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– No, jesteÊ nareszcie – fukn´∏a Klara z wyrzutem, kiedy
kotka w koƒcu wÊlizn´∏a si´ do sypialni Kai. – Wszyscy poza
tobà od dawna czekajà.
– Wam ∏atwiej, Kaja i Dziadek Êpià. A tam na pi´trze ca∏y
czas rozróba: Rafa∏ za ˝adne skarby nie chcia∏ zasnàç. Szala∏
w ∏ó˝eczku. Szkoda, ˝e nie widzieliÊcie, jak potem Magda
i Andrzej na zmian´ nosili go na r´kach. A Rafa∏, zachwycony, tylko robi∏ do mnie oko. – Kotka Maja jest wyraênie zadowolona z tajnych uk∏adów z Rafa∏em. – Dopiero jak ∏askawca zasnà∏, mog∏am i ja wymknàç si´ cichutko.
– Ale˝ ci ludzie zabawni! – Szarotka z wy˝szoÊcià wyd´∏a policzki. – Kto to widzia∏, ˝eby na przyk∏ad powa˝ny chomik musia∏ nosiç chomicz´ta, nim zasnà. Prawda, Rocky?
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– No dobrze, wreszcie wszyscy ludzie w tym domu Êpià –
Maja roz∏o˝y∏a si´ wygodnie na parapecie. – Mo˝emy zaczynaç narad´. Po co nas, Klaro, wezwa∏aÊ w takiej tajemnicy?
– Zaczynamy! – pisnà∏ Rocky.
– ...czynamy! – Szarotka zdà˝y∏a tylko z drugà po∏owà s∏owa. Nigdy nie jest w stanie nadà˝yç, aby wraz z Rockym powiedzieç równoczeÊnie to samo, chocia˝ bardzo si´ stara.
– Dobra, zaczynamy – mruknà∏ Batiar i k∏apnà∏ z´bami
w stron´ Rumora. Ot tak, dla podkreÊlenia swojej pozycji, jak
zwykle. Ten ca∏y Rumor te˝ niby pies, ale z wysokoÊci swej
pot´˝nej postaci owczarka podhalaƒskiego Batiar zawsze
uwa˝a, ˝e tylko on ma prawo decydowaç za obydwa psy
w tym towarzystwie. Bo te˝ i co to z Rumora za pies: taki, ot,
jamnik króliczy. Dobrze, ˝e przynajmniej d∏ugow∏osy, bo puchaty i nie widaç jaki z niego chudzielec.
Zamiast przytaknàç, Rumor tylko merdnà∏ ogonem, ˝eby
nikomu przypadkiem nie przysz∏o do g∏owy, ˝e on – arystokrata – mo˝e iÊç w zawody o psie pierwszeƒstwo z byle pastuchem. Owczarek, i to podhalaƒski, prosz´... Przyjaêniç si´
z Batiarem jeszcze ujdzie. Ale ˝eby z nim konkurowaç, przesada i zbytek uprzejmoÊci. Rumor wskoczy∏ na ∏ó˝ko Kai i zaszy∏ si´ pod ko∏drà dziewczynki niczym w króliczej norze.
Tylko bezczelnie wystawi∏ nos na ca∏e towarzystwo.
Klara potupta∏a w stron´ akwarium i wspi´∏a si´ na tylne
∏apki, ˝eby z niewielkiej wysokoÊci, w∏aÊciwej Êwince morskiej, spróbowaç sprawdziç, czy aby rybki te˝ sà ju˝ gotowe
do nocnej narady. Z tymi rybkami to sta∏e zawracanie g∏owy.
Nieêle si´ nag∏owiç trzeba, ˝eby si´ z nimi dogadaç. Nigdy
pary z ust. Najwy˝ej troch´ wody.
Ale rybki najwyraêniej sà gotowe. Nawet Bojownik da∏ sobie na chwil´ spokój z wyg∏upami. Dobrotliwie faluje przy
Êcianie akwarium i tylko od czasu do czasu ∏ypie okiem
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w stron´ Mieczyka, czyby tak nie rozwinàç znienacka swojej
wspania∏ej p∏etwy i nie pogoniç strachaj∏y. Mieczyk odp∏ynà∏
w przeciwleg∏y kàt akwarium – tak aby go od Bojownika oddziela∏o obydwoje Skalarów. Nigdy z tym postrzeleƒcem nie
wiadomo – ni stàd, ni zowàd rozwinie ten swój grzebieƒ stubarwny i pogoni. Licho wie, kiedyÊ rzeczywiÊcie móg∏by nadgryêç Mieczykowi koniuszek jego pi´knego ogona. Szkoda
by by∏o Mieczykowego ogona – taki czarniutki i tak cudownie sztywny, ˝e Mieczykowa wprost nie potrafi od niego oderwaç spojrzenia. W sumie jednak w akwarium spokój. Jeszcze
tylko obydwie Molinezje gonià si´ wÊród wodorostów, ale
Klara mo˝e uznaç, ˝e rybki sà do spotkania gotowe. Âwinka
morska odwraca si´ wi´c w stron´ zgromadzonych zwierzaków i dla zwi´kszenia efektu przez chwil´ jeszcze drapie si´
∏apkà za uchem.
– Zaczynamy! – decyduje wreszcie. – Tylko bàdêcie cicho,
bo Kaja mog∏aby si´ obudziç.
– Nie obudzi si´ – Rumor wysunà∏ nos spod ko∏dry swojej
pani. – Ona tylko tak opowiada, ˝e za oknem przez ogród od
strony lasu ∏a˝à strachy i dlatego musi mieç przez ca∏à noc zaÊwieconà lampk´. Bardzo dobrze – przynajmniej nam widno.
A Kaja i tak Êpi przy tym Êwietle jak suse∏. Ja wiem najlepiej,
bo przecie˝ co noc posypiam troch´ u ka˝dego w ∏ó˝ku. KtoÊ
w koƒcu musi pilnowaç porzàdku. Na Batiara nie mog´ liczyç
– chrapie, jak gdyby mia∏ chrapy. Mimo ˝e nie koƒ a pies,
chocia˝ pastuch.
– Cicho, ty króliku jeden, do nory! – burknà∏ basem Batiar.
– Wie doskonale, ˝e jamnik nie cierpi tego swojego przydomka króliczy.
– Spokój wreszcie! – Klara zaskrzypia∏a wystajàcymi zàbkami. – Nie ma si´ o co obra˝aç. Mnie te˝ nazywajà Êwinkà,
chocia˝ jestem Êwinkà m o r s k à.
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– Zupe∏na racja – kotka jest zadowolona, ˝e mo˝e przygadaç psom. – Nie po to nie Êpi´ ju˝ pó∏ nocy, aby wys∏uchiwaç
psiego jazgotu. – Z wysokoÊci parapetu Maja omiot∏a psy pow∏óczystym spojrzeniem. Kiedy tak po kociemu mru˝y oczy,
nigdy nie wiadomo czy mówi serio, czy kpi. – Nie martw si´
Klaro: Êwinkà albo si´ jest, albo si´ nie jest.
– Âwinià si´ bywa. Nawet je˝eli jest si´ kotkà – odcià∏ si´
spod ko∏dry Rumor, który z Majà zawsze ma troch´ na pieƒku.
– A k r ó l i c z y m jamnikiem jest si´ raz na zawsze –
Maja bàkn´∏a to tak oboj´tnie, jak gdyby to by∏ jedynie pomruk przeciàgania si´. – Piszcz, Klara, co masz do wypiszczenia.
Widzàc, ˝e Êwinka morska ma rzeczywiÊcie powa˝nà min´, nawet kotka przesta∏a kpiàco mru˝yç oczy.
– Mam problem – zacz´∏a Klara.
– Kaja te˝ ma problem – wtràci∏ si´ Batiar, przerywajàc
Êwince morskiej. – Magda stale na nià krzyczy, ˝e zostawiasz
bobki na dywanie. Tak, jakby Kaja mog∏a coÊ na to poradziç.
Zobaczysz, Klara, przestanà wypuszczaç ci´ z tej klatki. Doigrasz si´.
– Nie przerywaj! – Klara ma min´ naprawd´ powa˝nà. –
To nasz wspólny problem: j a k i c h o s w o i ç?
Zwierzaki spojrza∏y po sobie szczerze zdziwione. Co ta
Klara wygaduje? Nawet Bojownik przez chwil´ zapomnia∏
prowokowaç Mieczyka.
– Co ty gadasz? – pisnà∏ w koƒcu Rocky. – Przecie˝ nasi
ludzie sà ca∏kiem nieêle oswojeni. Kaja regularnie daje mi rano pszenic´. O jab∏ku dla Szarotki – Rocky czule powàcha∏
chomiczk´ – tak˝e nie zapomina.
– Dziadek gotuje znakomicie – wtràci∏ Batiar. – Z Magdà
i Andrzejem te˝ da si´ ˝yç.
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– No a z Rafa∏em – przytaknà∏ koledze Rumor – z Rafa∏em
to nawet mo˝na si´ dogadaç.
– Byle pies, a trafi∏eÊ w dziesiàtk´ – podchwyci∏a Klara. –
W∏aÊnie: dogadaç si´ mo˝na tylko z Rafa∏em, a i z nim ju˝ coraz trudniej. Kiedy ledwie wyskoczy∏ z brzucha Magdy – by∏o z kim w tym domu porozmawiaç. Jeszcze wcià˝ wydaje si´
z tych wszystkich ludzi najmàdrzejszy; chocia˝ od kiedy nauczy∏ si´ chodziç i zaczà∏ u˝ywaç tych ich s∏ów, powoli zapomina prawdziwà mow´. Z miesiàca na miesiàc jest z nim coraz gorzej.
– Prawda – przytakn´∏a kotka. – Rafa∏ roÊnie i zamiast dalej u˝ywaç porzàdnej mowy zwierzaków, uczy si´ od doros∏ych tych ich wszystkich Êwistów i szelestów, których nikt,
kto rozumny, nie mo˝e przecie˝ ani pojàç, ani nawet powtórzyç. Te bbbbrrrrr, aoeuiy, aczczcz, uffff, echchch, rrrurrr,
bzzzz i ca∏a masa innych idiotyzmów.
– Nie przesadzajcie. Na razie i tak my, zwierzaki, wi´cej
rozumiemy z tego, co Rafa∏ gada, ni˝ ludzie. Ale to prawda,
mo˝e byç gorzej – westchn´∏a Szarotka.
Rocky pokiwa∏ g∏owà, przyznajàc racj´ Szarotce, co jà wyraênie podnios∏o na duchu.
– Ja nie widz´ powodu do paniki. Na to po prostu nie ma
rady i kropka. Jak by si´ to dalej nie potoczy∏o – my zwierzaki, przecie˝ màdrzejsze, i tak wi´cej rozumiemy z tej nieporadnej ludzkiej mowy ni˝ oni z naszej.
– Rumor ma racj´ – Rocky pokiwa∏ g∏owà w stron´ Szarotki. – Dziwne tylko, ˝e cz∏owiek im mniejszy, tym màdrzejszy.
Ot, taki Rafa∏; jeszcze niedawno wszystkie zwierzaki nazywa∏
hau, hau. I Êmia∏ si´ z doros∏ych, bo mia∏ racj´: tylko oni nie
rozumieli, ˝e to hau, hau inaczej brzmi, kiedy chodzi o mnie
na przyk∏ad, a inaczej, kiedy Rafa∏ wo∏a Batiara, i jeszcze inaczej kiedy pokazuje Szarotk´. Prawda, Szarotko? A mo˝e –
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Rocky rozejrza∏ si´ dumnie po wszystkich i jakby jeszcze bardziej próbowa∏ skurczyç swoje maleƒkie chomicze cia∏ko –
mo˝e po prostu tak ju˝ jest w ogóle, ˝e im stworzenie mniejsze, tym màdrzejsze.
– Mo˝e, mo˝e... To zupe∏nie prawdopodobne – Bojownik
zafalowa∏ w akwarium ca∏à roz∏o˝ystoÊcià swej migotliwej
stubarwnie p∏etwy. – Chyba tak nawet jest na pewno. W ka˝dym razie my, rybki, mamy Êwi´ty spokój. Z nami ludzie
w ogóle nie usi∏ujà si´ dogadaç. Im si´ wydaje, ˝e jesteÊmy
nieme. W tym domu to mo˝e Kaja coÊ tam jeszcze pojmuje.
– CoÊ w tym jest – Mieczyk Êmignà∏ wzd∏u˝ akwarium. –
Wyglàda na to, ˝e Kaja potrafi rozró˝niç, kiedy Bojownik jest
naprawd´ wojowniczy, a kiedy chce pokazaç tylko, jaki jest
pi´kny.
– Eeee, szkoda gadaç – Maja przeciàgn´∏a si´, pr´˝àc przy
tym swój lÊniàcy grzbiet wyraênie w ten sposób, aby Êwiat∏o
z nocnej lampki jak najefektowniej odbija∏o si´ w jej futerku.
– Ludziom, a zw∏aszcza doros∏ym, wydaje si´, ˝e dopiero kiedy si´ poprzebierajà, stajà si´ pi´kniejsi. Magda to nawet raz
po raz wyrzeka na Andrzeja, ˝e mu si´ nie chce przebieraç.
A sama przecie˝ na golasa wyglàda o wiele ∏adniej ni˝ w tych
swoich bluzkach, które tak nieznoÊnie szeleszczà, a˝ uszy bolà. Mo˝ecie mi wierzyç, przecie˝ zawsze siedz´ na kaloryferze w ∏azience, kiedy Magda si´ kàpie. Pewnie, ˝e wyglàda
∏adniej, chocia˝... – kotka mimochodem poliza∏a futerko na
ogonie – chocia˝ mo˝e Magda przebiera si´ dlatego, ˝e jej
wstyd, bo nie ma w∏osów. Tych par´ k´pek – Êmiechu warte.
Patrzcie, jaki Rocky dumny, ˝e Szarotka taka w∏ochata.
Chomik przybra∏ najoboj´tniejszà ze swych min i jeszcze
bardziej ni˝ zwykle wydà∏ policzki; Rocky nie lubi pokazywaç po sobie, jak bardzo Szarotka mu si´ podoba.
– Ja ich wszystkich nawet lubi´ – Klarze uda∏o si´ wresz10

cie dorwaç do s∏owa. – Jak na ludzi sà nawet ca∏kiem nieg∏upi. Jak na ludzi, oczywiÊcie, powtarzam. Tylko, ˝e w∏aÊnie
s∏abo oswojeni. Dlatego was tutaj zebra∏am: mo˝e uda si´
nam wspólnymi si∏ami troch´ tych ludzi wychowaç.
– Pró˝ny trud. Z nimi nie pogadasz – Maja znowu kpiàco
zmru˝y∏a oczy. – Za bardzo t´pi – czy mo˝e inaczej: nadto
g∏usi i Êlepi – ˝eby ich czegokolwiek nauczyç.
– Ale˝ Maju, pomyÊl – Klara broni swojego zdania. – No
pomyÊl, te ich maniery...
– A co ty masz przeciwko ich manierom?
– Wszystko. Pierwsze z brzegu: nie s∏yszysz, jak Magda na
mnie wykrzykuje za byle co, za par´ bobków na dywanie?
– To prawda, ale ja id´ na ust´pstwa. Ten piasek w kuwecie jest ca∏kiem do zniesienia. Nie ma innej rady – trzeba si´
przystosowaç.
– Ty zawsze by∏aÊ sceptyczkà! – Klara zaperzy∏a si´ nie na
˝arty.
– Patrzcie – kotka odwróci∏a si´ od Klary ostentacyjnie. –
Ta Êwinka, morska zresztà, chcia∏aby ich nauczyç prawdziwej
mowy i manier, a sama przejmuje od ludzi takie paskudne
przekleƒstwa. Sceptyczka! Dobre sobie.
– To nie ˝adne przekleƒstwo, ty g∏upia kocico! To s∏owo,
które Andrzej zawsze powtarza, kiedy nie udaje mu si´ do
czegoÊ przekonaç Magdy.
– Ju˝ si´ nie z∏oÊç, Klaro – Maja przesta∏a mru˝yç oczy
i przybra∏a ton bardziej mrukliwy. – I zapami´taj sobie:
z ludêmi mo˝na od biedy ˝yç, ale ˝eby ich czegoÊ nauczyç,
nie wyobra˝aj sobie. Najwy˝ej mo˝na ich oswoiç. No, mo˝e
jeszcze przysposobiç do rozumienia najprostszych gestów.
Albo dêwi´ków – ot, miauczenia, psiego szczekania, twoich
pisków. Wiele pokoleƒ kotów musia∏o pracowaç na to, ˝eby
chocia˝ cz´Êç ludzi zrozumia∏a, ˝e mruczenie nie zawsze
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oznacza rozkosz, a tylko grzecznoÊç wobec nich, uprzejmoÊç
– rozumiesz? Do dzisiaj zresztà ma∏o który cz∏owiek pojmuje, ˝e g∏askanie jest przyjemnoÊcià nie tyle dla kota – w ka˝dym razie nie zawsze – ile dla tego, który g∏aszcze. Bo wydaje mu si´ wtedy, ˝e jest bardziej czu∏y i lepszy, ni˝ jest.
Rumor nagle szczeknà∏ ostrzegawczo. I rzeczywiÊcie – Kaja zacz´∏a si´ przeciàgaç. Zaraz otworzy oczy i wstanie.
Batiar rozwali∏ si´ na Êrodku pokoju i g∏oÊno zachrapa∏ –
b´dzie wyglàda∏o na to, ˝e twardo przespa∏ ca∏à noc. Rocky
i Szarotka b∏yskawiczne zagrzebali si´ w trocinach. Bojownik
dumnie ruszy∏ za marmurowà ska∏k´ i zamar∏ w bezruchu.
Reszta rybek zaszy∏a si´ w wodorostach. Tylko Maja spod
przymkni´tych powiek z ironicznym mruczeniem przyglàda
si´, jak Klara zwiewa w g∏àb swojej budki.
– Znowu nic nie wysz∏o z naszej narady. Znowu nie uda∏o
si´ nam stworzyç planu prawdziwego oswojenia ludzi i nauczenia ich choçby najprostszych rzeczy – smutno pisn´∏a
Êwinka morska i wygodniej umoÊci∏a si´ w budce.
– Bo, zapami´taj sobie wreszcie – z parapetu dosz∏o do
Klary mruczenie Mai – z dzieçmi, a nawet i z doros∏ymi ludêmi, jakoÊ da si´ ˝yç, chocia˝ oczywiÊcie nie mogà równaç si´
z nami, zwierzakami.
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– Ufff! Poszli wreszcie – Klara najpierw wysun´∏a zza kanapy nosek, par´ razy poruszy∏a wàsikami i ostro˝nie rozejrza∏a si´ woko∏o. Dopiero po chwili, ju˝ pewniejsza, wybieg∏a
na Êrodek salonu. Wyglàda tu okropnie: ba∏agan, meble poprzesuwane, przewrócone krzes∏o, talerzyki i fili˝anki z resztkami herbaty, szklanki nie dopitej coca-coli, a w kàcie wala
si´ jeszcze jakieÊ jab∏ko, to si´ nawet przyda.
PoÊród ca∏ego tego rozgardiaszu Batiar rozciàgnà∏ si´ na
dywanie jak d∏ugi. Drzemie z wywalonym j´zorem. Nawet
nie chce mu si´ podnieÊç g∏owy.
– Ufff... – powtórzy∏a Klara z prawdziwà ulgà. – Ba∏am
si´, ˝e ju˝ si´ nigdy nie wyniosà.
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– A ja myÊla∏em, ˝e mnie zag∏aszczà na Êmierç – Rumor
wpad∏ do salonu wprost z korytarza, gdy˝ na ca∏e popo∏udnie
zagrzeba∏ si´ w stercie p∏aszczy i kurtek zrzuconych na kup´
przez czered´ dzisiejszych goÊci, których zwierzaki zupe∏nie
si´ nie spodziewa∏y. – Z poczàtku by∏o ciekawie i nawet mi∏o, ale jak si´ wzi´li do g∏askania i noszenia mnie na r´kach,
musia∏em zaczàç warczeç i udawaç, ˝e zaraz pogryz´.
– Skaranie boskie z tà ekipà filmowà! – Batiar ci´˝ko podniós∏ ∏eb z dywanu. – ˚e te˝ Magda musi pracowaç akurat
w telewizji! Niechby sobie by∏a dziennikarkà w gazecie albo
przynajmniej robi∏a programy telewizyjne na miejscu, w tym
ich jakimÊ studio. Ale nie; upar∏a si´, ˝e cykl dla dzieci
i o dzieciach musi byç filmowany w prawdziwym domu. No
i mamy za swoje!
– To wszystko przez Kaj´ – Maja pojawi∏a si´ w salonie
nagle i nie wiadomo skàd, bezszelestnie jak to ona, po kociemu. – Tak d∏ugo Kaja narzeka∏a i chlipa∏a, ˝e mama wcià˝ poza domem, ˝e nigdy jej nie ma, ˝e siedzi w tej swojej telewizorni, a˝ Magda da∏a za wygranà i wymyÊli∏a serial z dzieciakami. No i teraz ca∏a ta mena˝eria zwala si´ nam na g∏ow´.
Kamera, Êwiat∏o, dêwi´k, operator, aktor, re˝yser, t∏um dzieciaków.
– O Bo˝e, có˝ za nieznoÊny facet, ten re˝yser – drze si´
w niebog∏osy!
– Te˝ byÊ si´ dar∏a – nie wiadomo czy Maja sprzyja re˝yserowi, czy po prostu musi, jak zwykle, dopiec Klarze. – Dar∏abyÊ si´ tak samo, Klaro, gdybyÊ tylko potrafi∏a ogarnàç
swoim Êwiƒsko-morskim rozumkiem ca∏y ten ba∏agan. Biedny re˝yser musi si´ nieêle nawrzeszczeç, ˝eby wziàç na
smycz ekip´. W koƒcu to on ma zmusiç ca∏à t´ czered´, ˝eby
scenka po scence zagrali to, co Magda wymyÊli∏a.
– A Magda wcale si´ nie drze, jak on. Widzisz... – Klara
14

jest zadowolona, ˝e sprzeciwiajàc si´ Mai, mo˝e wziàç te˝
w obron´ Magd´; troch´ jà gryzie, ˝e tak denerwuje mam´
Kai swoimi bobkami na ka˝dym kroku.
– ˚adna sztuka. – Maja, zaprzysi´g∏a przyjació∏ka Andrzeja, ma okazj´ wstawienia si´ za nim. – Magda nie ma po prostu energii wrzeszczeç na ekip´, bo wszystko, co jà gniecie,
zdà˝y∏a rano wysyczeç na Andrzeja.
– Lepiej, ˝eby ten ca∏y twój Andrzej pilnowa∏ swojej pisaniny.
– Ciszej tam na parterze! – Batiar otworzy∏ jedno oko i ∏ypie z dezaprobatà. – Wystarczy tej paplaniny! Przynajmniej
wy zachowujcie si´ jak zwierz´ta, je˝eli ludzie muszà zachowywaç si´ jak ludzie. Co za banda... A to re˝yser wrzeszczy,
a to aktor zapomnia∏ tekstu i ca∏à scenk´ – którà znam ju˝ na
pami´ç i do znudzenia – trzeba powtarzaç od poczàtku. A to
operator zagada∏ si´ z Magdà i coÊ nie tak wysz∏o w zdj´ciach.
A to, a owo – w ko∏o Macieju. Ca∏e to filmowanie polega
g∏ównie na marnowaniu czasu.
– A mnie si´ to podoba – wtràci∏ si´ Rumor. – Lubi´, gdy
przy filmowaniu wszyscy si´ Êpieszà, biegajà i warczà. Zupe∏nie jak ja, kiedy goni´ pszczo∏y po ogrodzie.
– A˝ dziw, ˝e w koƒcu coÊ z tego wychodzi – Klara podrapa∏a si´ tylnà ∏apkà w ucho. – Wydaje si´, ˝e to sam ba∏agan
i nikt nic z tego nie rozumie. Co chwil´ ten pan od mikrofonów przerywa i wo∏a, ˝e nie s∏yszy.
– Mo˝e nie ma w uchu takiego aparaciku jak Dziadek –
mruknà∏ Batiar. – Dziadek us∏ysza∏by wszystko.
– ...gdyby by∏o warto – mlasn´∏a Maja, dopijajàc Êmietank´ z zapomnianego w salonie dzbanuszka.
– A co, nie warto?! – tym razem Klara jest oburzona na dobre. – W koƒcu co drugà Êrod´ Kaja i Rafa∏ oglàdajà w telewizji te Magdy programy. I jakoÊ wszystko rozumiejà. Wra15

caj, kocico, do Andrzeja i mrucz mu te swoje przypochlebianki.
– Dobrze si´ ten program nazywa: Po rozum do g∏owy.
Bardzo by ci si´, Klaro, przyda∏o to pooglàdaç. Chocia˝ –
Maja doda∏a jeszcze od niechcenia – chocia˝ marna nadzieja
na rezultat...
– Powiedzia∏em ju˝ raz – cisza na parterze!
Maja wyliza∏a Êmietank´ do ostatniej kropelki. Przeciàgn´∏a si´ wielce zadowolona:
– Przekleƒstwo! Najpierw ta ekipa i rejwach, ˝e nawet kiedy wskocz´ na najwy˝szà pó∏k´ w bibliotece, to i tam nie sposób podrzemaç spokojnie. A teraz z kolei ci drà si´ jak op´tani. ˚egnam paƒstwa, bez ˝alu. – Skierowa∏a si´ w stron´ biblioteki. – Czas nam z Andrzejem troch´ popracowaç.
– Wyglàda mi na to, ˝e ca∏ym tym filmowaniem najbardziej zachwycona jest Kaja – Batiar zwróci∏ si´ do kotki i Maja na razie zrezygnowa∏a widaç z pracy, bo zawróci∏a od progu i umoÊci∏a si´ pomi´dzy przednimi ∏apami owczarka. –
Smarkula wreszcie mo˝e co chwila przebieraç si´ w inne
kiecki, jeszcze jà poganiajà, ˝e kamera czeka. Ach te dziewuchy! – liznà∏ kotk´ niby ot tak, mimochodem, ale widaç przecie˝, ˝e z wyraênà sympatià. – Ach, te dziewuchy! ˚e te˝ chce
si´ jej tak wyg∏upiaç. Wszystkie one takie same. I ma∏e, i du˝e. Doros∏e nawet gorsze. Nie tylko, ˝e si´ wcià˝ przebierajà,
ale jeszcze siadajà przed lustrem i smarujà sobie usta jakimÊ
czerwonym paskudztwem.
– G∏upi pastuch! Nic, jak zwykle, nie rozumiesz – Klara
z irytacji a˝ stan´∏a na tylnych ∏apkach, zdecydowanie bioràc
swojà panià w obron´. – Bardzo dobrze, ˝e Kaja i jej kole˝anki mogà si´ do tego filmowania troch´ poprzebieraç. Ciebie
Dziadek wyczesze – i czeÊç, ju˝ jesteÊ elegancki. Maja wyli˝e sobie futerko i tak˝e jej wystarczy. A dziewczyny to niby
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co majà robiç, ˝eby si´ chocia˝ troch´ upi´kszyç? Ludziom,
biedakom, nie tak dobrze jak nam: im si´ futerko na zim´ samo nie zmienia.
– Te˝ by si´ im mia∏o co zmieniaç! – kocica prychn´∏a ironicznie. – Tych troch´ w∏osów na g∏owie? Masz, Klaro, racj´,
czasem mi ich nawet odrobin´ ˝al.
– JakoÊ na co dzieƒ trudno to zauwa˝yç – warknà∏ Rumor.
– Nie okazujesz ludziom przesadnego wspó∏czucia; wiecznie
obra˝ona i wynios∏a.
– Et, psia natura niewolnika. Ciebie to byle kto poklepie,
ju˝ merdasz ogonem – Maja lekcewa˝àco zmru˝y∏a kocie
oczy.
Przebrzyd∏a ironistka, pomyÊla∏ Batiar, ale si´ nie odezwa∏.
Za to ona zwróci∏a si´ z kolei w∏aÊnie do owczarka:
– Niby takiÊ zakochany w Dziadku – ciàgnie kotka oboj´tnym tonem – a jak Filip da∏ ci dzisiaj kawa∏ek ciasta, toÊ si´
o ma∏o nie ud∏awi∏. Od razu przyjaciel.
– A idê ty, kocia naturo! – Batiar k∏apnà∏ z´biskami i warknà∏ niby-groênie, jak to on. – Po pierwsze: nie ˝aden Filip, tylko GrzeÊ; a po drugie: to bardzo mi∏y facet.
– W∏aÊnie ˝e on jest i Filip, i GrzeÊ – Klara oderwa∏a si´ od
resztek jab∏ka, które koƒczy chrupaç w kàcie. – Po prostu ma
pewnie dwa imiona. Sama dzisiaj s∏ysza∏am. Trzyma∏ mnie
w∏aÊnie na kolanach, kiedy Magda zawo∏a∏a z ogrodu: „Grzesiu, na plan! Kamera czeka, kr´cimy scen´ Filipa”. Czyli: on
jest i GrzeÊ, i Filip równoczeÊnie.
– Bo to jest aktor, ty morsko-Êwiƒski mó˝d˝ku – Maja niespodziewanie stan´∏a po stronie Batiara, pewnie przez roztargnienie. Bo w∏aÊciwie, jak zwykle, musi jej chodziç o to, ˝eby pokazaç, jaka niby bystra. Kocica przemàdrza∏a! – No, nie
rób, Klaro, takich min. Co za szcz´Êcie, ˝e nie urodzi∏am si´
Êwinkà morskà, taka to nigdy nic nie rozumie i wiecznie zdzi17

wiona. Ja siedz´ sobie na bibliotece i tylko udaj´, ˝e drzemi´,
a ludzie swobodnie gadajà i wszystko mo˝na pods∏uchaç.
– No, to skoro jesteÊ taka màdra, powiedz: dlaczego ten
GrzeÊ to raz GrzeÊ, a raz Filip? No, prosz´... – Klara niby próbuje si´ odciàç, ale widaç, ˝e a˝ jej wàsiki chodzà z ciekawoÊci.
– Przecie˝ mówi´, ˝e GrzeÊ to aktor. I w tym serialu gra
z dzieçmi Filipa, takiego ich niby starszego przyjaciela.
– A co to znaczy: gra? – Klara zdà˝y∏a ju˝ zapomnieç, ˝e
jest ura˝ona.
Maja ma bardzo zadowolonà min´. Zawsze lubi potwierdzaç swojà wy˝szoÊç:
– Aktor to taki zawód, po prostu. Jak dziennikarz, listonosz, albo jak sprzedawca w sklepie zoologicznym. I on w∏aÊnie ich wszystkich g r a. No, jak by ci to powiedzieç: udaje
ró˝nych innych ludzi. Pokazuje ich w teatrze albo przed kamerà. Krótko mówiàc: pokazuje ludziom, jakimi sà
n a p r a w d ´.
– A co? To oni naprawd´ nie sà naprawd´?
– Cicho siedê! – Maja nie znosi, kiedy byle Êwinka, i to
jeszcze morska, próbuje jej przerywaç. – Sà oczywiÊcie naprawd´ jak ty albo ja. Ale ludzie cz´sto nie potrafià przyjrzeç
si´ uwa˝nie samym sobie. I w∏aÊnie aktor im to pokazuje: jacy naprawd´ sà, jak si´ zachowujà lub jak by si´ mogli zachowywaç w ró˝nych sytuacjach, albo jak myÊlà, czy raczej – jak
by myÊleli, gdyby myÊleli. Aktor po prostu podglàda innych
ludzi. Podpatruje, a potem ich w∏aÊnie gra. I wtedy oni na to
patrzà i dowiadujà si´ o sobie troch´ wi´cej.
– I myÊlisz, ˝e oni to lubià?
– Bardzo. Nie widzia∏aÊ, jak Magda i Andrzej biegnà przed
telewizor, kiedy tylko pokazujà w nim jakiÊ teatr?
– Wcale nie jestem pewien, ˝e tak znowu lubià. W ka˝dym
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razie chyba nie zawsze – Rumor zamyÊli∏ si´ tak g∏´boko, ˝e
jamnicze uszy jakby mu si´ jeszcze bardziej wyd∏u˝y∏y. – No
pomyÊl, Maja: ten pan Krzysiek, który do nas przychodzi, ten
przyjaciel Andrzeja. On przecie˝ te˝ jest aktorem. Ja zwykle
siedz´ z Andrzejem przed telewizorem, kiedy oglàda teatry.
No i par´ razy widzia∏em, jak gra∏ ten jego Krzysiek. Ty sobie nawet nie wyobra˝asz, jakich on gra∏ ludzi. Okropnych.
Po prostu strasznych! Raz to a˝ si´ go troch´ ba∏em, kiedy
przyszed∏ do nas akurat nast´pnego dnia. I ty, kocico, myÊlisz,
˝e ludzie mogà lubiç, ˝eby ich ktoÊ pokazywa∏ w takich paskudnych momentach....
– A pewnie. Ludzie si´ temu przyglàdajà, siedzà sobie wygodnie w fotelach, popijajà herbatk´ i widzà, jacy to na przyk∏ad okropni mogà byç inni. I tyko niektórzy potrafià wziàç to
do siebie. Mo˝e nawet troch´ si´ potem zastanowiç, troch´
siebie samych zrozumieç i co nieco zrozumieç innych. Ale to
tylko niektórzy.
– Którzy?
– No, ci na przyk∏ad, którzy kochajà zwierz´ta. Bo jak si´
kocha, to w∏aÊnie próbuje si´ rozumieç. I to ci ludzie usi∏ujà
si´ porozumieç z nami, zwierzakami – przyjàç nas takimi, jakimi jesteÊmy. Chocia˝ z góry wiadomo, ˝e nie potrafià,
w ka˝dym razie nie do koƒca. Ale mimo to, tylko w∏aÊnie tych
ludzi mo˝na tolerowaç.
– Szanowaç, chcia∏aÊ powiedzieç – wtràci∏ Batiar.
– Sama najlepiej wiem, co chc´ powiedzieç. Ale niech ci
b´dzie – przytakn´∏a Maja, choç niech´tnie, i z powrotem odwróci∏a si´ do Klary. – Mo˝e Batiar ma racj´: tak, tych mo˝na nawet szanowaç... troch´ – doda∏a – na wszelki wypadek,
˝eby nie wydaç si´ przesadnie ∏askawà. – Mo˝na ich troch´
szanowaç, bo próbujà. Usi∏ujà coÊ zrozumieç. I z nas, zwierzaków, i z samych siebie. A najwa˝niejsze – to próbowaç.
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– I tak wyjdzie z tego najwy˝ej po∏owa – Batiar znalaz∏
wreszcie okazj´, ˝eby sprzeciwiç si´ Mai.
– Ale je˝eli si´ nie próbuje, to nawet i tej po∏owy nie b´dzie.
Batiar chyba zgodzi∏ si´ z opinià kotki, bo podniós∏ si´
z dywanu i milczkiem pocz∏apa∏ do pokoju Dziadka. Zawsze
mu ∏atwiej wyjÊç, ni˝ przyznaç kocicy racj´; psia natura.
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Dom to dom – wiadomo, najwa˝niejszy. Ale co ogród, to
jednak ogród. Zw∏aszcza kiedy s∏oƒce Êwieci tak wspaniale –
mo˝e nie a˝ tak ciep∏o jak zimà kaloryfery, ale co tu w ogóle
porównywaç: s∏oƒce to s∏oƒce. I te wszystkie zapachy! Tak,
zapachy na pewno nie sà mniej wa˝ne. Z Kai to jednak dobra
dziewczyna, mimo ˝e dziewczyna. Nawet klatk´ z chomikami
wynios∏a dziÊ do ogrodu. Dla Klary jest jeszcze lepsza; Szarotka i Rocky z odrobinà zazdroÊci przyglàdajà si´ przez kratki,
jak Êwinka morska nurkuje w trawie. Ale zawsze coÊ za coÊ –
nie ma tego z∏ego, co by nie wysz∏o na dobre: chomików Rafa∏ w klatce przynajmniej nie dosi´gnie, a za Klarà ugania po
ca∏ym trawniku. ˚e te˝ nauczy∏ si´ tak szybko biegaç, jeszcze
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wiosnà ledwo drepta∏ jak kaczka. O, teraz przyczepi∏ si´ do
Batiara. Ma∏o mu ogona nie urwie, smarkacz. To psisko ma
jednak Êwi´tà cierpliwoÊç. A mo˝e tym razem nie tyle to cierpliwoÊç, ile skutki zwyczajnego ob˝arstwa? Batiar le˝y jak
k∏oda.
– Dzisiaj to chyba podjad∏eÊ sobie do syta, co? Za wszystkie czasy – pisnà∏ z klatki Rocky, a Szarotka zachichota∏a natychmiast, ale urwa∏a nagle, jak to ona, wstydliwie. Ten Rocky – spojrza∏a z podziwem – jak ju˝ coÊ powie, to powie.
– A pewnie, ˝e sobie podjad∏em – Batiar wsta∏, wypr´˝y∏
si´ i ziewnà∏ na ca∏à szerokoÊç ogromnego pyska. – Trzeba
umieç o siebie zadbaç.
– Zw∏aszcza jak si´ ordynarnie kradnie – mrukn´∏a pó∏g´bkiem Maja, bo w takim wspania∏ym s∏oƒcu nie bardzo jej si´
chce wszczynaç zajadlejsze spory, nawet z Batiarem. – MyÊla∏am, ˝e jesteÊ owczarek podhalaƒski. A ty jesteÊ po prostu
z∏odziejaszek pospolity.
Có˝, kto potrafi zakr´ciç si´ wokó∏ swoich spraw, ten ˝yje
jak panisko. Batiar mo˝e by to nawet i powiedzia∏, ale nie warto otwieraç pyska do byle kocicy, kiedy jest tak wspaniale i syto. A zresztà, kto Magdzie kaza∏ postawiç ca∏y ten ogromny
makowiec na niskim ogrodowym stoliku – akurat na wysokoÊci nosa Batiara? Trzeba by∏o zobaczyç jej min´, kiedy zorientowa∏a si´, ˝e psisko dojada resztki makowca. No, a us∏yszeç
mo˝na jà by∏o pewnie daleko w lesie za ogrodem. Tylko Dziadek si´ Êmia∏. Te˝ coÊ tam niby mamrota∏, ale tylko tak, dla pozoru. Nie ma co, na Dziadka zawsze mo˝na liczyç.
– Podjad∏em, owszem, nie b´d´ udawa∏, ˝e nie – Batiar nawet nie usi∏uje ukrywaç satysfakcji. – Imieniny to jednak niez∏a rzecz. Nawet ludzie potrafià czasem coÊ dobrego wymyÊliç. Nie mia∏bym nic przeciwko temu, ˝eby Kaja obchodzi∏a
imieniny co tydzieƒ.
22

– Byle mi z tej okazji nie zawiàzywa∏a na szyi takiej idiotycznej kokardki – pisn´∏a Klara i czmychn´∏a przed Rafa∏em
w k´p´ pokrzyw; a niech si´ smarkacz wreszcie poparzy.
– RzeczywiÊcie, z tà czerwonà kokardà wyglàdasz jeszcze
g∏upiej ni˝ zwykle – zamrucza∏a Maja z udanym wspó∏czuciem, ale wyraênie nie bez odrobiny satysfakcji.
– Bo te˝ i po co oni obchodzà imieniny? – Klara wychyli∏a czubek nosa spomi´dzy pokrzyw. – Ja tam nic z tego nie
mam, makowca nie jadam. ˚eby tak przynajmniej podawali
na imieniny marchewk´... – i rozmarzy∏a si´ do tego stopnia,
˝e Rafa∏owi znów uda∏o si´ podpe∏znàç i prawie jà dopaÊç.
– Imieniny... urodziny... Êwi´ta... – Batiar wymrukuje te
kolejne s∏owa, jak gdyby wszystkie znaczy∏y to samo: makowiec. – Sto razy powtarza∏em ci, Klaro – odwróci∏ wreszcie
∏eb do Êwinki morskiej – ˝e trzeba byç wyrozumia∏ym dla dziwactw ludzi. W koƒcu te ich wszystkie Êwi´ta nam przecie˝
nie szkodzà. Czasem, jak widaç, potrafià si´ nawet na coÊ
przydaç. A wielka mi sprawa kokarda na szyi, prze˝yjesz. Ja
obro˝´ nosz´ codziennie i nie narzekam.
– Ka˝dy w koƒcu ma jakieÊ imi´ – pisnà∏ pojednawczo
Rocky – to zwyczajne....
–...ajne, ...ajne... – Szarotka chcia∏a go poprzeç, ale biedna,
jak zwykle, nie zdà˝y∏a. ˚e te˝ zawsze musi si´ tak zagapiç.
– Pewnie, ˝e ka˝dy ma imi´. Ale nie ka˝dy, Szarotko, takie g∏upie, jak twój ukochany. Rocky... te˝ mi imi´! – szczeknà∏ Rumor i pogna∏ w g∏àb ogrodu obsobaczyç kolejnego wróbla, który odwa˝y∏ si´ przysiàÊç na ga∏´zi orzecha. – Wstyd!
Po prostu wstyd! – odwróci∏ si´ jeszcze w biegu.
– To nie jego wina – Szarotka pisn´∏a beksiwie i, jak to
ona, czule przytuli∏a si´ do Rocky’ego. – Kaja oglàda w telewizji te g∏upie kreskówki i w jednej z nich na nieszcz´Êcie
wyst´powa∏ chomik, który mia∏ na imi´ Rocky. No i tak ju˝
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zosta∏o. Nie martw si´, mój w∏ochaczku, mnie tam podobasz
si´ ca∏y, razem z imieniem.
– A co – odcià∏ si´ chomik, wyraênie podtrzymany na duchu przez Szarotk´ – imi´ Rumor brzmi lepiej?
– Lepiej nie lepiej, ale ma sens – jamnik zdà˝y∏ wróciç
spod orzecha, bo wróble nie wytrzyma∏y w koƒcu jego jazgotu i odlecia∏y. – Zawsze by∏em dzielny. Od samego poczàtku.
Mama mówi∏a mi, ˝e ledwie otworzy∏em Êlepka, od razu zaczà∏em robiç w kojcu taki rumor, ˝e Andrzej tak mnie w∏aÊnie
nazwa∏.
– Dawno przesta∏eÊ byç szczeniakiem, ale do rozumu nie
doszed∏eÊ. Kto to widzia∏, ˝eby ca∏y bo˝y dzieƒ uganiaç po
ogrodzie za ptaszkami i jazgotaç jak op´tany? Co tam za
ptaszkami, nawet pszczole nie przepuÊcisz. Magda mówi, ˝e
ty chyba masz g∏ow´ nie ca∏kiem w porzàdku.
– Siedê lepiej cicho i napychaj policzki ziarnem. Trzymajà
ci´ w klatce, boÊ chomik g∏upi jak chomik. Nawet byÊ do domu wróciç nie potrafi∏.
– On wcale nie chcia∏by stàd wychodziç. Bo i po co? ˚eby
ganiaç po ca∏ym ogrodzie jak byle pomylony jamnik? Rocky
woli siedzeç tutaj razem ze mnà. Prawda, w∏ochaczku?
No, Rumor wyraênie dopiek∏ Szarotce do ˝ywego, skoro
odwa˝y∏a si´ wyg∏osiç tak d∏ugie przemówienie. Rocky spojrza∏ na nià z uznaniem, ale nic nie powiedzia∏, bo w∏aÊnie napycha sobie obydwa policzki nowà porcjà pszenicy. Mo˝e
zresztà napycha je sobie w∏aÊnie dlatego, ˝eby nie musieç
jamnikowi odpowiadaç.
Przez d∏u˝szà chwil´ panowa∏a leniwa s∏oneczna cisza.
Tylko Maja, nie jak na rozmarzonà kotk´ przysta∏o, zbyt
energicznie porusza∏a ogonem w jedynie sobie znanym rytmie. Tylko to jedno – takie w∏aÊnie obijanie parapetu ogonem
– zdradza∏o czasem, ˝e nie potrafi ukryç podniecenia.
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– Maaajaaa... – wymrucza∏a wreszcie przeciàgle. Unios∏a
si´ z pe∏nà gracjà i wypr´˝y∏a grzbiet we wspania∏y pa∏àk. –
Maaajaaa... To ci dopiero imi´! Królewskie. Wi´cej nawet:
boskie – zrobi∏a min´ wielkiej kociej damy i doda∏a niedbale:
– Maja, grecka bogini przyrody.
– Dobra, dobra, ty nasza bogini z parapetu – Batiar podniós∏ warg´ w krzywym uÊmiechu. – Nie trzeba koniecznie
przesiadywaç u Andrzeja w bibliotece i wycieraç ogonem kurzu z ksià˝ek, ˝eby staç si´ takà niby-màdrà. Sam s∏ysza∏em,
jak Andrzej mówi∏ Kai, ˝e Maja to nie tylko grecka bogini; to
tak˝e w jakiejÊ tam indiaƒskiej ilozofii...
– ...nie indiaƒskiej, tylko indyjskiej! I nie ilozofii, tylko filozofii, ty pastuchu – prychn´∏a rozwÊcieczona kotka. – Wiem
o tym doskonale: w filozofii indyjskiej maja to znaczy iluzja,
z∏udzenie, pozór i – doda∏a ju˝ spokojniej – i bardzo pot´˝na
si∏a.
– Wiem, wiem, ty iluzjo. Mówi´ przecie˝, ˝e s∏ysza∏em,
jak Andrzej opowiada∏ o tym Kai. Te˝ masz si´ czym chwaliç... Ca∏a w∏aÊnie jesteÊ iluzja i z∏udzenie. Nigdy nie wiadomo, co naprawd´ myÊlisz i czego si´ mo˝na po tobie spodziewaç. Przewa˝nie wszystkiego najgorszego – Batiar podniós∏
si´ leniwie i pocz∏apa∏ do miski. – Iluzja przewrotna – burknà∏ jeszcze, ch∏epczàc wod´.
Maja wypr´˝y∏a grzbiet do tego stopnia, ˝e mog∏oby si´
wydawaç, i˝ jej za chwil´ p´knie. A˝ si´ rozsierdzonej kocicy podnios∏a na plecach sierÊç od szyi po sam ogon.
– Batiar – prychn´∏a – Batiar... takiego imienia Rafa∏ nawet nie próbuje wymówiç. Mo˝e jeszcze nie potrafi, ale raczej
wàtpi´ – po prostu wstyd mu za ciebie.
– O, przepraszam! – owczarek a˝ si´ zach∏ysnà∏ wodà. –
Bardzo przepraszam! To jest sprawa tradycji. Ja jestem pies
Dziadka przede wszystkim. A Dziadek jest ze Lwowa. A ba25

tiar to stare i bardzo pi´kne lwowskie s∏owo.
– Âwi´ta prawda, mój drogi, Êwi´ta prawda. S∏owo jest
lwowskie – Maja odpr´˝y∏a si´, zwin´∏a w k∏´bek i tylko oczy
w s∏oƒcu b∏yskajà jej z∏oÊliwie. – Tyle tylko, ˝e to stare lwowskie s∏owo znaczy po prostu... chuligan, ∏obuz, zwyczajny
ulicznik.
– Po dzisiejszym numerze z makowcem powinno znaczyç
tak˝e: z∏odziejaszek – zachichota∏ Rocky z policzkami pe∏nymi ziarna; rad, ˝e wreszcie mo˝e si´ Batiarowi odciàç za swoje w∏asne imi´, którym tak naprawd´ to wcale nie jest zachwycony.
Wi´ksze zwierzaki nawet nie zareagowa∏y. Mo˝e dlatego,
˝e wdawaç si´ w przepychanki z takim, ot, maciupcim chomikiem po prostu nie uchodzi. A mo˝e dlatego, ˝e Dziadek to
jest Dziadek i ma w tym towarzystwie szczególne prawa. KiedyÊ to z Dziadkiem w ogóle by∏o wspaniale, zw∏aszcza Rumorowi. By∏o tak jeszcze wtedy, kiedy Dziadek kiepsko s∏ysza∏. Ale si´ skoƒczy∏o – Dziadek w∏o˝y∏ sobie do ucha jakiÊ
taki specjalny aparacik i s∏yszy wszystko. Skoƒczy∏y si´ wi´c
dobre czasy dla Rumora. Teraz Dziadek s∏yszy nawet, kiedy
Rumor obgryza cichcem jego pantofle. A tak strasznie lubi je
sobie poobgryzaç! Dziadek kupi∏ mu sztucznà koÊç, ˝eby Rumor da∏ wreszcie tym pantoflom spokój. Ale˝ ci ludzie niemàdrzy – niech sobie sami takie koÊci obgryzajà! Im wszystko
jedno, zjedzà przecie˝ najwi´ksze Êwiƒstwo, nawet szpinak...
Jeden tylko Batiar jest w stanie wybaczyç Dziadkowi dos∏ownie wszystko. S∏owa na niego nie da powiedzieç. No, bo te˝
i Dziadek da∏by si´ za Batiara pokroiç w plasterki. A zanim
sprawi∏ sobie ten ca∏y aparacik do ucha, kiedy jeszcze kiepsko s∏ysza∏ i mo˝na by∏o spokojnie obgryzaç pantofle, tak si´
Dziadek z Batiarem zwàcha∏, ˝e – jak to ludzie mówià – „na
migi” ca∏kiem nieêle nauczy∏ si´ rozumieç psi j´zyk. Ka˝de
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machni´cie uszu pochwyci, ka˝dy rodzaj pomruku i ∏ypni´cia
okiem. No i okr´ci∏ sobie Batiar Dziadka wokó∏ ogona. ˚e te˝
si´ to wielkie psisko nie wstydzi, rozpuszczony jak szczeniak
jaki.
– Ale si´ zaperzy∏eÊ – Klara szczerzy do Batiara d∏ugie
zàbki zza k´py pokrzyw. – Znowu da∏eÊ si´ sprowokowaç
Mai. A˝eÊ si´ wodà zach∏ysnà∏. Stary, a g∏upi.
– Zaraz, zaraz – Szarotka, choç taka nieÊmia∏a i cichutka,
z Klarà to nawet czasem potrafi si´ poprzekomarzaç. – Jak to
w koƒcu jest? Stary to przecie˝ màdry. D∏ugo ˝yje, du˝o widzia∏ i wie. Rocky jest ode mnie tylko troszeczk´ starszy,
a patrzcie...
– Nie bardzo jest na co, ty smarkata g∏upolko – Batiar wykas∏a∏ ju˝ wod´ i z powrotem po∏o˝y∏ si´ na trawie.
– Wi´c jednak stary to màdry – teraz Szarotka wyraênie
usi∏uje przypodobaç si´ owczarkowi, najstarszemu z ca∏ego
towarzystwa.
– I tak, i nie – tak powa˝nà min´ nawet u Batiara niecz´sto
si´ widzi. – I tak, i nie; ró˝nie to bywa.
– Z∏apa∏a ci´! – pisnà∏ uradowany Rocky i powàcha∏ czule
Szarotk´. – Z∏apa∏a ci´: nie masz zdania!
– Ja tylko nie mam pewnoÊci – mruknà∏ Batiar bardzo serio. – PewnoÊç wcale nie musi oznaczaç màdroÊci, cz´sto bywa wr´cz przeciwnie.
– Prosz´, prosz´ – Rocky atakuje dalej. – A ja w∏aÊnie na
przyk∏ad teraz jestem pewien, ˝e jest dzieƒ, póêne popo∏udnie, i ˝e potem b´dzie noc.
– A czy jesteÊ tak˝e pewien, ty mikrusie, ˝e rano Kaja nie
zapomni zmieniç ci w miseczce wod´?
– No, czy ja wiem, zwykle nie zapomina. Ale je˝eli zaÊpi
po tych swoich imieninowych szaleƒstwach i pobiegnie do
szko∏y w ostatniej chwili... – Rocky spuÊci∏ z tonu.
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– A w∏aÊnie... – Batiar ∏ypnà∏ podejrzliwie w stron´ Mai,
czy ta paskuda znowu nie wejdzie mu w s∏owo jakàÊ z∏oÊliwoÊcià. Lecz nie, kotka chyba rzeczywiÊcie przysn´∏a. – A w∏aÊnie... – powtórzy∏ wi´c z jeszcze powa˝niejszym wyrazem
pyska. – Pewnym mo˝na byç tylko tego, co jest na pewno. No
i Dziadka, oczywiÊcie – doda∏ – ale to si´ rozumie samo przez
si´. Nad ca∏à resztà warto si´ zawsze zastanowiç, czy aby jest
tak niezachwianie pewna. Tylko g∏upia sroka, którà Rumor
w∏aÊnie obszczekuje, jest pewna zawsze i wszystkiego. Tego
zw∏aszcza, co z góry sama o czymÊ sàdzi.
W ogrodzie zrobi∏o si´ zamieszanie. Imieninowi goÊcie
Kai wylegli na taras i pomagajà solenizantce w sprzàtaniu
resztek po przyj´ciu. OczywiÊcie poza resztkami makowca –
te Batiar sprzàtnà∏ osobiÊcie do ostatniej kruszyny.
– Kaju, zabieraj zwierzaki do domu – g∏os Andrzeja s∏ychaç na ca∏y ogród. Grube ma to g∏osisko i donoÊne, prawie
jak Batiar, chocia˝ to tylko cz∏owiek. – Poszukaj Klary,
gdzieÊ si´ znowu zaszy∏a przed Rafa∏em. PoÊpiesz si´, póêno
si´ robi, na zwierzaki najwy˝szy czas.
– Na zwierzaki... – Maja zeskoczy∏a z rozkosznie nagrzanego parapetu i z podniesionym w gór´ ogonem ruszy∏a przez
taras w stron´ domu. – Na zwierzaki... – pomrukuje gniewnie.
Do siebie to s∏odziutko – Kajuniu, Rafa∏ku – imieniny sobie
urzàdzajà, a o nas to, ot, zwierzaki po prostu. JakbyÊmy imion
nie mia∏y.
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– No i jak tam? Wod´ wam dziÊ rano Kaja zmieni∏a?
– Zmieni∏a, zmieni∏a – zaspanym g∏osem chrzàknà∏ Rocky.
Wtuleni z Szarotkà w siebie wyglàdajà oboje niczym puchata
przytulanka. Najwyraêniej posypiajà jeszcze troszeczk´ po
Êniadaniu. – A wiesz, Batiar – Rocky szerzej otworzy∏ paciorkowate oczka – wczoraj to mi jednak troch´ strachu nap´dzi∏eÊ. Wcale nie by∏em ju˝ taki pewien, czy Kaja przed szko∏à
nie zapomni w poÊpiechu o Êwie˝ej wodzie dla nas.
– A widzisz? – Batiar wydaje si´ bardzo rad, dumny z wyników wczorajszej lekcji. – Nigdy nie nale˝y byç wszystkiego pewnym...
– ...bo mo˝na wyjÊç na g∏upa – mrukni´cie dosz∏o z g∏´bi
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rozrzuconej jeszcze poÊcieli Kai, widaç rzeczywiÊcie musia∏a
troch´ zaspaç i bardzo si´ Êpieszy∏a do szko∏y; tym ∏adniej, ˝e
nie zapomnia∏a o wodzie dla chomików. Mimo ˝e taka przecie˝ – prawd´ mówiàc – ba∏aganiara. Spod fa∏dów koca wygramoli∏a si´ Maja. Ziewn´∏a przeciàgle raz i jeszcze raz,
otrzàsn´∏a futerko. Zeskoczy∏a na pod∏og´, mrukn´∏a coÊ
w rodzaju – ... bo na g∏upa... – i z pe∏nà gracjà ruszy∏a ku
drzwiom.
– Chocia˝ raz przyzna∏aÊ Batiarowi racj´ – zachichota∏a ze
swego kàta Klara. Czy˝byÊ si´ êle czu∏a?
– Czuj´ si´ Êwietnie. Zw∏aszcza kiedy si´ od was wynosz´
– tym razem ziewni´cie Mai by∏o bardziej na pokaz ni˝ z rzeczywistej potrzeby. – A swojà drogà ciebie, Rocky, to nawet
Batiar jest w stanie czegoÊ po˝ytecznego nauczyç.
Wyglàda∏o na to, ˝e chce coÊ jeszcze dodaç, ale z biblioteki rozleg∏ si´ w∏aÊnie przyciszony stukot. To znaczy, ˝e Andrzej siad∏ ju˝ przy maszynie do pisania. Kotka przyspieszy∏a
kroku; ale nie za bardzo – niech si´ im nie wydaje, ˝e tak jej
spieszno do pana.
– O, ju˝ zaczà∏! – Klara skrzywi∏a pyszczek. – To si´
w g∏owie nie mieÊci, jak on wczeÊnie bierze si´ do pisania.
Kiedy normalne zwierz´ta powinny sobie jeszcze troch´ pospaç, Andrzej od Êwitu zaczyna stukaç w t´ swojà maszyn´.
Ludzie sà jednak do niczego.
Maja, choç by∏a ju˝ w bibliotece, z pewnoÊcià musia∏a to
us∏yszeç. Za wiele sobie ta byle Êwinka pozwala! Kotka bezszelestnie pojawi∏a si´ znowu w progu pokoju i przysiad∏a ca∏a nabzdyczona. Tylko jej wielkie kocie oczy b∏yszczà czujnie. Maja – choç taka na pozór oboj´tna – Andrzeja gotowa
zawsze broniç do upad∏ego.
– CoÊ s∏ysza∏am! S∏ysza∏am! – udajàc, ˝e nie dostrzega powrotu Mai, Klara wyskoczy∏a z kàta dumna, ˝e chocia˝ raz
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wie wi´cej ni˝ pozostali. – Kaja cz´sto bierze mnie do biblioteki Andrzeja i tam w∏aÊnie pods∏ucha∏am. Wiem wszystko!
Ona tak˝e ma ju˝ dosyç tego, ˝e jej tato pisze ksià˝ki tylko dla
doros∏ych. I to dla niektórych ledwie – dla tych, którzy tak jak
on majà kr´çka na punkcie tego g∏upiego teatru. Zupe∏nie jak
gdyby sami nie potrafili rozejrzeç si´ dooko∏a. Ju˝ wol´, kiedy Andrzej oglàda telewizj´. Wtedy przynajmniej przestaje
stukaç w maszyn´ i mo˝na chwil´ odetchnàç. Ale w telewizji
te˝ tylko teatry oglàda, ju˝ ca∏kiem mu si´ pomiesza∏o.
– CoÊ ty si´ tak rozgada∏a? – fukn´∏a Maja. – A niech sobie oglàda teatry. Co ci to szkodzi? Zawsze to lepsze, ni˝ kiedy Kaja gapi si´ na bajki o zwierz´tach. Wed∏ug tych tam
g∏uptaków z telewizji, zwierzaki w bajkach koniecznie muszà
byç Êmieszne i pokraczne. Obrzydzenie bierze... Ale coÊ ty,
Klarciu, w∏aÊciwie w bibliotece pods∏ucha∏a?
Jaka nagle przymilna... Ni stàd, ni zowàd – Klarciu. Ta kocica potrafi byç jednak wstr´tnie przewrotna. Batiar nie ma co
do tego najmniejszych wàtpliwoÊci. Przecie˝ nie chodzi jej
o ˝adne serdecznoÊci i przymilanki, a tylko o to, by z naiwnej
morskiej Êwinki wyciàgnàç wszystko.
– A w∏aÊnie, w∏aÊnie! – Klara jest zachwycona, bo niecz´sto si´ zdarza, by zwierzaki s∏ucha∏y jej z takà uwagà. – Niczego nie spostrzegliÊcie ostatnio? Kai nagle przesta∏o przeszkadzaç to wieczne stukanie jej taty na maszynie. I w∏aÊnie
ja wiem dlaczego! Tylko ja! – Klara zrobi∏a d∏ugà przerw´
i bardzo dok∏adnie wyciera sobie ∏apkà koniuszek nosa. Zupe∏nie jak gdyby akurat w tej chwili dosta∏a kataru.
– I co si´ tak trzesz po nosie? Wypiszcz wreszcie swoje –
ogon Mai rytmicznie uderza w pod∏og´. Nie ma wàtpliwoÊci,
˝e gdzieÊ tam w g∏´bi, pod futerkiem, kotka a˝ dr˝y z ciekawoÊci.
Klara stan´∏a na tylnych ∏apkach i wypr´˝y∏a si´ na ca∏à
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swojà – niezbyt imponujàcà – wysokoÊç. Niespiesznie rozejrza∏a si´ po wszystkich zebranych razem i po ka˝dym z nich
z osobna, i jeszcze raz po wszystkich od poczàtku. Kiedy cisza stawa∏a si´ ju˝ rzeczywiÊcie trudna do zniesienia, a przed∏u˝anie jej nie przynios∏oby dodatkowego efektu, Klara odezwa∏a si´ wolno i na tyle powa˝nie, na ile w ogóle pozwala jej
na to piskliwy g∏osik:
– Otó˝ s∏ysza∏am, jak Kaja namówi∏a Andrzeja, ˝eby
w koƒcu napisa∏ porzàdnà ksià˝k´: dla dzieci.
– Bujasz – Rocky lekcewa˝àco fiknà∏ kozio∏ka na swej malutkiej huÊtawce. – Na pewno bujasz. Andrzej jest za stary,
˝eby móg∏ coÊ z dzieci zrozumieç.
– ...eci, ...eci – skwapliwie przytakn´∏a Szarotka, choç, jak
zwykle, spóêni∏a si´ i nic z tego nie wysz∏o.
– Wi´cej wam powiem – Klara wcià˝ na tylnych ∏apkach
usi∏uje wypr´˝yç si´ bardziej, ni˝ wynosi ca∏a jej wysokoÊç. –
Szcz´ki wam opadnà: to ma byç ksià˝ka o... – Êwinka morska
znów nieznoÊnie d∏ugo zaj´∏a si´ w∏asnym noskiem. Wreszcie
wypali∏a:
– To ma byç ksià˝ka o zwierzakach!
I ca∏emu towarzystwu rzeczywiÊcie opad∏y szcz´ki. Rumorowi a˝ j´zyk wysunà∏ si´ prawie do pod∏ogi. Niewielka to
zresztà sztuka u jamnika, zw∏aszcza króliczego, który g∏ow´
nosi od pod∏ogi nie wy˝ej ni˝ chomiczy podskok.
– No, skoro ju˝ wiecie tyle, to dowiedzcie si´ jeszcze wi´cej – Maja ruszy∏a od progu, bez poÊpiechu przedefilowa∏a
przez ca∏y pokój, przystan´∏a dopiero przed ∏ó˝kiem Kai i d∏ugo – stanowczo zbyt d∏ugo jak na cierpliwoÊç jej towarzyszy
– ostrzy sobie pazury o por´cz. Wreszcie wskoczy∏a na ko∏dr´
i dopiero po paru pow∏óczystych machni´ciach j´zykiem futerka odezwa∏a si´, umiej´tnie stopniujàc wyra˝enie:
– Wszystko, co mówi Klara, to prawda. Ale nieca∏a – zno32

wu przerwa∏a na jeszcze par´ liêni´ç. – To b´dzie ksià˝ka dla
dzieci i rzeczywiÊcie o zwierz´tach. Ale najwa˝niejsze jest to,
˝e b´dzie to ksià˝ka... o nas.
Cisza zaleg∏a taka, ˝e niemal da∏o si´ s∏yszeç, jak w akwarium Welonkom falujà ogony. Nawet Bojownik na chwil´ zapomnia∏ pyszniç si´ swojà olÊniewajàcà grzbietowà p∏etwà
i stanà∏ w wodzie bez ruchu z pyszczkiem niemal przyklejonym do szyby. Maja rozejrza∏a si´ woko∏o i z trudem powstrzyma∏a si´ od mruczenia; nie b´dzie sobie ca∏e to ta∏atajstwo wyobra˝aç, jakà przyjemnoÊç sprawi∏o kotce wprowadzenie ich w a˝ takie os∏upienie. Trzeba na to bardzo uwa˝aç
– nigdy nie wolno dopuÊciç, aby sobie za wiele wyobra˝ali.
– Bredzisz! – Rumor mlasnà∏ wywalonym dotàd j´zorkiem
i obliza∏ si´ zamaszyÊcie. – Bredzisz! Skàd niby mia∏abyÊ
wiedzieç?
– To ca∏kiem proste – Maja z godnoÊcià zachowa∏a oboj´tnoÊç. Zawsze pami´ta o tym, by nosiç si´ z klasà. – Andrzej
napisa∏ ju˝ kilka rozdzia∏ów i da∏ je Kai do przeczytania. Tak
na prób´, czy si´ jej spodobajà i czy warto pisaç dalej. Przycupn´∏am na por´czy fotela, kiedy Kaja te rozdzia∏y czyta∏a.
A ona lubi sobie czytaç pó∏g∏osem, wi´c s∏ysza∏am wszystko.
– No i co?
– Jest tam coÊ o mnie?
– A o mnie?
Zwierzaki pytajà chórem, przekrzykujàc si´ wzajem i jeden przez drugiego starajà si´ dopchaç jak najbli˝ej kotki. Nawet maleƒkie Molinezje zaprzesta∏y gonitwy wÊród wodorostów, ˝eby nie wspomnieç o Welonkach, które wr´cz zrezygnowa∏y z falowania ogonami.
– O ka˝dym coÊ si´ tam znajdzie. Ale... – tu Maja zawiesi∏a g∏os – ale nie o ka˝dym ca∏kiem pochlebnie.
Po oczach zwierzaków widaç, jak w jednej chwili ka˝de
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z nich b∏yskawicznie i bardzo dok∏adnie przypomnia∏o sobie
wszystkie swoje najgorsze przewiny.
– Znowu mam k∏opot – j´kn´∏a Klara i jak wczeÊniej pr´˝y∏a si´ ponad w∏asnà miar´, tak teraz skurczy∏a si´ w ma∏à nastroszonà kulk´. – Je˝eli Andrzej przyczepi si´ w ksià˝ce do
tego, ˝e czasem zostawi´ na dywanie jakiÊ maleƒki bobek i je˝eli potem ka˝de dziecko b´dzie mog∏o o tym przeczytaç, to ja
mu chyba w nocy znowu powygryzam dziury w skarpetce.
– A wygryzaj, wygryzaj. B´dzie mia∏ o czym napisaç.
Rumor k∏apnà∏ z´bami z takà zawzi´toÊcià, jak gdyby Maja nie by∏a mimo wszystko jego domowà kole˝ankà, tylko
zwyk∏à, obcà, spotkanà na ulicy kotkà, którà nale˝y przynajmniej porzàdnie postraszyç. Nie to, ˝eby mu si´ nagle zrobi∏o
a˝ tak ˝al Klary, której Maja w∏aÊnie dopiek∏a do ˝ywego. Rumor ma przede wszystkim swoje w∏asne powody do tej nag∏ej
irytacji. W koƒcu nieg∏upi i wie dobrze, ˝e i jemu – a mo˝e
zw∏aszcza jemu – sporo si´ ostatnio zebra∏o za uszami. To
szczekanie od rana do wieczora po ca∏ym ogrodzie w gonitwie za ptakami. To obsikiwanie w zawody z Batiarem ja∏owca przed domem, a˝ ca∏y z˝ó∏k∏ doszcz´tnie. O kapciach
Dziadka wr´cz szkoda wspominaç.
G∏oÊne i przeciàg∏e ziewni´cie Rumora przerwa∏o wreszcie
nieznoÊnà cisz´. Jak to u niego zawsze, kiedy jest zdenerwowany.
– E tam, kocie gadanie! – warknà∏. – Te˝ coÊ; co cz∏owiek,
a do tego doros∏y, mo˝e napisaç o zwierz´tach? Co taki
w ogóle potrafi zrozumieç i wiedzieç o nas? No, mo˝e bym
nawet i uwierzy∏, gdyby to pisa∏ Rafa∏ – te˝ tylko cz∏owiek,
ale na razie cz∏owieczek; maleƒki – to si´ z nami troch´ jeszcze dogadaç potrafi. Ale doros∏y? Bzdura! Z doros∏ymi to nie
tylko nie pogadasz – oni nie rozumiejà nawet i po∏owy z tego,
co si´ im na migi pokazuje.
34

– Ju˝ ty si´, Rumor, nie bój. Tyle, co Andrzej o tobie wie,
ca∏kiem wystarczy, aby ci´ nieêle obsmarowaç. Zresztà – Maja mija∏a ju˝ próg pokoju – zresztà mam nadziej´, ˝e nie tylko ciebie...
Wynios∏a si´ na dobre. Po chwili z biblioteki dobiega∏o ju˝
nie tylko Andrzejowe stukanie w maszyn´ do pisania. Wyraênie s∏ychaç by∏o tak˝e g∏oÊne mruczenie Mai. Pewnie, zaraza,
siedzi na biurku, tu˝ obok maszyny i wgapia si´ w Andrzeja
tymi swoimi niebieskimi oczyskami. Byle si´ przypochlebiç.
Byle go, jak zwykle, przekabaciç i nawet w ksià˝ce znaleêç
si´ przed wszystkimi innymi zwierzakami. Jako jego ukochana koteczka, oczywiÊcie. Nie ma co – znowu k∏opot.
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– Tego ju˝ za wiele! – Maja wÊciekle wali ogonem o pod∏og´. – Wszystko znios´, do chomików ju˝ nawet przywyk∏am. Ale ˝eby m y s z y do domu sprowadzaç? To ju˝ doprawdy przechodzi wszelkie poj´cie!
– To idê, wygarnij to swemu panu, swojemu ukochanemu
Andrzejowi – Batiar sili si´ na ironi´, o którà temu poczciwcowi nie∏atwo. – On sam przecie˝ kupi∏ Kai te myszki i w∏asnor´cznie tu przyniós∏ razem z terrarium.
– Bo mu Kaja tak dziur´ w brzuchu wierci∏a, ˝e ju˝ nie
móg∏ wytrzymaç – Maja, jak zwykle, zajadle broni Andrzeja.
– A ten twój ca∏y Dziadek te˝ go razem z Kajà nieêle mordowa∏. ˚e co to niby szkodzi, ˝e w nagrod´ za stopnie, ˝e to ta36

kie – a˝ trudno powtórzyç – mi∏e zwierzàtka. A przecie˝ wiadomo, o co chodzi: omota∏a Dziadka smarkula i tyle.
– Dobra, dobra – kiedy Maja zacz´∏a w ca∏à t´ afer´ mieszaç Dziadka, Batiar nagle zmieni∏ ton i sta∏ si´ wobec kotki
a˝ przesadnie pojednawczy. – Zresztà, wed∏ug mnie, myszki
rzeczywiÊcie nikomu nie przeszkadzajà.
Raz jeszcze uwa˝nie przyjrza∏ si´ parce, która skulona
i wystraszona przycupn´∏a w kàcie nowiutkiego terrarium.
Klara te˝ przydrepta∏a bli˝ej. Powàcha∏a przez szyb´. Wyraênie si´ nad czymÊ zastanawia.
– Pewnie, ˝e nie przeszkadzajà. Tylko... – podrapa∏a si´
∏apkà po nosie – coÊ si´ tutaj nie zgadza. Kiedy mieszka∏am
jeszcze w sklepie zoologicznym, tam te˝ by∏y bia∏e myszki.
A w∏aÊnie – b i a ∏ e! Ludzie nawet tak je nazywajà: bia∏e
myszki. Tak jak ta jedna tutaj, ten ch∏opak – bielutki ca∏y. Ale
druga, patrzcie – przecie˝ ona jest zupe∏nie czarna!
– I to ju˝ w∏aÊnie bezczelnoÊç wyjàtkowa! – oczy Mai zrobi∏y si´ ca∏kiem okràg∏e ze z∏oÊci. – Po to jest czarna, ˝eby jà
w nocy jeszcze trudniej by∏o dopaÊç.
Kotka szerokim ∏ukiem obesz∏a terrarium myszek i ruszy∏a ku drzwiom.
– Mi∏ego towarzystwa ˝ycz´. Ale beze mnie. Szybko mnie
tutaj nie zobaczycie.
– A idê, idê! P´dê do Andrzeja na biurko! Mo˝e wymruczysz, ˝ebraczko, ˝eby coÊ pochlebnego o tobie napisa∏. – Mimo ataku, w g∏osie Rumora wcià˝ jednak pobrzmiewa nutka
niepokoju. Co te˝ tam o nim Andrzej napisze? Nie ma co,
pewnie suchej nitki na jamniku nie zostawi.
– Mo˝e i wymrucz´ – dobieg∏o ju˝ z przedpokoju, po kociemu dra˝niàce, pow∏óczyste. – Te˝ spróbuj...
Rumor woli udaç, ˝e nie s∏yszy. Podszed∏ do terrarium i
przyglàda si´ parze myszek. Dziwnej parze – bia∏o-czarnej.
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– Mnie tam obce sà wszelkie segregacje ze wzgl´du na kolor futerka. W koƒcu jestem psem cywilizowanym. – Batiar
roz∏o˝y∏ si´ obok Rumora z nosem przy samej szybie terrarium. – Ale co prawda, to prawda. Ojciec mi opowiada∏, bo ja
sam gór ju˝ nie widzia∏em, urodzi∏em si´ tutaj nad morzem.
Ale ojciec jeszcze pasa∏ za m∏odu w Tatrach owce. I kiedy
tam na hali pilnowali stada, nikt nie mia∏ wàtpliwoÊci, co myÊleç o czarnej owcy...
Owczarek raz jeszcze spojrza∏ na czarnà myszk´ z odrobinà dezaprobaty i nie bez pewnej satysfakcji przeciàgnà∏ j´zykiem po swoim wspania∏ym, falistym bia∏ym futrze.
– Bzdury! Bzdury! – pisn´∏a czarna myszka z pewnà nieÊmia∏oÊcià, ale stanowczo; mo˝na by powiedzieç, ˝e z determinacjà.
– ˚adne bzdury – mruknà∏ pob∏a˝liwie Batiar i nawet nie
uniós∏ ∏ba sprzed terrarium. Widaç jednak, ˝e si´ z czarnà
myszkà tylko przekomarza. – Powszechnie wiadomo, jakie
damy majà charaktery. O, widzia∏aÊ ju˝ Maj´, szkoda gadaç...
I to w∏aÊnie charakter przeÊwituje pewnie poprzez twoje czarne futerko.
– Otó˝ to! – Rumor szczekliwie wpad∏ Batiarowi w s∏owo.
– Twój ch∏opak jest jednak bia∏y. Nic dziwnego: to jest w∏aÊnie sprawa charakteru m´skiego.
Teraz nie wytrzyma∏ i Bia∏asek:
– Bzdury! Bzdury! – zapiszcza∏ mikrus na ca∏e terrarium. –
G∏upi jamnik! Powtarza s∏owo w s∏owo za swoim panem.
Sam s∏ysza∏em: kiedy nas Andrzej kupowa∏, poprosi∏ tego pana ze sklepu zoologicznego, ˝ebym ja by∏ bia∏à myszkà, ale
˝eby dziewczynk´ dla mnie wybraç koniecznie spoÊród myszek czarnych. I obydwaj ze sprzedawcà Êmiali si´ g∏upio, ˝e
Andrzej b´dzie móg∏ ponabijaç si´ z Kai charakteru, niby to
czarnego, bo te˝ przecie˝ dziewczyna.
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Bia∏as jest rzeczywiÊcie rozsierdzony. ˚al mu Czarnuszki,
która sama nawet mo˝e i mniej si´ tym wszystkim przejmuje,
a mo˝e tylko dla niepoznaki kr´ci si´ na malutkiej mysiej karuzeli i udaje, ˝e nic jà to nie obchodzi. Lecz Bia∏asek jest rycerski. A˝ podskoczy∏ do szyby i opar∏ si´ o nià przednimi
∏apkami.
– Niby pies – pisnà∏ – a powtarza za panem jak papuga. Lepiej spróbuj pokr´ciç si´ na karuzeli jak Czarnuszka. Spójrz
jaka zgrabniutka, ty króliku g∏upi.
O, tu ju˝ Bia∏as wyraênie przesadzi∏! Maleƒki, ˝e ledwie
go widaç w trocinach, a b´dzie jamnikowi wymyÊla∏, i to d∏ugow∏osemu. To co, ˝e Rumor istotnie jest z jamników najmniejszy? Co, ˝e króliczy?! I tak przy tym bia∏ym mikrusie
wyglàda, nie przymierzajàc, jak Batiar. No, prawie.
– W porzàdku – owczarek szturchnà∏ jamnika nosem. –
Daj ju˝ spokój – doda∏ i zwróci∏ si´ do myszek:
– Witajcie w domu.
Bia∏asek jest jeszcze troch´ naburmuszony, ale wyraênie
si´ odpr´˝y∏. Podbieg∏ do Czarnuszki i czule obwàcha∏ jej
czarne futerko. Niech wszyscy widzà, ˝e bardzo mu si´ podoba. W∏aÊnie taka czarniutka i tak pi´knie po∏yskliwa. CoÊ jej
mo˝e i szepnà∏, a mo˝e tylko liznà∏ w uszko – w ka˝dym razie obydwie myszki odwróci∏y si´ w stron´ zwierzaków i pisn´∏y chórem:
– Witajcie.
A Czarnuszka ju˝ sama doda∏a:
– Z nami nie b´dziecie mieli k∏opotów. Mo˝e si´ nawet zaprzyjaênimy.
– K∏opoty... – westchn´∏a Klara. – Ja zawsze mam jakieÊ
k∏opoty. Paskudne s∏owo: k∏opoty, specjalnoÊç Magdy. Niby,
˝e te k∏opoty ma ze mnà. Niech no tylko znajdzie choçby jeden mój bobek na dywanie, od razu zaczyna od poczàtku.
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– Bo po co plàczesz si´ po ca∏ym domu? – wtràci∏ si´ Rocky. – My z Szarotkà siedzimy sobie w klatce i nikt z nami k∏opotu nie ma. Wasze terrarium jest troch´ mniejsze, ale myszkom przecie˝ wystarczy. – Rocky dla zwi´kszenia efektu
przerwa∏ na moment i doda∏ niedbale: – Ka˝dy w koƒcu ma
w∏aÊciwy sobie Êwiat i wymiar.
Szarotka popatrzy∏a na niego z niek∏amanym podziwem.
Ten Rocky jak coÊ powie, to ju˝ powie.
– Niech si´ wam nie wydaje, ˝e siedzenie w kàcie cokolwiek za∏atwia – Klara nawet nie zwróci∏a uwagi na z∏otà myÊl
chomika. – Nie wyobra˝acie sobie, ile czasu Kaja musia∏a
prosiç mam´, ˝eby Andrzej móg∏ was kupiç. „Ca∏e mieszkanie b´dzie cuchnàç myszami”, powtarza∏a Magda w kó∏ko.
Kaja musia∏a solennie obiecaç, ˝e b´dzie wam codziennie
zmieniaç trociny.
– Bo te˝ ta ca∏a Magda potrafi byç po prostu bezczelna! –
twardo zawyrokowa∏ Rocky. – Niech no tylko Kaja choç raz
zapomni o zmianie naszych trocin, ju˝ Magda kr´ci nosem, ˝e
„wszystko tu Êmierdzi”.
– Bierz, Rocky, przyk∏ad ze mnie – Rumor odwróci∏ si´ do
chomika. – Bierz przyk∏ad i nie przejmuj si´. Gdyby ludzie
mieli normalny w´ch... Gdyby mieli nawet – no, nie mówi´,
˝eby zaraz a˝ psi, ale po prostu normalny – toby Magda czu∏a, jak Andrzej paskudnie cuchnie tym Êwiƒstwem, którym
wyciera twarz po goleniu. A ona sama mu t´ wod´ koloƒskà
kupuje i jeszcze mówi, ˝e ∏adnie pachnie.
Obydwie myszki s∏ucha∏y uwa˝nie. Widaç, chcà si´ jak
najwi´cej dowiedzieç o domownikach. Zawsze to lepiej wiedzieç, z kim b´dziemy musieli mieç do czynienia.
– W sumie ludzie sà w∏aÊciwie nieszkodliwi, oczywiÊcie
tylko w wi´kszoÊci. Za to niektórych, choç to wyjàtki, mo˝na
nawet pokochaç – mruknà∏ Batiar i spojrza∏ przed siebie wzro40

kiem tak rozmarzonym, ˝e ani chybi pomyÊla∏ o Dziadku.
– Ludzie, pó∏ biedy, ale ta kocica... – pisn´∏a Czarnuszka
i na samo wspomnienie Mai zl´kniona mocniej przywar∏a do
Bia∏aska.
– To prawda – przytakn´∏a Klara. – Z Majà nie jest si´ ∏atwo zaprzyjaêniç. Kpi i dogryza bez przerwy. Mam z nià same k∏opoty. W∏aÊciwie tylko Batiar...
– Co Batiar? Co Batiar? – w Rumora wstàpi∏a psia solidarnoÊç. – Nie s∏yszysz, jak Batiar stale si´ z Majà k∏óci? Dos∏ownie o wszystko.
– E tam. Tobie si´ wydaje, ˝e Êwinka morska od razu musi byç naiwna. K∏ócà si´, to prawda, ale ja wiem doskonale, ˝e
to wszystko tylko dla zachowania pozorów i form towarzyskich. ˚e niby ˝yjà jak pies z kotem. Ale jak Maja mia∏a koci´ta, to kto si´ nimi opiekowa∏? No kto?
Batiar uda∏, ˝e gryzie go pch∏a i ca∏à uwag´ skupi∏ na
szczypaniu z´bami futra. Niech lepiej nie udaje – nosi przecie˝ obro˝´ przeciw pch∏om. Ze wstydu tak udaje. Niby pies,
a koci tata.
– Trzeba wam wiedzieç – ciàgnie bezlitoÊnie Klara – ˝e jak
tylko koci´ta podros∏y, Maja bez przerwy podrzuca∏a je Batiarowi. A on, g∏upie psisko, piastowa∏ koci´ta jak najczulsza
niaƒka. To brzuszki wyliza∏, a to szeregiem wyprowadzi∏ do
ogrodu na spacer i jeszcze ∏apà zagania∏, ˝eby sz∏y równo jedno za drugim. A wieczorem to rozk∏ada∏ si´ jak w∏ochata kanapa i ani drgnà∏, kiedy maluchy moÊci∏y si´ i mrucza∏y opatulone jego kud∏ami. Mai by∏o w to graj – mog∏a spokojnie
wymykaç si´ z domu na polowanie. O, przepraszam...
Klara zbyt póêno zorientowa∏a si´, ˝e strzeli∏a straszliwe
g∏upstwo. Z∏owieszcze s∏owo – polowanie – w jednej chwili
z przera˝enia wr´cz sparali˝owa∏o myszki.
– Przepraszam. Naprawd´ przepraszam – Klarze rzeczywi41

Êcie jest bardzo przykro i troch´ wstyd, ˝e tak paln´∏a bez namys∏u. – Zresztà akurat wy nie macie si´ o co martwiç.
W koƒcu z tà siatkà, którà Andrzej przykry∏ wasze terrarium,
najsprytniejsza kocica sobie nie poradzi.
– Ja tam jestem ostatni do tego, ˝eby broniç Maj´ – na
wszelki wypadek Batiar woli podkreÊliç brak zbytniej komitywy z kotkà. – Ale, jak mawia Dziadek, co prawda, to prawda. Wi´c chyba przyznasz Klaro, ˝e nasza wredna kocica da
si´ jednak szanowaç. Ma charakter. Nikt jej nie wmówi, co
ma robiç. Ona jest naprawd´ niezale˝na.
Klara tylko prychn´∏a pogardliwie.
– W∏aÊnie ˝e tak. I to najbardziej niezale˝na z nas wszystkich – upiera∏ si´ Batiar. – To, ˝e ty, Klaro, zostawiasz bobki
gdzie popadnie, to jeszcze nie jest niezale˝noÊç. A pomyÊl tylko: Magda mo˝e choçby stanàç na g∏owie i sto razy w kó∏ko
rozkazywaç coÊ Mai – a ona i tak zrobi to, na co sama ma
ochot´. Magda narzeka, ˝e kotka niepos∏uszna. A ona jest
w∏aÊnie n i e z a l e ˝ n a. Zresztà, to mo˝e nie najlepszy przyk∏ad – kto widzia∏, ˝eby dwie samiczki umia∏y si´ z sobà dogadaç?... Ale Maja przecie˝ nie zawsze s∏ucha nawet Andrzeja, chocia˝ tak go lubi, ˝e potrafi godzinami siedzieç na jego
biurku i mruczeç, kiedy pisz´ t´ swojà kolejnà ksià˝k´.
– Bo chce, ˝eby o niej dobrze napisa∏ – wypali∏a ze z∏oÊcià
Klara. Ze z∏oÊcià, ale po jej g∏osie mo˝na wyczuç, ˝e troch´
zazdroÊci kotce komitywy z Andrzejem i wcià˝ martwi si´,
aby o niej samej czegoÊ paskudnego w tej ksià˝ce dzieciom
nie doniós∏. Czy˝ mo˝na wierzyç cz∏owiekowi, a jeszcze do
tego m´˝czyênie? Taki to gotów Êwink´ morskà w∏asnej córki przed ludêmi obsmarowaç. – Jeszcze si´ przekonacie –
Klara zwróci∏a si´ z powrotem do myszek – jeszcze zobaczycie, jak Maja lubi si´ podobaç. Za wszelkà cen´. Wylizuje si´
w nieskoƒczonoÊç, a potem wskakuje Andrzejowi na biurko,
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mruczy, mru˝y oczy i siedzi tak przed nim w bezruchu, jakby
Andrzej nie by∏ pisarzem tylko rzeêbiarzem jakimÊ.
Rumor zaskowyta∏ z∏oÊliwie:
– Je˝eliby chcia∏a, ˝eby jà rzeêbiç, to zanim zacznie pozowaç, powinna obedrzeç si´ ze skóry. Wac∏aw, ten rzeêbiarz,
który czasem przyje˝d˝a z W∏och do Magdy i Andrzeja, opowiada∏, ˝e rzeêbi tylko go∏e.
– E tam, wszystko jedno jakie rzeêbi. I tak trudno potem
poznaç, co w∏aÊciwie wyrzeêbi∏. Widzia∏eÊ t´ marmurowà
g∏ow´, którà przywióz∏ Andrzejowi w prezencie? J´zor wystaje jej z g´by d∏ugi taki i paskudny jak, nie przymierzajàc,
koci ogon. Wszystko si´ chyba temu Wac∏awowi pomiesza∏o.
A Andrzej ca∏y szcz´Êliwy – postawi∏ ten marmurowy ∏eb
z wywalonym j´zorem w bibliotece, wstyd patrzeç.
Rumor siedzi zamyÊlony. Swojà drogà nie zaszkodzi∏oby,
gdyby tak ktoÊ t´ kocic´ rzeczywiÊcie ze skóry obdar∏...
– Od rzeêbiarza bardziej ju˝ podoba mi si´ ten operator filmowy, który przyje˝d˝a do nas kr´ciç z Magdà programy dla
dzieci. Mo˝e i was te˝ kiedyÊ sfilmuje, chocia˝ jesteÊcie takie maleƒkie – doda∏a Klara wprawdzie serdecznie, ale
z odrobinà wy˝szoÊci wobec myszek. – Nas wszystkich ju˝
w telewizji pokazywali. Nawet Rumor nieêle wyglàda∏, jak na
jamnika oczywiÊcie, króliczego zresztà.
– Ale trudno nas by∏o rozpoznaç – Rumor w∏àczy∏ si´
czym pr´dzej, aby zag∏uszyç s∏owo króliczy, które z∏oÊliwa
Klara wypowiedzia∏a szczególnie g∏oÊno. – Trudno by∏o nas
poznaç, bo w telewizorze nie ma zapachów. Mo˝e popsuty.
– Naprawd´ nie ma zapachów? – myszki to zaintrygowa∏o.
– Same obrazki i g∏osy? To do niczego...
– Ju˝ lepiej wy o zapachach nie wspominajcie... – Klara
wyszczerzy∏a zàbki. – Módlcie si´, ˝eby Kaja nie zapomina∏a
zmieniaç wam trocin, ot co!
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– Jaka troskliwa – zamrucza∏ Batiar, ubawiony naprawd´
zabawnà wy˝szoÊcià, z jakà Klara odnosi si´ do myszek. –
Mo˝e byÊ raczej pilnowa∏a bobków na dywanie...
Z pogardà, na jakà jà tylko by∏o staç, Klara odwróci∏a si´
od owczarka. Co te˝ ona ma za ˝ycie! Raz jej si´ zdarzy∏o, ˝e
w domu pojawili si´ nowi mieszkaƒcy i mo˝na im czymÊ zaimponowaç – to Batiar, naturalnie, od razu musi wszystko popsuç. Wieczne k∏opoty!
– Zamknij si´! – Âwinka morska przyskoczy∏a do owczarka i natychmiast odskoczy∏a, na wszelki wypadek. Troch´ si´
uspokoi∏a i oczka nagle b∏ysn´∏y jej z∏oÊliwie. – Wiesz co, Batiar? Mo˝e i masz racj´. Tak, Maja rzeczywiÊcie ma charakter. Nie to, co psy.
Klara z wy˝szoÊcià odwróci∏a si´ od owczarka i pokica∏a
w stron´ myszek. – Wy sobie jeszcze nawet nie wyobra˝acie,
jakie te oba psiska sà naprawd´. Dziadka kapcie Rumor, i owszem, poobgryza, szlafrok i sweter te˝ ch´tnie powystrz´pia,
ale wszystko cichaczem. Niech no tylko Dziadek wejdzie do
pokoju – zaraz Rumor udaje, ˝e Êpi. Albo tak si´ zaczyna
przymilaç, ˝e ma∏o sobie tego jamniczego grzbietu nie wykr´ci. Tchórz po prostu i tyle.
– No, no! – Rumor warknà∏ ostrzegawczo, ale nie b´dzie
si´ przecie˝ wdawa∏ w spory z byle morskà Êwinkà, zw∏aszcza przy myszach.
– „No, no!” to ja bym mog∏a powiedzieç. Zw∏aszcza po
tym, co widzia∏am na spacerze. Kaja wzi´∏a mnie na r´ce i posz∏yÊmy razem z Dziadkiem. Rumor, oczywiÊcie, najwi´kszy
przyjaciel, przez ca∏y czas tu˝ przy Dziadku. Ale kiedy nagle
naskoczy∏ na niego kundel sàsiadki – tej pani doktor, który ca∏y cuchnie jej lekarstwami – to Rumor nie do Dziadka uciek∏,
tylko do Batiara. A piszcza∏, jakby go jakiÊ rzeêbiarz ze skóry obdziera∏.
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– Bo Batiar bieg∏ szybciej od Dziadka. By∏ ju˝ dalej od tego lekarstwiaka i pod wiatr.
Rumor chyba zdaje sobie spraw´, ˝e jego argumenty nie
przedstawiajà si´ nazbyt przekonywajàco. Szcz´Êliwie w∏aÊnie w tej chwili rozleg∏ si´ dzwonek do drzwi. Pewnie listonosz! Rumor groênie zje˝y∏ sierÊç na karku i wybieg∏ z pokoju z najzacieklejszym jazgotem, na jaki go by∏o staç. Niech
sobie myszki byle czego nie myÊlà. Niech widzà, jaki potrafi
byç waleczny.
– Wyglàda na to, ˝e jakoÊ si´ tutaj urzàdzimy – pisn´∏a
Czarnuszka, otrzepujàc futerko ze Êwie˝ych pachnàcych trocin.
Bia∏asek pokr´ci∏ weso∏o wàsikami. I oboje wskoczyli na
t´ Êmiesznà maleƒkà karuzel´, którà im w terrarium ustawi∏a
Kaja. Biegnà sobie teraz po niej w kó∏ko z ca∏à mysià zr´cznoÊcià, której – wiadomo – nikt nie dorówna. Niech si´ chomiki gapià z podziwem, bardzo prosimy. Niech wiedzà, ˝e
myszki, to myszki. I Bia∏asek z Czarnuszkà wirujà na karuzeli tak szybko, ˝e ca∏a wydaje si´ niemal jednym bia∏o-czarnym kó∏kiem.
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Mo˝na to sobie szczerze powiedzieç: takie towarzystwo
wyglàda po prostu komicznie. Batiar roz∏o˝y∏ si´ na tarasie,
mru˝y w s∏oƒcu oczy i spod przymkni´tych powiek zerka na
zabawnà gromadk´. Rumor pierwszy zbieg∏ z tarasu do ogrodu i poszczekuje na reszt´. Za Klarà po tarasowych schodach
usi∏ujà zejÊç na traw´ myszki. Czarnuszka jest ju˝ na ostatnim
stopniu, tylko Bia∏asek jeszcze trwo˝liwie rozglàda si´ zza ∏apy Batiara. Troch´ mu wstyd, ale w koƒcu dla kogoÊ, kto dotàd ca∏e ˝ycie przesiedzia∏ bezpiecznie w terrarium, taka wyprawa to nie byle co.
– PoÊpiesz si´, ty tchórzliwy smarkaczu – Klara wierci si´
niecierpliwie.
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– Wróci Kaja ze szko∏y i nici z naszej wyprawy. Jeszcze si´
od niej Rafa∏owi dostanie.
Ma Rumor racj´. Ze wszystkich ludzi rzeczywiÊcie naj∏atwiej dogadaç si´ z Rafa∏em. Porzàdny ch∏opak: zakrad∏ si´
do pokoju Kai i cichcem wyjà∏ myszki z terrarium. Ryczy teraz i Dziadek nie ma poj´cia, o co maluchowi chodzi. Rafa∏
pewnie myÊla∏, ˝e Bia∏asek i Czarnuszka b´dà si´ z nim bawiç
na dywanie. Nie ma g∏upich! Skoro ju˝ nadarzy∏a si´ taka
okazja, trzeba zwiedziç okolic´. Tyle ˝e troch´ strach. Jaki ten
taras ogromny! A ogród... Szkoda gadaç, raz kozie Êmierç!
Bia∏asek zamknà∏ oczka i da∏ susa ze schodów prosto na traw´. Ufff! Przywar∏ do puchatego futerka Klary i rozejrza∏ si´
ostro˝nie dooko∏a.
– No dobra, dobra. Wy∏aê ju˝! – ˚e te˝ Czarnuszka potrafi byç taka odwa˝na. Odbieg∏a a˝ do Rumora i z ironià gapi
si´ na zastrachanego Bia∏asa. Swojà drogà mog∏aby nie okazywaç mu tak lekcewa˝àco wy˝szoÊci, zw∏aszcza przy innych
zwierzakach. W koƒcu mysia solidarnoÊç powinna obowiàzywaç nawet samiczki.
Bia∏asek spr´˝y∏ si´ w sobie i Êmignà∏ po trawie par´ metrów, które dzieli∏y go od Rumora i Czarnuszki. Jej ∏atwo czuç
si´ bezpiecznie – ca∏a czarna, wi´c jak przywrze do ziemi,
prawie jej nie widaç. Ale on? – mo˝e to i prawda, ˝e dla bia∏ych myszek najw∏aÊciwszym miejscem jest terrarium. Szkoda by jednak przepuÊciç takà okazj´. Nie wiadomo, czy Rafa∏
da si´ drugi raz nabraç i czy uda si´ kiedyÊ znowu czmychnàç.
Pochód wreszcie si´ uformowa∏. Na czele Rumor oczywiÊcie. Za nim Czarnuszka i tu˝-tu˝ Bia∏asek, który z ca∏ych si∏
stara si´ przybraç odwa˝nà min´. Na koƒcu drepce Klara. Ona
podobno zna w ogrodzie ka˝dà grudk´ ziemi, ale zawsze to
bezpieczniej trzymaç si´ na dworze blisko Rumora. Psiak
z dumà spoglàda na swoich podopiecznych. To ci dopiero sa47

tysfakcja dla jamnika, i to króliczego na dobitk´, móc raz
wreszcie patrzeç na ca∏e towarzystwo z góry! Byle tylko Batiar nie wpad∏ na pomys∏, ˝eby si´ do nich przy∏àczyç. Ale nie
– owczarek le˝y na tarasie rozwalony jak d∏ugi i p∏awi si´
w s∏oƒcu. Gdzie˝by mu si´ chcia∏o p´taç po ogrodzie z takimi
mikrusami.
– PodnieÊcie si´ troch´ na tylnych ∏apkach, ˝eby wam trawa nie przys∏ania∏a widoku, p´taki – Rumor z powagà wciela
si´ w rol´ przewodnika. – To wszystko jest nasze, ca∏y ogród.
I przestaƒ si´ tak trzàÊç, Bia∏asie jeden, widzisz przecie˝, ˝e
jest bezpiecznie – ogród otoczony siatkà. Zresztà, ja tu jestem.
Co za przestrzeƒ! Chyba z tysiàc terrariów mo˝na by
w tym ogrodzie ustawiç. Gdzie˝ tam tysiàc – z dziesi´ç tysi´cy, mo˝e wi´cej. Drzewa, krzewy, a te wszystkie kwiaty!
Mo˝na si´ w nich schowaç nie gorzej ni˝ w trocinach w terrarium. Jesienià to ci dopiero b´dzie tu istny raj, kiedy ca∏y
ogród pe∏en b´dzie rozmaitych nasion. Tylko czy wówczas
Rafa∏owi znowu uda si´ zakraÊç do terrarium i powyjmowaç
myszki? E tam, jakiÊ sposób zawsze si´ przecie˝ znajdzie.
Bia∏askowi wyraênie wraca animusz.
Rumor dumnie kroczy na czele pochodu i bacznie rozglàda si´ woko∏o. Nagle wyrwa∏ do przodu i z jazgotem pogoni∏
pszczo∏´ a˝ do samej siatki na koƒcu ogrodu. Wraca ju˝ jednak, merdajàc ogonem, po dobrze spe∏nionym obowiàzku.
Trzeba dbaç o kondycj´ – za par´ miesi´cy tych obowiàzków
przyb´dzie.
– Sami zobaczycie jesienià, ile mam wówczas roboty – jamnik rozglàda si´ czujnie, czy aby jakaÊ nowa pszczo∏a nie pojawi si´ w okolicy. – Teraz to tylko zabawa, ale w listopadzie wasze kuzynki zacznà si´ pchaç do domu ze wszystkich stron.
– Jakie kuzynki? – pisn´∏a Czarnuszka z wyraênym podnieceniem. – Kuzyni tak˝e?
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– No, myszy, po prostu. Ale troch´ inne ni˝ wy. Ani bia∏e,
ani czarne – Klara jest zadowolona, ˝e wreszcie i ona, prosta
Êwinka morska, wie wi´cej od innych domowników. – Polne
myszy, popielate. Kiedy zacznà si´ ch∏ody, ca∏e to ta∏atajstwo
tylko czyha, aby na zim´ zagnieêdziç si´ w naszym domu.
Andrzej szaleje, ˝e mu pogryzà ksià˝ki w bibliotece. Tote˝
Maja ca∏ymi nocami waruje, ˝eby si´ przypadkiem nie wÊlizn´∏y przez okno w piwnicy. Ale te sprytne paskudy zawsze
wynajdà sobie jakàÊ dziur´.
– Co tam Maja – warknà∏ Rumor lekcewa˝àco. – Ona chce
si´ tylko przypodobaç Andrzejowi, ˝e niby dba o jego bibliotek´. A sam widzia∏em, jak przy tym oknie w piwnicy spa∏a
jak suse∏. To ja przed zimà musz´ od Êwitu do nocy warowaç
w ogrodzie przy siatce – o tam, od strony lasu. Zimno czasem,
˝e strach. A w∏aÊnie stamtàd pcha si´ tych myszy najwi´cej.
Czmychajà z pól – oczywiÊcie, kiedy tam wszystko ju˝ wyjedzà – i tutaj, na skraju lasu za ogrodem, czyhajà na okazj´. Ja
im dam okazj´!
– Ale zajàca ostatniej zimy nie upilnowa∏eÊ, ot co – radoÊnie zachichota∏a Klara. – Ca∏à kor´ z jab∏onki poobgryza∏
i tyle go by∏o widaç.
– Bo mnie trzymali w domu. Szczeka∏em jak szalony, kiedy zajàc wyszed∏ z lasu i podkopywa∏ si´ pod siatkà. Ale nikt
nie chcia∏ mnie s∏uchaç, jeszcze od Magdy oberwa∏em Êcierkà. No, to potem mieli za swoje. J´czeli nad tà obgryzionà jab∏onkà, jakby to by∏a, nie przymierzajàc, zmarnowana koÊç.
Dobrze im tak. Mnie wszystko jedno, jab∏ek i tak nie jadam.
– S∏yszycie, jak si´ t∏umaczy? – Klara a˝ zatrzeszcza∏a
z zadowolenia zàbkami. – Na króliki by mu polowaç. Prawdziwy zajàc za du˝y dla byle jamnika, króliczego na dodatek.
Rumor runà∏ w stron´ orzecha, na którym w∏aÊnie przysiad∏ wróbel. Co za bezczelnoÊç! Wróbel odlecia∏ i jamnik
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wraca do towarzystwa z nadziejà, ˝e Klara wreszcie zmieni
temat. Zanim jednak wróci∏, obydwie myszki ju˝ zdà˝y∏y dopaÊç Klary i w pop∏ochu przycupnàç w jej futerku. Co za
straszny widok! Za siatkà po prawej stronie ogrodu pojawi∏
si´ jakiÊ przera˝ajàco wielki zwierz.
– Spoko, smarkacze – Rumor par´ razy szczeknà∏ od niechcenia w stron´ p∏otu. – To tylko biedny Bohun, nie ma si´
kogo baç.
– Biedny nie biedny, zawsze lepiej z daleka – Klara tak˝e
przywar∏a do ziemi. Wielki ten Bohun jak Batiar nie przymierzajàc, tyle ˝e chudszy.
– Tobie, Czarnuszka – przestaƒ si´ tak trzàÊç! – powinien
si´ podobaç. Te˝ ca∏y czarny.
– I co, ˝e czarny? – warknà∏ Rumor. – Co drugi doberman
jest czarny. Lepiej przyjrzyjcie si´, jak mu jedno ucho oklap∏o. Dlatego tak si´ wÊcieka na ca∏y Êwiat. Ze zgryzoty.
Bohun oddali∏ si´ od p∏otu wynios∏ym krokiem dobermana. Nie b´dzie si´ wdawa∏ w awantury z byle jamnikiem.
– Takiemu – warknà∏ cicho, ale tak, by jednak by∏o s∏ychaç – takiemu w sam raz towarzystwo myszy i Êwinek, choçby morskich.
– Bo trzeba wam wiedzieç – Rumor prawi teraz na ca∏y
g∏os, ˝eby przypadkiem Bohun i jednego dêwi´ku nie uroni∏
tym swoim k∏apciastym uchem – trzeba wam otó˝ wiedzieç,
˝e pani tego, po˝al si´ Bo˝e, dobermana kupi∏a go w bardzo
wytwornej hodowli. Kiedy by∏ jeszcze szczeniakiem, pr´˝y∏
uszy jak tylko móg∏, z ca∏ej si∏y. I co? I nic z tego. Jedno ucho
jak klapn´∏o, tak ju˝ zosta∏o. Co te˝ ta jego pani wyprawia∏a!
Masowa∏a mu to paskudne ucho, smarowa∏a, dmucha∏a. Od
tego czasu, od tej swojej kl´ski, Bohun zrobi∏ si´ taki ponury.
Pragnà∏ sprawiç pani przyjemnoÊç i tak˝e zostaç championem. Ale jak z takim uchem pokazaç si´ na wystawie?
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Myszki gapià si´ to na Rumora, to na Bohuna, i wyraênie
niczego nie rozumiejà. Co za wystawa? Jaki champion? Co to
wszystko w∏aÊciwie znaczy?
– Ech, takie tam ludzkie dziwactwa – mruknà∏ Rumor
z niedba∏oÊcià arystokraty. – Mnie nigdy na tym nie zale˝a∏o.
Wystawa psów to istna mord´ga. Ca∏y dzieƒ siedzisz na trawie, czeszà ci´ bez koƒca, pucujà, nawet nie pozwolà poznaç
si´ bli˝ej z innymi psami. Tego najbardziej nie mog´ Kai darowaç. Zawsze na wystawach trzyma mnie na smyczy i nie
puszcza ani na krok. A ˝ebyÊcie widzia∏y, jakie tam przyje˝d˝ajà suczki! Same pi´knoÊci, wiadomo. Z ca∏ego kraju, z zagranicy – koÊci lizaç!... A potem biorà ci´ na ring i musisz jak
g∏upi biegaç w kó∏ko, a s´dzia obmacuje ci´ ca∏ego, ogon wykr´ca, w z´by zaglàda, ˝e tylko pogryêç. Jednego nawet
dziabnà∏em. Ale i tak nie mia∏ wyjÊcia, wiadomo: musia∏
mnie uznaç championem.
– Dziwne s∏owo...
– To nie ˝adne byle s∏owo. To najwy˝szy psi tytu∏: najpi´kniejszy d∏ugow∏osy jamnik króliczy w ca∏ej Polsce, ot co! –
Rumor przeciàgnà∏ si´ i ziewnà∏ od niechcenia, ale nie bez
pewnej satysfakcji. – Wed∏ug ludzi – dorzuci∏ jeszcze – champion to najwi´kszy zaszczyt, jaki mo˝e spotkaç psa.
– Ci wasi psi s´dziowie to te˝ majà gust, ˝e brzuch boli –
prychn´∏a Klara i wróci∏a na grzàdk´ do chrupania pysznej,
m∏odziutkiej marchewki.
– W ka˝dym razie Êwinek, a zw∏aszcza – za przeproszeniem – morskich, na porzàdnà wystaw´ nikt by nawet nie
wpuÊci∏. Ani myszy, oczywiÊcie, to si´ samo przez si´ rozumie.
Troch´ to Klar´ ubod∏o. Znowu wysz∏o na to, ˝e nie mo˝e
si´ z jamnikiem równaç. Wieczne k∏opoty! Âwinka morska
czym pr´dzej próbuje skierowaç rozmow´ na inny, bezpiecz51

niejszy temat. Na wszelki wypadek nie zaszkodzi troch´ si´
Rumorowi przypodobaç – zawsze przy silniejszym raêniej:
– Jaki Rumor jest, ka˝dy widzi i szkoda gadaç. Niemniej
tym swoim dyplomem championa ca∏ej rodzinie sprawi∏ przyjemnoÊç. Trzeba by∏o widzieç, jak go Kaja obwiesi∏a z∏otymi
medalami, które pozdobywa∏ na wystawach. Dzwoni∏o to
w ca∏ym domu.
– I tylko przeszkadza∏o. Dobrze, ˝e Kaja wreszcie schowa∏a medale w biurku. Nic na to nie poradz´, ˝e ludzie – nawet
dzieci, choç wydaje si´, ˝e màdrzejsze – uwielbiajà te wszystkie medale, dyplomy, puchary. Czysty snobizm.
– Co takiego? – Bia∏as nastawi∏ uszka.
– Mówi´ przecie˝: snobizm – prawdziwa to dla psa przyjemnoÊç móc si´ popisaç rozumem, choçby i przed myszkami. PrzyjemnoÊç na pewno wi´ksza od uganiania na wystawie
po ringu i szczerzenia z´bów przed byle s´dzià. – Snobizm
to... No, jak by to wam, mikrusy, powiedzieç? To przyjemnoÊç p∏ynàca z tego, ˝e jest si´ niby lepszym i wa˝niejszym,
ni˝ si´ rzeczywiÊcie jest. I takie g∏upie staranie si´ o uznanie
bez znaczenia. O, tak mniej wi´cej, jak gdyby Klara stawa∏a
na g∏owie, aby udaç, ˝e jest jamnikiem.
Czarnuszka zachichota∏a cichutko, a Êwinka morska z wyjàtkowym skupieniem pa∏aszuje marchewk´. Trudno, niech
si´ potem Magda z∏oÊci, trudno. Marchewka prosto z grzàdki... ¸apki lizaç.
– Jednym s∏owem – Klara prze∏kn´∏a ostatni k´s marchewki – nie ma powodu, aby si´ nad Bohunem u˝alaç. Wprawdzie
z jednym uchem obwis∏ym i bez medali, ale za to sam mo˝e
sobie wybraç suczk´ na mam´ dla swoich szczeniaków.
A która b´dzie ˝onà Rumora, decyduje za niego Andrzej.
I wybiera mu te panny spomi´dzy samych wylizanych arystokratek. A˝ ˝al patrzeç.
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To prawda. Klara ma racj´ i jamnik woli nie podejmowaç
tematu. Zresztà, wcale nie jest tak êle. Najlepiej rozumie to
Rocky. Sam si´ kiedyÊ Rumorowi przyzna∏, ˝e jeszcze
w sklepie zoologicznym strasznie wpad∏a mu w oko ca∏kiem
inna chomiczka. Ale skoro ju˝ Kaja kupi∏a go razem z Szarotkà, Rocky szybko wyzby∏ si´ t´sknoty. Szarotka w koƒcu
okaza∏a si´ naprawd´ dobrà dziewczynà. Rocky przywiàza∏
si´ do niej i bardzo jest zadowolony. Nie∏atwo znaleêç chomiczk´ tak oddanà i uleg∏à. Rumor podniós∏ g∏ow´ i spojrza∏
na ogród sàsiadów, który przylega do ich w∏asnego po przeciwnej stronie ni˝ ten, po którym paraduje Bohun.
– Chodêcie, mikrusy, poznam was z Heksà – i eleganckim
krokiem jamnik poprowadzi∏ myszki przez poletko truskawek
do p∏otu po lewej stronie, gdzie w ogrodzie sàsiadów wyleguje si´ ma∏a czarna kundelka.
– CzeÊç, Heksa – szczeknà∏ Rumor przyjacielsko. – Mamy
nowych lokatorów, bia∏o-czarna parka. PodnieÊcie si´ troch´,
˝eby was by∏o widaç – odwróci∏ si´ do myszek bardzo z siebie zadowolony i doda∏: – Z Heksà raz mieliÊmy dzieci. Trojaczki. Jeden by∏ do mnie podobny jak kropla wody.
– To by∏o dawno – pisn´∏a do myszek Klara, trzymajàc si´
jednak w bezpiecznej odleg∏oÊci przed p∏otem ogrodu suczki.
– Bo Ala, to znaczy pani Heksy, nie chce, ˝eby ona mia∏a wi´cej szczeniaków, nawet z Rumorem. Nie wiadomo zresztà
dlaczego – doda∏a Êwinka morska ze smutkiem. Martwi jà to,
bo mo˝e w∏aÊnie dlatego Heksa zrobi∏a si´ taka nerwowa i tylko czyha za p∏otem na okazj´, ˝eby Klar´ wytarmosiç.
– Nigdy nic nie wiadomo – Heksa podnios∏a si´ i podbieg∏a do ogrodzenia. – CzeÊç Rumor! – psiaki czule dotkn´∏y si´
nosami. – Nic nie wiadomo, ale kto wie, mo˝e jesienià znowu
sprawimy sobie kilka pi´knych malców. Ania wcià˝ prosi mam´, ˝eby si´ zgodzi∏a.
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Heksa umilk∏a, bo do ich ogrodu z tarasu, zupe∏nie takiego
samego jak nasz, schodzi w∏aÊnie pani Ala z Anià.
– To Ania, kole˝anka Kai – szepn´∏a Êwinka morska do
myszek. – Jej mo˝ecie si´ nie baç. Te˝ lubi zwierzaki.
– Nawet ˝ó∏wia – prychn´∏a Heksa.
– Je˝eli w ogóle mo˝na uznaç, ˝e ˝ó∏w to zwierzak – przytaknà∏ Rumor. – Kiedy si´ zaduma, bardziej przypomina zwyk∏y kamieƒ ni˝ przyzwoite zwierz´. Potrafi sterczeç bez ruchu
godzinami.
– Ale kiedy mu si´ znudzi le˝enie, zasuwa tak, ˝e ka˝dà
pogoƒ zmyli. I tylko bulgoce: „wszystko mo˝na, co nie mo˝na, byle z wolna i z ostro˝na”. Szkoda, ˝e znowu zniknà∏.
– Jak to zniknà∏? – Czarnuszka jest zdezorientowana.
– Ano, zwyczajnie – Klara nie przepuÊci okazji, by si´ rozgadaç, zw∏aszcza ˝e Rumor przelaz∏ pod p∏otem, li˝e Heks´
za uchem i przesta∏ si´ wtràcaç. – Ca∏kiem zwyczajnie. ¸agodny ten ˝ó∏w, powolny. Ludzie dajà si´ nabraç, ˝e le˝y jak
kamyk i nie przesunie si´ nawet o d∏ugoÊç marchewki. Nie
pilnujà go, a tymczasem ˝ó∏w robi, co mu si´ podoba. Spryciarz. W∏aÊnie w ten sposób trafi∏ kiedyÊ do Kai. Ca∏kiem nieoczekiwanie zjawi∏ si´ nagle przed naszà furtkà i nikt do dzisiaj nie wie, skàd przyszed∏. Ale d∏ugo u nas nie zabawi∏.
Zresztà, wcale nie by∏ zabawny – drzema∏ albo wsuwa∏ sa∏at´. A˝ pewnego dnia z naszego ogrodu przeniós∏ si´ do ogrodu Ani. A teraz znowu od tygodnia go nie widaç. Mo˝e gdzieÊ
poszed∏ albo na dobre zaszy∏ si´ w sa∏acie. Oj, tak – Klara obliza∏a si´ smakowicie. – Sa∏aty to u Ani w bród.
– Âwinkowe gadanie, morskie zresztà – szczekn´∏a Heksa
i kokieteryjnie zerkn´∏a na Rumora. – ˚ó∏w nie jest wierny
i tyle. Nie to, co suczka.
– Mo˝e i niewierny – odparowa∏a Klara – ale za to niektórzy mogliby braç z niego przyk∏ad. Zawsze spokojny i prawie
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si´ nie odzywa. W∏aÊnie: nie to, co psiska.
I Êwinka morska zachichota∏a znowu bardzo z siebie zadowolona. Ca∏kiem nieêle uda∏a si´ jej ta z∏oÊliwoÊç. Chrupn´∏a
listek truskawki i ciàgnie dalej:
– Szkoda, ˝e ˝ó∏w sobie poszed∏. Mo˝e jego dobry przyk∏ad wreszcie by trafi∏ do zakutego ∏ba nawet Rejowi.
– Komu? – pisnà∏ Bia∏asek.
Dalsze wyjaÊnienia nagle sta∏y si´ zb´dne. Zza domu Ani,
jak czarna podpalana burza, wypad∏ ogromny rotwajler i z rykiem rzuci∏ si´ w stron´ naszego p∏otu. W tej samej niemal
chwili Batiar wielkim ∏ukiem skoczy∏ z tarasu na cztery ∏apy
i w paru susach tak˝e jest ju˝ przy siatce. Grzmiàce szczekanie, z∏owrogi charkot i wÊciek∏e warkoty Reja i Batiara wype∏ni∏y obydwa ogrody. Z oddali, zza swojego p∏otu, Bohun
zazdroÊnie przyglàda si´ przeciwnikom. To si´ dopiero nazywa prawdziwa psia awantura, a˝ mi∏o.
– WidzieliÊcie? I tak bez koƒca – zapiszcza∏a Klara, ale
w potwornym rejwachu ledwie jà mo˝na us∏yszeç. – Ryczà
jakby si´ mia∏y po˝reç ˝ywcem. A trzeba wam wiedzieç, ˝e to
wszystko tylko psie wyg∏upy i udawanki. KiedyÊ, idàc do
ogrodu Ani, Kaja zapomnia∏a zamknàç furtk´. Rej i Batiar,
jak zwykle, skoczyli ku sobie z obydwu stron i nagle g∏upie
psiska zorientowa∏y si´, ˝e... nie dzieli ich ˝adna siatka. Trzeba by∏o zobaczyç ich miny! Obaj stali przed sobà zupe∏nie
tak, jak ci durni ludzie, których czasem pokazujà w telewizji,
co to stajà naprzeciwko siebie w r´kawicach bokserskich.
– Ale bokserzy, ci w telewizji, t∏ukà si´ potem do upad∏ego. Wiadomo, ludzie – Heksa wzi´∏a w obron´ rozszala∏e psiska. – A Rej i Batiar – nawet wasz Batiar – stali z g∏upimi minami i tylko szczerzyli z´by. A potem rozeszli si´ jak niepyszni. Wstyd im by∏o troch´, kiedy w koƒcu wyda∏o si´, ˝e te ich
niby groêne awantury to tylko m´skie wyg∏upy. My z Rumo55

rem nigdy si´ tak bez sensu nie zachowujemy.
– Ale jednak Rej kiedyÊ odgryz∏ waszemu panu Kaziowi
ucho – mimo wszystko Rumor poczu∏ si´ zobowiàzany, by
dochowaç m´skiej solidarnoÊci. – Z Rejem nie ma ˝artów.
– Nie odgryz∏, tylko nadgryz∏. I co z tego? Ucho na pogotowiu przyszyli, a nasz pan Kazio i tak jest najmàdrzejszy na
Êwiecie, jak na cz∏owieka oczywiÊcie – pr´dko doda∏a Heksa.
– Pani Ala i nawet Ania tak˝e tak uwa˝ajà. Mimo ˝e to tylko
cz∏owiek i na dodatek m´˝czyzna, pan Kazio zrozumia∏, ˝e to
nie on, a Rej mia∏ racj´. Nie trzeba go by∏o na si∏´ trzymaç za
obro˝´, kiedy furtka do lasu by∏a akurat otwarta. A po uchu
pana Kazia i tak ju˝ od dawna nic nie widaç. Komary dalej tnà
go w to ucho jak naj´te; znaczy, ˝e wcià˝ krwiste i smakowite.
Zwierzaki nagle zamar∏y. Przenikliwy dêwi´k dzwonka do
drzwi frontowych dotar∏ a˝ tu, do ogrodu.
– Kaja wraca ze szko∏y! Pr´dzej! – Rumor odskoczy∏ od
Heksy i jednym jamniczym Êlizgiem znalaz∏ si´ po swojej
stronie ogrodzenia. – No szybciej, mikrusy, przebieraç mi
nó˝kami!
Jamnik potràca sp∏oszone myszki nosem, a i Klara z piskiem usi∏uje mu w tym pomagaç. Niech no by tylko Kaja zobaczy∏a, ˝e wyprowadzili Czarnuszk´ i Bia∏aska na spacer.
Nieêle by si´ im wszystkim dosta∏o. Nie wy∏àczajàc Rafa∏a,
ale on i tak z niczego nic sobie nie robi. Z poÊpiechu i strachu
czarna i bia∏a myszki, mokre jak ruda mysz, szmyrgn´∏y przez
taras, korytarz i wpad∏y do pokoju Kai. Stan´∏y przed terrarium jak wryte.
– Co robiç? – piszczy z rozpaczà Klara, która te˝ nagle
znalaz∏a si´ przed wysokà i Êliskà szybà terrarium. – Co robiç? Skaczcie, no skaczcie do Êrodka!
¸atwo powiedzieç. Ani mowy. Przy chyba setnym ju˝ pod56

skoku Czarnuszka o ma∏o nie wywichn´∏a sobie lewej tylnej
∏apki; Bia∏as dawno da∏ za wygranà i zrezygnowany tam
i z powrotem biega jak g∏upi po dywanie. Rumor z wywalonym j´zorem bezradnie rozglàda si´ po pokoju. To koniec!
Lada moment Kaja tu wejdzie. Znikàd pomocy.
Z przeciàg∏ym pomrukiem Maja zeskoczy∏a z parapetu, na
którym wylegiwa∏a si´ przez nikogo dotàd nie zauwa˝ona.
Bia∏as i Czarnuszka zamarli w niemym przera˝eniu. Klara
mocno zamkn´∏a powieki, ˝eby nie widzieç tego, co si´ niechybnie teraz musi wydarzyç! To straszne!
Kocica gibko przemierzy∏a pokój i jej pyszczek na chwil´
zawisnà∏ nad myszkami, którym strach kompletnie odebra∏
w∏adz´ w nó˝kach zwykle tak niezawodnych w ucieczce.
Wargi Mai rozchyli∏y si´ nieco, kotka pochyli∏a g∏ow´ i... ujmujàc delikatnie za kark najpierw Czarnuszk´, a potem Bia∏aska, obydwie myszki – nie do wiary! – wk∏ada do wn´trza
terrarium.
Niebywa∏e! Nie do wyobra˝enia! Co te˝ si´ nagle kocicy
sta∏o?
– Nic si´ nie sta∏o – Maja wysun´∏a j´zyk i obliza∏a si´
z odrobinà ˝alu. – Nie b´d´ polowa∏a na takie mikrusy i to
swoje w∏asne na dodatek, domowe. Niech no najpierw troch´
podrosnà... A teraz – odwróci∏a si´ do Bia∏aska i Czarnuszki
ze swojà zwyczajnie ju˝ oboj´tnà minà – siedzieç mi w terrarium i nie p´taç si´ po domu i ogrodzie! Wycieczek im si´ zachcia∏o, dobre sobie. ˚eby mi to by∏o ostatni raz!
I Maja, jak gdyby nigdy nic, z przymilnym mruczeniem ju˝
ociera si´ o nog´ Kai, która w∏aÊnie wesz∏a do pokoju sprawdziç, czy aby wszystko z jej zwierzakami w porzàdku. Pewnie, ˝e w porzàdku. A niby jak mia∏oby byç?...
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CoÊ si´ Szarotce sta∏o! ˚eby tylko nie wynikn´∏o z tego coÊ
naprawd´ groênego. Opycha∏a si´ ostatnio ziarnem jak naj´ta.
A od paru dni to ju˝ tyle wody pije, ˝e i Batiar nie da∏by rady
wych∏eptaç. No i doigra∏a si´! Rocky obiega chomiczk´ ze
wszystkich stron i usi∏uje polizaç Szarotce brzuszek. To
straszne!
– No, patrzcie jak sp´cznia∏a! Kto to widzia∏, ˝eby chomiczka mia∏a taki wielki brzuch. Policzki to co innego, ale
brzuch? – Rocky czuje si´ zupe∏nie bezradny. – CoÊ si´ jej
musia∏o staç, puchnie ca∏y czas. Jest jeszcze grubsza ni˝
wczoraj. A zawsze by∏a taka szczuplutka...
Szarotka siedzi poÊrodku klatki i odwraca g∏ówk´ za ka˝58

dym razem, kiedy jà Rocky obiega. Wzrok ma troszeczk´ speszony, ale minka chomiczki wskazuje, ˝e mimo wszystko jest
bardzo zadowolona.
– Boli ci´ brzuszek? – Rocky obieg∏ Szarotk´ kolejny raz.
– No powiedz, boli? Odezwij si´ wreszcie do mnie!
Klara przycupn´∏a obok klatki chomików ca∏a zafrasowana. Znowu k∏opoty! Jak si´ Kaja dowie, nie b´dzie ratunku.
Ani chybi wezmà z Andrzejem biednà Szarotk´ do weterynarza. Ojej, jak strasznie bolà te zastrzyki! Na samo wspomnienie Êwinka morska a˝ si´ wstrzàsn´∏a ca∏ym futerkiem. Biedna Szarotka, naprawd´ biedna.
Myszki wydajà si´ nie przejmowaç ani troch´. Gnajà jedna
za drugà na swojej karuzeli, a˝ furczy. G∏upie mikrusy – ˝ycia jeszcze nie znajà, o weterynarzu nie wspominajàc. One
chyba nawet nie rozumiejà, jakie Klara ma bez przerwy k∏opoty. Bez przerwy, zawsze coÊ. ˚e te˝ to musia∏o si´ akurat
przytrafiç Szarotce. Taki sp´cznia∏y brzuszek. Mo˝na by si´
za∏o˝yç o ca∏à marchewk´, nawet o dwie plus g∏ówk´ sa∏aty,
˝e skoƒczy si´ to na weterynarzu.
Piski Rocky’ego dotar∏y widocznie a˝ do biblioteki, bo
Maja zdecydowa∏a si´ opuÊciç swoje stanowisko na biurku
Andrzeja i pojawi∏a si´ w drzwiach. Przy takim rejwachu nie
sposób si´ porzàdnie skupiç, ˝eby sprawdzaç, co te˝ on tam
wypisuje o naszych zwierzakach.
Kotka posta∏a chwil´ w progu. Baczniej ni˝ zwykle przys∏uchuje si´ lamentom chomika i jakoÊ dziwnie wpatruje si´
w nieszcz´sny brzuszek Szarotki. Wreszcie spokojnie podesz∏a do klatki i a˝ przechyli∏a g∏ow´, ˝eby si´ przyjrzeç z bliska. Odwróci∏a si´ z mrukni´ciem, które u Mai oznacza wyjàtkowe rozbawienie, i – zupe∏nie nie wiadomo dlaczego –
poszuka∏a wzrokiem Batiara. Owczarek le˝y na dywanie i porozumiewawczo tràca nosem Rumora. Przechwyci∏ jednak
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spojrzenie Mai i jakby znajdujàc w nim potwierdzenie czegoÊ,
na co oczekiwa∏, ziewnà∏ z ulgà na ca∏y pysk.
– ˚e te˝ te wielkie zwierzaki niczym si´ nie przejmujà –
Klara jest na dobre zgorszona. – Nic ich nigdy nie obchodzà
k∏opoty ma∏ych zwierzàtek. Âwintuchy po prostu i tyle.
– Tylko patrzeç, jak si´ nam powi´kszy towarzystwo –
mrukn´∏a Maja do owczarka. – Ca∏kiem jakbyÊmy tych chomiczych pisków nie mieli dotàd doÊç.
– Jakie towarzystwo? O co chodzi? – Rocky zupe∏nie straci∏ g∏ow´ i p´ta si´ po ca∏ej klatce z kàta w kàt. – Nie widzisz,
ty kocico bezduszna, ˝e Szarotka jest chora? Trzeba coÊ zrobiç, koniecznie!
Maja wróci∏a przed klatk´ i stan´∏a prosto przed chomiczkà:
– No, powiedz mu wreszcie. W koƒcu to twój ch∏opak, ma
chyba prawo wiedzieç.
Dopiero teraz Szarotka jest skr´powana tak, jak bodaj nigdy dotàd. Siedzi skulona i za wszelkà cen´ stara si´ uniknàç
wzroku kotki. Nagle wyprostowa∏a si´, jakby podj´∏a jakàÊ
decyzj´, i szmyrgn´∏a do Rocky’ego p´dem – o tyle p´dem,
oczywiÊcie, o ile pozwala jej na to rzeczywiÊcie dziwnie p´katy brzuszek. Szarotka wtuli∏a si´ w Rocky’ego tak czule,
jak to tylko ona potrafi. S∏ychaç poÊpieszne posapywania Szarotki wprost do ucha jej ukochanego, zaÊ oczka Rocky’ego
z sekundy na sekund´ rozwierajà si´ coraz szerzej i szerzej, a˝
robià si´ ca∏kiem okràg∏e.
– Huraaa! – chomik odbi∏ si´ od trocin wszystkimi czterema ∏apkami i jak spr´˝yna skoczy∏ prawie na ca∏à wysokoÊç
klatki: – B´d´ tatà! B´d´ tatà! B´d´ tatà!
Zupe∏nie oszala∏. Gania z kàta w kàt, a˝ trociny fruwajà. To
odskakuje, to znów przywiera do Szarotki. A li˝e jà tak, ˝e
chomiczka jest ju˝ ca∏a mokra i wilgotne stràczki zlepionych
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w∏osów opadajà jej Êmiesznie na oczy. A oczka ma Szarotka
rozmarzone. Ca∏a a˝ promienieje babskim szcz´Êciem.
– Ca∏kiem zwariowali – Klara, zaprzysi´g∏a stara panna,
jest wr´cz zgorszona tymi karesami i ha∏aÊliwymi wybuchami
rodzinnego szcz´Êcia. – Powariowali. Cieszà si´ zupe∏nie, bez
obrazy, jak ludzie.
Âwinka morska podrepta∏a do swego kàcika. K∏opoty,
wcià˝ tylko k∏opoty. Teraz kolejny: ˝e tak niespodziewanie
znów... nie ma ˝adnego k∏opotu. Ale bez obawy, coÊ si´
wkrótce znajdzie. K∏opoty Klary zawsze mno˝à si´ jak – bez
obrazy, bez obrazy – jak byle chomiki. I nieco ju˝ odpr´˝ona
Êwinka odetchn´∏a g∏´biej z minkà na powrót pogodnie zafrasowanà.
– Uspokój si´ wreszcie, Rocky. Wielka mi rzecz cià˝a –
Maja przeciàgn´∏a si´, przywo∏ujàc s∏odkie wspomnienia. –
W koƒcu ka˝da, no, prawie ka˝da z nas bywa w cià˝y, od czasu do czasu.
– W∏aÊnie – wtràci∏ si´ Rumor. – Par´ dni temu Heksa opowiada∏a mi, ˝e kiedy pani Ala si´ rozbierze, wyglàda na to, ˝e
jest jakby okràglejsza. Mo˝e...
– ˚adne mo˝e, tylko na pewno. Nie zauwa˝yliÊcie, jak
ostatnio Ala z Magdà rajcujà przez p∏ot w ogrodzie? Szu, szu,
szu i szu, szu, szu – Batiar zerknà∏ na kotk´ z m´skà wy˝szoÊcià. – Z takiego babskiego chichotania zawsze coÊ si´ rodzi.
Nie pami´tacie, ile by∏o tych szeptanek z panià Alà, zanim
Magda urodzi∏a Rafa∏a...
– I nie ma co si´ dziwiç, ty g∏upie psisko! – Nie do wiary,
Szarotka nigdy przedtem nie odwa˝y∏aby si´ odezwaç w ten
sposób do Batiara. Teraz, kiedy wszystko ju˝ si´ wyda∏o, chomiczka nagle jakby zupe∏nie zapomnia∏a o swojej zwyczajnej
wstydliwoÊci. Siedzi na trocinach rozparta jak kwoka na jajach. A jaka dumna; nawet na Rocky’ego pozwala sobie spoj61

rzeç z góry. A on nic, tylko uszy po sobie. – Pewnie, ˝e szepta∏y. Czy ty sobie w ogóle wyobra˝asz, ile wówczas panie majà wa˝nych rzeczy do powiedzenia? Nie wiem, czy i Rocky to
w pe∏ni rozumie, chocia˝ najwspanialszy z was wszystkich.
Ale w koƒcu tylko prawdziwa samiczka w pe∏ni czuje, jak jà
to szcz´Êcie rozpiera.
I jak gdyby dla podkreÊlenia si∏y, z jakà rozpiera jà to
szcz´Êcie, Szarotka stan´∏a na tylnych ∏apkach i wypi´∏a brzuszek w ca∏ej jego okaza∏oÊci.
– Te˝ masz co wypinaç, orzeszek nie brzuch – burknà∏ Rumor, ale jednak z odrobinà czu∏oÊci zamerda∏ do Szarotki
ogonem. – Kiedy Magda by∏a w cià˝y z Rafa∏em, to ci by∏ dopiero brzuch! Co ja mówi´ – brzuch: to by∏ prawdziwy arbuz.
– I trzeba przyznaç, ˝e bardzo pi´knie to wyglàda∏o, bardzo. Wydawa∏a si´ ca∏a okràg∏a – Maja nawet nie usi∏uje
ukrywaç wzruszenia, choç zwykle przed objawianiem uczuç
ma si´ na bacznoÊci. Zamkn´∏a oczy i mruczy w taki sposób,
jak zesz∏ej wiosny, kiedy wylizywa∏a brzuszki swoim jeszcze
Êlepym berbeciom.
– Co wy tam wiecie. To ja widzia∏em najwi´cej!
No tak, oczywiÊcie – Rumor znowu wyrywa si´ z przechwa∏kami. Uda∏o mu si´, to prawda, ale móg∏by daç wreszcie spokój. A on nic, tylko przy ka˝dej okazji gotów powracaç do tego, jak go zabrali samochodem na wakacje do
W∏och. Pewnie, ˝e zabrali w∏aÊnie jego. Batiar nie mia∏by co
o tym nawet marzyç, pó∏ samochodu by psisko zaj´∏o i gdzie
by si´ Magda z Kajà zmieÊci∏y? Andrzej coÊ nawet przebàkiwa∏, ˝e mo˝na by te˝ zabraç Maj´, ale nic z tego nie wysz∏o –
kotce, wiadomo, podczas jazdy zaraz robi si´ niedobrze. NudnoÊci jà ∏apià, narzeka. Wielka dama! Wi´c jasne, ˝e to Rumor pojecha∏. Taki króliczy wsz´dzie si´ wepchnie.
Jamnik jest w swoim ˝ywiole:
62

– Tak, tylko ja to wszystko widzia∏em. Zw∏aszcza na pla˝y. Najpierw to Magda wstydzi∏a si´ rozebraç, ˝e niby ten jej
wielki brzuch jak arbuz. Ale potem... Potem to nawet p∏ywa∏a. Jak, nie przymierzajàc, wieloryb. Od razu przesta∏a si´
wstydziç, kiedy Andrzej doradzi∏ jej rozejrzeç si´ po pla˝y.
˚ebyÊcie tych W∏ochów widzieli! Tam co drugi ma brzuch
jak dynia. Nawet jak nie jest w cià˝y.
– No wi´c wiadomo, dlaczego wtedy pojechali w∏aÊnie do
W∏och. ˚eby Magda nie czu∏a si´ g∏upio z brzuchem na pla˝y.
– A wiesz, ˝e chocia˝ raz uda∏o ci si´ mieç racj´. ˚a∏uj Klara, ˝e ci´ tam nie by∏o. Ca∏a pla˝a brzuchatych wielorybów.
Mo˝na by∏o p´knàç ze Êmiechu.
Jasne, ˝e Êwinka morska ˝a∏uje. Wszystkim by∏o ˝al zostaç
w domu. Ale dla Klary to zmartwienie by∏o szczególnie przyjemne. Dla niej ka˝dy pretekst dobry, aby si´ troch´ pomartwiç. A je˝eli trafi si´ prawdziwy powód, to – ho! ho! – sama
radoÊç.
– Tylko upa∏ okropny – Rumor ciàgnie dalej nie zwa˝ajàc,
˝e to wszystko opowiada∏ ju˝ domownikom ze sto razy. Ale
myszki jeszcze nie s∏ysza∏y, nowe przecie˝. – Tak goràco, ˝e
na pla˝y mo˝na by∏o ducha wyzionàç. Z j´zyka kapie ci tak,
˝e pysk trudno zamknàç. A woda w morzu s∏ona jak po ogórkach, fuj. Nie to, co w naszym akwarium. I co tak si´ gapisz,
Mieczyku jeden, rady byÊ nie da∏ utrzymaç si´ na prawdziwej
fali. Kai nawet si´ udawa∏o. Zw∏aszcza od kiedy rodzice kupili jej krokodyla. Niewierna dziewczyna! Tak si´ z tym krokodylem zaprzyjaêni∏a, ˝e prawie w ogóle nie zwraca∏a na
mnie uwagi. Zupe∏nie jej nie przeszkadza∏o, ˝e ten krokodyl
by∏ z gumy. A zresztà – z gumy nie z gumy, ale nieg∏upi. KtóregoÊ dnia, kiedy fale zrobi∏y si´ rzeczywiÊcie ogromne, krokodyl stràci∏ Kaj´ z grzbietu i odp∏ynà∏. Uciek∏ po prostu i ty63

le. Andrzej Êmia∏ si´, ˝e pewnie do Egiptu. Byç mo˝e. Ja
w ka˝dym razie jeszcze przez par´ dni nawet nie szczeknà∏em
do Kai. Ani razu. Niech wie, ˝e si´ swojego jamnika nie zdradza. I to z kim, z byle krokodylem!
– Nie rób z siebie, Rumor, takiego wiernego. Z ciebie te˝
nie idea∏. Ja bym tak nigdy z Dziadkiem nie postàpi∏ – burknà∏ Batiar z niesmakiem. – Kaja z krokodylem, a tyÊ si´ musia∏ we W∏oszech zwàchaç z tym rzeêbiarzem – Wac∏awem.
Kiedy tu potem do nas przyjecha∏, to myÊla∏em, ˝e si´ zaskomlesz na Êmierç.
– Odwal ty si´ od Wac∏awa! – warknà∏ Rumor. – Ca∏kiem
porzàdny ch∏op. Andrzej zresztà te˝ tak o nim mówi. Mi´dzy
nami, to nawet od Andrzeja lepszy. Kiedy byliÊmy tam u niego, we W∏oszech, nie by∏o kolacji, ˝eby mi czegoÊ ukradkiem
nie rzuci∏ pod stó∏. Zupe∏nie jak Dziadek tobie, kiedy oczywiÊcie ani Magda, ani Andrzej nie widzà. Tak – rozmarzy∏ si´
jamnik – wieczory by∏y tam wspania∏e. Wszyscy siedzieli sobie w ogrodzie pod oliwkami, ch∏odniej wreszcie, wietrzyk od
morza, a Wac∏aw mi pod stó∏ a to kawa∏eczek oÊmiornicy, a to
krewetk´. KoÊci lizaç! Gorzej by∏o w dzieƒ, kiedy Wac∏aw
bra∏ si´ do rzeêbienia. Wali∏ m∏otkiem w marmur bez opami´tania. A kiedy przychodzi∏o do szlifowania, uszy p´ka∏y. Wola∏em ju˝ powlec si´ na pla˝´. Ca∏e szcz´Êcie zresztà, inaczej
móg∏bym przegapiç ucieczk´ krokodyla.
– I co? To Rafa∏ a˝ tam si´ urodzi∏, we W∏oszech? – jak widaç, Szarotka jest teraz zainteresowana tylko jednym jedynym
tematem.
– Skàd˝e. Zdà˝yli przyjechaç z powrotem. Ale co te˝ to
by∏a za podró˝! Istna mord´ga. Brzuch Magdy zajmowa∏ ju˝
chyba pó∏ samochodu. I ca∏y podrygiwa∏. Raz z lewej, to
znów z prawej strony. A oni tylko zgadywali: „O, Rafa∏ si´
obudzi∏ – mówili. – O, o, ràczka, nie, nó˝ka, a mo˝e to pupà
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tak si´ w brzuchu rozpycha”. Nie ma co, ciasno mu tam musia∏o byç w Êrodku. Prawie jak mnie w samochodzie.
– Pewnie, ˝e ciasno. Wkrótce si´ przecie˝ urodzi∏. Klawo
by∏o – Êwinka morska przypomina sobie dobre czasy. – Nareszcie mo˝na by∏o ca∏kiem nieêle dogadaç si´ z jakimÊ cz∏owiekiem. Ale ju˝ teraz jest, oczywiÊcie, coraz gorzej. Uczy si´
tych ludzkich s∏ów jak naj´ty. Wkrótce pewnie ca∏kiem przestan´ go rozumieç – Klara wpad∏a na zupe∏nie niez∏y powód
do nowego zmartwienia.
– Pogadaç to mo˝emy sami z sobà – pisn´∏a Czarnuszka
podniecona wczorajszym wspomnieniem. – Ale dzi´ki Rafa∏owi pewnie jeszcze kiedyÊ mo˝emy liczyç na wycieczk´ do
ogrodu. Namówi si´ go, choçby na migi.
Kotka fukn´∏a tak groênie, ˝e Bia∏asek a˝ schowa∏ si´ za
Czarnuszk´:
– Ju˝ zapomnia∏aÊ, ju˝? Powiedzia∏am ci wczoraj: ˝eby mi
to by∏o ostatni raz! Nie b´d´ wi´cej wk∏adaç was do terrarium. Ani ∏asiç si´ do Kai jak g∏upia, ˝eby odwróciç jej uwag´ od byle myszy.
Niby drzemie, a s∏yszy wszystko, czego nie powinna. Z tà
kocicà to naprawd´ trzeba uwa˝aç. Chocia˝ nale˝y przyznaç,
˝e wczoraj zachowa∏a si´ w porzàdku. Jak na kotk´, ma si´ rozumieç.
– O! O! Oooo! – Szarotka zapiszcza∏a radoÊnie. – Tak, tak!
Ruszajà si´, ruszajà!
I chomiczka ca∏ym swoim sp´cznia∏ym brzuszkiem przywar∏a do Rocky’ego.
– Popiszczysz ty dopiero, kiedy twoim maluchom znudzi
si´ siedzenie w Êrodku. Oj, popiszczysz.
˚e te˝ Maja zawsze próbuje popsuç ka˝dà przyjemnoÊç.
Ale tym razem nie uda∏o si´ kocicy. Szarotka i Rocky nawet
nie zwracajà na nià uwagi. Gonià si´ radoÊnie po ca∏ej klatce.
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Je˝eli, oczywiÊcie, to niezdarne turlanie si´ chomiczki mo˝na
w ogóle nazwaç gonitwà.
– Uwa˝aj na siebie, uwa˝aj – zapiszcza∏a Klara, znowu
zmartwiona nie na ˝arty.
Straszny k∏opot, okropny. Nie wiadomo ju˝: martwiç si´
o Szarotk´, czy raczej cieszyç? Najlepiej sprawdziç, czy mo˝e zosta∏o coÊ jeszcze do schrupania. To zawsze poprawia samopoczucie, nawet jak si´ nie jest w cià˝y.
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– Chodêcie! Chodêcie wszyscy!
Klara p´dzi przez taras do domu, na ile tylko pozwalajà jej
na to maleƒkie stópki.
– Co tam znowu? – Batiar podniós∏ ∏eb ospale, a Rumor,
jak to on, ju˝ poszczekuje gotowy rzuciç si´ w wir ka˝dych
wydarzeƒ.
– Wszyscy, powiedzia∏am! Wszyscy! Gdzie si´ podzia∏a
Maja?
– A gdzie si´ mia∏am podziaç? – Kotka ukaza∏a si´
w drzwiach biblioteki. – Wiesz, ˝e jesteÊmy z Andrzejem zaj´ci, piszemy przecie˝ ksià˝k´ o zwierzakach.
– Daj spokój ksià˝ce. Andrzej sam da sobie rad´ – Êwinka
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morska jest zupe∏nie zdesperowana. – Tu dziejà si´ straszne
rzeczy, straszne!
– Przestaƒ zawracaç g∏ow´ – Maja odwróci∏a si´ i ruszy∏a
z powrotem w stron´ biblioteki. – Bez przerwy szukasz k∏opotów i we wszystkim widzisz straszne rzeczy. To, Klaro, zaczyna byç po prostu nudne.
– Kiedy naprawd´... – Êwinka morska nie mo˝e z∏apaç
tchu. – Ania przybieg∏a ca∏a zap∏akana, coÊ powiedzia∏a Kai
i nasza Kaja te˝ wybuchn´∏a p∏aczem. I zaraz obie pobieg∏y
do ogrodu Ani. Tam, gdzie pani Ala ma grzàdk´ z sa∏atà.
– No, to smacznego – mrukn´∏a lekcewa˝àco Maja, ale jednak zatrzyma∏a si´ przed progiem biblioteki. Mo˝e rzeczywiÊcie coÊ si´ sta∏o? – Chodêmy.
I zwierzaki ruszy∏y przez taras do ogrodu. Na czele pospiesznie drepcze Klara, tu˝ za nià Rumor swawolnie pomachuje ogonem; niczym si´ przejàç nie potrafi, jamnik jeden.
Pochód zamyka Maja z Batiarem – ci nigdy si´ nie spieszà,
zawsze wynioÊli i pewni siebie.
Ale... grzàdka sa∏aty w ogrodzie Ani jest pusta. Nigdzie nikogo nie ma. Cisza, ˝e tylko pszczo∏y s∏ychaç, jak polatujà
nad kwiatami.
– I coÊ ty znowu wymyÊli∏a?
– Nic nie wymyÊli∏a – z domu wypad∏a Heksa. – To
wszystko prawda.
– Jaka prawda? Co si´ tu, Heksuniu, dzieje – Rumor przelaz∏ pod p∏otem i biegnie do swojej kundelki.
– Ju˝ idà – w drzwiach tarasowych pojawi∏ si´ Rej. Min´
ma jeszcze bardziej ponurà ni˝ zwykle. Nawet jak na rotwajlera szczególnie mrocznà i powa˝nà. Tylko spojrza∏ przelotnie na Batiara i – o dziwo – nie rzuci∏ si´ jak zwykle do p∏otu
z wyszczerzonymi z´biskami. Musia∏o wydarzyç si´ chyba
rzeczywiÊcie coÊ niezwyk∏ego.
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Obydwie dziewczynki wysz∏y z domu. Usta w podkówk´,
oczy zaczerwienione. To jedna, to druga p∏aksiwie pociàga
nosem. Ania niesie pod pachà pude∏ko po butach. Kaja w r´ce trzyma ∏opatk´. Idà przez ogród do grzàdki z sa∏atà. Po co?
Niczego szczególnego tam nie widaç. Nabra∏y nagle ochoty
na sa∏at´ czy co? Skoro tak, to dlaczego takie ponure? – pochrupaç sa∏at´ sama przecie˝ przyjemnoÊç.
Zwierzaki patrzà zupe∏nie zdezorientowane na dwie przyjació∏ki, które zachowujà si´ naprawd´ dziwnie. Sà ju˝ przy
grzàdce, ale ani myÊlà o zrywaniu sa∏aty. Ania po∏o˝y∏a na
ziemi pude∏ko po butach i zdj´∏a tekturowà przykrywk´. Kaja przycupn´∏a nad grzàdkà i znowu beczy tak, ˝e nos ma ju˝
jak marchewka. Rozchyli∏a liÊcie sa∏aty i podnosi coÊ... Co to
takiego? Owalny brunatny kamieƒ?
Rumor p´dem wróci∏ przez ogród Ani, przeÊlizgnà∏ si´ pod
p∏otem. Zziajany dyszy chwil´, zanim jest w stanie cokolwiek
z siebie wydusiç.
– ˚ó∏w – z zaciÊni´tym gard∏em jamnik wykrztusi∏ tylko to
jedno s∏owo: – ˝ó∏w.
– Co ˝ó∏w? – Klara niecierpliwie drepcze w miejscu. – Co
˝ó∏w? Przecie˝ znowu poszed∏ nie wiadomo dokàd.
– Nie ˝yje.
– Pani Ala wys∏a∏a Ani´ po sa∏at´ i wtedy ma∏a znalaz∏a
˝ó∏wia – Heksa otrzàsn´∏a si´ szybciej od wcià˝ oniemia∏ego
jamnika. – Le˝a∏ biedaczek pod na pó∏ obgryzionà g∏ówkà sa∏aty. Nawet nie wiadomo jak d∏ugo. LiÊcie ca∏kiem go poprzykrywa∏y.
– Biedaczysko – chlipn´∏a Klara ze zrozumieniem. – Nawet nie zdà˝y∏ si´ najeÊç do syta. A˝ po∏ow´ sa∏aty zostawi∏,
nie do wiary. Musia∏ si´ ju˝ czuç naprawd´ bardzo s∏aby.
Tymczasem dziewczynki w∏o˝y∏y martwego ˝ó∏wia do pude∏ka po butach, przykry∏y wieczkiem i zanios∏y na sam ko69

niec ogrodu, gdzie pomi´dzy obydwiema parcelami roÊnie
najwi´ksze z naszych drzew – m∏ody jeszcze, ale ju˝ wspaniale roz∏o˝ysty dàb. Zatrzyma∏y si´ przy samym pniu i Kaja ∏opatkà kopie do∏ek. Kiepsko jej to idzie, ∏zy cieknà dziewczynce po policzkach i niewiele widzi. Wreszcie do∏ek gotowy.
Ania w∏o˝y∏a na dno pude∏ko z martwym ˝ó∏wiem i dziewczynki ostro˝nie zasypujà do∏ek. Wyglàdajà ˝a∏oÊnie; tym
bardziej, ˝e ∏zy rozmazujà palcami umorusanymi ziemià i na
policzkach robià si´ im ciemne smugi.
Wiatr zaszumia∏ koronà d´bu. ˚ó∏tawy listek frunà∏ w powietrze, na moment zatrzyma∏ si´ niemal w bezruchu i wolniutko opada w dó∏. Raz jeszcze poderwa∏ si´ w gór´, po
czym ∏agodnie osunà∏ si´ prosto na mogi∏k´ ˝ó∏wia.
– Nic tu po nas – zawyrokowa∏a Maja. Jak na nià nawet ∏agodnie i tak jakoÊ mi´kko. – Wiatr si´ zerwa∏, zaraz b´dzie la∏o. Wracamy do domu.
I ju˝ po drodze doda∏a dla zrównowa˝enia, przesadnej wed∏ug niej, ∏agodnoÊci przed chwilà:
– Nic dziwnego, ˝e b´dzie padaç. Chmury pójdà w zawody z Kajà i Anià. Ciekawe tylko czy im dorównajà, bo dziewczynom ∏zy tryska∏y jak z sikawki.
Pociemnia∏o i pierwsze krople deszczu zaszeleÊci∏y na liÊciach. Zwierzaki pogna∏y p´dem.
– Co si´ tam dzisiaj wyrabia w ogrodzie? – podekscytowana Czarnuszka nie mog∏a doczekaç si´ powrotu towarzystwa
i pewnie ju˝ od jakiegoÊ czasu tkwi z przednimi ∏apkami na
szybie terrarium.
– Smutna sprawa – Klara choç zziajana wysapa∏a pr´dziutko, ˝eby jej ktoÊ nie uprzedzi∏ w og∏oszeniu ponurej wiadomoÊci zwierzakom, które siedzà w domu. – Biedny ˝ó∏w nie
˝yje. W∏aÊnie wracamy z pogrzebu.
– Mog∏aÊ nas przygotowaç powoli, delikatniej – obruszy∏
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si´ Rocky. Doprawdy przesadza z troskliwoÊcià o swojà ci´˝arnà chomiczk´. Chucha na nià i dmucha. – Wiesz przecie˝,
˝e Szarotce nie wolno si´ denerwowaç.
– MyÊmy w ogóle ˝ó∏wia nie znali – wtràci∏ Bia∏asek. Widaç, ˝e ponure wydarzenie nie zrobi∏o na myszkach wi´kszego wra˝enia.
– MyÊla∏am, ˝e przynajmniej wy nie jesteÊcie ca∏kiem bezduszne – nastroszy∏a si´ Êwinka morska. – Zawiod∏am si´ na
was. Na nikogo ju˝ liczyç nie mo˝na... O Mai w ogóle szkoda
wspominaç. Oboj´tna i zimna jak lód, jednej ∏ezki nie uroni.
Ludzie nawet mówià: tyle, co kot nap∏aka∏. Czyli: tyle, co nic.
Przycich∏a, bo do pokoju wesz∏a Kaja. ¸zy wymieszane
z grudkami ziemi, rozmazane po ca∏ej buzi, oczy jak u królika. Rzuci∏a si´ na tapczan, wtuli∏a g∏ow´ w poduszk´ i od czasu do czasu s∏ychaç, jak ˝a∏oÊnie pociàga nosem.
– Czy ona d∏ugo tak potrafi? – zainteresowa∏ si´ Bia∏asek.
– No, czy d∏ugo b´dzie myÊleç o tym by∏ym ˝ó∏wiu?
– Trzeba byç wyrozumia∏ym – z ∏agodnoÊcià w∏aÊciwà
owczarkom odpowiedzia∏ Batiar. – D∏ugo. Dzieci takie ju˝ sà.
Nie tylko zresztà dzieci, doroÊli ludzie tak˝e. Oni to nazywajà pami´cià.
– Bo nie potrafià odró˝niç ˝ywego od nie˝ywego – pisn´∏a Czarnuszka, wspinajàc si´ na karuzel´.
– Jak to nie potrafià? – zainteresowa∏a si´ Szarotka. – Przecie˝ to bardzo proste. My na przyk∏ad, my jesteÊmy ˝ywi. A ta
muszla w akwarium nie. Proste?
– Ale ta muszla by∏a kiedyÊ cz´Êcià Êlimaka. I ludzie o takich w∏aÊnie rzeczach pami´tajà – wtràci∏ si´ Rumor. – Bardzo d∏ugo potrafià myÊleç o tym, co by∏o kiedyÊ.
– To niemàdre – teraz, od kiedy Szarotka jest w cià˝y, Rocky stara si´ we wszystkim jà popieraç i nie przepuÊci okazji,
˝eby chomiczce przytaknàç.
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– Sam jesteÊ niemàdry – g∏os Batiara jest wprawdzie karcàcy, ale równoczeÊnie pe∏en wyrozumia∏oÊci. – Ludzkie
uczucia wcale nie sà niemàdre, tylko troch´ inne. Trzeba to
potrafiç zrozumieç. A kiedy si´ w kimÊ czegoÊ nie rozumie,
wówczas w ka˝dym razie to jego inne nale˝y uszanowaç.
– Jaki nauczyciel! – zachichota∏a Czarnuszka z karuzeli
i pchn´∏a noskiem Bia∏asa, ˝eby szybciej przed nià przebiera∏
∏apkami. – Jaki màdry, prosz´! A ty to niby rozumiesz?
Owczarek zlekcewa˝y∏ myszk´ i uda∏, ˝e nie s∏yszy, ale
Maja nieoczekiwanie wystàpi∏a w obronie Batiara:
– Pewnie, ˝e rozumie. I nie spoufalajcie si´ tak, myszy
przebrzyd∏e. Kiedy Dziadek by∏ w szpitalu, Batiar przez ca∏y
czas nie móg∏ sobie znaleêç miejsca. A jak Dziadek wróci∏,
tak psisko szala∏o, ˝e omal nie zdemolowa∏o domu. Dziadek
musia∏ si´ a˝ oprzeç o Êcian´, ˝eby go ten olbrzym nie przewróci∏.
– Przestaƒ Maja – choç udaje, ˝e rozmowa go nie obchodzi, owczarek s∏yszy wszystko. Wystarczy spojrzeç jakà ma
za˝enowanà min´. – Przestaƒ, z myszami si´ kocicy rajcowaç
zachcia∏o.
– A niech wiedzà, niech wiedzà – przerwa∏ mu Rumor. –
Mo˝e byÊcie choç na chwil´ przesta∏y kr´ciç si´ na karuzeli,
istna b∏azenada! Nic dziwnego, ˝e ludzie wolà psy od myszy.
Nawet kota wolà – doda∏ z serdecznoÊcià niecodziennà wobec
Mai. – Bo prawdziwy pies t´skni za swoim panem, je˝eli
w ogóle jesteÊcie to w stanie zrozumieç.
– Niech sobie t´skni. A myszka dalej gna przez Êwiat. Jasne?
Batiar rozsiad∏ si´ wygodniej i min´ ma naprawd´ powa˝nà:
– I nikt nie ma o to do was pretensji. Ot, mysia natura. Ani
gorsza, ani lepsza. Wasza natura, po prostu.
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– Jak si´ ˝yje, to ˝yje. A jak nie ˝yje, to go nie ma – potwierdzi∏a Czarnuszka.
– Wszystko ˝yje, g∏uptaki – kocica pomrukuje na pozór leniwie i od niechcenia, ale spoglàda jeszcze bardziej serio ni˝
zwykle. – Kaja z Anià zakopa∏y ˝ó∏wia, a raczej to, co jeszcze
niedawno by∏o ˝ó∏wiem. I pr´dzej czy póêniej zapomnà. Ale
w miejscu, w którym go zakopa∏y, wyroÊnie trawa. ˚ywa trawa, rozumiecie? ˚ywa! I ta trawa b´dzie mia∏a ziarenka, które tak bardzo lubicie. Jasne? I to wszystko razem jest w∏aÊnie
to samo: ca∏y ˝ywy Êwiat. Chrz´Êci, kiedy jest ˝ó∏wiem; szumi, kiedy jest liÊçmi; piszczy, kiedy jest myszà, która obgryza ziarenka.
– To pi´kne...
– Nie bàdê taka sentymentalna, Szarotko – mrukn´∏a kotka. – Ot, tak jest. Pi´kne, brzydkie – tak mówià ludzie. A my
wiemy, ˝e tak jest, po prostu.
– No to dlaczego ludzie o tym nie wiedzà? Udajà, ˝e tacy
màdrzy, a nie wiedzà.
– Niektórzy jeszcze o tym pami´tajà – Batiar patrzy przed
siebie, a równoczeÊnie gdzieÊ jakby bardzo daleko. – Niektórzy pami´tajà. Wi´kszoÊç zapomnia∏a, za daleko odeszli...
– Jak to odeszli? – Szarotka nie daje za wygranà. – Sà przecie˝ tutaj, w tym samym domu co my, w tym samym ogrodzie
i lesie za p∏otem.
– Tylko nie zawsze potrafià ju˝ dostrzec, ˝e sà cz´Êcià tego lasu...
Myszkom jakby naraz znudzi∏a si´ gonitwa na karuzeli.
Chomiki te˝ siedzà obok siebie przytulone, przesta∏y nawet
napychaç policzki ziarnem. Zapad∏a d∏uga ∏agodna cisza.
Wreszcie z kàta da∏ si´ s∏yszeç pisk Klary. Nie tyle pisk nawet, co jakby zamyÊlone szeptanie:
– To zupe∏nie tak, jak by∏o z motylem. Z tym ca∏ym, jak ty
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to mówisz, ˝ywym Êwiatem. Tak samo. Pami´tacie motyla?
Ile˝ razy on si´ przemienia∏! Z jajeczka wyl´g∏a si´ gàsienica
i obgryza∏a liÊcie. Potem sta∏a si´ ospa∏a, zaszy∏a si´ w za∏omie kory i d∏ugo owija∏a si´ w∏asnà Êlinà, lepkà i d∏ugà jak nitka. A˝ ca∏a si´ owin´∏a i powsta∏ kokon. Wyglàda∏o na to, ˝e
to ju˝ koniec. ˚e ju˝ po gàsienicy. A˝ któregoÊ dnia kokon
p´k∏ i z jego wn´trza wyfrunà∏ motyl. Ca∏kiem niepodobny do
jajeczka, inny ni˝ liszka, o kokonie w ogóle nie wspominajàc.
A przecie˝ to wszystko ciàgle by∏o to samo. I wcià˝ ˝ywe.
Wi´c...
Klara przerwa∏a speszona. Ale w∏aÊciwie ju˝ nic wi´cej nie
by∏o do dodania. Wszystko zosta∏o powiedziane.
Zwierzaki siedzà w bezruchu. Siàpi deszcz. Mo˝e ka˝de
z osobna myÊli jeszcze o tej zdumiewajàcej zmiennoÊci motyla. A mo˝e nie tylko o jego wiecznej zmiennoÊci? Klara kàtem oka dostrzeg∏a, ˝e kotka patrzy na nià tak, jak nigdy
wczeÊniej. Dziwnie jakoÊ. Tak z bliska, jakby sama by∏a nie
tylko kotkà, a i Êwinkà morskà.
Mo˝e – zafrasowa∏a si´ Klara – znowu paln´∏am coÊ nie
tak?...
Lecz nie pisn´∏a tego. Szkoda by przerywaç cisz´. Jest tak
jakoÊ dobrze... i razem. Âwinka morska potupta∏a do Kai, która Êpi mocno po prze˝yciach dzisiejszego popo∏udnia. Klara
wspi´∏a si´ na niski tapczan i przytuli∏a do ramienia dziewczynki.
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Zwierzaki siedzà osowia∏e. Cisza, nic ciekawego si´ nie
dzieje. Niby tylko ludzie, ale kiedy wyjadà, troch´ ich jednak
brakuje. Nawet Andrzejowe stukanie na maszynie, choç zwykle nieznoÊne, teraz by si´ przyda∏o. Paskudna cisza w domu.
Dziadek zamknà∏ si´ razem z Batiarem u siebie w pokoju
i pewnie uk∏ada pasjansa. Kiedy˝ oni wreszcie wrócà? Co za
g∏upi pomys∏ te weekendy!
Zaczyna zmierzchaç. Pewnie wkrótce nadjadà.
– Znowu mu si´ uda∏o – bàknà∏ Rocky. – Ten jamnik wsz´dzie si´ wkr´ci.
– Tym razem mo˝na mu to wybaczyç – odpar∏a Êwinka
morska. – W koƒcu po to pojechali na wieÊ, ˝eby odwiedziç
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Tekl´, mam´ Rumora. Nic wi´c dziwnego, ˝e i jego wzi´li ze
sobà. Ale ˝e Maja zdecydowa∏a si´ na podró˝? Jej przecie˝
w samochodzie od razu robi si´ niedobrze.
Niemniej Klarze jest smutno. Z Rumorem inna sprawa; odwiedziç mam´, to ca∏kiem zrozumia∏e. A Mai niech si´ robi
niedobrze, prosz´ bardzo. Niech cierpi, skoro tak si´ upar∏a
jechaç na wieÊ. Trzy razy Magda wyjmowa∏a jà z samochodu,
a ta nic – wcià˝ wskakiwa∏a z powrotem i tak miaucza∏a, ˝e
Magda wreszcie ustàpi∏a. Ale o ma∏ych zwierzakach nikt,
oczywiÊcie, nigdy nie pami´ta. ˚e Szarotka nie powinna si´
teraz ruszaç z terrarium, wiadomo – prawie szoruje po trocinach tym swoim nap´cznia∏ym brzuchem. Ale Klara, niby
dlaczego nie? Popami´ta to Kai, oj, popami´ta.
Âwinka morska zaszy∏a si´ w kàcie g∏´boko roz˝alona.
I oczywiÊcie znowu ma k∏opot. Nie mo˝e si´ ostatecznie zdecydowaç, czym bardziej powinna si´ martwiç – tym, ˝e Kaja
nie zabra∏a jej na wieÊ, czy tym raczej, ˝e znowu uda∏o si´ temu przebrzyd∏emu jamnikowi, a jeszcze i kocicy na dodatek.
Z mysiego domku wyjrza∏ Bia∏asek. Nastawi∏ uszka i nas∏uchuje w skupieniu.
– Jadà!
Czarnuszka tak˝e wysun´∏a mordk´ z legowiska. Zaspana,
przez chwil´ mruga oczkami.
– Tak, sà ju˝ blisko, zaraz b´dà.
Jakby na potwierdzenie mysiego s∏uchu, z pokoju Dziadka
dobieg∏o grzmiàce ujadanie Batiara. Owczarek nigdy si´ nie
pomyli. Niech i dziesi´ç samochodów przejedzie tu˝ przed
domem, nawet nie drgnie. Ale warkot naszego poloneza rozpozna bezb∏´dnie, zanim jeszcze samochód pojawi si´ zza zakr´tu. Ale˝ ha∏asuje! Dziadek pewnie od∏o˝y∏ karty, bo s∏ychaç, ˝e idzie przez korytarz do drzwi wejÊciowych. No, nareszcie!
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Rumor pospiesznie przywita∏ si´ z Batiarem i wpad∏ za Kajà do pokoju jak burza:
– CzeÊç! Witam ca∏y domowy drobiazg! O, Szarotka jest
jeszcze grubsza ni˝ przedwczoraj, o ile to w ogóle mo˝liwe.
– Ciszej, ciszej... b∏agam – na ugi´tych ∏apkach Maja wsun´∏a si´ do pokoju z boleÊciwie zmru˝onymi oczyma. – Ciszej, g∏owa mi p´ka.
– Trzeba by∏o zostaç w domu – w zazdrosnej Klarze nie ma
Êladu litoÊci.
– Zawsze coÊ za coÊ – od razu mocniejszym g∏osem odparowa∏a kotka. – I niech ci si´ nie wydaje, ˝e ˝a∏uj´. Warto by∏o.
Ca∏kiem ju˝ spr´˝yÊcie Maja wskoczy∏a na parapet i z pomrukiem zadowolenia usadowi∏a si´ wygodnie. Ból g∏owy
i nudnoÊci jak r´kà odjà∏.
– Ca∏à drog´ mieliÊmy z nià krzy˝ paƒski. Mia∏czenia, narzekania, wapory... Wielka dama si´ znalaz∏a.
– A pewnie, ˝e dama – Maja znowu zrobi∏a min´ pe∏nà
cierpienia. – Nie to, co ty. Zresztà, szkoda sobie strz´piç j´zyk. Psy, wiadomo, sà po prostu prymitywne, prawie jak ludzie. Gdzie˝ im do tak delikatnego, jak koci, zmys∏u równowagi. Spróbuj, jak ja, przespacerowaç si´ po ga∏´zi naszego
d´bu... Ale do tego trzeba w∏aÊnie mieç mój zmys∏ równowagi – a ten, zapami´taj sobie, mieÊci si´ w uszach. I to nie w takich k∏apciastych jak twoje. Ale˝ mnie bola∏y! I jak strasznie
kr´ci∏o mi si´ w g∏owie! Andrzej jecha∏ jak szalony. Nigdy
wi´cej, nigdy!
– Obejdzie si´ – odgryz∏ si´ Rumor pobie˝nie. Dosyç wyk∏óci∏ si´ z kotkà podczas jazdy. Teraz a˝ dr˝y, ˝eby podzieliç si´ wra˝eniami ze wszystkimi maluchami. Nigdy mu za
wiele przechwa∏ek.
Nawet nie musi ich zach´caç. Zwierzaki wpatrujà si´
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w jamnika z wyczekiwaniem. Ziewnà∏ przeciàgle, i jeszcze
raz. Niech si´ pogapià. Zawsze tak si´ powinny w niego wpatrywaç – z podziwem. Jest w koƒcu w kogo – jamnik d∏ugow∏osy, champion, ma to na piÊmie. Spróbowa∏ ziewnàç znowu, ale nie mo˝e ju˝ d∏u˝ej wytrzymaç:
– Cudownie by∏o! – wypali∏. – Wspaniale! Mama o ma∏o
nie oszala∏a ze szcz´Êcia, kiedy mnie zobaczy∏a. Twierdzi, ˝e
nigdy jeszcze nie widzia∏a tak pi´knego jamnika.
– Czego o niej nie da si´ raczej powiedzieç – zamrucza∏a
Maja zadowolona, ˝e nareszcie mo˝e si´ Rumorowi odciàç. –
Tekla jest gruba jak beczka. Brzuszyskiem szoruje po trawie.
Szarotka, mimo ˝e w cià˝y, wyglàda przy niej jak wa˝ka. Je˝eli w ogóle, Klaro, jesteÊ sobie w stanie to wyobraziç.
– Jak to? – Êwinka morska widocznie nie bardzo to sobie
wyobra˝a. – Jeszcze grubsza ni˝ by∏a wtedy, kiedy jà Andrzej
wywióz∏ na wieÊ?
– Wyobraê sobie. Ze dwa razy grubsza. Istny bekon.
Wszystkie zachody na nic. Bo trzeba wam wiedzieç – kotka
z wy˝szoÊcià zwróci∏a si´ do myszek – ˝e mama Rumora, od
kiedy tylko on podrós∏, zacz´∏a jeÊç za nich dwoje. A jak si´
spieszy∏a... ˚eby przypadkiem synalkowi coÊ w misce nie zosta∏o. Pewnie dlatego jest teraz taki glistowaty.
Odczeka∏a, a˝ myszki wychichoczà si´ z jamnika do syta,
i ciàgnie dalej:
– Wi´c Andrzej postanowi∏ wywieêç Tekl´ na wieÊ. ˚e
mo˝e wybiega si´ tam po polach, pougania za zajàcami,
schudnie. P∏aczu by∏o co niemiara. Kaja za nic w Êwiecie nie
chcia∏a si´ zgodziç, ˝eby Tekla wyprowadzi∏a si´ od nas z domu. Wreszcie zrozumia∏a, ˝e to dla dobra suki. No i jeszcze
przekona∏ jà argument, ˝e Tekla b´dzie przecie˝ u Jerzego.
Kaja go bardzo lubi. Jerzy to prawdziwy przyjaciel rodziny
i na pewno b´dzie si´ sukà opiekowa∏. Bez trudu si´ dogada78

jà, bo Jerzy te˝ prawie taki gruby jak Tekla. No i siedzà teraz
oboje na wsi – dwa ∏akome wieloryby.
– I bardzo im dobrze – Rumor ma ju˝ dosyç naigrawania
si´ z tuszy jego mamy. – Bardzo. U Jerzego jest wszystko, nawet bociany...
– Za stukotem maszyny do pisania te˝ biednej Tekluni nie
t´skno – kotka wpad∏a Rumorowi w pó∏ s∏owa. – Wydawa∏o
si´, ˝e od kiedy Jerzy osiad∏ na wsi, troch´ zmàdrza∏. Podobno przesta∏ w kó∏ko, jak Andrzej, jeêdziç od teatru do teatru
i oglàdaç przedstawienia. Ale za to nadal ca∏ymi godzinami
siedzi przy maszynie do pisania. Ja to, jak wiecie, lubi´, ale
Tekla...
– Wcale nie ca∏ymi godzinami i nawet nie codziennie –
jamnik czuje si´ w obowiàzku wziàç Jerzego w obron´;
w koƒcu przyjaciel mamy. – A ˝e czasem troch´ postuka,
wielka mi sprawa. Wieczorem zawsze idà razem po mleko do
sàsiadów. Tam, u pani Felicji, to dopiero jest raj! Kury, kaczki, g´si, owce, kogutowi to nawet porzàdnie wytarmosi∏em
ogon. Czasem Jerzy d∏u˝ej zatrzyma si´ u pani Felicji i wówczas nieêle mo˝na ca∏e to towarzystwo pogoniç.
– Ale uganianie za Rafa∏em mog∏eÊ sobie darowaç. Zachowywali si´ zupe∏nie jak dwa szczeniaki – prychn´∏a Maja. –
Rafa∏owi to jeszcze ujdzie; wiadomo, w∏aÊnie szczeniak. Ale
˝eby taki stary koƒ jak ty... Koƒ by si´ uÊmia∏. Ot, psi królik.
– Nie dla dam takie psoty, co? – jamnik a˝ mlasnà∏ na
wspomnienie wiejskich harców. – By∏o ca∏kiem zabawnie.
– A najzabawiniej, trzeba wam wiedzieç, by∏o wówczas,
kiedy Rumor pogoni∏ Rafa∏a wprost do gnojówki za stodo∏à.
Najlepiej bawi∏a si´ Magda. Nie doÊç, ˝e Rafa∏ utopi∏ w gnojówce jeden sanda∏, to jeszcze obaj jak szaleni wypadli zza
stodo∏y i cali ubabrani... run´li w sam Êrodek przygotowanego na trawie Êniadania.
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– O, przepraszam! Ja zdà˝y∏em wyhamowaç tu˝ przed obrusem. Zresztà, kto Magdzie kaza∏ rozk∏adaç obrus wprost na
trawie?
– To si´ w∏aÊnie nazywa Êniadanie na trawie. I jest bardzo
eleganckie – Kotka przeciàgn´∏a si´ we w∏aÊciwy jej, wielce
dystyngowany sposób, i bezlitoÊnie nie daje si´ odwieÊç od
tematu. – Rumor rzeczywiÊcie wyhamowa∏, tylko zary∏ nosem w sa∏atk´ pomidorowà. Ale Rafa∏, zanim si´ ostatecznie
wywali∏ jak d∏ugi, bosà nogà i w jednym sandale, którego
gnojówka nie zdà˝y∏a wessaç, przebieg∏ jeszcze przez Êrodek
obrusa.
– Te˝ mi wielka sprawa! – Rumorowi ani w g∏owie skrupu∏y z byle powodu. – Rafa∏ zaraz pow´drowa∏ pod prysznic,
a obrus do pralki.
– Ten obrus, g∏upku, to nie byle jaki obrus. Andrzej przywióz∏ go od Indian – Mai coÊ z∏oÊliwego b∏ysn´∏o nagle w Êlepiach i, ostatecznie ju˝ lekcewa˝àc Rumora, zwróci∏a si´
wprost do Klary. – Nigdy tych Indian nie widzia∏am, ale to
muszà byç ca∏kiem rozumni ludzie: bardzo lubià jeÊç Êwinki
morskie. Twierdzà, ˝e macie kruchutkie mi´sko.
– I pewnie za to biali tak tych Indian przeÊladowali. Sama
widzia∏am w telewizji – Klara otrzàsn´∏a si´ ze zgrozà. –
Sympatyczne to nie by∏o, oj, nie. Przynajmniej nasze szcz´Êcie, ˝e biali woleli przeÊladowaç Indian ni˝ Êwinki morskie.
– Ot, Êwiƒska logika – oburzy∏ si´ owczarek. – Morsko-Êwiƒska nawet – dorzuci∏ z obrzydzeniem i ostentacyjnie
odwróci∏ si´ od Klary.
– Dobra ju˝, dobra – Rumor przez ca∏y czas usi∏uje dorwaç
si´ do g∏osu. Tyle ma jeszcze do opowiedzenia. – Na wsi u Jerzego szcz´Êliwie nie ma ani Indian, ani Êwinek. To znaczy:
Êwinie sà, ale nie morskie. Zresztà od Êwiƒ wol´ krowy, z ró˝nych wzgl´dów. Nie wyobra˝acie sobie, ile taka krowa daje
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co wieczór mleka. Pyszne! Pani Felicja troch´ mi odlewa∏a,
prosto po wydojeniu.
– ˚e te˝ jej nie wstyd! – Szarotce a˝ dech zapar∏o z oburzenia. – Nie wstydzi si´ zabieraç krowom mleko.
– Nie bàdê taka delikatna – mrukn´∏a Maja i obliza∏a si´ ∏akomie. – Pani Felicja nie jest a˝ do tego stopnia wstydliwa.
Kiedy zerwie si´ wiatr, a pani Felicja ma akurat obie r´ce
czymÊ zaj´te, to paraduje po podwórzu rozczochrana jak chocho∏ i tak˝e jej nie wstyd – doda∏a pogardliwie i przeciàgn´∏a
j´zykiem po swoim lÊniàcym zadbanym futerku. – ˚e te˝ ludzie nawet si´ porzàdnie wylizaç nie potrafià...
– Przesta∏abyÊ plotkowaç – Rumor wzià∏ panià Felicj´
w obron´. – Tobie te˝ dawa∏a Êwie˝e mleko, prosto od krowy.
O, krowa to jest dopiero naprawd´ wielki zwierz. GdybyÊ tak
przy niej, Batiar, stanà∏, poczu∏byÊ si´ jak nie przymierzajàc
jamnik – doda∏ jamnik z niek∏amanà przyjemnoÊcià.
– Kaja twierdzi, ˝e najwi´kszy jest s∏oƒ – mruknà∏ Batiar.
– Bzdura! Widzia∏em s∏onia w telewizji. Wcale nie a˝ taki
du˝y, wszystkiego na pó∏ ekranu. A krowa... Trudno by si´ jej
by∏o zmieÊciç nawet w naszym najwi´kszym pokoju. A jakie
ogromne placki zostawia na polu! Nie to, co byle bobki Klary.
A jak te placki pi´knie pachnà! Pomidory tak˝e je lubià... Jerzy podk∏ada krowie placki pod ka˝dy krzaczek. Tylko Magda
kr´ci∏a nosem, kiedy to robi∏. Ale potem to pomidory jej smakowa∏y. Wsuwa∏a je na kolacj´, jak byle Êwinka morska.
Morska Êwinka nie zareagowa∏a. Myszki ju˝ dobrà chwil´
temu znikn´∏y w swoim domku, a chomiki drzemià przytulone jeden do drugiego. No tak, zrobi∏o si´ póêno. Zwini´ta
w k∏´bek Maja Êpi ju˝ tak˝e jak suse∏. Zmog∏o kocic´, nie dla
niej takie podró˝e.
– Jednak co pies, to pies – Rumor ziewnà∏ przeciàgle,
a oczy same mu si´ zamykajà.
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Jest póêna noc. Ca∏y dom Êpi. To znaczy Êpià jego wszyscy
dwuno˝ni mieszkaƒcy. Rafa∏ pad∏ jak zwykle pierwszy i tylko s∏ychaç jak smakowicie ciàgnie smoczek. Jemu zresztà
i tak wszystko jedno – wybawi si´ do syta i buch do ∏ó˝ka.
Kaja przewraca si´ od czasu do czasu z boku na bok i coÊ tam
mamrocze przez sen. Sporo mia∏a dziÊ wra˝eƒ. Zwierzaki
jeszcze wi´cej, tote˝ nie bardzo chce si´ im rozchodziç. Siedzà w pokoju Kai, ale oczy z wolna zaczynajà si´ im kleiç
i rozmowy przemieniajà si´ w coraz bardziej senne mruczando.
Poza chomikami, oczywiÊcie. Wiadomo – nocne marki.
Zwariowane zwierzaki: teraz w∏aÊnie najlepsza dla nich pora
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do gonitwy w kó∏ko na karuzeli, w zawody – kto szybszy –
z rozbudzonymi tym furkotem myszkami. Szarotka szczególnie dba o kondycj´. Nie min´∏o wi´cej ni˝ dwa tygodnie, od
kiedy urodzi∏a t´ ca∏à ∏ysà i Êlepà gromadk´, a trudno uwierzyç, ˝e w ogóle by∏a w cià˝y i ciàgn´∏a brzuszek prawie po
ziemi. Teraz po brzuchu ani Êladu – szczuplutka i zwinna jak
gdyby nigdy nic. Tyle ˝e charakter jakby si´ jej zmieni∏. Âladu nie zosta∏o po dawnej wstydliwoÊci i zahukaniu. Za to
Rocky zrobi∏ si´ potulny i ust´puje na ka˝dym kroku. Prawie
zupe∏nie poszed∏ w kàt, nic tylko dzieciaki i dzieciaki. Okropne z nich by∏y brzydale, kiedy si´ urodzi∏y. Ale teraz, gdy ca∏a dziesiàtka poros∏a ju˝ futerkiem, kiedy rozwar∏y oczka i bystro gapià si´ na Êwiat tymi swoimi czarnymi guziczkami, pocieszne si´ z nich zrobi∏y i naprawd´ zabawne berbecie. Buszujà po ca∏ej klatce i tylko wiercà maleƒkimi jeszcze wàsikami, aby lepiej rozpoznaç swoje w∏oÊci. Tak tym zaj´te, ˝e nawet nie za bardzo wyglàdajà przez pr´ciki na zewnàtrz. Klatka to wcià˝ dla nich ca∏y Êwiat, i tak mo˝e nazbyt jeszcze rozleg∏y i tajemniczy.
Maja otworzy∏a jedno oko:
– Czas pospaç – mrukn´∏a leniwie. – Choç musz´ przyznaç, ˝e to by∏ niez∏y dzieƒ. I posiedzieç teraz razem te˝ nawet ujdzie. I troch´ sobie o tym wszystkim podumaç. Mam na
myÊli tylko tych, oczywiÊcie, którzy to potrafià... – nie
omieszka∏a dodaç, pewna, ˝e Klara weêmie aluzj´ do siebie.
– Tak, êle nie jest – ziewnà∏ Batiar. – Ale czas si´ zbieraç
i zajrzeç, co tam s∏ychaç w pokoju Dziadka.
– S∏ychaç i tutaj – burknà∏ na wpó∏ sennie Rumor. – Ale
prawdziwe chrapanie us∏yszymy dopiero wtedy, kiedy ty zaÊniesz na dobre.
Jamnik mlasnà∏, lecz te˝ si´ nie ruszy∏. JakoÊ nie chce mu
si´ jeszcze opuszczaç towarzystwa. Rybki snujà si´ po akwa83

rium, czasem któraÊ od niechcenia ruszy ogonem. Krà˝à
ospale niczym w jakiejÊ bezg∏oÊnej rybiej ko∏ysance.
– Lubi´ ten nasz pokój – zachrobota∏a ze swojego kàcika
Klara. – A kiedy jesteÊmy tu wszyscy razem, to jest jakoÊ
tak... tak jakoÊ... No, jak gdyby cieplej i tak...
Zamilk∏a, bo trudno jej dok∏adniej to wszystko okreÊliç.
Zresztà, zbyt wiele mi∏ych s∏ów jeszcze by tylko dodatkowo
rozpuÊci∏o ca∏e to rozgrymaszone i zadowolone z siebie towarzystwo.
– Tak, od dobrych paru miesi´cy nie siedzieliÊmy razem
tak d∏ugo w noc – Rocky przerwa∏ gonitw´ z Szarotkà po karuzeli i wysunà∏ pyszczek przez szczebelki klatki. – Chyba od
czasu, kiedy zwo∏a∏aÊ Klaro tamtà nocnà narad´...
– ...która, naturalnie, niczego nie zmieni∏a – zamrucza∏a
Maja. Kotka podnios∏a si´ i pr´˝àc grzbiet przeciàgn´∏a si´
niezmiernie z siebie zadowolona. – Od razu wam wtedy powiedzia∏am, ˝e nasi domowi ludzie sà oswojeni ca∏kiem wystarczajàco. A i tak nie da si´ ich nauczyç wi´cej, ni˝ cz∏owiek jest si´ w stanie nauczyç.
– I niech ju˝ sobie b´dà, jacy sà. Akurat nasi, jak na ludzi,
sà ca∏kiem w porzàdku – Batiar podniós∏ si´ na przednie ∏apy
i chyba ju˝ rzeczywiÊcie zbiera si´ do wyjÊcia.
Jaki ∏agodny wobec Mai – przesz∏o Klarze przez myÊl. Jak
si´ z nià zgadza! Trudno, pewnie senny. Âwinka morska podrapa∏a si´ par´ razy za uchem. Musi przyznaç – choç nie ma
powodu, aby to robiç przy wszystkich i na g∏os – ˝e Maja spisa∏a si´ na medal. Ca∏kiem nieêle przypilnowa∏a Andrzeja
podczas pisania tej ksià˝ki o zwierzakach. Zostanie to ju˝
pewnie tajemnicà kocicy, w jaki sposób potrafi∏a wbiç Andrzejowi do g∏owy troch´, przyznaç trzeba, nawet znoÊnych
i pochlebnych zdaƒ o nas. Ale z drugiej strony nie przesadzajmy – to ju˝ z pewnoÊcià nie mo˝e byç zas∏ugà kotki, ˝e w ty84

tule ksià˝ki jest nie kto inny, tylko w∏aÊnie Klara. Co to, to nie.
A zresztà, przecie˝ tak powinno byç. Kto ma wcià˝ takie k∏opoty jak ona? No kto? Wiadomo, k∏opoty zawsze trzymajà si´
najsubtelniejszych i najbardziej troskliwych. ˚eby to przynajmniej inne zwierzaki potrafi∏y doceniç, ale gdzie˝ tam...
A swojà drogà – i tego Klara nie wyzna∏aby nikomu za nic
w Êwiecie – wszystkie te k∏opoty jakoÊ da si´ w koƒcu znieÊç,
a niektóre to si´ nawet potrafià koƒczyç ca∏kiem radoÊnie.
Âwinka morska a˝ podskoczy∏a, kiedy Maja mrukn´∏a ni
z tego, ni z owego:
– Nie nale˝y po was oczekiwaç zbyt wiele, to oczywiste.
Przyznacie chyba jednak, ˝e nieco uznania toby mi si´ nale˝a∏o. Kto w koƒcu tygodniami tkwi∏ na biurku Andrzeja? Kto
go pilnowa∏, kiedy pisa∏ ksià˝k´ o nas?
Czarownica! Ani chybi czarownica! – zdumia∏a si´ Klara.
Czy ta kocica potrafi czytaç w myÊlach? W przysz∏oÊci trzeba b´dzie uwa˝aç i nawet myÊleç jeszcze ciszej.
Kotka zeskoczy∏a z parapetu na tapczan Kai i mi´kko podesz∏a do poduszki dziewczynki. Rozsiad∏a si´ tu˝ przy tym
miejscu, na którym skupi∏y si´ spojrzenia wszystkich zwierzaków. Na skraju tapczanu le˝y Êwie˝utka, pachnàca jeszcze
farbà drukarskà ksià˝ka. Na ok∏adce du˝ymi literami widnieje tytu∏: K∏opoty Klary. Ile˝ dzisiaj w domu by∏o zamieszania
w zwiàzku z tym wydarzeniem! Andrzej przywióz∏ ksià˝k´
prosto od wydawcy i Kaj´ a˝ zatka∏o, kiedy zobaczy∏a zdj´cia
wszystkich domowników. Pogna∏a po Ani´ i przez ca∏y wieczór dziewczynki na g∏os czyta∏y sobie na zmian´ rozdzia∏ po
rozdziale. Zwierzaki siedzia∏y jak mysz pod miot∏à i ka˝de
tylko nadstawia∏o uszu, kiedy czyta∏y w∏aÊnie o nim.
– Trzeba przyznaç – Rumor dzisiaj ju˝ po raz kolejny odetchnà∏ z prawdziwà ulgà – ˝e nawet ujdzie. Andrzej zbyt wiele z∏ego o nas dzieciom nie doniós∏.
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– Bo i co z∏ego mo˝na by o nas powiedzieç? – zdumiewajàco pewnym siebie g∏osem odpali∏a Klara. – Musia∏by chyba
coÊ specjalnie powymyÊlaç. Wy∏àczajàc Maj´, ma si´ rozumieç.
Ale˝ ta Êwinka morska zrobi∏a si´ nagle harda! Wyglàda na
to, ˝e na chwil´ zapomnia∏a nawet o swoich wiecznych k∏opotach. Jak r´kà odjà∏.
– To si´ nazywa wdzi´cznoÊç – mrukn´∏a Maja. –
Wdzi´cznoÊç morska, ˝eby nie powiedzieç gorzej...
Klara jak gdyby puÊci∏a to mimo uszu. Przydrepta∏a jednak
do tapczanu i tràci∏a noskiem zwisajàcy ku pod∏odze ogon
kotki prawie ˝e przyjacielsko. Ot tak, na pozór mimochodem,
bo od razu wspi´∏a si´ na ca∏à swojà dosyç marnà wysokoÊç
i z luboÊcià powàcha∏a ksià˝k´ o jej w∏asnych, najprawdziwszych k∏opotach. Troch´ Klarze – to musi przyznaç – ul˝y∏o.
W koƒcu Andrzej zrozumia∏ i doceni∏ jednak, ˝e ˝ywot morskiej Êwinki nie jest tak znów tylko us∏any ró˝ami. Chocia˝ on
to przyzna∏. Mimo ˝e tylko cz∏owiek, ale to zawsze coÊ. Kto
by si´ tego po nim spodziewa∏?... Klara obwàchuje ksià˝k´
z niek∏amanà satysfakcjà.
– A wàchaj sobie, wàchaj – mruczenie Mai zdaje si´ byç
nadspodziewanie serdeczne. – Na zdj´ciu wyglàdasz bez porównania lepiej ni˝ w rzeczywistoÊci. Zresztà, to bodaj najbardziej ra˝àca nieÊcis∏oÊç w ca∏ej ksià˝ce – kotka nie odmówi∏a sobie dodania tej impertynencji. – Ale najwa˝niejsze jest
i tak co innego: jeszcze zanim Andrzej w ogóle wzià∏ si´ do
pisania o nas, to j a – przypomnijcie sobie: w∏aÊnie ja! – powiedzia∏am wam, ˝e z dzieçmi, a nawet i z doros∏ymi ludêmi,
jakoÊ da si´ ˝yç, chocia˝ oczywiÊcie nie mogà si´ równaç
z nami, zwierzakami. I prosz´ bardzo – to jest w∏aÊnie podtytu∏ ca∏ej ksià˝ki! Wyglàda na to, ˝e wy∏àcznie sama musz´ sobie tego pogratulowaç.
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– Zawsze chce, ˝eby jej by∏o na wierzchu. Och, wieczne
k∏opo... – Klara ugryz∏a si´ w j´zyk. Szkoda gadania.
Âwinka morska podrepta∏a w stron´ Batiara, który tej nocy
chyba jednak zrezygnowa∏ z przeniesienia si´ do pokoju
Dziadka. Mo˝e prawda, ˝e da si´ jakoÊ ˝yç z dzieçmi i z doros∏ymi nawet. Choçby i z tymi wszystkimi zwierzakami tak˝e... Ale tego by nawet nie szepn´∏a, za nic w Êwiecie. Klara
wczo∏ga∏a si´ pod pach´ owczarka i wygodnie moÊci si´ w jego jedwabistym, ciep∏ym futrze.
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