżyca:
− Panie Księżycu, pan wie wszystko, widzi pan wszystko z nieba. Proszę, niech pan mi powie, 
gdzie jest morze? Chcę dojść do morza. 
Księżyc popatrzył chwilowo na skrzata, po czym się obruszył:
− A po co tobie, skrzacie, szukać morza? Niedobrze ci tutaj, w tym domu i ogrodzie? Tu masz 
spokój, a ty chcesz szukać morza.
Piccolo opuścił, zasmucony, głowę. Księżyc to dostrzegł i żal mu się zrobiło skrzata.
− Dobrze, powiem ci − powiedział – Żeby dostać się do morza, musisz iść w kierunku północnym, 
ale na pieszo jest to bardzo daleko. A dlaczego chcesz dotrzeć do morza? − spytał, w zakłopotaniu 
trąc dłonią swoje biało-szare obliczu. 
− Bo ja chcę zostać żeglarzem i zobaczyć te wszystkie morza i lądy, które widziałem w książce − 
odpowiedział skrzat, przyciskając książkę do swoich maleńkich piersi.
− Ha! − krzyknął Księżyc − Jeśli już tak bardzo chcesz dotrzeć nad morze, z pewnością do jakiegoś 
portu, bo tylko tam możesz wsiąść na statek czy żaglowiec, to lepiej popłyń rzeką. Wszystkie rzeki 
płyną do morza, tam kończy się ich życie. Będzie szybciej.
− A daleko jest i czy duża ta rzeka? − spytał niepewnie skrzat.
− Ogromna − odrzekł Księżyc − I trochę daleko. 
− Ech − westchnął smutno Piccolo i usiadł na ziemi, poprawiając podniszczone buty − Tak bardzo 
chcę spełnić swoje marzenie… Czy muszę być zawsze skrzatem z zakładki? − pytał siebie, a oczy 
zaszkliły mu się łzami.
Zobaczył to Księżyc:
− Nie smuć się skrzacie… − powiedział − Zanim zacznie świtać, pan Sowa ci pomoże. Z pewnością
znasz pana Sowę. To nasz mędrzec i zarazem nauczyciel. Pan Sowa jest już bardzo stary i 
schorowany, wspiera się na lasce, z trudem lata. Ale na pewno pomoże ci przedostać się nad rzekę. 
Zna także jej nazwę… O słyszysz pana Sowę? − spytał Księżyc, gdy w pobliżu rozległo się sowie 
pohukiwanie.
Skrzat otrząsnął się:
− Pan Sowa zawsze tak strasznie pohukuje? − zapytał, na co Księżyc, rozbawiony, uśmiechnął się 
kącikami ust:
− Często, ale tylko wtedy, gdy poluje na myszy lub zastanawia się nad czymś głęboko. 
Gdy Księżyc mówił, na skrzata padł cień ogromnych skrzydeł, rozległ się ich trzepot i na drzewie, 
tuż ponad skrzatem, usiadł pan Sowa. Wyjął następnie swoje okulary, założył je i, pochyliwszy się 
w dół, bacznie przyjrzał się skrzatowi.
− Czy ty jesteś czymś do zjedzenia, co sowy lubią najbardziej? − zagadnął.
Skrzat odruchowo cofnął się ku ścianie domu.
− Nie wiem… − odrzekł ze ściśniętym gardłem. Nagle Księżyc błysnął ku niemu światłem:
− Skrzaty nie smakują tak, jak myszy − powiedział.
− Ach tak − odparł lekko zawiedziony pan Sowa − Szkoda. 
Po chwili milczenia zapytał:
− A skąd jesteś i czemu o tej porze nie śpisz? 
− Z zakładki. Mieszkam w tym domu − odpowiedział skrzat − A nie śpię, bo chcę spełnić swoje 
marzenie…
− W nocy? − zdziwił się pan Sowa, z niedowierzaniem przekręcając głowę.
− Muszę dotrzeć do rana nad rzekę.
Pan Sowa jeszcze bardziej pochylił się z drzewa ku skrzatowi:
− A po co mi to mówisz? − spytał.
Piccolo wiedział, że znów musi powiedzieć o swoim marzeniu:

10



− Chcę być żeglarzem i pływać po morzach, ale muszę dotrzeć do morza… Najlepiej rzeką − rzekł 
pośpiesznie, po czym wtulił głowę w kolana, objąwszy je kurczowo rękoma.
− Hm… − pomyślał pan Sowa −  Wspaniale, że chcesz realizować swoje marzenia, ale jak ja mogę 
ci pomóc?
−  Pan jest taki mądry. Jak nazywa się ta rzeka i jak daleko jest morze?
Na te słowa pan Sowa westchnął, rozłożył ogromne skrzydła i znalazł się obok skrzata.
− Ta rzeka to Wisła, a morze…? Daleko, bardzo daleko. 
− Czy może pan wskazać mi tę rzekę?
− Mogę cię nawet nad nią zabrać − zaproponował pan Sowa.
− Naprawdę? − ucieszył się skrzat.
Ogromny ptak skinął głową.
− Jestem już stary, ale ciebie bez problemu udźwignę. Wskakuj na mój grzbiet i trzymaj się mocno 
moich piór − polecił pan Sowa.
Kiedy Skrzat znalazł się już na grzbiecie ptaka, ten zatrzepotał skrzydłami i poszybował w 
ciemnościach w przestworza. Wiatr tak igrał z kapeluszem skrzata, że jedną ręką musiał on trzymać
się ptasich piór, a drugą przytrzymywać kapelusz. Księżyc rozświetlał im drogę prowadzącą ku 
niewidocznej jeszcze rzece. Po pewnym czasie skrzat zaczął przysypiać. Nagle zbudził się i 
przerażony krzyknął do pana Sowy:
− Książka! Książka Tosi została w ogrodzie! Powinienem książkę położyć na progu domu.
Pan Sowa odezwał się ochrypłym od wiatru głosem:
− Nic się książce nie stanie. Zaopiekuje się nią kot, który często lubi przeszukiwać dom i ogród. A 
teraz trzymaj się! − zawołał − Lądujemy!
Wtem pan Sowa sfrunął w dół. Gdy wylądował, skrzat zeskoczył z jego grzbietu.
− Dziękuję, panie Sowo, ale gdzie jest rzeka? − zapytał Piccolo, rozglądając się wokół.
− Spójrz tam − powiedział pan Sowa i wskazał skrzydłem połyskującą niedaleko taflę − To są wody
rzeki, ale uważaj, bo jak każda rzeka, także ta bywa niebezpieczna. Ja muszę już wracać.
Skrzat teraz naprawdę się wystraszył:
− Czy nie mógłby pan poczekać ze mną do poranka? − spytał. Ale pan Sowa pokręcił odmownie 
głową:
− Od wieczoru nic nie jadłem, a ostatnio rywalizuję z tym kotem−młokosem Mruczkiem o mysz. 
Żegnam i życzę dobrych wiatrów w czasie rejsu − powiedział, po czym uniósłszy się ku gwiazdom,
zahuczał po żeglarsku: Ahoj! – i odleciał. Jedynie Księżyc wisiał w miejscu, przesyłając skrzatowi 
życzliwe uśmiechy.
Piccolo zaczął iść powoli ku rzece, a gdy znalazł się w pobliżu tataraku, usiadł pod jedną z jego 
łodyg i cichutko zaszlochał. Czuł się bardzo osamotniony, pozbawiony pomocy i przyjaciół. Na nic 
też zdało się głaskanie przez księżycowe światło jego mokrych od łez policzków. Kiedy tak 
siedział, nie zauważył nawet znajomej myszy.
− Hej, ty! − zawołała.
Piccolo ocknął się i zerwał na nogi.
− Kto tutaj jest? Kto mnie woła? − pytał.
− To ja, mysz − odpowiedziała mała istota, która wyłoniła się z gęstwin tataraku. Miała ze sobą 
węzełek z pożywieniem, marynarski sweter, ciemnogranatowe spodnie i apaszkę na szyi − Po tym, 
jak udało mi się uciec temu wstrętnemu kotu, postanowiłem cię odnaleźć. Słyszałem, że chcesz 
popłynąć w świat, a ja już mam dość nieustannego uciekania przed kotem lub sową…
Skrzat rozpromienił się:
− Cieszę się, że jesteś ze mną, ale jak masz na imię?
− Pablo, po prostu Pablo… ze względu na mojego praprapradziada. Był wybitną, hiszpańską myszą,
a przywędrował tutaj w ogromnej walizie dziadka Tosi. 
− Zatem witaj, Pablo – skrzat uścisnął mysią łapkę.
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− Ale nawet, jeśli lubię cię, skrzacie – zaczęła mysz – to i tak nie podobało mi się to skakanie na 
głowę − dokończyła z niezadowoleniem w głosie. 
− Wiem, Pablo, i bardzo cię za to przepraszam – odrzekł, skruszony, skrzat.
Usiedli obaj pod łodygą tataraku i Pablo zaczął opowiadać skrzatowi historię swojej rodziny, czemu
i Księżyc przysłuchiwał się z zainteresowaniem. Następnie, znużeni, zasnęli. 
− Hej, Piccolo, Pablo, obudźcie się wreszcie! − rozległ się nagle radosny, dziewczęcy głos, a ciepły 
promień słoneczny przesunął się po pyszczku Pabla i bledziutkich policzkach Piccola.
Gdy zerwali się na nogi i otworzyli oczy, ujrzeli przed sobą roześmianą twarz Słońca. Zakręciło ono
promieniami, błysnęło wesoło i rozszerzyło w uśmiechu usta.
− Musicie przecież wyruszyć nad morze. Powiedział mi o tym mój brat Księżyc.
− Wiemy… Nie bądź takie przemądrzałe − rzucił naburmuszony Pablo.
− Ale chyba pieszo nie powędrujecie ku morzu –przechyliło przekornie głowę Słońce.
− No tak… − wzruszył ramionami skrzat i znów się zasmucił. 
− Nie wiecie, co należy zrobić? − zapytało Słońce,  z przekorą błysnęło światłem i pogłaskało 
promieniami wody rzeki − Wykonajcie tratwę z łodyg tataraku, pasemkami liści związując łodygi 
ze sobą. 
− A żagiel? − zagadnął Piccolo.
− Chcesz być żeglarzem i nie wiesz, z czego sporządzić żagiel? Ha ha ha! − wybuchło kpiącym 
śmiechem Słońce i ukryło się za obłokami. 
− Nie smuć się − odpowiedział Pablo − Bierzmy się do pracy!
Połamali kilka łodyg tataraku, a z jednej z nich odcięli wąskie nitki, po czym związali łodygi nićmi 
i pociągnęli tratwę ku brzegowi.
− Poradzimy sobie bez żagla − postanowił Pablo, pchnął tratwę na rzekę, przycisnął do swojej 
piersi woreczek z pożywieniem i krzyknął do Piccola:
− Skacz! − po czym obaj wskoczyli na tratwę. 
Rzeka zaczęła unosić tratwę na swoich gładkich wodach. Ale po chwili zepchnęła ją ku brzegom i 
znowu wypchnęła na głębię. I tak parokrotnie. Pablo i Piccolo kurczowo trzymali się belek tratwy. 
− Pomogę wam! − zawołał Zefir, widząc przerażenie na twarzach Pabla i Piccola oraz to, co rzeka 
wyprawia z ich tratwą  − Trzymajcie się teraz mocno tratwy.
− Kim jesteś? − zapytał Piccolo.
Zefir uśmiechnął się, to unosząc się nad wodą, to opadając ku wodzie:
− Jestem najmłodszym bratem Księżyca i Słońca. 
− A co chcesz zrobić? – zainteresował się Pablo.
− Dmuchnę tak mocno w waszą tratwę, że popłyniecie bardzo daleko i już nie będzie was rzeka 
rzucać ku swoim brzegom.
Piccolo i Pablo zgodzili się na propozycję Zefira. Położyli się na tratwie, przylgnęli do niej i czekali
na to, co będzie. Nagle ogromny powiew popchnął z całej siły maleńką tratwę w dal.
− Żegnajcie! – usłyszeli, już w oddali, niknący głos Zefira.
Powiew wiatru unosił ich coraz dalej, coraz dalej od domu. Płynęli ku przygodzie.

Rozdział 2

Płynęli, płynęli, mijając zielone wzgórza, kolorowe łąki, małe wsie i duże miasta. Słońce radośnie 
uśmiechało się do nich, a gdy znów wpadali swoją tratwą w nadrzeczne zarośla, wołało na pomoc 
swego braciszka Zefira. Gdy minęło południe, Piccolo szepnął do Pabla:
− Wdrapię się na szczyt naszego masztu i zobaczę, co jest przed nami.
Sprawnie wszedł na maszt i, przytrzymując się drzewca lewą ręką, prawą przyłożył do czoła, żeby 
słońce nie raziło go w oczy. 
− Jaka błękitna jest woda! – zawołał, zachwycony − I posłuchaj, jak ładnie ptaki śpiewają w lasach.
Wtem spojrzał w dół i krzyknął:
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− Ojej, a co to jest?!
Przy tratwie pojawiły się srebrne, migoczące w wodzie świecidełka.
− Pablo, popatrz! Co to jest?! − zawołał do przyjaciela.
Mysz wytężyła wzrok, chcąc zobaczyć, co kryje się w rzece.
Wtedy wyłonił się z rzeki niewielki pyszczek, a tuż za nim zaciekawione oczy. Srebrne świecidełka 
okazały się łuskami na ciele ogromnej ryby.
− Kim jesteś? − spytał Pablo.
− Jestem sumem − odpowiedziała ryba, zatrzymując płetwą tratwę.
− Jesteś ogromny − rzekł Pablo. 
W tym momencie Piccolo zsunął się po maszcie na pokład.
− Dokąd wy, maleństwa, płyniecie? − zapytał sum, poruszając z zainteresowaniem ogonem.
− My… hm… − zaczął nieśmiało Pablo − My płyniemy do morza. 
− Do morza…? – zdumiał się sum i po chwili roześmiał − To raczej ja płynę. Mam spotkanie po 
drodze z moim kuzynem, który mieszka w Kazimierzu Dolnym. Mój kuzyn maluje pod wodą 
piękne obrazy − chwalił się sum, wachlując się płetwami − Kazimierz Dolny to przecież miasteczko
malarzy i rzeźbiarzy. Ale − spojrzał z pogardą na Piccola i Pabla − Co zresztą skrzat i mysz może 
wiedzieć o sztuce?
− O, przepraszam! − zaprotestował Pablo − Mój praprapradziad zajmował się rzeźbieniem w serze. 
Po nim mój pradziad, dziadek i ojciec. 
− W serze?! − wybuchnął tak donośnym śmiechem sum, aż wokół tratwy zafalowała woda. Piccolo 
i Pablo mocno chwycili się masztu.
Pablo zaczerwienił się ze wstydu, ale Piccolo szturchnął przyjaciela w łokieć i powiedział głośno do
suma:
− Panie sumie, jak pan może tak źle traktować innych. Przecież pływa pan w srebrnym, drogim 
fraku, a z taką pogardą odnosi się do mojego przyjaciela! 
Po tej reprymendzie sum obruszył się, odwrócił, machnął ogonem i odpłynął.
Nagle na tratwę Piccola i Pabla wskoczyła mała, zielona żabka.
− Wszystko słyszałam i widziałam − powiedziała piskliwym głosikiem − Nie przejmujcie się 
sumem. I dobrze, że płyniecie do morza. Też chciałabym zobaczyć morze − w tej chwili 
zastanowiła się nad czymś i zapytała − A jak wygląda to morze?
− Jest ogromne, niebieskie, gdy niebo jest błękitne, a szare, gdy niebo jest szare. Morze sięga 
bardzo, bardzo daleko. Po nim pływają piękne statki, promy, żaglowce, kolorowe kutry rybackie… 
Pływają często bardzo daleko. 
− Ojej, ale musi być piękne… − rozmarzyła się żabka − A czy mogę płynąć z wami?
Piccolo i Pablo popatrzyli na siebie i razem zapytali:
− A nie jesteś za mała na tak daleką wyprawę?
− Jestem dość duża − odrzekła żabka, pochyliła się nad wodą i wciągnęła na pokład tratwy 
związane pajęczyną książeczki wraz z piórnikiem z liścia.
Piccolo na ten widok spochmurniał, oparł ręce na biodrach i spytał:
− Żabko, a nie powinnaś być o tej porze w żabiej szkole?
Żabka zaczerwieniła się na policzkach:
− Ja… a więc ja… − zaczęła mówić i nagle załkała − Kiedy ja nie lubię matematyki… I nie lubię 
pana ropuchy Glinki, to nasz nauczyciel… 
− Ale musisz wrócić do szkoły − powiedział łagodnie Piccolo i usiadł przy żabce.
− Kiedy ja tak bardzo chcę zobaczyć morze… − odrzekła, a w jej oczach ponownie zalśniły łzy.
− Nie płacz, żabko − dołączył do Piccola Pablo − Kiedy skończysz szkołę, to wtedy, tak jak my, 
popłyniesz do morza, zobaczysz morze.
− A morze nie wyschnie do tego czasu? − spytała niepewnie żabka.
− Ależ skąd! – wzruszył ramionami Piccolo − Morze nigdy nie wysycha. 
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Żabka rozpromieniła się, wzięła w obie łapki książki z piórnikiem i, stojąc na brzegu tratwy, 
zawołała radośnie:
− Więc i ja zobaczę kiedyś morze! Do widzenia, panie skrzacie! Do widzenia, panie myszo! −  i 
wskoczyła do wody. Po chwili ujrzeli ją płynącą ku tatarakowi.
− Tam jest moja szkoła! − krzyknęła i pomachała na pożegnanie łapką. 
− Do zobaczenia żabko! − odpowiedzieli Piccolo i Pablo.
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Rozdział 3

Płynęli w dzień, płynęli także nocą. Gwiazdy migotały do nich wesoło. Zefir delikatnie dmuchał w 
tratwę. Pewnego dnia wyłoniło się przed nimi ogromne miasto, a rzeka stała się bardzo, bardzo 
szeroka. 
− Proszę uważać, bardzo proszę uważać! − usłyszeli nad wodą dziewczęcy głos. 
Zaniepokojeni, postanowili zacumować tratwę na brzegu rzeki. Zeskoczyli z tratwy i usiedli na 
piasku. 
− Proszę uważać na moje włosy, gdy będziecie płynąć – ponownie gdzieś znad wody dobiegł ich 
ten sam, nieco wzburzony głos.
Gdy spojrzeli na niebo, Słońce prychnęło i ukryło się za białym obłokiem.
Wtedy ujrzeli mieszkającą nad rzeką Syrenkę. Wyskoczyła z wody na piaszczystą wydmę i 
grzebieniem z muszelek zaczęła rozczesywać zielone włosy.
− Jak można być tak niewychowanym i poplątać mi włosy − fuknęła, zerknąwszy na Piccola i 
Pabla. 
− Bardzo przepraszamy, Syrenko… − odezwali się razem Piccolo i Pablo.
− Skąd znacie moje imię? − spytała, zaciekawiona, Syrenka.
Pierwszy odezwał się Piccolo:
− Zobaczyłem cię w jednej z książek mojej przyjaciółki Tosi. Dlatego wiem, że jesteś Syrenką…
Do Piccola dołączył Pablo:
− Mój praprapradziad zostawił po sobie pamiętnik, w którym napisał, że kiedy był młodą myszą, 
wybrał się w wędrówkę po naszym kraju i dotarł do Warszawy. Na rynku Starego Miasta zobaczył 
jedną Syrenkę, a na brzegu Wisły drugą. Czy jest jeszcze tutaj trzecia syrenka, oprócz ciebie i 
syrenki z warszawskiego rynku? − zapytał. 
Syrenka roześmiała się serdecznie:
− Nie ma ani drugiej, ani trzeciej syrenki. Jest tylko jedna syrenka. Ja nią jestem. To miasto mnie 
kocha, dlatego często maluje i rzeźbi. Opiekuję się tym miastem. Bo ja jestem warszawską Syrenką,
ale mieszkającą nad Wisłą. Mój pomnik znajduje się także na Starym Rynku. Mam jeszcze 
kuzynkę, lecz ona mieszka bardzo daleko. Za morzem, w Danii, w Kopenhadze będącej stolicą tego
niewielkiego kraju. Dawno jej nie widziałam − ostatnie słowa wymówiła ze smutkiem, opuszczając 
głowę.
− Dlaczego więc do niej nie popłyniesz? − zagadnął Piccolo.
− Morze jest dla mnie bardzo niebezpieczne, boję się sztormów, ogromnych fal… − odparła 
Syrenka.
Piccolo w zamyśleniu dotknął palcem ust i po chwili radośnie zawołał:
− Nie martw się, Syrenko, popłyniesz z nami na tratwie! Tyle już przepłynęliśmy, a zatem i tratwa 
jest mocna, żadna burza jej nie uszkodzi. Znajdzie się na niej miejsce dla ciebie!
Syrenka popatrzyła z ubolewaniem na malutką tratwę i ciężko westchnęła:
− Nie zmieszczę się na niej, jestem za duża.
− I duży, i mały znajdzie tutaj miejsce − powiedział Piccolo. 
Jednak Syrenka pokręciła smutno głową.
− To się nie uda, panie skrzacie.
−Trzeba wierzyć, że wszystko się uda – odrzekł skrzat. 
Niespodziewanie Syrenka podskoczyła:
− Mam pomysł! Moja kuzynka mieszka po drugiej stronie morza. A ty, panie skrzacie i ty, panie 
myszo, wybieracie się nad morze… Pamiętam jedną z mew, która opowiadała mi kiedyś, że często 
marynarze wrzucali listy w butelkach do morza. Te listy docierały czasem do tych, do których były 
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wysłane. Morze również bywa listonoszem… − zaraz po tych słowach spojrzała błagalnie na 
Piccola i Pabla − Czy możecie wrzucić do morza butelkę z listem do mojej kuzynki z Danii?
− To świetny pomysł! − krzyknął radośnie Piccolo.
− Muszę tylko taki list napisać − powiedziała cichutko Syrenka − Za chwilkę będę z powrotem – 
dodała i wskoczyła do wody. Jeszcze przez moment pod powierzchnią rzeki było widać łuski jej 
ogona, a potem i ogon zniknął pod falami.
− Piccolo… − zagadnął Pablo, wachlując się kapeluszem − a może zobaczymy tę Syrenkę na 
Starym Rynku?
− Ale to jest tak daleko − odpowiedział Piccolo − A jeśli wróci Syrenka i nas nie zastanie? 
− Zostawimy jej informację na liściu drzewa. O, popatrz, jakie duże drzewo rośnie nad samą rzeką. 
Z pewnością Syrenka zobaczy ten liść − Pablo wskazał na ogromne, wyschnięte drzewo, które 
boleśnie chyliło się nad wodami rzeki. 
− Jakie ono smutne – zdziwił się Piccolo i podszedł do drzewa. Przygnębione drzewo spojrzało na 
niego wyczekująco.
− Czy możemy umieścić na twoim liściu informację dla Syrenki? − zapytał.
Drzewo pokręciło koroną, aż zaszumiały liście, i jeszcze bardziej pochyliło się nad rzeką.
− Nie krzywdźcie mnie − poprosiło, zerkając, ze łzami w oczach, na Piccola − Tyle ludzi zrywa ze 
mnie liście, a potem zimą jest mi zimno, tyle ludzi opisuje na mojej korze swoje uczucia, a to boli, 
bardzo boli. Teraz jeszcze ta niedobra huba…
− Co to jest huba? − spytał Piccolo, do którego zbliżył się, zaciekawiony rozmową, Pablo.
− To taki grzyb, który sprawił, że choruję. Zamieszkał na mojej korze, dlatego wysycham. A byłem 
takim pięknym drzewem, najpiękniejszym w okolicy. Byłem taki dumny, wywyższałem się ponad 
inne drzewa, a potem pojawiła się huba i stałem się najbrzydszym drzewem – opowiadało swoją 
historię, z rozgoryczeniem, drzewo i jeszcze bardziej się zgarbiło − Żałuję, że byłem takim 
niedobrym drzewem. Ile dałbym za to, by wyzdrowieć. A tak jestem teraz pośmiewiskiem. Gdy 
tylko wyzdrowieję, nie będę śmiać się z innych, bo to bardzo brzydko. Śmiałem się z brzozy, że 
taka chuda i siwa, śmiałem się z sosny, że taka wielka, śmiałem się z dębu, że taki gruby i z choinki,
że taka mała… Tak brzydko się zachowywałem.
Łzy popłynęły drzewu z oczu po wyschłej korze, na której rosła huba. 
− Nie płacz − powiedział Piccolo − Pomożemy ci. Uwolnimy cię od tej huby, ale obiecaj, że już 
nigdy nie będziesz nikomu dokuczać. 
− Obiecuję − odpowiedziało drzewo.
− I pamiętaj, gdy obiecujesz, musisz dochować słowa, czyli spełnić obietnicę − dodał z ogromną 
powagą, malującą się na twarzy, Piccolo − A teraz wyprostuj się. My wskoczymy na hubę i 
będziemy tak długo po niej skakać, aż od ciebie odpadnie.
Drzewo rozprostowało konary i uniosło je ku niebu, a Piccolo i Pablo wskoczyli na hubę i, 
przytrzymując się pnia drzewa, zaczęli po niej skakać. Zmęczyli się bardzo, lecz po kilku minutach 
skakania huba odpadła od drzewa i wpadła do rzeki. 
− Uważaj! − ktoś w tym momencie krzyknął znad wody. 
− Syrenka?! − zawołał Pablo, zsuwając się po drzewie na ziemię. 
− Nie, dzika kaczka − odpowiedział głos.
Za Pablem ruszył Piccolo. Kiedy znaleźli się obaj na ziemi, drzewo szepnęło:
− Dziękuję wam bardzo za pomoc. Dzięki wam znów jestem zdrowe i mogę cieszyć się z każdej 
chwili życia.
Pablo i Piccolo objęli trzon drzewa, które zaproponowało:
− Powiem Syrence, gdzie jesteście, gdy przybędzie z listem do kuzynki. Zobaczcie Starówkę, 
zanim wzejdzie Księżyc. Pani kaczka wam pomoże − powiedziało.
W tym momencie z zarośli wypłynęła dzika kaczka:
− Pomoże, akurat pomoże − obruszyła się − Rzucają we mnie hubą, a teraz mam im pomóc.
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− Kaczko Haneczko – odezwało się drzewo − Przecież oni nie wiedzieli, że będziesz akurat tam, 
gdzie spadła huba.
− Ach, nie wiedzieli… − nie dowierzała kaczka − Teraz będę mieć guz na głowie i jak ja włożę w 
niedzielę kapelusz? 
− Syrenka coś wymyśli, żebyś nie miała guza, a tym razem pomóż naszym przyjaciołom przedostać
się na drugą stronę Wisły, na Starówkę.
− Dobrze zatem − w końcu kaczka Haneczka dała się ubłagać − Wezmę ich na mój grzbiet, ale 
proszę już więcej nie rzucać we mnie hubą.
Drzewo pochyliło koronę na znak zgody. Wtedy Piccolo i Pablo wskoczyli na grzbiet Haneczki.
− Proszę trzymać się moich skrzydeł − poleciła kaczka i odbiła od brzegu. Płynęli na jej grzbiecie 
po lekko falującej wodzie, a przed nimi rozpościerało się i coraz bardziej zbliżało do nich ogromne 
miasto. 
− Dopłynę z wami do zamku. Może i odwiedzę przy okazji moją siostrę, Złotą Kaczkę. Mieszka, 
biedaczka, w podziemiach zamku, ale nie zamku królewskiego. Jest strażniczką skarbów. 
Gdy zbliżyli się do brzegu, zamajaczył nad nimi wielki zamek.
− Musicie tutaj już wysiąść. Po wzgórzu zamkowym dotrzecie na Starówkę. A ja te kilka chwil 
spędzę u siostry. 
Potem kaczka Haneczka powiedziała „kwa” i podreptała schodami na zamkowe wzgórze.
− Chodź − Piccolo pociągnął za rękę Pabla zapatrzonego w rozjaśniony światłami zamek.
Obaj z trudem zaczęli wdrapywać się na stopnie zbyt wielkich dla nich, kamiennych schodów. 
Kiedy Pablo zsuwał się ze stopnia, Piccolo ciągnął go z całej siły na kolejny stopień i odwrotnie, 
kiedy Piccolo tracił siły, wspinając się na następny stopień, Pablo brał go na swoje mysie plecy i 
zanosił o dwa stopnie wyżej. W końcu stanęli na ogromnej ulicy. Wokół nich pełno było ludzi: 
dorosłych, dzieci, młodzieży; jeździły samochody i autobusy. 
− Piccolo! Piccolo! − wołał przestraszony Pablo − Jaki hałas! Jak tu niebezpiecznie. Ratunku! – 
krzyknął, gdy obok niego przejechało dziecko na hulajnodze. Piccolo pociągnął go ku sobie za 
rękaw. 
− Trzymaj się blisko mnie, Pablo. Teraz musimy znaleźć Starówkę z pomnikiem Syrenki, ale… − 
nagle zmartwił się − jak to zrobić? Nikt nie zwraca na nas uwagi, żeby nam pomóc. 
− Zaczekaj − odparł Pablo – Zapytam o drogę. 
Zaczął biegać między ludźmi i wołać do nich:
- Proszę pana! Proszę pani! Gdzie jest Starówka z pomnikiem Syrenki?
Ale nikt go nie słyszał. 
Po kilkunastu minutach obaj, zmęczeni, usiedli na skwerku przy pomniku wielkiego poety Adama 
Mickiewicza. 
Po policzkach Piccola popłynęły łzy:
− Pablo, jak my odnajdziemy Starówkę?
Kiedy zadał to pytanie, usłyszał dziecięcy głos:
− Mamo, popatrz, tam jest mysz i skrzat!
Z przystanku autobusowego przyglądała się im mała dziewczynka.
− Jaki skrzat? Jaka mysz? − pytała pani w sukni w kwiaty i z torebką w ręce, następnie wzruszyła 
ramionami i przyciągnęła córeczkę za rękę do siebie − Zaraz będzie nasz autobus.
− Ale tam naprawdę jest skrzat i mysz − powiedziała dziewczynka − Czy mogę tylko podejść do 
skwerku?
− Ach! − żachnęła się mama dziewczynki − Dobrze, ale za chwilkę, Zosiu, wracaj. 
Zosia podskoczyła z radości, aż jej mysie warkoczyki pofrunęły w górę, i pobiegła ku skwerkowi.
Widząc ją, Piccolo i Pablo zerwali się z ziemi. Pablo poprawił strój i przeczesał sierść na głowie, a 
Piccolo otrzepał spodnie z trawy.
− Jacy jesteście ładni! − zawołała Zosia – Czy mogę się z wami pobawić?
− Nie jesteśmy zabawkami − burknął Pablo.
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− Tak bardzo chciałabym was zabrać do mojego pokoju. Mam sporo zabawek, ale nie miałam 
jeszcze myszy i skrzata.
Gdy wyciągnęła ręce, by wziąć do nich Piccola i Pabla, ten ostatni krzyknął:
− Nie! − Zosia znieruchomiała − Nie! Nie i nie! Ponieważ płyniemy do morza. A teraz chcemy 
zobaczyć Syrenkę na Starówce. 
Dziewczynka zasmuciła się. Wtedy usłyszała mamę:
− Zosiu, chodź wreszcie do mnie! Za minutę będzie autobus. Musimy zdążyć na imieniny cioci!
Zosia spojrzała raz jeszcze na Piccola i Pabla:
− Tam jest Starówka – wyciągnęła rękę w stronę Kolumny króla Zygmunta – i Syrenka.
W jej dużych, szarych oczach malował się smutek.
− Zosiu – podszedłszy do dziewczynki, Piccolo pociągnął ją za nogawkę spodenek, aż w końcu 
zwróciła na niego uwagę − Masz dużo zabawek, a nas chcesz skrzywdzić, nie pozwalając nam 
spełnić naszego marzenia? Nie możesz tak postępować. Bylibyśmy bardzo smutni wśród twoich 
zabawek.
− Ale wy jesteście żywi, można z wami rozmawiać, a zabawki milczą…
− Nie, nie milczą – odparł Piccolo − Każda z nich ma swoją historię, którą opowiada, gdy zaśniesz, 
ale tylko inne zabawki mogą taką opowieść usłyszeć, nie ty. 
Zosia spojrzała na Piccola z zaciekawieniem, lecz w tym momencie nadjeżdżał oczekiwany 
autobus, dlatego szybko pobiegła do mamy. 
− Musimy iść na Starówkę, Pablo − powiedział do przyjaciela Piccolo i po chwili ruszyli razem ku 
Kolumnie króla Zygmunta. Gdy przechodzili pod nią, król Zygmunt III Waza pochylił się 
nieznacznie nad nimi i powiedział:
− Witam w moim mieście − następnie, wyprostowany, potoczył wzrokiem po murach Warszawy.
Przyjaciele przeszli przez Plac Zamkowy i zniknęli w jednej z uliczek. 
− A co oni tu robią?!
− Dlaczego ta mysz ma taki obdarty kaftan?!
− Skrzacie, powinieneś oczyścić buty z błota!
− A fe!
Bezlitośnie kpiły z Piccola i Pabla ptaki i zwierzęta zdobiące drzwi oraz okna kamieniczek; jedynie 
kamienny niedźwiedź, siedzący przy katedrze, mruknął pod nosem do skrzata i myszy:
− Nie słuchajcie ich. Bardzo zadzierają nosa, bo zdobią najpiękniejsze kamienice Warszawy. 
− Z ciebie też drwiły? − spytał, zatrzymując się przy niedźwiedziu, Piccolo.
− Nie, bo mnie się boją. Jestem silnym misiem. A teraz idźcie już sobie, ponieważ chcę się 
zdrzemnąć. Misie uwielbiają spać.
Kiedy wchodzili na Rynek, syknął na nich z kamienicy smok:
− Z szacunkiem, proszę, dla Syrenki, z szacunkiem…
Pablo na to syknięcie wzdrygnął się i jeszcze bardziej wtulił w kaftan.
Na ich widok, znajdująca się pośrodku Rynku, kamienna Syrenka uśmiechnęła się łagodnie:
− Witam w Warszawie.
Piccolo i Pablo pokłonili się przed nią.
− Przepraszam, że nie mogę podać ręki na powitanie, ale muszę trzymać tarczę i miecz…
− Przez cały czas? – spytał, zdziwiony, Pablo.
− Tak − odpowiedziała Syrenka − Muszę zawsze chronić moje miasto.
Po chwili przyjrzała się bacznie obu przyjaciołom:
− A teraz wracajcie już nad Wisłę, bo czeka na was mój list. Kaczka Haneczka również.
Piccolo i Pablo pokłonili się ponownie, a Syrenka pożegnała ich lekkim skłonem głowy.
Śpiesząc się, pobiegli ku schodom, potem po wzgórzu zamkowym ku Wiśle. 
− Nareszcie − usłyszeli głos zdenerwowanej kaczki Haneczki.
− Bardzo panią przepraszamy, pani kaczko − odpowiedzieli.
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− Proszę już więcej nic nie mówić i wsiąść na mój grzbiet – poleciła chłodnym tonem kaczka. Nie 
zwlekając ani chwili, wskoczyli na jej grzbiet i, trzymając się szarych piór, udali się na drugi brzeg 
Wisły.
Powitała ich niezadowolona Syrenka:
− Jak można tak długo na was czekać? Drzewo powiedziało mi, że poszliście zwiedzać Starówkę. I 
zwiedzalibyście z pewnością do samego rana, lecz w końcu jestem Syrenką i musiałam was 
upomnieć − następnie przekazała przyjaciołom butelkę z listem we wnętrzu − Oto mój list w 
butelce. Bardzo was proszę, zabierzcie go nad morze.
Butelka z listem była ciężka, lecz Syrenka zdążyła, wraz z zaproszonymi bobrami, wykonać drugą, 
solidną tratwę, na której ją umieściła. 
− Odwiązać cumę! – krzyknął, wskakując na tę, wyposażoną w żagiel tratwę, Piccolo. Zaraz za nim
znalazł się na tratwie Pablo. 
− Ja odwiążę! − zaproponowało drzewo i konarami zerwało cumę z łodygi tataraku.
Odpływając, usłyszeli za sobą drzewo i Syrenkę:
− Dziękujemy!
A po chwili głos kaczki Haneczki:
− Mnie nie podziękowali, niegrzeczni!
− Ale ja ci dziękuję − powiedziała Syrenka i pocałowała kaczkę Haneczkę w skrzydło.
Przyleciał Zefir i dmuchnął w powierzchnię wody tak, iż tratwy przyspieszyły. Powoli miasto 
oddalało się, zapadał zmierzch, a oni płynęli. Pomachali na pożegnanie Warszawie i postawili 
żagiel wyżej.
Przed nimi rozpościerało się nieznane…
− Już niedaleko, już niedaleko − szeptały tataraki.
− Ale wciąż daleko, wciąż daleko − szumiała woda.
Mijali miasta, inne rzeki, wsie, łąki, lasy… 
− Ahoj! − krzyczał Pablo do pasących się na łąkach krów, na co te wybuchały śmiechem, kpiąc z 
Pabla w żywe oczy: O, patrzcie, jaki to żeglarz się znalazł.
Lecz Księżyc zdawał się mówić do niego:
− Nie przejmuj się. Każdy ma prawo spełniać swoje dobre i piękne marzenia. 

Rozdział 4

Na jednym z liści tataraku, którymi tatarak obdarzył Piccola na jego własną prośbę, skrzat pisał 
pamiętnik z podróży:
„Jeden z ciepłych dni lipcowych. Kilkanaście dni temu byliśmy w Warszawie. To stolica Polski. 
Teraz zbliżamy się do Torunia. Brakuje nam powoli jedzenia. Mam ochotę zrobić zapasy z 
toruńskiego piernika. Kupimy również ser, bo Pablo nie może, jako mysz, bez niego żyć. 
Chciałbym już zobaczyć morze i znaleźć kapitana, który przyjmie mnie na pokład swojego statku. 
Potem Tczew i Gdańsk. A z Gdańska wyruszę w daleki świat…”.
Nagle przypomniał sobie Tosię. Łzy zakręciły się mu w oczach. 
I do Tosi także napisał list na liściu.
„Kochana Tosiu, przepraszam, że tak bez pożegnania opuściłem twoją zakładkę do książek i że 
zostawiłem twoją książkę na progu domu, w ogrodzie. Mam nadzieję, że kot podpowiedział ci, 
gdzie się znajduje… Po kilku, kilkunastu dniach wyruszę na dalekie morza i oceany… Poproszę 
mewę, by przynosiła ci ode mnie listy z mórz… Obiecuję, że gdy się zestarzeję i nie będę mógł już 
żeglować, wrócę do twojego domu i zimą, przy trzaskaniu polan w kominku, będę opowiadał ci o 
moich dalekich podróżach po świecie…”.
− Piccolo, śpij − usłyszał głos Pabla − Jesteś zmęczony.
− Tak, masz rację, przyjacielu − odpowiedział Piccolo, po czym odłożył wykonane z liścia trawy 
pióro, oba listy i położył się na tratwie, przykrywszy się płatkiem róży. Wiatr leciutko targał 
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żaglem. Słychać było skrzypienie belek tratwy i senny szum wody, raz po raz przerywany jej 
pluskiem.
Wówczas Pablo, zajęty sterowaniem tratwą, zaczął śpiewać pod nosem:
− Hej, żeglujże, żeglarzu, całą nockę po morzu, całą nockę po morzu…
− Pablo, ja chcę spać!!! − krzyknął w tym momencie Piccolo.
Pablo wzruszył ramionami i w ciszy zajął się sterem. 

Rozdział 5

− Toruń! Toruń! − obudził go krzyk Pabla. 
Nad wodą unosiły się mewy, a w jej falach majaczyło odbicie miasta.
Piccolo wstał, sprawdził, czy wiatr nie porwał liści z pamiętnikiem z podróży i listem do Tosi.
Przybili tratwą do bulwaru. 
Pablo zacumował, wiążąc tratwę do kępki traw. Gdy Pablo i Piccolo znaleźli się na brzegu, zabrali 
ze sobą woreczek na zakup jedzenia i wyruszyli do miasta. 
Przeszli przez jedną i drugą bramę. W drugiej bramie powitał ich trzęsący się ze zdenerwowania 
skrzat:
− Nie idźcie tam. Tam jest Filuś, pies profesora Filutka. 
Skrzat był mocno zirytowany.
− Nazywam się Nicolo − powiedział na powitanie. 
I dodał:
− Filuś jest wykonany, podobnie jak parasol profesora, z mosiądzu, ale gdy tylko widzi, że ktoś ma 
przy sobie choćby okruch toruńskiego piernika, zaraz zaczyna go gonić i goni, goni, goni… Z 
trudem uciekłem, a okruch zgubiłem. Filuś bardzo lubi pierniki. Nawet nasz wybitny astronom 
Mikołaj Kopernik był zgorszony łakomstwem Filusia…
− Ale my musimy zrobić zapasy − odrzekł Piccolo − bo wyruszamy bardzo daleko, nad morze, i 
jeszcze dalej… 
− Chodźcie zatem ze mną − zachęcił Nicolo − Tylko uważajcie na Filusia.
Przecinającą Stare Miasto ulicą dotarli do Starego Rynku. Wyrzeźbiony Mikołaj Kopernik 
pomachał im delikatnie lewą ręką, a palcem prawej wskazał na niebo. 
− Mikołaj Kopernik kochał gwiazdy – odezwał się tonem znawcy Nicolo. Gdy znaleźli się po 
drugiej stronie Starego Rynku, skrzat z Torunia powiedział: 
− A teraz uważajcie. Jeśli zorientujecie się, że dostrzegł was Filuś, natychmiast uciekajcie.
Jednak Pablo nie potraktował poważnie przestrogi Nicola i zbytnio zbliżył się do profesora, 
któremu Filuś towarzyszył. Psiak ostrzegawczo warknął:
− Moje są pierniki toruńskie, a taki jeden skrzat z drugim podkrada je w cukierni…
− Ależ nikt ich nie podkrada… − bronił się Pablo.
− Wrrr… − ponownie warknął Filuś – Nie podkrada? Jak to?
− Jeśli spadnie okruch, zabiera go, a pan cukiernik jest wdzięczny, że nie ma bałaganu.
Filuś przekornie przekręcił głowę:
− Chcę się o tym przekonać, więc wybiorę się razem z wami do cukierni − i ruszył powolnym, 
cichym krokiem, byleby tylko nie wyrwać swego opiekuna, profesora, z zamyślenia. 
− Filuś!!! − krzyknęły przerażone skrzaty.
− Nicolo, Piccolo, porozmawiałem z Filusiem, idzie z nami po pierniki −uspokoił przyjaciół Pablo. 
I cała czwórka udała się przez Stary Rynek do cukierni pana Jana. Cicho, prawie niewidocznie 
weszliby do jej wnętrza, gdyby nie to, że Filuś zbyt głośno uderzał łapami w posadzkę. 
− Filusiu, a co ty tutaj robisz? − spytał cukiernik.
Psiak mruknął coś pod nosem i kiedy cukiernik zwrócił się ku półkom, by poukładać na nich 
pierniki o rozmaitych kształtach: karet, zwierząt, panienek i młodzieńców, rycerzy i mieszczan, 
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Filuś porwał nagle jeden z pierników leżących na ladzie i wymknął się z cukierni. Za nim ruszyli: 
Nicolo, Piccolo i Pablo.
− Zaczekaj! – krzyczeli − Zaczekaj!
Filuś zatrzymał się.
− Jak możesz kraść?! – zwrócił się do niego Nicolo − Tak się nie robi. To bardzo, bardzo źle. 
Z pyszczka psiaka wypadł piernik.
− Ale ten piernik tak bardzo mi się spodobał… − usprawiedliwiał się Filuś.
− Nie możesz kraść nawet wtedy, gdy coś ci się bardzo podoba − odparł Piccolo.
− Zatem odniosę piernik z powrotem − postanowił Filuś.
− I dobrze zrobisz − powiedział Piccolo.
− Nie zapomnij przeprosić pana cukiernika − dorzucił Nicolo.
Kiedy Filuś powędrował z piernikiem do cukierni, Nicolo popatrzył na pusty, zwisający z ramienia 
Pabla worek.
− Nie zrobiliście przez Filusia zapasów…
Piccolo i Pablo pokiwali ze smutkiem głowami.
− Ale przecież ja jestem waszym przyjacielem, a przyjaciele muszą sobie wzajemnie i zawsze 
pomagać… Chodźcie ze mną do mojego domu, mieszkam w niewielkiej dziurze w bramie 
prowadzącej na Stare Miasto.
Wędrowali, prawie niewidoczni, pasażem, aż w końcu dotarli do bramy. Wewnątrz znajdowały się 
niewielkie schodki prowadzące do równie niewielkiej dziury. Wspięli się po tych schodkach i 
znaleźli się w przytulnym pokoiku połączonym z niewielką kuchnią i spiżarnią.
− Rozgośćcie się − zachęcił Nicolo − Zaraz przyniosę wam coś ze spiżarni.
Zabrał stojącą przy niewielkim kominku świeczkę, osadzoną na lichtarzu, i udał się z nią do 
spiżarni. 
Po chwili usłyszeli dobiegający z niej głos Nicola:
− Mam tutaj jabłko, piernik, groszek, ser… Dam wam to wszystko na podróż. A daleko się 
udajecie? − ostatnie słowa wypowiedział, wracając z jedzeniem w rękach.
− Nad morze − odpowiedział Piccolo − Potem dalej…
− Nie widziałem morza – rzekł Nicolo – Wystarczy mi to miasto i moje malutkie mieszkanie… 
Weźcie to wszystko, przyda się w podróży. Ser koniecznie. Jest dla Pabla.
Pablo otworzył worek, a Nicolo włożył do niego jabłko, piernik, groszek i ser, i zawiązał na 
supełek. Gdy Pablo narzucił sobie worek na plecy, Piccolo powiedział: 
− Dziękujemy ci, Nicolo, za gościnę.
− Skrzat skrzatowi zawsze pomaga i także przyjaciołom skrzata – odrzekł Nicolo. 
Pablo i Piccolo pożegnali się z toruńskim skrzatem i, zanim zapadł wieczór, udali się nad Wisłę. 
Tam czekała na nich tratwa i jaskółka żywo dyskutująca z wróblem.
− Zastanawiamy się, czyja to tratwa − powiedziała, widząc nadchodzących Piccola i Pabla – A oto 
są jej właściciele: skrzat i mysz. Zobaczyłam też listy. Jeśli chcecie, mogę je dostarczyć pod 
stosowne adresy. Widzę, że jeden z listów ma być wysłany na południe Polski.
− Ależ, jaskółko, specjalnie udasz się z listem tak daleko…? – zapytał Piccolo.
Stojąca nieopodal, towarzysząca jaskółce i wróblowi mewa wzruszyła skrzydłami:
− Jaskółka Agatka wybiera się do dalekich krewnych, z odwiedzinami do Lublina. 
− Dlatego mogę zabrać list ze sobą − zaproponowała jaskółka.
− W takim razie będę wdzięczny, gdy dostarczysz go Tosi. To taka mała, kochana dziewczynka, 
mieszkająca na wsi w domu z ogromnym, pięknym ogrodem. 
− Załatwione − odparła jaskółka, a następnie zasalutowała, wzięła liść w dziób i uniosła się w 
powietrzu.
− To dobry ptak – pokiwała głową mewa − Na pewno dostarczy list Tosi. A ja już muszę iść. Jestem
głodna. Nie mam czasu na długie rozmowy. Muszę poszukać ryb na kolację − i kołysząc się lekko 
na prawo i lewo, udała się brzegiem rzeki w stronę mostu.
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− Musimy płynąć − powiedział Piccolo.
− Tak − potwierdził Pablo. 
Obaj wskoczyli tym razem na tratwę bez żagla, sprawdzili umocowanie drugiej tratwy, na której 
znajdowała się butelka z listem od Syrenki i, zerwawszy z liścia trawy cumę, popłynęli w dół rzeki.
Toruń pożegnał ich zapalającymi się na niebie gwiazdami i łagodnym sierpem srebrnego Księżyca.
− Pan Kopernik pewnie ze Starego Rynku ogląda teraz niebo − szepnął Pablo, patrząc na oddalające
się coraz bardziej miasto. Piccolo westchnął i chwycił mocniej ster w ręce.
Rzeka miała ich poprowadzić już tylko ku Gdańskowi, a Gdańsk na morza i oceany. 

Rozdział 6

Upłynęło kilka dni podróży ku przygodzie. Słońce podążało promieniami za tratwami. Nagle woda 
lekko się zmarszczyła.
− Ach, to ty, Zefirku − powiedział zaspanym głosem wyrwany ze snu Pablo, potem przeciągnął się, 
obrócił na drugi bok i ponownie zasnął.
Po chwili promień Słońca połaskotał go po nosie. 
− Wstawaj, Pablo! − zawołało Słońce − Właśnie zbliżacie się do Gdańska.
Nie tylko Pablo spał. Piccolo także. Obaj najedli się do syta i zasnęli na tratwie. Piccola ponadto 
bardzo bolał brzuch, bo za dużo zjadł toruńskiego piernika, a Pablo nadal leżał między okruszynami
sera.
− Ależ bałagan! Pablo! − krzyknął Zefir i przybliżył się do tratwy. Po chwili nabrał powietrza, nadął
policzki i z całej siły dmuchnął w porozrzucane na tratwie okruszki.
− Ratunku! − wrzasnął Pablo i szybko chwycił się masztu − Ratunku, bo pofrunę!
Nie on, ale jego kapelusz pofrunął: to unosił się na tle nieba, to znowu opadał ku wodzie. Pablo 
domyślił się, czyja to sprawka.
− Zefirze, oddaj mój kapelusz! 
Ale Zefir nie zamierzał zaprzestać zabawy i nadal unosił się w powietrzu z kapeluszem Pabla.
− Pablo! Piccolo! Coś wam pokażę! − zawołał i poszybował ponad dachy coraz bliższego Gdańska.
Pablo i Piccolo czekali przez kilka minut na Zefira, ale nie wracał, dlatego ponownie położyli się 
spać na tratwie, która, delikatnie kołysząc się na rzece, płynęła sama, bez sterowania, na północ. 
Obudzili się, gdy kapelusz Pabla wylądował na wodzie, a Zefir ze skwaszoną miną umknął za 
obłoki.
− Jak śmiesz?! − usłyszeli męski, dobiegający z północy głos.
Zefir wyjrzał zza obłoku:
− Pablo, Piccolo − odezwał się szeptem − Nie mówcie panu Neptunowi, że ukryłem się…
− Jak śmiesz odnosić się do mnie bez szacunku?! − znowu usłyszeli ten sam głos. 
− Zefirze, co się stało? − spytał Piccolo – Cały się trzęsiesz… − dodał, widząc, że obłok, za którym 
ukrył się Zefir, dygocze.
− Bo ja, ja… − zaczął tłumaczyć się wiatr – przelatując, zrzuciłem ten kapelusz na głowę pana 
Neptuna… tego pana Neptuna z fontanny… I tak zrobiłem to nieopatrznie, że kapelusz zasłonił mu 
oczy, a pan Neptun, nie wiedząc, co się dzieje, przypadkowo zranił się trójzębem w stopę. 
− Zefirku, Zefirku, co ty narobiłeś? − zasmucił się Piccolo, schował twarz w dłoniach i pokręcił z 
niezadowoleniem głową − Czasem psoty szkodzą i to bardzo, a tobie tylko one w głowie. 
Powinieneś przeprosić pana Neptuna i uleczyć jego ranę.
− Ale on może rzucić we mnie swoim trójzębem… − zza obłoku dotarł do uszu Piccola drżący ze 
strachu głos Zefira.
− Jeśli go przeprosisz, nie zrobi tego − odpowiedział Piccolo.
− Nie wiem… ja naprawdę go się boję − rozległ się ten sam przerażony głosik.
Piccolo rozłożył bezradnie ręce. 
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W tym momencie tratwy lekko skręciły i znalazły się przy starym, wznoszącym się nad rzeką 
spichlerzu. Piccolo i Pablo patrzyli, zachwyceni, na mijane, kolorowe kamienice, które wznosiły się
na nabrzeżu, i na zacumowane statki.
− Zobacz, na wodzie pływają butelki z listami − powiedział Pablo do Piccola.
− Butelki z listami? − zdziwił się Piccolo.
− Unoszą się na wodzie, ale nie potrafią wypłynąć na morze − zauważył Pablo i wychylił się poza 
tratwę, chcąc chwycić jedną z nich.
− Ona jest pusta − ostudził jego zapał Piccolo − A tam − wyciągnął rękę przed siebie − płyną jakieś 
papierki, tu stara piłka… To są śmieci! − krzyknął.
− Tak, śmieci, śmieci − odezwała się mała rybka, która pojawiła się nagle obok tratwy.
− Śmieci? − zapytał Zefir i wyłonił się zza obłoku, nie słysząc już wzburzonego głosu pana 
Neptuna.
− I ja muszę pływać, i żyć wśród takich śmieci… − żaliła się szara, maleńka rybka, załamując w 
smutku płetwy − Jak tak można? To jest mój dom, a ludzie nie szanują tego domu, wrzucają śmieci 
do wody, wywożą je do lasu…, a ja oraz moje znajome zwierzęta musimy tak żyć… Jakie to 
przykre − rozpłakała się.
Wtem łagodny powiew wydął żagiel na tratwie.
− To ty, Zefirku? Już się nie boisz? − pytał Piccolo.
− Wiem, że zrobiłem źle − odparł Zefir − dlatego przeproszę pana Neptuna, zrobię mu opatrunek na
nodze, a teraz spróbuję dmuchnąć w te wszystkie śmieci, żeby pofrunęły do ludzi, którzy je tutaj 
wrzucili. To będzie dobra nauczka… Odsuńcie się! − rozkazał.
Pablo i Piccolo szybko skierowali tratwę ku nabrzeżu, a rybka podążyła za nimi.
Zefir nadął się do tego stopnia, że stał się tak wielki, jak duży balon, po czym dmuchnął z całej siły 
w powierzchnię rzeki. Wszystkie papierki uniosły się i poszybowały ku miastu. Pozostały tylko 
butelki i piłka.
− Tego nie zdmuchnę − powiedział Zefir – Bo są bardzo ciężkie.
− Nie szkodzi − odparła, uśmiechając się, rybka − I tak dużo dobrego dla mnie i moich bliskich 
zrobiłeś… Ale − i tu, machając płetwami na pożegnanie, dorzuciła − przeproś pana Neptuna, bo to 
on opiekuje się morzem. 
− Opiekuje się morzem…? − Pablo przeraził się tym, co usłyszał – Gdy będzie na Zefira zły, to i 
nam się dostanie.
− Zefirze!!! Przeproś pana Neptuna! − krzyknęli obaj, Pablo i Piccolo.
− A jeśli płyniecie do morza, musicie płynąć jeszcze dalej, aż do portu… − zawołała rybka, 
wyskakując nad wodę.
Chcieli jeszcze zapytać ją, jak dotrzeć do portu, ale nie zdążyli. Rybka odpłynęła. 
− Pablo, chodź, wdrapiemy się po murku rzeki na nabrzeże − zaproponował Piccolo. Obaj zaczęli 
wspinać się, a następnie jednym susem wskoczyli na pełną przechodniów ulicę. 
Jakaś straganiarka narzekała:
− Co ten mokry papier robi na moich towarach?! Przed chwilą go nie było! 
Piccolo i Pablo, widząc jej zdenerwowanie, na paluszkach przeszli wzdłuż kramów i przez 
ogromną, rzeźbioną bramę przedostali się na Długi Targ. Była to ulica biegnąca wzdłuż pięknych 
kamienic. Zdobiące je lwy wydawały się gotowe do skoku lub ryczące, kamienny żaglowiec zdawał
się płynąć, rzeźbione, winne latorośle niejako wiły się w powietrzu, a syreny zaczynały śpiewać. 
− Ależ tu pięknie… − zachwycali się Pablo i Piccolo, rozglądając się wokół. 
Nagle zjawił się przy nich Zefir, a Słońce potoczyło promieniem po mokrych śladach 
pozostawionych przez przyjaciół na chodniku.
− Tam jest pan Neptun − szepnął myszy i skrzatowi do ucha, wskazując na fontannę wznoszącą się 
tuż przed ratuszem. 
Kiedy wszyscy trzej znaleźli się przed Neptunem, ten spojrzał na nich z niezadowoleniem, a potem 
dotknął palcem jednego z ostrzy trzymanego przez siebie trójzęba.
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− To ostrze wygięło się, gdy uderzyłem się trójzębem w mój mosiężny, duży palec u nogi… − 
powiedział − A wszystko przez ten kapelusz −  wyciągnął z wody w fontannie własność Pabla.
− Panie Neptunie, to mój kapelusz. Czy mogę prosić o zwrot? − zagadnął Pablo.
− Od kiedy to myszy chodzą w kapeluszach? − spytał Neptun. 
W tym momencie odezwał się Zefir:
− To moja wina. Zabawiłem się niemądrze kapeluszem mojego przyjaciela. Chciałem panu zrzucić 
go na głowę, żeby jeszcze bardziej elegancko pan wyglądał, a nie przypuszczałem, że stanie się taka
tragedia… Bardzo pana przepraszam i jeśli mogę pomóc, pomogę panu wrócić do zdrowia.
Neptun przyjrzał się uważnie Zefirowi i powiedział:
− Wierzę, że mówisz prawdę, ale rana już się goi. Mogę także poruszać palcem.
Potem spojrzał na skrzata i mysz.
− A dokąd wybieracie się, jeśli można spytać? Jesteście utrudzeni, zmoknięci i brudni…
− Na morze − pierwszy odezwał się Piccolo.
− Ha, ha, ha! – roześmiał się Neptun − Chcecie się zaokrętować?
− A co to znaczy? – zapytali Neptuna Pablo i Piccolo, patrząc na siebie.
− Włączyć się do załogi statku − wyjaśnił Neptun.
− Tak, tak, chcemy! – zawołali razem, z radością, skrzat i mysz.
− Musicie zatem dostać się z kimś na statek. Ale z kim…? − rozmyślał Neptun. Nagle krzyknął tak 
głośno, że przechodzący w pobliżu turyści popatrzyli się na niego ze zgorszeniem – Wiem! Tutaj w 
kamienicy z żaglowcem mieszka pewien kapitan. Dzisiaj wypływa w kolejny rejs. Zjadł już z 
rodziną pożegnalny obiad. Kiedy będzie wychodził z domu, na pewno swoją walizkę postawi na 
progu, a wtedy wy ukryjecie się w niej i wraz z kapitanem przedostaniecie na pokład statku…
− To wyśmienity pomysł! – przyklasnął Piccolo.
− O, zobaczcie, właśnie wychodzi i wystawia bagaż. Teraz! Szybko! − zawołał Neptun. Ale gdy 
Piccolo obejrzał się za Pablem, by mogli wspólnie pobiec do walizki, Pablo gdzieś zniknął. 
Dopiero po kilkunastu minutach pojawił się w bramie na… psie. Pies niósł w pysku butelkę, a 
Pablo jechał na jego grzbiecie.
− Ojej, zapomniałbym o liście Syrenki − powiedział do siebie.
Zbliżywszy się z Pablem do Piccola, czworonóg odezwał się:
− Mysz poprosiła mnie o pomoc. Butelka z listem okazała się zbyt ciężka, jak na jej wątłe siły – w 
tym momencie pies położył butelkę na ziemi, a Pablo zeskoczył z jego grzbietu − Państwo 
wybaczą, muszę udać się po mojego pana do pracy − odpowiedział i dostojnym krokiem ruszył z 
powrotem ku bramie.
− Szybko z tą butelką, szybko! − rzucił Piccolo i wraz z Pablem zaczął turlać butelkę ku walizce 
kapitana − Teraz otwórz walizkę i włóż butelkę − poradził Piccolo Pablowi. Gdy zamek walizki 
puścił, butelka w kilka sekund znalazła się na spodzie bagażu.
− Do widzenia, panie Neptunie − pokiwali rękoma i łapkami w kierunku fontanny, na co Neptun z 
godnością skinął głową i przybrał swoją zwyczajną pozę rzeźby z gdańskiego Długiego Targu.
− Wskakujemy! − krzyknął Piccolo i razem z Pablem wskoczył do walizki. Obaj zaszyli się w jej 
bocznej, wewnętrznej kieszeni.
W chwilę potem wyszedł z domu, wraz ze swą rodziną, kapitan. Kiedy zobaczył otwartą walizkę, 
bardzo się zdziwił:
− Co się stało?! Przecież walizka była zamknięta? Ach, te dzisiejsze zamknięcia – przykucnął, 
zatrzasnął zamki walizki i, podniósłszy się, uścisnął żonę i córkę.
− Tato, wracaj pomyślnie − prosiła dziewczynka i objęła ojca w pasie.
− Wrócę na pewno − uśmiechnął się kapitan. Jeszcze tylko pocałował i uścisnął żonę, i z walizką w 
ręce wyruszył za ratusz, ku ulicy z taksówkami. 
− Ależ tu ciasno! − krzyknął Pablo, lecz w tym hałasie dużego miasta kapitan go nie usłyszał.
Potem już Pablo i Piccolo nie wiedzieli, co się działo, bo zmęczeni, zasnęli.
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Kiedy walizkę ktoś otworzył, wyskoczyli na niewielką kanapę, a z niej na półkę, i tak znaleźli się 
przed bulajem, okienkiem na statku, za którym szumiało błękitne morze.
− Hurra!!! − krzyknęli i, wydostawszy się przez drzwi kajuty, zaczęli poszukiwać kapitana.
Stał na mostku kapitańskim, śledząc to, co się dzieje na morzu przez lornetkę.
Pablo zaczął szarpać go za nogawkę, a Piccolo stał obok, ciągle zafascynowany morzem.
− Panie kapitanie, chcielibyśmy się zaokrętować − prosił Pablo, lecz kapitan nie słyszał jego 
głosiku. Dopiero czwarte szarpnięcie za nogawkę spowodowało, że pochylił się ku butowi.
− Co się stało? − spytał.
− Panie kapitanie, chcemy się zaokrętować − ponownie poprosił Pablo.
Wtedy na twarzy kapitana, tego samego, w którego walizce Piccolo i Pablo przedostali się na statek,
pojawił się uśmiech:
− Ojej, przecież to mysz? Co tu robisz, myszko? − zapytał, a kiedy Pablo usiłował otworzyć 
pyszczek, by wyjaśnić, dlaczego razem ze skrzatem znalazł się na statku, kapitan zauważył także 
Piccola − A ty? Kim jesteś?
− Jestem skrzatem z zakładki, nazywam się Piccolo − rzucił piskliwie skrzat, lecz kapitan nie był w 
stanie usłyszeć tak cichego głosiku. 
− No cóż! − powiedział kapitan − Skoro już tu jesteście, to zapraszam do załogi i w dalszy rejs. 
I tak zaczęła się wielka przygoda Pabla i Piccola. Spełniło się ich największe marzenie: popłynęli 
daleko, bardzo daleko, poznawać odległe lądy, morza i oceany…

Epilog

− Tosiu, nie czytaj już, jest tak późno − z kuchni dobiegł Tosię głos mamy – a jutro musisz iść do 
szkoły.
− Ależ, mamo, tu są takie ciekawe rzeczy… takie wspaniałe, ogromne oceany, morza i lądy…
Nagle Tosia krzyknęła:
− Ojej, a co to?! 
Kropla słonej wody wyskoczyła z książki i spadła na rękę dziewczynki. 
− Co się stało, Tosiu? Dlaczego krzyknęłaś? – zaniepokoiła się mama Tosi, wchodząc do jej pokoju.
− Kropla wody wyskoczyła z książki, mamo! Coś nieprawdopodobnego. To wygląda tak, jakby ta 
książka żyła.
Mama Tosi uśmiechnęła się tajemniczo, usiadła na krześle przy łóżku dziewczynki, wyjęła jej 
książkę z rąk i specjalnym pokrętłem przygasiła światło w nocnej, naftowej lampce, rodzinnej 
pamiątce:
− Bo wszystkie książki żyją. Ale trzeba je czytać. Jeśli je czytamy, ożywiamy te książki… Każda 
książka bowiem jest martwa i smutna, gdy nikt jej nie czyta. Stoi na półce i usycha z tęsknoty za 
tym, by ktoś ją otworzył. Dopiero wtedy zaczyna uśmiechać się do czytelnika. Chociaż kiedyś 
jedna z nich jakimś dziwnym trafem znalazła się na progu domu, w ogrodzie… A teraz śpij już − 
mama Tosi podniosła się z krzesła i, zamykając drzwi, dodała − i śnij o twoich ukochanych 
oceanach, morzach i dalekich lądach.
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Przygody Futrzaka
Anna Krakowska

Prolog
 

W małej kotlinie otoczonej pięknymi górami w pewnym miasteczku stoi duży dąb. Drzewo 
miało gruby pień, a jego gałęzie niczym spadochron rozłożone na bardzo dużej przestrzeni, dawały 
sporo cienia padającego na ziemię. W drzewie tym mieszkały przeróżne zwierzęta. Na samej górze 
mieszkały sikorki ze swoimi pociechami. Po lewej stronie swoje gniazdo upiększała sroka, 
upychając drobne świecidełka pomiędzy splecione gałązki. Z prawej strony zagnieździły się 
wróbelki. Kilka metrów niżej od sikorek w wydziobanej przez dzięcioła dziupli zamieszkała 
rodzina wiewiórek. Wokół państwa wiewiórów było kilka opuszczonych gniazd czekających na 
właścicieli powracających z dalekiej podróży. Im bliżej ziemi, tym lepiej można zobaczyć 
wyłaniające się spod drzewa korzenie. Pomiędzy nimi znajdowała się mała dziurka. Norka 
niewielkiego stworzonka.

Pewnego dnia, kiedy to pierwsze promienie słoneczne zaczęły padać na dąb do każdego 
mieszkańca zapukało słoneczko. Wydawałoby się, że do naszej małej istoty schowanej w norce taki 
promyk nie zajrzy i nie przebije się przez rozłożyste korzenie. Jednak słoneczko wytężyło siły i w 
kilka sekund później jego promyk dotarł do wnętrza norki. W środku od razu się rozjaśniło, a 
promyk oświetlił także jasnobrązowe futerko zwierzątka, które poczuło ciepło i otworzyło oczka. 
Leżało tak kilka minut i delektowało się rozchodzącym po nim cieple. Z niechęcią wstało i obmyło 
swoje krótkie przednie łapki oraz zaspane czarne jak guziki oczka. Po porannej toalecie nasz 
milusiński podskoczył do spiżarni, z której wyciągnął smakołyki na śniadanie. Nasz bohater żywił 
się różnego rodzaju zbożami, ale nie pogardził także owocami lub warzywami. Pochodził on z 
dużej rodziny myszowatych. Jako szkrab pakował się w różne tarapaty. 

Wchodził na drzewa, z których nie potrafił zejść i wołając o pomoc zwracał uwagę na siebie
całego miasteczka. W zimie, gdy przechodził się po zamarzniętej rzece z kolegami, pech chciał, że 
załamała się pod nim kra. Gdy koledzy go wyciągnęli z lodowatej wody, jedyne co miał na sobie 
suchego to czapka z dużym pomponem. Gdy bawił się na polanie, przyciągnął uwagę pasącego się 
byka. Musiał uciekać ile sił w łapkach. Potknął się i przeskoczył między belkami drewnianego 
ogrodzenia. Pod nieobecność rodziców chciał upiec popkorn w domu i już miał rozpalać w drzewie 
ogień, gdy przez okienko spoglądnęła sowa. Wystraszyła się, zahukała i futrzakowi wypadły zapałki
z ręki. Sowa ostrzegła go, by nie zapalał i zwróciła uwagę dorosłym co on wyprawia. 

Jego zainteresowanie przyrodą i kłopotami było niespotykane wśród rówieśników, przez co 
zyskał wśród nich miano odkrywcy. Tak minęło kilkanaście lat. 

Nasz milusiński będąc już dorosłym osobnikiem mieszkał sam. Mijające lata wieku 
dziecięcego i młodzieńczego nie zmieniły jednak jego osobowości, a wręcz przeciwnie wzbogaciły 
ją o nowe doświadczenia. Ponieważ okolice zwiedził już wzdłuż i wszerz, codziennie wyruszał na 
coraz to dalsze wędrówki. Pewnego dnia postanowił spakować swój plecak podróżny i wyruszyć 
przed siebie. Czekał na to od wielu lat i bardzo chciał przeżyć nowe przygody.

Gdy stał na polanie, rozejrzał się dookoła i pomachał w stronę dębu, po czym ruszył na 
północ. Dlaczego na północ? Tego nie wiedział. Ten kierunek jednak najbardziej mu się spodobał. 
Gdy patrzył na okolicę, miał wrażenie, iż w tamtym właśnie kierunku przyroda jest bardziej 
rozwinięta, a tego właśnie potrzebował, by zaspokoić swoją ciekawość i wiedzę.
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Rozdział I 
 
 Myszoskoczek dostojny zwierzak o niskim wzroście i jasnobrązowym futerku, gdy słońce 
dopiero co wstawało, zasiadł na małym pieńku i przeciągnął się. Sięgnął łapkami po kubek z 
wywarem herbacianym. Na śniadanie miał przygotowane kilka ziarenek kukurydzy i słonecznika. 
Gdy spożywał pierwszy posiłek tego dnia i delektował się widokiem wschodzącego słońca, z każdą 
chwilą na tej rozległej polanie zauważał coraz większy ruch i słyszał coraz to więcej ciekawych 
dźwięków, które sprowokowały go do wyruszenia w drogę. Milusiński spakował plecak, złożył 
namiot, zasypał ognisko piaskiem i ruszył w drogę.

Gdy szedł powoli, oglądał się uważnie każdą napotkaną roślinę. W pewnym momencie 
zatrzymał się przy dużym żółtym kwiatku. Takiego okazu jeszcze w swoim życiu nie widział. 
Roślina była wysoka, a nasz milusiński chciał się jej bliżej przyjrzeć. Pokręcił się chwilę po okolicy
i nagle zauważył babkę lancetowatą, z której włókien postanowił spleść warkocz, by stworzyć w ten
sposób linę. Pokręcił się jeszcze chwile i znalazł kamyk, który owinął liną. Podszedł do kwiatka i 
rzucił kamykiem nad łodygą, wokół której owinął się sznurek. Upewnił się, iż sznur jest dobrze 
zawiązany i zaczął przyciągać go do siebie. W kilka chwil kwiatek był w zasięgu jego wzroku, więc
koniec liny owinął wokół wystającej z ziemi gałęzi. Spokojnie mógł teraz obejrzeć kwiat z bliska. 
Najpierw szczegółowo przyjrzał się płatkom, które w słońcu lśniły piękna żółcią. Następnie 
powolutku zajrzał do serca kwiatka. Jego środek był pokryty jeszcze niezebranym pyłkiem. Nagle z
wnętrza wyłoniło się coś czarnego. Mała czarna kropka była mieszkańcem rośliny. Ponieważ 
osobnik nie był rozmowny, a milusiński nie chciał zakłócać jego spokoju, myszoskoczek zebrał 
swoje rzeczy i udał się w dalszą drogę, rozglądając się raz na prawo, raz na lewo. W pewnym 
momencie spojrzał w górę na słońce, które wyznaczało już porę obiadową. Gdy znalazł mały 
pieniek, futrzak rozłożył piękny obrusik w chabry, na którym umieścił kilka ziarenek żyta, 
kukurydzy i plasterek marchewki. Do tego postawił jeszcze mały naparstek wody. W połowie 
posiłku usłyszał szelest. Spojrzał w bok, niczego jednak tam nie ujrzał. Odgłos był coraz 
wyraźniejszy, a po chwili było już widać poruszające się kępy trawy. Nasz odkrywca był coraz 
bardziej zaniepokojony tym faktem. Nie wiedział, co go za chwile spotka. Zapomniał o jedzeniu i w
coraz to większym skupieniu wpatrywał się w lewą stronę. Zza krzaków wyłoniła się postać owada 
z czarnym brzuszkiem, ośmioma odnóżami i czerwonym pancerzem w czarne kropki. Milusiński 
zerwał się z miejsca i krzyknął:
- Kim jesteś? - Nie usłyszał jednak odpowiedzi, więc powtórzył pytanie. - Kim jesteś? - Owad 
spuścił wzrok złapał się za ręce i rzekł:
- Mieszkam nie daleko, nie rób mi krzywdy.
- Nic ci nie zrobię - odpowiedział futrzak i dopytywał dalej - Kim Ty właściwie jesteś?
- Jestem mieszkańcem tej polany, mówią na mnie Biedryś.
- Na mnie mówią Kicek - odrzekł futrzak. - Mieszkałem pod rozłożystym dębem.
- Dlaczego już tam nie mieszkasz? - dopytywał się Biedryś.
- Postanowiłem wyruszyć w podróż, poznać lepiej świat. Dołącz do mnie jedzenia starczy dla 
dwóch. Jutro rano wyruszę w dalszą drogę dziś jest już zbyt późno, a jeszcze muszę znaleźć lepsze 
miejsce na nocleg.
- Zapraszam do siebie - zaproponował owad. - Mieszkam niedaleko za tymi kępami trawy trzeba 
jeszcze minąć kopiec kreta i jesteśmy na miejscu.
- Dziękuje, ale nie mogę.
- Dlaczego? Nie krępuj się, mieszkam sam. Miło będzie spędzić z kimś wieczór.

Po długich namowach Kicek zdecydował się i przyjął propozycję Biedrysia. Wraz z nowym 
znajomym spakowali rzeczy i ruszyli w drogę. Przy ciepłej herbacie podczas wieczornych rozmów 
owad zaproponował, iż oprowadzi myszoskoczka po okolicy i wskaże najpiękniejsze miejsca tej 
okolicy. Rozmawiali tak do późna w nocy. Zasypiając wpatrywali się w księżyc, który pukał do i 
okna, życząc im dobranoc.
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Rozdział II
 

Pierwsze promienie słoneczne zajrzały przez okno budząc Kicka i Biedrysia. Po porannej 
toalecie i śniadaniu bohaterowie spakowali się i wyruszyli w drogę. Biedryś prowadził 
myszoskoczka tym razem na zachód. Po drodze mijali różnorodne kwiaty, kolorowe kamyki i dużo 
małych żyjątek. Idąc tak dłuższy czas usłyszeli szum wody.
- Słyszysz? - spytał się Kicek. - Co to za szum?
- Sam zobaczysz już za chwilę.
Przeszli jeszcze kilka metrów po, których ujrzeli duży wąwóz. 
W jego środku płynęła spiętrzona rzeka.
- Pięknie tu – stwierdził futrzak. – Jaki ten wąwóz wielki.
- Masz rację to najpiękniejszą atrakcja tej okolicy.
- To są tu jeszcze jakieś inne? - dopytywał się myszoskoczek.
- Pewnie, że tak. Póki, co przejdźmy się wzdłuż niego, gdyż kilka metrów stąd jest przejście na 
druga stronę gdzie w dole wąwozu rośnie coś naprawdę wyjątkowego.
- W takim razie ruszajmy.

Odparł zachwycony futrzak, po czym ruszyli w drogę. Szli w milczeniu, kiedy to Biedryś 
zatrzymał się i wskazał Kickowi zwalone drzewo, po którym mają przejść na drugą stronę, ten 
jednak zignorował Biedrysia i zaczął szukać ładnych kamieni. W pewnym momencie Biedryś złapał
Kicka za łapkę i zaczął go ciągnąć.
- Co robisz? - zdenerwował się futrzak. - Jeszcze nie znalazłem najciekawszego okazu.
- Popatrz w górę nad nami lata drapieżnik.- odpowiedział wystraszony Biedryś.
- Przecież to jastrząb uciekajmy!
- Schowamy się po drugiej stronie wąwozu w grocie
- Ruszajmy. - ponaglał Kicek. - On szykuje się do…

Kicek nie zdążył wypowiedzieć ostatniego słowa, kiedy to Biedryś złapał go za łapkę i 
ruszyli po drzewie. Byli już w połowie drogi, kiedy to jastrząb wyciągnął pazury już chciał złapać 
w nie milusińskiego. Owad pociągnął myszowatego za łapkę, a drapieżnik uderzył z impetem w 
drzewo, które runęło do rzeki. Biedryś rozwinął skrzydełka i uniósł się w powietrze. Jastrząb 
odleciał, a Myszoskoczek walczył dzielnie przemierzając rzekę na kłodzie. Niestety prąd był zbyt 
silny i nasz bohater wpadł do wody. Dzielnie walczył z nurtem rzeki, aż w końcu udało mu się 
dotrzeć do suchego lądu. Zaraz za nim przyleciał Biedryś. 
- Jakie mieliśmy szczęście, że nie skończyliśmy, jako obiad.
- O tak! Ale takie przygody nie dla mnie. - stwierdził Biedryś.
- Co chcesz przez to powiedzieć? - spytał się Kicek.
- Miło było Cię poznać, ale tu się rozstaniemy
- Dziękuje więc za milo spędzony czas.

W ten sposób drogi Biedrysia i Kicka się rozeszły. Owad wrócił do domu a Myszoskoczek 
ruszył prosto przed siebie. Gdy tylko nastał wieczór rozbił swój namiocik, zjadł kolacje i udał się na
spoczynek po wyczerpującym dniu.
 
Rozdział III
 

Tego dnia Kicek spał dłużej niż zwykle. Słońce wskazywało coś koło godziny dziewiątej. 
Nasz myszowaty w pośpiechu zjadł śniadanie i udał się w drogę. Tym razem wybrał kierunek 
wschodni. Przemierzył piaszczyste połacie, gdy nagle jego oczom ukazały się piaszczyste góry. 
Długo zastanawiał się czy iść w tamtą stronę, a kiedy już się zdecydował słońce było wysoko na 
niebie. Szedł kilka godzin, a na horyzoncie nie widział ani jednego drzewa i ani jednej żywej duszy.
Przeszedł tak jeszcze kilka kilometrów, gdy nagle w oddali dostrzegł drzewo. Gdy dotarł do celu 
zaczęło się ściemniać, a roślina okazała się wielkim baobabem. Zaraz obok niego rósł okazały 
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kaktus. Niestety nigdzie nie było źródła wody. Myszoskoczek tym razem postanowił nie rozkładać 
swojego namiociku. Postanowił spać w środku drzewa. Przygotował sobie kolacje, po której 
ułożony wygodnie w śpiworze szybko zasnął. Obudził się nad ranem okropnie zziębnięty. Nie 
wiedział, iż na pustyni w nocy może być tak zimno. Na śniadanie postanowił zjeść kawałek kaktusa
zawierającego sporo soków, które zastąpiły mu wodę. Zaraz po śniadaniu kierując się nadal na 
wschód ruszył w dalszą drogę. Po kilku godzinach wędrówki usłyszał głos.
Stroje i materiały: folia biała x 4, drzewo, czapka z kwiatkiem, czapka z dziobem, kropki luzem 
czarne tak, jak i paski, czerwony kubraczek, tęczowy strój elfa. Miska, łopata, ogień (imitacja), 
sukienka ze słomy, suknia zielona w kwiatki dla wiosny. Dzbanuszek na kawę, nutki, styropian 
imitujący śnieg na Przebiśniegu.- Uważaj na mnie!

Kicek z podniesioną łapką stał bez ruchu rozglądając się wokół, ale nikogo nie widział. 
Chciał już spojrzeć kolejny raz w lewo, kiedy to ponownie usłyszał głos.
- Tu na dole.
- Ojejku a kim ty jesteś? - spytał zaskoczony futrzak.
- Jestem skorpionem, a Ty? - odpowiedział dziwny owad.
- Mam na imię Kicek jestem myszoskoczkiem
- Miło mi, na mnie mówią Orion
- Hmm czytałem, że skorpiony są niebezpieczne, nie wydajesz mi się niebezpieczny. Dlaczego więc
tak piszą? - zdziwił się myszoskoczek.
- Widzisz kolec na moim ogonie? 
- Tak, to on jest taki groźny?
- Nie, groźna jest trucizna, którą wstrzykuje.
- Będę na to uważał. - odparł Kicek, a dlatego że był spragniony, spytał się grzecznie - Skąd mam tu
wziąć wodę?
- Idź dalej na wschód a na pewno trafisz do wodopoju. - wskazał mu drogę skorpion.
- Dziękuje, może udasz się razem ze mną?
- Dziękuje za propozycję, ale tu jest mi dobrze, takie wędrówki nie są dla mnie. Do widzenia
- Do widzenia.

Kicek ruszył w dalszą drogę tak, jak przykazał mu Orion na wschód. Szedł już tak kilka 
godzin, a jego zapasy wody się kończyły. Przystanął na chwilę spojrzał na horyzont i oczom nie 
wierzył. Zobaczył jezioro, palmy i namiot. Ucieszony zaczął biec ile sił w łapkach. Zmęczony 
przystanął i wziął ostatniego łyka wody i spojrzał przed siebie, a tam nie było ani jeziora ani palm 
ani namiotu. Stał tak przez chwilę ocierając oczka, ale już wiedział, iż była to fatamorgana. 
Postanowił jednak iść dalej, ale z każdym krokiem był coraz bardziej zmęczony i spragniony. Wtem
u jego stóp wyrosła wielka hałda piachu. Rozejrzał się i postanowił, iż lepiej na nią wejść niż 
obejść, co zajęłoby więcej czasu. Gdy dotarł na szczyt, padł z wyczerpania na ciepły piasek i leżał 
tak kilka chwil. Wstał, ale był tak słaby, że się zachwiał i sturlał się na sam dół hałdy. Wylądował 
przy samym jeziorku. Ocierał oczka i nie mógł w to uwierzyć. Niestety był tak słaby, iż nie mógł 
wstać, więc się podciągnął na swoich przednich łapkach do wody i już mógł sięgnąć jej językiem. 
Jak tylko się napił od razu odżył, poleżał jeszcze kilka minut, po czym zjadł coś, rozłożył namiot i 
od razu w nim zasnął.
 
 
Rozdział IV
 
 

Nastał piękny słoneczny dzień. Kicek nabrał wody do manierek i ruszył w drogę. Tym 
razem wyruszył na północ. Szedł już kilka kilometrów po piaszczystym podłożu. Zatrzymał się na 
chwile i kiedy brał łyka wody, spostrzegł olbrzymią rzekę. Po godzinie stał u jej brzegu  i  
zastanawiając się jak ją przemierzyć nabrał wody. Wtem wpadł na pomysł, iż zbuduje tratwę. Długo

31



nie myśląc zabrał się do dzieła i po kilku godzinach tratwa została zwodowana, a nasz milusiński 
płynął spokojnie na drugi brzeg. Niestety kilka metrów od celu jego statek rozpadł się na kawałki 
zahaczając o jakąś skałę. Resztę drogi Kicek pokonał trzymając się belki. Gdy dotarł do brzegu, 
osuszył się, wypoczął i ruszył w dalsza drogę. Przeszedł spory kawałek, kiedy to na horyzoncie 
ukazały się jakieś trójkąty oraz bliżej nieznany kształt. Wiedział, że skądś zna te kształty i wtem 
sobie przypomniał. Dawno temu czytał o piramidach i Sfinksie. Kicek dotarł do celu i mógł teraz 
dokładnie obejrzeć wszystko z bliska. Przy największej z piramid przystanął na dłuższą chwilę. Na 
wrotach jej widniał napis „ Wchodzisz na własną odpowiedzialność” Długo się nie zastanawiał, 
skoro zwiedził już wszystko z zewnątrz, czemu miałby nie wejść do środka. Rozsunął, więc wrota i 
wszedł do wnętrza piramidy. 

Usłyszał trzask zamykających się wrót. Zrobił kilka kroków, a już ledwo uszedł z życiem. 
Strzała przeleciała mu tuż przed pyszczkiem. Chciał zawrócić, lecz kolejna strzała przeleciała mu 
ponad głową. Spróbował jeszcze raz, ale sytuacja się powtórzyła.
- Chyba muszę iść przed siebie, ciekawe czy jest tu jeszcze jakieś inne wyjście – pomyślał. 
Spojrzał w dół. Na podłodze było dużo płytek w różne wzory, a w oddali widać było wyjście. 
Płytka, na której stał miała naniesiony wzór ślimaka. Kicek rozejrzał się i stanął na taka samą krok 
dalej. Skulił się, ale nic się nie wydarzyło. Szukał kolejnej takiej płytki, ale nie było jej w zasięgu 
wzroku, więc stanął na płytkę przedstawiającej filar. Usłyszał znany już mu dźwięk, więc się 
schylił. Kilka sekund później kolejna strzała przeleciała mu nad głową. Po kilku takich próbach 
miał dość. Ustawił się na wprost wyjścia i biegiem ruszył naprzód. Za nim było tylko słychać świst 
przelatujących strzał. Otworzył drzwi, a za nimi czekała na niego niespodzianka. Do kolejnych 
drzwi prowadziła ścieżka. W podłodze były umocowane naostrzone kije. Postanowił ruszyć przed 
siebie. Stanął na ścieżce zrobił kilka kroków i ponownie usłyszał znajomy już dźwięk. Odwrócił się
i zobaczył jak klocki spadają w przepaść. Zaczął biec przed siebie, jednak zapadająca się ścieżka 
była coraz bliżej. Drzwi były w zasięgu jego wzroku, kiedy poczuł jak ziemia osuwa się mu spod 
nóg. W ostatniej chwili skoczył i odetchnął z ulgą, kiedy dotknął drzwi. Nie czekając ani chwili 
dłużej otworzył je, a na jego mordce malował się grymas rozczarowania. W kolejnym pokoju 
czekał na niego labirynt. Przez długi czas chodził i szukał wyjścia, aż w końcu zorientował się, iż 
należy iść cały czas po płytkach z wyrytą piramidą. W taki oto sposób dotarł do kolejnych drzwi, po
których otwarciu stanął przerażony. W podłodze, co kilka kroków ustawione były filary, a pod nimi 
płynęła lawa. Zanim ruszył do przodu, minęło kilka chwil. Zrobił kilka pierwszych skoków i 
stwierdził, że nie jest to takie trudne. Został mu jeden najważniejszy, dzięki któremu stanie przy 
drzwiach. Złapał oddech i skoczył, lecz w trakcie się pośliznął, źle się odbił i zawisł na krawędzi. 
Długo się nie zastanawiał i wszystkimi siłami, jakie miał, podciągnął się na swoich krótkich 
przednich łapkach. Zmęczony stanął u wrót. Usiadł sobie i z niepokojem spoglądał na drzwi. Po 
chwili otworzył wrota i ujrzał światło. Powolnym krokiem szedł do wyjścia, lecz w połowie drogi 
usłyszał grzmot odwrócił się i ujrzał ogromną kule lecąca w jego kierunku. Biegł ile sil w łapkach, 
lecz wiedział, iż nie zdąży dobiec do celu uskoczył, więc w bok i schował się za filar a kula 
przeleciała obok. Odetchnął z ulga i ruszył do zasłoniętego wyjścia. Miedzy nim a kulą był 
prześwit, przez który wyszedł. W końcu znalazł się na zewnątrz piramidy. Bardzo zmęczony zjadł 
coś, rozstawił namiocik i poszedł spać. Wystarczyło, iż przyłożył głowę do poduszki a natychmiast 
pogrążył się we śnie.
 

32



 

33



 
 

34



Rozdział V

Kicek leniwie przeciągnął się w namiocie, poleżał jeszcze chwile i przecierając oczy skoczył
na równe nogi. Było naprawdę późno. Szybko zjadł spakował się i ruszył w dalszą drogę. Szedł na 
północ. Pokonując kolejne kilometry doszedł do oceanu. Rozejrzał się na boki, dostrzegł port i 
ruszył w jego kierunku. Na miejscu zrobił zapasy żywności i zakupił bilet na najbliższy statek 
odpływający do Gdańska. Odpoczął na ławce, a gdy usłyszał dźwięk gwizdka, zabrał swoje rzeczy i
wsiadł na pokład. Czekały go długie godziny rejsu. Przekąsił coś, ułożył się wygodnie na koi i 
zaczął czytać przewodnik po Polsce. Od dawna był w drodzem, więc przy lekturze szybko zasnął. 

Spał bardzo spokojnie, kiedy nagle ze snu zerwały go nudności. Nigdy wcześniej nie płynął 
tak daleko, więc bardzo się zdziwił, kiedy jego dolegliwości nie mijały przez dłuższy czas. Okazało 
się jednak, iż tak jak każdy szczur lądowy cierpiał na chorobę morską. Wykończony padł na koję i 
zasnął ponownie. Statek w tym czasie przemierzył już kilkadziesiąt mil. 

Nagle kołysanie ustało, a na korytarzach słychać było wielkie poruszenie i krzyki. Kicek 
wyjrzał z kajuty wszyscy biegali tam i z powrotem. Myszowaty rozejrzał się po korytarzu i 
dostrzegł postać z mieczem u boku i pistoletem w ręku. Na głowie mężczyzna miał kapelusz w 
kształcie trójkąta, a na oku przepaskę. Obok tajemniczej postaci stali jego kamraci z chustami na 
głowie, kolczykami w uszach i pistoletami. Milusiński dostrzegłszy zbliżających się nieznajomych 
schował się do kajuty, a kiedy kroki były coraz głośniejsze wślizgnął się pod koję. Ledwo się 
schował, a drzwi do jego kajuty otworzyły się z impetem. Intruzi weszli do środka. Rozglądali się 
po pomieszczeniu, dostrzegli plecak i zaczęli go przeszukiwać, po czym brodaty przybysz nakazał 
swoim kamratom zajrzeć pod koje. Serce Kicka zamarło ze strachu. Nagle na pokładzie statku 
rozległ się gwizd, a chwile później zabrzmiały syreny alarmowe. 
- Cóż to do diabła?!!! - krzyknął pirat.
- Nie wiem kapitanie
- Ty – wskazał palcem na jednego z podwładnych. W podskokach idź zobaczyć, co się dzieje, a wy 
tak nie stójcie kończcie rabować i zabieramy się stąd.

Chwilę później drzwi kajuty trzasnęły, a Kicek odetchnął z ulgą. Przeczekał jeszcze kilka 
minut i wyszedł z ukrycia. Gdy syreny zamilkły, myszowaty poszedł na pokład. Tłum stał i patrzył 
się w stronę morza, na horyzoncie którego widniał statek z czarnym masztem i nadrukiem czaszki 
na nim. Wszyscy odetchnęli z ulgą, kiedy statek rabusiów znikł za horyzontem. 

Kicek zapomniał już o swoich dolegliwościach. Wrócił do kajuty i po wypiciu ciepłej 
herbaty, wyszedł na pokład z książką. Promienie słoneczne muskały jego brązowe futerko a on sam 
był tak pochłonięty lekturą, iż stracił rachubę czasu. Od momentu napaści minęło kilka godzin, 
kiedy słonce zaszło za chmury i zerwał się silny wiatr. Milusiński uniósł wzrok a wtem z głośników
usłyszał głos kapitana.
- Proszę państwa zbliża się do nas burza. Proszę zejść do kajut i z nich nie wychodzić. Nie ma się, 
czym martwić to tylko środki bezpieczeństwa, zapewniam państwa, iż burza nie stwarza dla nas 
żadnego niebezpieczeństwa. 

Po tych słowach w głośnikach ponownie zabrzmiała muzyka. Po kilku minutach dało się już
słyszeć pierwsze grzmoty, a statkiem lekko kołysało. Im głębiej wpływali w oko burzy tym Kicek 
gorzej się czuł. Nudności wróciły ze zdwojoną siłą. Na domiar złego burza przybrała na sile i 
futrzakiem rzucało z jednego kąta w drugi po całej kajucie. Nie mogąc sobie poradzić w takich 
warunkach szybko wpadł na pomysł. Złapał za plecak i wyciągnął z niego linę, opasał się nią i 
przywiązał do koi. Mijały kolejne godziny a wraz z nimi burza słabła. W końcu ucichła a z 
głośników ponownie dało się słyszeć głos kapitana.
- Proszę państwa burza ustąpiła, statek za kilka godzin dobije do portu, życzę państwu spokojnej 
nocy.

Po tych słowach w głośnikach nastała cisza. Nasz milusiński odwiązał węzły, zażył 
wieczornej toalety i udał się na spoczynek.
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 Rozdział VI
 
 

Wcześnie rano Kicka obudził przeraźliwy ziąb. Dygocząc z zimna wstał i podszedł do okna. 
Własnym oczom nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Za oknem pływały kry lodu. Przetarł oczy, 
ale widok pozostał taki sam. Za drzwiami usłyszał kroki. Podbiegł do nich a po otwarciu zaczepił 
idącą korytarzem osobę.
- Przepraszam bardzo. Czy podczas burzy nie zboczyliśmy z kursu? - dopytywał się Kicek.
- Nie proszę pana, właśnie dopływamy do portu. – odpowiedział majtek.
- Hmm. Jak nazywa się port, do którego dobijamy?
- Anuka.
- Bardzo dziękuje, miłego dnia życzę. - odpowiedział futrzak i wrócił do swojej kajuty. Gdy 
spojrzał na bilet, złapał się za głowę. Wsiadł, bowiem nie na ten pokład, co trzeba. Z głośnika 
dobiegł głos kapitana.
- Drodzy państwo dobiliśmy do brzegu, życzę miłego dnia.

Kicek ubrał plecak i udał się do wyjścia. Trzęsąc się z zimna zszedł z pokładu i zaczął 
rozglądać się po porcie, szukając miejsca gdzie mógłby się ogrzać. Jego nieodziane łapki 
przeszywał mróz, wbijając w nie tysiące małych igieł. Krok za krokiem tupał, a co jakiś czas 
przystawał i przeskakiwał z jednej łapki na drugą. Zrobił jeszcze kilka metrów i dostrzegł budynek 
z napisem „ODZIEŻ” Nie zastanawiał się ani chwili dłużej i wszedł do środka. Na ścianach wisiały 
ubrania różnych rozmiarów. Za ladą stał niewysoki sprzedawca, który aby ujrzeć Kicka musiał się 
mocno wychylić.
- Dzień dobry – wyjąkał zziębnięty milusiński
- Dzień dobry, słucham pana.
- Czy u pana dostanę ciepłe odzienie?
- Tak, zaraz coś przyniosę. - powiedział sprzedawca i wszedł w wnękę sklepu. Po chwili przyszedł, 
by pokazać ubranka myszoskoczkowi.
- Proszę to najmniejszy rozmiar, jaki mam, gdyby jednak trzeba było coś skrócić chętnie się tym 
zajmę.
- Dziękuję. Wie może pan gdzie tutaj mogę przenocować? - spytał Kicek uradowany, że nie 
zmarznie w łapki.
- Na końcu drogi po prawej stronie jest hotelik. O tej porze roku powinni mieć jeszcze kilka 
wolnych pokoi. 
- Dziękuje, do widzenia - odparł uprzejmie futrzak.
- Do widzenia.

Myszoskoczek wyszedł ze sklepu i udał się we skazanym kierunku. Z każdym przebytym 
metrem był coraz bardziej zziębnięty. Szedł wpatrzony w horyzont, kiedy to jego wzrok przykuł 
spadzisty dach z lodu unoszący się ponad drewnianymi budynkami. Przemierzając kolejne 
kilkadziesiąt metrów mógł już podziwiać półokrągłe okna. Pomimo ciepłego odzienia jego łapki 
były coraz bardziej skostniałe, a jego ciało przeszywały dreszcze. Już nie spoglądał na horyzont, 
wpatrzony w ziemie szedł krok za krokiem. Nagle w coś uderzył, uniósł wzrok i dostrzegł biało - 
czerwona barierkę. Podskoczył z radości i obrócił głowę w prawą stronę. Oczom nie mógł uwierzyć
budynek, przed którym stał zbudowany był z brył lodu. Nad drzwiami widniał podświetlony napis 
„HOTEL POD MORSEM”. Udał się czym prędzej do środka. Wnętrze okazało się bardzo 
przytulne. Zastanawiał się jak to możliwe, że w środku jest tak ciepło, a po podłodze można 
chodzić nie ślizgając się.  Podszedł do recepcji i uderzył w dzwonek. Chwile później w drzwiach 
stanął mors i ociężale zbliżył się do lady. 
- Słucham pana? – spytał się wolno mors.
- Chciałbym wynająć pokój dla jednej osoby.
- Z widokiem na port czy lodowe wzgórza?
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- Hmm, wybieram widok na góry. - odpowiedział zziębnięty futrzak.
- Proszę o to pański pokój numer 320, trzecie piętro po lewej stronie
- Dziękuję

Zmęczony już myszowaty wszedł na trzecie piętro do swojego pokoju. Wziął szybka kąpiel, 
przekąsił coś i ułożył się wygodnie na łóżku. Leżąc tak spoglądał przez odsłonięte okno. Ujrzał na 
niebie tańczące kolory. Nie wiedział co to jest, nigdy o takim czymś nie słyszał, ani też nie czytał. 
Nie mógł oderwać oczu od tego pięknego spektaklu, więc zasnął bardzo późno.
 
 
Rozdział VII
 
 

Pierwsze promienie słoneczne padły na pyszczek Myszoskoczka, ale nie były w stanie go 
obudzić. Milusiński tak mocno spał po dniu pełnym wrażeń, że obudził się dopiero przed dziesiątą. 
Zbiegł szybko do recepcji gdzie zastał znajomego morsa.
- Dzień dobry, widzę, że nie taki ranny ptaszek z pana.
- Dzień dobry – odrzekł wypoczęty Kicek. - Oglądałem wczoraj do późna przepiękny spektakl 
kolorów na niebie.
- A tak, niebo wczorajszej nocy było bezchmurne, dzięki czemu zorzę było widać wyraźniej.
- Wiec to, co oglądałem w nocy to zorza? - myszoskoczek zanotował sobie w głowie nowe słowo.
- Tak.
- Chciałbym zobaczyć to jeszcze raz, jednak muszę już wracać.
- Niestety proszę pana, ale statek będzie tutaj dopiero za trzy dni, ale w okolicy jest dużo atrakcji.
- Na to wygląda, że nie mam wyjścia i muszę zostać, jednak nie zmarnuje czasu i pozwiedzam 
okolicę.
- Mam rozumieć, że zostaje pan w tym samym pokoju?
- Tak oczywiście – odpowiedział Kicek. - A teraz pozwoli pan, że udam się na spacer. 
- Jeśli mogę coś doradzić to polecam udać się na surfing lodowy. Znajduje się on trzy kilometry 
stąd.
- Trzy kilometry? Będę szedł tam wieki
- Można dojechać tam psim zaprzęgiem, który wynajmie pan wraz z woźnicą w porcie.
- Dziękuję za podpowiedź – odrzekł uradowany myszoskoczek i udał się do portu.

Ledwo wyszedł z hotelu, a zimno przypomniało mu jak ciężką i długa drogę przebył 
wczoraj. Nie zwlekając skierował swoje łapki w odpowiednią stronę. Kicek szedł alejkami szukając
jakiegokolwiek znaku, gdzie mógłby wynająć zaprzęg, ponieważ informacje od morsa były 
nieprecyzyjne. Nagle usłyszał szczekanie i skierował się w tamtą stronę. Wychodząc zza zakrętu 
ujrzał piękne psy rasy husky. Podchodząc bliżej dostrzegł kolejnego morsa. „Czy w tym miasteczku
mieszkają same morsy?” - zapytał sam siebie i podszedł do niego.
- Dzień dobry.
- Dzień dobry. W czym mogę pomóc? - spytał się mors.
- Chciałbym wynająć zaprzęg.
- Proszę pana – odparł uprzejmie woźnica. Zaprzęg gotowy będzie za piętnaście minut. A gdzie się 
pan wybiera?
- Zaproponowano mi, abym się wybrał na surfing lodowy, nie wiem, co to jest, ale chętnie się 
dowiem.
- Bardzo dobry wybór, przygotuję zaprzęg i możemy wyruszać.

Po kwadransie sanie były już gotowe. Kicek ruszył w drogę, psy poszczekiwały radośnie, a 
woźnica wydawał komendy w nieznanym języku. Milusiński rozglądał się na boki zachwycony 
białym puchem leżącym na pagórkach. Nie wiedział, którą stronę obserwować dłużej.
- Proszę pana dojeżdżamy na miejsce już widać tor.
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- Szkoda, że tak szybko widoki tutaj są przepiękne. - odpowiedział lekko rozczarowany Kicek.
- Proszę obserwować lewą stronę, wkrótce ujrzy pan sztukę, jakiej pan jeszcze nie widział.

Kicek za radą skierował wzrok w lewą stronę i oczekiwał na arcydzieła malowane na 
płótnie. 
- Ojejku mors zamarzł ratujmy go - Kicek nagle krzyknął z przerażeniem w głosie. - Panie woźnico 
niech się pan zatrzyma!!!
- Co się stało? - spytał zaskoczony mors.
- Nie widzi pan, że on zamarzł?
- Spokojnie on nie jest żywy to rzeźba z lodu.
- To naprawdę rzeźby? Nigdy takiego czegoś nie widziałem. - zdziwił się futrzak.

Podczas dalszej drogi widział jeszcze orki, ryby, foki, ptaki i wiele innych rzeźb. Zachwycał 
się i nawet nie zwrócił uwagi kiedy minęli lodową bramę.
- Proszę pana jesteśmy na miejscu.
- Oj, szkoda, takie piękne widoki były.
- Obiecuję, że z powrotem pojedziemy inną trasą z jeszcze piękniejszymi widokami.

Kicek ładnie podziękował i wysiadł z sań. Rozejrzał się i poszedł w stronę, gdzie było 
najwięcej osób. Podchodząc coraz bliżej widział postacie, które chodząc kiwały się na boki. 
Wyglądały jak ptaki, ale nie latały. Upierzenie miały czarne z białym brzuchem, a łapki koloru 
pomarańczowego. Nigdy nie widział takich osobników, wyciągnął swój przewodnik i okazało się, 
iż ta postać nazywana jest pingwinem. Nie zwracając już uwagi na otoczenie, stanął w kolejce. Czas
mu się dłużył, czuł, że go marnuje. Po dłuższej chwili usłyszał głos postaci stojącej obok budki.
- Jaką pan trasę wybiera dla zaawansowanych czy początkujących?
- Dla początkujących.
- Płaci się na końcu trasy. Proszę stanąć na deskę. Jak pan spadnie proszę jechać na plecach tak jest 
bezpieczniej. - poinstruował go pingwin.
- Co proszę? - zdziwił się Kicek. - Mogę spaść? Nie macie sanek?
- Nie proszę pana, nie mamy sanek ale zapewniam, że jest to bezpieczny sport.

Kicek stanął na desce, rozłożył ręce i usłyszał:
- Gotowy?
- Tak.
- Miłej zabawy życzę

Wypowiadając te słowa pingwin popchnął deskę na której stał Kicek.
Myszoskoczek zachwiał się lekko, po chwili jednak odzyskał równowagę. Pierwsze metry 

ślizgu mijały spokojnie. Później deska nabierała prędkości, a trasa była coraz bardziej stroma. 
Patrząc przed siebie myszowaty dostrzegł dużą górę przed sobą. Podjechał pod nią, a na szczycie 
spoglądając w dół zakrył łapkami oczy i stracił równowagę. W ostatniej chwili złapał się deski i 
zjeżdżał na leżąco krzycząc na całe gardło:
- O mamusiu! Ratunku! Jak tu stromo!

Po chwili był tak przerażony, że nie był w stanie już wydusić ani jednego słowa, a wszystko 
to za sprawą pętli, przez którą właśnie przejeżdżał. Po tych dwóch ekstremalnych zjazdach było już 
spokojniej. Kilka zakrętów, lekkich zjazdów i podjazdów i na tym trasa się skończyła. Kicek zsiadł 
z deski zapłacił i odszedł na bok, aby odetchnąć. Z daleka dostrzegł zbliżający się po niego zaprzęg.
W drodze powrotnej mógł w końcu spokojnie pooglądać widoki i rzeźby. Wrócił do hotelu zjadł 
kolację i zasnął.

Rozdział VIII
 

Rankiem, kiedy tylko słońce wstało, Kicek zerwał się na równe łapki myśląc, że zaspał. 
Sprawdził godzinę i mając jeszcze czas do śniadania zaczął pakować plecak. Po wykonanych 
czynnościach zszedł do holu i zamienił kilka słów z morsem. Dowiedział się, iż jego statek odpływa

38



dopiero późnym wieczorem. Jedząc śniadanie rozmyślał nad tym co będzie robił tyle czasu. Po 
dwóch kwadransach podszedł do niego mors zaniepokojony całkowitym bezruchem gościa.
- Dzień dobry panu. Czy wszystko w porządku?
- Dzień dobry. Owszem wszystko w porządku. - odpowiedział spokojnie Kicek.
- Pan wybaczy, nad czym pan tak rozmyśla? - spytał się zdziwiony mors.
- Mam dużo czasu do odpłynięcia statku i nie wiem co mógłbym robić.
- Hmm, niedaleko stąd znajduje się krater po uderzeniu meteorytu.
- Jak daleko stąd jest to miejsce? - spytał się futrzak.
- Nie daleko, jakieś trzydzieści minut drogi stąd na zachód. Jednak nie ma tam nic szczególnego do 
podziwiania jedynie wielką dziurę.
- Drogi panie, nawet w najmniej ciekawym miejscu można znaleźć coś pięknego. Przepraszam 
pana, idę się przebrać i wyruszam w drogę.
- Udanej wyprawy życzę.
- Dziękuję. 

Myszoskoczek podziękował i udał się do swojego pokoju. Ubrał się ciepło i wyruszył w 
drogę. Dzień był wyjątkowo ciepły. Wiatr delikatnie muskał zaspy, a promienie słoneczne nadawały
błysku płatkom śniegu. Kicek szedł spokojnym krokiem rozglądając się na boki. Podziwiał 
opatulone śniegiem malutkie drzewka. Rozglądał się, zachwycając widokami i nawet nie zwrócił 
uwagi, kiedy znalazł się nad kraterem. Zrobił jeszcze jeden krok i stracił równowagę. Stoczył się w 
dół jak duża kula śnieżna. Wstał, otrzepał się ze śniegu i spojrzał przed siebie. Ujrzał mały 
krzaczek. Z jego gałązek zwisały małe pomarańczowe kropki. Kicek podszedł bliżej zdumiony, że 
tak mała roślinka przetrwała na takim zimnie. Patrząc na nią kątem oka dostrzegł ruch po swojej 
lewej stronie. Powoli się odwrócił. Jego oczy dostrzegły białe długie zwierzątko z puszystą kitą. 
Myszoskoczek od razu je poznał - był to lis polarny. Biedne zwierzę biegło ile sil w łapkach pod 
górę, lecz po chwili z niej spadało w dół. Kicek obserwował to zjawisko jeszcze chwile po czym lis 
zamiast biec na wprost biegł pod ukos w ten sposób wydostał się z krateru, a po nim zostały tylko 
ślady na zboczu. Myszowaty rozejrzał się wokół. Na jednej ze ścian ujrzał wgłębienie postanowił 
tam pójść. Z daleka widział zwisające ogromne sople. Zbliżył się na taką odległość, że spokojnie 
mógł zajrzeć do środka. Po kilku pierwszych krokach był zachwycony. Pomimo przeraźliwego 
chłodu bijącego z głębi, jaskinia robiła wrażenie przytulnej. Nie miał ze sobą latarki ani innego 
potrzebnego sprzętu, by zwiedzać jej wnętrze. Postanowił jednak, iż kiedyś tu wróci. 

Tymczasem wrócił do hotelu, by zabrać swoje rzeczy i ruszyć do portu. Późnym wieczorem 
wsiadł na pokład i w swojej kajucie rozmyślał o wydarzeniach minionych dni, aż w końcu zasnął. 
Obudził się następnego ranka i stwierdził, że statek się nie porusza. Wyjrzał przez lufcik. Oczom 
nie wierzył, gdyż poznawał to miejsce. Znowu pomylił statki i zamiast w nieznanej dotąd krainie 
znalazł się blisko domu. Zszedł na ląd rozejrzał się na boki i stwierdził:
- Nadszedł czas, by pożegnać się z podróżami i chociaż na trochę wrócić do domu.
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Pierwszy dzień wiosny
Autorzy:
Artur Chabrowski i Anna Krakowska

Stroje i materiały: folia biała x 4, drzewo, czapka z kwiatkiem, czapka z dziobem, kropki luzem 
czarne tak, jak i paski, czerwony kubraczek, tęczowy strój elfa. Miska, łopata, ogień (imitacja), 
sukienka ze słomy, suknia zielona w kwiatki dla wiosny. Dzbanuszek na kawę, nutki, styropian 
imitujący śnieg na Przebiśniegu.

Początek: Drzewo nakryte białą folią (śnieg). Od drzewa po lewej stronie stoją: Przebiśnieg (czapka
z kwiatkiem), Biedronka (czerwony kubraczek bez kropek), Skowronek (czapka z dziobem i ubiór 
zgodny z kolorystyką skowronka). Elf stoi między Przebiśniegiem, a Biedronką ubrany na tęczowo 
ze skrzydełkami, jest bardziej wysunięty do przodu do publiczności. Narrator stoi albo z boku na 
lewo od Skowronka albo z przodu przed publicznością. Sceneria: Drzewo nakryte białą płachtą, 
widać tylko trzon. Biała płachta na górach za chałupką. Płachta białego śniegu na podłodze. Na 
płachcie przed Biedronką paski i kropki. Słońce za drzewem albo po lewej stronie smutne, że nie 
ma jeszcze wiosny. Koło drzewa chata z oknami pomalowanymi mrozem, przykryty dach białą 
folią. 

Narrator
 
Witam wszystkich zgromadzonych
Przez śniegi utulonych
Zima zła jeszcze trzyma
I mrozem oziębłym oznacza
okna w domach i pałacach
Wzorami godnymi Picassa
Nadzieje wielką żywię,
Iż w tę śnieżycę
W miarę bezpiecznie 
Na swój sposób spokojnie
Dotarliście w te progi
I nie straszne były drogi.
 
Nie będę już wam nudził
I rozumy wam tu trudził 
Panowie i panie zapraszamy
Przedstawienie już zaczynamy

Po przemowie Narratora wszyscy się chowają za domek oprócz narratora.

Narrator
 
Piękna, powabna i prosta
To przychodzi nasza wiosna 
Pora niezmiernie radosna
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Podczas drugiej przemowy narratora w tym miejscu wychodzą Biedronka, Skowronek i Przebiśnieg
i siadają na swoich miejscach. Elf też wychodzi zza scenerii, ale lata dookoła (przemieszcza się) tej 
trójki.

Tu skowronek, tam biedronka
Ze schronień wychodzą żyjątka
Elf się wszystkim opiekuje
Marzannę do spalenia szykuje
Kwiatków pierwszych wygląda
Przebiśniegu, pierwiosnka
Łodyżki, płatki, ze śniegu otrząsa. 
Elf nasz kochany jest strasznie zabiegany
Zobaczymy jakie dziś ma plany
 
ELF
 Elf zatrzymuje się z dala od tej trójki i trzęsie się z zimna.
Jak dziś zimno jest na dworze
Biało wokół, kto pomoże
Trzeba biec do przebiśniega
By zobaczyć co mu trzeba
Zaraz po tym do biedronki
Pomalować nowe wzorki
 
Przebiśnieg
 
Witam Elfie mój kolego

Elf
 
Czemu minę masz dziś smutną
Miły powiedz tylko krótko
 
Przebiśnieg
 
Ach ta zima niech już mija
Bo jej zimno mnie zabija
 
Elf
 
Co ta zima ci zrobiła
Zabić chciała? A to żmija
 
Przebiśnieg
 
Na mym karku śnieg  się trzyma
Czas się jakby zatrzymał 
Ja bez siły, krzepy nie mam i powoli
Wszystko puchnie wszystko boli
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Elf
 
Biedny kwiecie mój Ty mały
Ja ci ulżę - twoje rany
Czary rzucę czary mary
Po nich śnieg się lekkim stanie
I miłe na wiosnę czekanie  
Do widzenia kwiatku mały

Przebiśnieg:
 
Och dziękuję mój kochany
Już mi lepiej przez te czary
Pozałatwiaj dalsze sprawy
 
Elf:
 
Biegnę teraz do biedronki
Pogubiła wszystkie kropki
 
Biedronka
 
Pierwsza żem się obudziła
Zima mi nie była miła
Strasznie mnie zmęczyła
Wszystkie kropki przez nią pogubiłam
 
Elf
 
Jestem tutaj moja droga
Czemu jesteś tak uboga
Kropki gdzieś się zapodziały
Z pancerzyka gdzieś ci zwiały
Zaraz temu zaradzimy
I kreseczki przykleimy
 
Elf zaczyna „przyklejać” paski na biedronkę (może to być folia z czarnymi paskami położona koło 
biedronki), a ta zaczyna się szarpać zaniepokojona. 

Biedronka
 
Elfie miły elfie drogi
Pomyliły Ci się wzory
Ja nie pszczoła ja nie stonka 
Ja zwykła jestem biedronka
Nie kreseczek mi brakuje,
Lecz kropeczek tak to czuję
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Elf
 
Już cię mała poratuję
Wnet kropeczki namaluję
Wiosna wnet się szykuje
Będziesz miała piękny wzorek
Kiedy przyjdzie ciepły dzionek

Elf zdejmuje paski i wkłada kropki. Przerwa na to aż założy. Po przerwie mówi:

Lecę teraz do skowronka
Bo zamilkła jego piosnka
 
Skowronek
 
Witaj Elfie mały skrzacie
Pomóż mi latający bracie
Za dużo mówić nie mogę
Zima odebrała już mi mowę

Elf
 
Nie mam takiego czaru
Żeby ulżyć ci w kaszelku
Mam jedynie szalik mały
Dam ci go byś nie ochorzał cały

Elf daje Skowronkowi szalik. W międzyczasie zza drzewa wychodzi Marzanna.

Narrator
 
Gdy Elf pozałatwiał sprawy
Cały spocony zapracowany
Zaprosił wszystkich na odczynianie
Strasznej zimy odstraszanie
Wśród gości zaproszonych
Pojawiła się panna ze słomy
Ze swej oziębłości słynna
Białej zimy winna
 
 
Elf
Elf stoi naprzeciwko Marzanny. 
Witam wszystkie leśne stwory
Elfy, skrzaty i potwory
Na zgromadzeniu ustalonym
Pozbędziemy się zimy szalonej
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Przebiśnieg, Biedronka, Skowronek
 
Jak zamierzasz tego dokonać
Przecież zima jest nieposkromiona
 

Elf
 
Utopimy naszą złą Pannę
Będzie pływać w większej wannie

Zza sceny Narrator wyciąga miskę imitującą wannę.
 
Marzanna
 
W wodzie warkocze 
Moje piękne zamoczę
Wole spędzić wiosnę , jesień lato
Za więzienną szarą kratą.
 
Elf
 
Skoro nie chcesz być utopiona
Za to zostaniesz spalona
Elf wyciąga zapałki.
 
Marzanna
 
Nie chcę zostać spalona
Jeszcze nie jestem szalona
 
 
Elf
 
Nie chcesz być spalona
Nie chcesz być utopiona
Więc zakopiemy Cię w rowie
Tam zgnijesz i nikt się o tym nie dowie

Narrator przynosi zza sceny łopatę.

Marzanna
 
Nie chcę gnić w samotności
Nie macie dla mnie litości
Wolę zostać spalona
Może tak będę spełniona
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Elf
 
Zostaniesz więc spełniona
do ognia wrzucona

Narrator przynosi na scenę imitację ogniska.

Narrator
 
Elf rozłożył skrzydła swoje
Wzbił się w przestworze 
Czekał na niego skowronek
W ciemnym leśnym borze
Dali nura w dół 
Gdzie czekał na nich tłum
Marzanna się bała 
Ale na to przystała
Poczuła uderzenie
Wrzucili ją w płomienie

Marzanna zrzuca słomianą suknię do ognia i ucieka ze sceny.

Z głębin ziemi powstała
Panna ciepła panna mała
Wiosną się zwała

Przybywa Wiosna ubrana w zieleń i kwiatki.
Wiosna
 
Przybyłam do was na ziemię
By nastało ocieplenie
Roztopię Tobie wszystkie smutki
Przebiśniegu mój malutki
Zabiorę ze sobą śnieg 

Wytrzepuje z Przebiśniegu śnieg.

By było wam wszystkim lżej
Biedronce kawy naleje
by przeszło jej zmęczenie

Nalewa kawy  Biedronce

Skowronkowi głosu dodam
Będzie śpiewać jak ta Doda

Daje nutki Skowronkowi
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Narrator
 
Zbierzmy wszystkich w kręgu
Koło starego dębu
Wszyscy stają wokół drzewa i chodzą wokół niego wkoło. Podczas tego ściągają białe płachty z 
drzewa, z ziemi, z gór oraz mróz z okien chałupki. 
Wysłuchajcie, zgromadzenie całe
Wiosna roztopiła śniegi białe
Zaczynamy teraz wielkie sprzątanie
I do lata szykowanie
Niech rozkwitną kwiaty na polach
Niechaj trawa zrobi się zielona
Dziękujemy za uwagę
Zapraszamy na herbatę i kawę

Wszyscy stają naprzeciwko publiczności i zapraszają na herbatę i kawę.
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Opowieści róży Artur Chabrowski
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Róża wstęp
 
Dzisiaj moi mili, opowiem wam historię pewnej istoty, a  raczej trzech, która była nimi wszystkimi. 
Moja rola to wprowadzić was w zadumę nad tymi żywotami. Nie jest łatwo być zwierzęciem. A 
jeszcze trudniej być gadającą różą. Chociaż mam czerwone płatki i te płatki są postrzegane przez 
ludzi jako symbol miłości, to jednak potrzebuję ochrony. Nikt mnie nie ochroni, jak ja sama za 
pomocą kolców. Gdy tak rosnę wśród tych innych róż, które nie mają nic do powiedzenia, a tylko 
zachwycają się swoją urodą, czuję się trochę samotna. Wierzę jednak, że kiedyś dostanę możliwość 
zaprzyjaźnienia się z kimś. No ale to marzenia.
Pierwszym bohaterem będzie pies. Zatracił się w miłości do swojego pana. Czy kiedyś zrozumie, że
ludzie potrafią być dwulicowi i zmienni? Drugą historię poświęcę kretowi. Czy będzie w stanie 
pogodzić się ze swoją naturą? I do czego to doprowadzi? Ostatnią opowieść jest o foce. Dużo 
przeżyła, ale czy wyniosła coś ze swojego życia? Zaczynajmy więc…
 
Pies
 
Mam na imię Łatek. Takie imię nadał mi mój pan, gdy byłem szczeniakiem, bo mam czarną łatkę 
dookoła głowy.
Jestem ja i pan, pan i ja. On się mną opiekuje. Wychodzimy na spacery, na siku, kupę, chadzamy 
sobie po parku, daje mi karmę. Ot pieskie życie. Mogę z nim robić wszystko. Aportuję, obgryzam 
kość, jem psie smakołyki. Ostatnio byłem z panem w dziwnym miejscu. Nigdy tam nie byliśmy. 
Były tam dziwne zwierzęta w dziwnych klatkach. Trochę im współczułem. Nikt nie rzucał im bingo
ani nie dawał kości do obgryzania, ani nie drapał za uchem. Zwierzęta te były smutne. Był jednak 
tam taki dziwny zwierz, który cieszył się z życia, jak ja. Wydawało radosne dźwięki i dostawało za 
to ryby. Może to była jakaś kara… W końcu ryby są niesmaczne.
Mój pan, najukochańszy człowiek pod słońcem, mówił do mnie:
- Łatku to foka. Prawda jaka szczęśliwa? Ale ciebie bym na nią nie zamienił. Nigdy w życiu.
Później z ZOO, bo tak się nazywało to dziwne miejsce, poszliśmy do parku. Tam było bardzo dużo 
kopców z ziemi. Ludzie, którzy tam pracowali, strasznie na nie narzekali.
Mój pan, o jaki on jest mądry, powiedział że to plaga kretów. Krety – mówił – to pożyteczne  
stworzenia, które użyźniają glebę. Jednak w miejscach takich jak to stanowią nie lada przekleństwo.
Ja nie wiem co to jest przekleństwo. Wiele słów znam, bo pan, jaki on jest mądry i wspaniały, czytał
mi do snu bajki ludzi, dzięki czemu jestem mądrym psem. Może nie tak mądry jak pan, ale na 
pewno mądrzejszym niż te bezpańskie kundle. Trochę jest mi ich żal. Nigdy nie doświadczyły 
drapania za uszkiem, ani miłości mojego pana, oj jaki on jest kochany.
Postanowiłem zniszczyć kilka kopców kretów. Skoro są przekleństwem (a to słowo ma jak 
najbardziej negatywny wydźwięk), i szkodzą ludziom, to trzeba ich ukarać. I to przykładnie, 
niszcząc im kopce. Zacząłem je rozkopywać jeden za drugim. Oj jak fajnie mi się kopało. Dawno 
tak się nie bawiłem. Nagle usłyszałem cichy głos za sobą.
- Hej ty. Brudny psie. – zawarczałem i odwróciłem się w stronę tego głosu. Okazało się, że było to 
małe stworzonko z prawie niewidocznymi oczami pokrytymi na dodatek bielmem.
- Kim jesteś? – spytałem się naiwnie. 
- Kimś, któremu niszczysz dom. – odpowiedział hardo.
Zawarczałem. Ten szkodnik odważył się odezwać do mnie – do wspaniałego i mądrego psa.
- Ty szkodniku – odszczeknąłem. – jak możesz niszczyć tak piękny park?
- A  ty czemu niszczysz mój dom?
- Bo… - zawahałem się. – No bo tak powinno się robić z domami wszystkich szkodników. Kret 
fuknął.
- Oj ty głupi psie. Przeklinam cię. Za niedługo twój pan porzuci na śmierć i wtedy staniesz się 
kretem. Zobaczymy co wtedy powiesz.
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- Nie prawda, on mnie nigdy nie porzuci.
Popatrzyłem na to niegodziwe zwierzę i wróciłem do pana ze spuszczoną głową i podwiniętym 
ogonem. Pogłaskał mnie za uchem i od razu zrobiło mi się raźniej.
 
Ta cała sytuacja wydarzyła się kilka lat temu. Zapomniałem o tym co powiedział kret i żyło mi się 
dobrze z dnia na dzień.
Pewnego ranka wprowadziła się do nas pewna pani. Od początku jej nie lubiłem. Warczałem, 
szczekałem i wystawiałem zęby. Jak prawdziwy wilk.
Ona też mnie nie lubiła. Kłóciła się z moim panem, oj jaki on jest mądry i wspaniały, by oddać 
mnie do schroniska i uśpić. Nigdy pan, jaki on jest dobry, nie mówił mi tych słów, ale w jej ustach 
brzmiały złowrogo. Zrozumiałem co ona chce mi zrobić i przypomniały mi się słowa kreta. „Za 
niedługo twój pan porzuci cię na śmierć.” „Staniesz się kretem, staniesz się kretem…”
Otrząsnąłem się z marazmu. Mój pan, jaki on dobroduszny, nigdy tego nie zrobi. Bo on mnie 
wychował, uczył, karmił, wielbił, kochał, bawił się ze mną… A może ta pani, jaka ona jest zła i 
paskudna, jest wielbicielką fok? Pan nigdy by mnie nie zamienił na fokę!
Kilka dni później pan bez serca zabrał mnie do schroniska. Rozstał się ze mną łatwo. 
Bezduszny, wstrętny, głupi, udający przyjaciela…
Zamknęli mnie w klatce. Mniejszej niż te klatki, które widziałem w ZOO. Wokół mnie było pełno 
bezdomnych psów i kotów, którym urągałem za młodu. Byli o wiele bardziej smutni niż zwierzęta 
w klatkach. A od foki dzieliły ich lata świetlne.
Czas mijał powoli, ale nieubłaganie. Coraz bardziej starzałem się i marniałem. Smutek i tęsknota za
dawnymi latami powoli mnie zabijały. Nikt mnie nie chciał, takiego psa jak ja. Gdy zachorowałem 
ludzie z obawy, bym nie pozarażał inne zwierzęta, mówili coś o uśpieniu. Ja nie chcę umierać!!! – 
Zawyłem. 
Zaprowadzili mnie do jasno oświetlonego gabinetu, który zwierzęta nazywały „Pokojem, z którego 
się nie wraca”. Zobaczyłem igłę i strzykawkę, ukąsiła mnie niczym jadowita żmija… światło 
powoli gasło…

Kret
 
… światło zaczęło świecić, lecz nie było ono miłe. Oślepiało mnie. Zamieniłem się w kreta.
 
Na początku pomyliły mi się kierunki. Przestałem tak nagle widzieć. W wielkim mieście to można 
porównać do schodzenia samolotu, któremu nie wysunęło się podwozie i na dodatek zabrakło 
paliwa.
Usiadłem na chodniku i zacząłem się wsłuchiwać. Na początku był wielki zgrzyt i pomieszanie 
mojego zmysłu słuchu. Odbierałem tak wiele bodźców słuchowych, że jeszcze trochę i bym 
ogłuchł. Lecz nie ogłuchłem. Moją sytuację można porównać do ludzi, którzy budowali Wieżę 
Babel. Tylko że tam doszło do podzielenia jednego języka, a ja planowałem wyodrębnić jeden język
z dochodzących mnie głosów.
Najpierw zacząłem wsłuchiwać się w najgłośniejszy dźwięk. Gdy się na nim koncentrowałem, 
zaczął powoli zanikać. Wpierw się przestraszyłem. Jednak gdy poczułem strach, wróciłem do 
chaotyczności, z jaką się spotkałem po utracie wzroku. Skoncentrowałem się znowu. Postanowiłem,
że zrobię tak z wszystkimi dźwiękami.
Siedziałem i kolejne dźwięki zaczęły zanikać. Najpierw zanikł gwar maszyn. Nie było już 
startujących i podchodzących do lądowania samolotów, klaksonów, pisków opon, odgłosów 
silników – przyśpieszających i zwalniających, pykania z rur wydechowych, tudzież wycieraczek, 
gdy jakiś samochód zatrzymywał się, by chłopak z płynem do mycia szyb wypełnił swoją 
powinność.  Już żaden samolot, samochód, jednoręki bandyta, maszyna do szycia w pobliskiej 
pracowni krawieckiej nie istniały w moim zmyśle słuchu.
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Następne w kolejności zanikały rozmowy ludzi, sygnały telefonów komórkowych, sygnalizacja 
miejska. Tak się wczułem, że zacząłem słyszeć zegar ścienny w pobliskim budynku. Tik, tak, tik, 
tak. I gdy już przestałem słyszeć cokolwiek, poczułem jak ktoś podnosi mnie za talię i gdzieś niesie.
Na początku spanikowałem i zacząłem się wiercić. Myślałem, że to nieprzyjaciel chce mnie 
zaciągnąć do ślepej uliczki i zabić. Przecież na krety po środku tak wielkiego miasta czeka wiele 
niebezpieczeństw. Wiele pułapek. Jedną z nich jest nieprzyjaciel, który chce zaciągnąć takiego kreta
jak ja w mroczne miejsce, po czym zabije z przyjemnością. Poznałem czym jest strach i 
bezwolność.
Ta osoba, niosła mnie przez dwie… trzy… cztery przecznice bez sygnalizacji świetlnej. Wiem o 
tym dzięki nowej umiejętności jaką odkryłem, którą mają krety. Mianowicie doskonałe czucie. Gdy 
schodziła o jeden stopień i gdy wchodziła na jeden stopień – to znaczyło, że minęliśmy jedną ulicę 
z dwoma krawężnikami.
W końcu weszliśmy na coś miękkiego. Zrozumiałem, że jesteśmy w parku, a to coś miękkiego to 
ziemia. Ta osoba, to chyba anioł w człowieczej skórze, postawiła mnie na miękkiej ziemi. Poznałem
po krokach, że się oddala. Zacząłem iść za nią, ale poczułem kopniaka. Ten anioł zamienił się w 
diabła… Który najpierw mnie do siebie przywiązał, a teraz chce zostawić. W TYM WIELKIM 
MIEŚCIE… To mnie zabolało. Jednak patrząc na to z drugiej strony, osoba ta postawiła mnie w 
parku. Na ziemi. To otwierało dla mnie nowe perspektywy.
Teraz usiadłem na miękkiej ziemi w parku.
Gdybym miał porównywać zapachy jakie do mnie przyszły tutaj, a jakie były w mieście, 
powiedziałbym, że to gdzie się znalazłem to niebo, a to skąd pochodzę jako pies to piekło. Chociaż 
były pewne dobre strony. Na przykład zapach parówek w hot dogu. Albo pizza. Ogólnie jedzenie 
ładnie tam pachniało. Jednak gdy zmieniłem się w kreta, zapach mięsa przestało mnie ciekawić. Za 
to do moich nozdrzy dolatywał innych zapach. Benzyna. Ona paraliżowała mój zmysł węchu.
Gdy jednak znalazłem się w tym raju, w tak wielkim parku w wielkim mieście, zacząłem poznawać 
inne zapachy. Trawa, kwiaty. Szczególnie kwiaty. Moje myśli zaczęły płynąć po mistycznych 
łąkach pełnych kwiatów i świeżej trawy. Z nowym pokarmem – korzonkami. Oszalałem na punkcie
korzonków jak tylko je wyczułem. Wcześniej nie wiedziałem, że można wyczuwać takie rzeczy 
nosem.
Zacząłem kopać. Kopałem tak długo, aż się dostałem tak głęboko, gdzie rosną korzonki odstające 
od głównych korzeni drzew. To była syta uczta. Od czasu do czasu połknąłem jakieś robaczki. Jako 
pies bym tego nie zjadł za żadne chiny.
Wystawiłem mordkę z kopca i poczułem zew. Wzywała mnie chęć do użyźniania terenu, na którym 
się znalazłem. To było dość absurdalne, bo w końcu znajdowałem się w parku. W miejscu które nie 
potrzebuje użyźniania. Zacząłem kopać nowe tunele. Nowe kopce. To było szaleństwo. Tyle tuneli 
jako pies nigdy nie przekopałem… Co najwyżej zakopywałem kość  i tyle. A to co ja robiłem teraz, 
to był labirynt. Każdy kopiec, który wystawał, był połączony w wymyślny sposób z siecią tuneli. 
Każdy kopiec był miastem, a pod miastem była albo moja kryjówka, albo spiżarnia na robaczki i 
korzonki. 
Spędziłem tak noc, może dwie. Wiem, że to co  zrobiłem było niepotrzebne i w zasadzie karygodne.
O tym, że także zwiastował mój zew, mój koniec w parku dowiedziałem się z rana. Usłyszałem 
narzekania ludzi. A to nie dobrze jest, gdy ludzie narzekają. Wtedy zaczyna się problem, a 
rozwiązaniem jest usunięcie problemu. Tym problemem teraz byłem ja. Byłem szkodnikiem, który 
przekopywał ładny park. Nawet zjawił się pies – o jak był podobny do mnie w poprzednim 
żywocie. Rozkopywał moje kopce. Wyszedłem do niego i zacząłem z nim taką samą dyskusję – 
toczka w toczkę podobną, do tej którą zafundował mi kret. Odszedł skulony, z podwiniętym 
ogonem. Właściciel – tak podobny do mojego byłego pana podrapał go po uszku, a on widocznie 
się ożywił. Takiemu to dobrze.
Kilka dni później ludzie zaczęli niszczyć moje miasta. A pod miastami moje kryjówki i spiżarnie. 
Ponastawiali wiele pułapek. Umykałem każdej. Zakopałem się głęboko, w ostatniej, jeszcze nie 
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zniszczonej kryjówce. Wtedy usłyszałem bulgot wody. Przekopałem się na powierzchnię, i wtedy 
mnie pochwycili.
Kiedyś, gdy byłem psem, z właścicielem weszliśmy do miejskiego zoo. Widziałem tam wiele 
zwierząt. Najzabawniejszym z nich wydała mi się foka. Oddałbym wszystko, by teraz zamienić się 
w fokę…
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Foka

… jak przez mgłę. Jak przez mgłę wiedziałam, że kiedyś byłam kimś innym w poprzednich 
żywotach. To nie zmieniało faktu, że teraz jestem foką. Znajduję się w klatce, na wybiegu, w 
miejscu, które ludzie nazywają ZOO. Odwiedzają mnie różni ludzie. Raz widziałam mężczyznę z 
psem, innym razem parę zakochanych z czerwoną różą.
Kiedyś było inaczej. Urodziłam się w zimnych wodach. Jednak nie były dla mnie one zimne, 
przyzwyczaiłam się, a poza tym miałam na sobie futerko. Miałam kochających rodziców. Nauczyli 
mnie jak polować na ryby. Pływanie miałam we krwi.
Teraz wystarczy, że zrobię jakąś sztuczkę, od razu dostaję rybę. Inne posiłki jem regularnie. Nie 
muszę robić sztuczek, ale sprawia mi przyjemność, gdy ludzie się cieszą. Trochę się roztyłam, ale to
normalne przy nadziei.
Powróćmy jednak do mojej opowieści. 
Tatę i mamę zabili dla skór kłusownicy, a mnie wzięli do klatki. Mówili, że będę bardziej warta 
żywa niż martwa. W końcu sprzedali mnie do cyrku.
Poznałam tam wiele dzikich zwierząt. Czasem były też zwierzęta, które urodziły się w niewoli.
Tutaj zaczynał się konflikt. Te zwierzęta, które były w niewoli od początku, nie rozumiały 
przytłaczającego smutku i żalu zwierząt, które pojmano. Urągali nam. Śmiali się z naszego 
nieszczęścia. Największą dla nas pogardę miała małpka kapucynka. Złodziejka.
Gdy miała swojego pana, nauczył ją okradać ludzi podczas swoich występów. Teraz jest to jej 
główny numer. Gdy dyrektor cyrku rozpoczyna popisy cyrkowców, kapucynka chodzi 
niezauważalnie po widowni i okrada publiczność. Oczywiście dyrektor później zwraca to co 
ukradła, śmiejąc się, że to też było punktem programu. Małpka bezbłędnie chodzi z powrotem po 
widowni i oddaje skradzione dobra właścicielom.
Kapucynka zawsze lubiła ironizować i dręczyć słownie inne zwierzęta. Największy ubaw miała ze 
mnie. 
- Hej gruba – mówiła – wiesz, że jak będziesz tyle jeść to w końcu znajdziesz się na talerzu 
dyrektora?
Albo:
- Gruba – dzisiaj występ ci w ogóle się nie udał. Powinnaś pakować manatki, bo jeszcze trochę i 
dyrektor pozostawi cię w szarym polu. 
Takich tekstów miała więcej. Jednak w nie wszystkim się myliła. 
Po jakimś czasie, gdy moje sztuczki, których nauczył mnie trener, przestały wychodzić. Znaczy się 
wychodziły, ale nie wszystkie. Publika wtedy wyła, a mi było głupio i schodziłam ze sceny. Wtedy 
był tylko śmiech. 
W końcu straciłam na wartości. Pewnego dnia przyszło mnie odwiedzić kilka nieznajomych. 
Wręczyli pieniądze dyrektorowi cyrku i zabrali mnie do ZOO. I tu historia się kończy.

Róża Epilog
 
I tak kończą się moje opowieści. A ja powoli zaczynam wierzyć, że jednak zostanę tutaj wśród 
moich zarozumiałych i zakochanych w sobie przyjaciółek.
Nagle wśród nich poczułam niemałe zamieszanie i szepty. „Człowiek, człowiek, idzie człowiek.” 
Wszystkie róże drżały ze strachu, a jednak chciały, żeby akurat ją zerwał. Strach i podniecenie 
udzieliły się również mi. Wiedziałam, że zerwanie oznacza szybszą śmierć, a jednak chciałam, by 
ktoś mnie docenił.
Jednak ja tak nie szumiałam jak one. Nie byłam taka jak one, ani nigdy nie chciałam być. Człowiek 
zbliżył się do mnie i powiedział, że jestem najpiękniejszą z pięknych róż w tym ogrodzie. Poczułam
ból. On też go poczuł, gdyż jeden z moich kolców zranił go w palec. Jednak nie rzucił mnie o 
ziemię, tylko zabrał ze sobą. Z początku było mi sucho. Można powiedzieć, że umierałam z 
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pragnienia. Po drodze zobaczyłam napis ZOO. Człowiek wszedł tam, gdzie spotkał jakąś kobietę. 
Wręczył mnie jej. 
Gdy tak spacerowali, ich miłość do siebie wzrastała, ja natomiast umierałam.
W końcu zobaczyłam fokę. Ona nie była gruba. Była ciężarna. Wtedy zrozumiałam. Życie jest 
piękne, toczy się w kółko, zataczając większe kręgi, by spiralnie rosnąc w siłę. I wtedy płatki mi 
opadły, a ciemność ogarnęła mój umysł. 
Nie był to jednak koniec. Było ciemno, ale oddychałam.
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Zakończenie Róży

Drodzy Czytelnicy, mam nadzieję, że książka, którą przeczytaliście, wzbudziła w Was chęć 
poznawania świata, a w trakcie czytania widzieliście w wyobraźni wszystko tak, jakby było 
prawdziwe. Przedstawione postacie zrealizowały swoje marzenia. Może w niedalekiej przyszłości 
spełnicie też swe pragnienia, podobnie jak Skrzat, który dzisiaj poznaje morza i oceany, podobnie 
jak i Kicek, który odwiedził różne zakątki świata, i podobnie jak Wiosna, która w końcu przybyła 
na polanę, a także ja, Róża, gdy zmieniłam się w małą foczkę pod sercem mamy foki.

Tak i Wy miejcie marzenia, bo wszystko może się zdarzyć, gdy zaczniecie bawić się 
wyobraźnią.
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Informacje o autorach

Justyna Sprutta

Nazywam  się  Justyna  Sprutta.  Będąc  dzieckiem,  marzyłam  o  podróżach.  Jako  nastolatka
zwiedziłam takie miasta jak Lublin oraz Warszawę, Toruń, Gdańsk mijane przez płynących Wisłą
Piccola  i  Pabla.  Marzyłam  też  o  rejsie  pod  żaglami,  podobnie  jak  bohaterowie  mojej  bajki.
Dedykuję ją wszystkim Dzieciom, nie tylko marzącym o przemierzaniu lądów, mórz i oceanów.

Anna Krakowska

Nazywam się Anna Krakowska. Jako dziewczynka, dużo czasu spędzałam na świeżym powietrzu.
Chodziłam  po  łąkach,  lasach,  budowałam  domki  na  drzewach  i  tamy  na  rzekach.  Zawsze
podziwiałam piękno przyrody. Byłam i jestem nią zafascynowana. Teraz tę piękną przyrodę staram
się  opisywać  w  bajkach,  opowiadaniach.  Każdy  człowiek,  mały  czy  duży,  ma  wyobraźnię
pozwalającą mu tworzyć nowe światy. 

Artur Chabrowski

Nazywam się Artur Chabrowski. Jako dziecko byłem słaby, płaczliwy i ciągle chorowałem. Wraz z
wiekiem stałem się silniejszy i odporniejszy na złe wydarzenia. Marzyłem, by stać się bohaterem z
opowieści, które czytałem. Teraz sam je tworzę – światy oraz bohaterów, którzy opowiadają swoje
historie. Dedykuję Opowieści róży wszystkim, którzy chcą stać się superbohaterami.
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