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 Arbuz i Pchełka
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Dzień dobry! Chciałabym opowiedzieć wam o dwojgu moich naj-
lepszych przyjaciół, ale znowu gdzieś poszli. A trudniej opowiada się 
o kimś, kiedy go nie ma… Może więc chwilę na nich poczekamy?

Poczekajmy.
Poczekajmy jeszcze chwilę.
I może jeszcze jedną.

Wciąż ich nie ma… Powiem wam, że moi przyjaciele nad wyraz dużo 
wędrują. Zamontowałam im nawet w drzwiach specjalną ruchomą klap-
kę na zawiasach, żeby mogli wychodzić i wracać, kiedy im się podoba. 
Ciekawe, dokąd poniosło ich tym razem? Wczoraj przed snem Arbuz 
wspominał coś o bezludnej wyspie… Ale przecież w Wielkopolsce nie 
ma bezludnych wysp! A może są? Ach, gdyby moi przyjaciele tutaj byli, 
przecież oni wiedzą o naszym regionie dużo więcej niż ja…
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Arbuz i Pchełka to moje zwierzęta. Pchełka jest psem, niemożliwie 
kudłatą suczką w kolorze gryczanego miodu. Niech was jednak nie 
zmyli jej imię, Pchełka wcale nie jest maleńka, o, nie! Waży prawie 
czterdzieści kilo i kiedy stanie na dwóch łapach, jest wyższa od więk-
szości z was. Gdy ją znalazłam, była maleńka, wychudzona i bardzo 
zapchlona. Smutne, skamlące biedaczysko. To jednak było już bar-
dzo dawno temu i na szczęście prawie o tym zapomniałyśmy. Arbuz 
mieszka z nami nieco krócej, bo półtora roku. Jest najodważniejszą, 
najbardziej ciekawską, narwaną i żarłoczną kawią domową, jaką 
znam.

— Przepraszam, kim?!
O, wróciliście! Właśnie o was opowiadam…
— Pewnie same blubry! — Arbuz przeskakuje z grzbietu Pchełki na 

moje kolana i zaczyna wymachiwać krótkimi łapkami. — Kawia domo-
wa! Kawia domowa! Słyszysz ją, Pchełko?

Pchełka okręca się kilka razy w kółko w swoim legowisku i gdy tylko 
znajduje wygodną pozycję, opada ciężko na ubłocony brzuch.

— Tak na ciebie mówią, Arbuz — mruczy.
— Ignoranci! — Arbuz stroszy wąsy. — Gdyby mnie znali, wiedzie-

liby, że żadna ze mnie kawia domowa, tylko najprawdziwsza świnka 
morska z krwi i kości! Bo ja nigdy, przenigdy nie siedzę w domu!
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— Chyba że w porze śniadania, 
obiadu lub kolacji — zauważam, 
ale Arbuz chyba nie słyszy.

— Niestraszne mi dalekie kra-
iny, wielkie wody i wysokie pa-
górki! W poszukiwaniu przygód 
popłynąłbym nawet za morze! 
Właściwie to ja jestem wilkiem 
morskim, tylko nie urosłem — 
dodaje po namyśle.

Pchełka parska śmiechem.
— Arbuziku, jak ty potrafisz 

poprawić mi humor — mówi, 
a potem ziewa szeroko, robi 
jeszcze trzy obroty wokół własnej 
osi na legowisku i po chwili 
słyszymy, jak chrapie.

— Co wyście dziś wypra-
wiali, Arbuz? — pytam.

— Byliśmy na bezlud-
nej wyspie — odpowiada



moja nieustraszona świnka morska. — Wszystko ci opowiem, tylko przy-
nieś mi najpierw ze dwie marchewki.

No tak, zapomniałam, że Arbuz, moja pulchniutka, biało-rudo-czar-
na świnka morska, nie funkcjonuje z pustym brzuchem. Zaraz dostanie 
dwie marchewki i kolbę z ziarnami. A potem posłucham niezwykłej hi-
storii o tajemniczych, czasem magicznych, miejscach, w których byli moi 
przyjaciele. Niektóre z nich znam, w niektórych byłam wiele razy, ale Ar-
buz i Pchełka mają nadzwyczajny talent do odkrywania tego, co ukryte, 
węszenia tam, gdzie nikomu nie przyszłoby do głowy, i oczywiście do… 
pakowania się w kłopoty. Na przykład dziś, gdy…

A zresztą posłuchajcie sami.



 Kormorany  
 z Mewiej Wyspy
 czyli wyprawa  
 do Lednickiego Parku  
 Krajobrazowego
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— Ależ wspaniała pogoda! — stwierdziła Pchełka po powrocie z po-
rannej przechadzki.

Arbuz popatrzył na nią tak, jak patrzy się na kogoś, kto przypadkiem 
stracił rozum.

— Leje — zauważył.
— No właśnie — odparła Pchełka radośnie i otrzepała się z wody, 

jak to psy mają w zwyczaju, ochlapując wszystko i wszystkich dookoła. 
— Leje, i to bardzo, a to oznacza, że zostajemy w domu!

— Mowy nie ma! — wykrzyknął Arbuz. — Zresztą i tak dzięki tobie 
oboje jesteśmy kompletnie przemoczeni, więc nie ma znaczenia, czy 
będziemy mokrzy tu — Arbuz pokazał na legowisko Pchełki — czy tam 
— dokończył, wskazując na drzwi.

— Jeśli o mnie chodzi, wolę być mokra tu — mruknęła Pchełka i za-
częła kręcić się w kółko na posłaniu.
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Arbuz westchnął ciężko i już szykował w głowie długi wy-
wód o zimowym lenistwie, w które popadła Pchełka, i o tym, 
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że przecież od dawna jest wiosna… Ale 
coś wielkiego i czarnego zatrzepotało za 

okienną szybą. Raz, a potem drugi. Było 
to na tyle dziwne, że Pchełka otworzyła nie 

jedno, a oboje oczu, a ciekawski Arbuz rzucił się 
do okna. Wspiął się zwinnie po zasłonie, przedreptał przez 

parapet i bez chwili namysłu otworzył okno na oścież.
— Kto tam?! — zawołał. — Proszę nie trzepotać, tylko wła-

zić! Bo leje!
Na to zaproszenie w oknie, 

w strugach ulewnego deszczu, 
stanął duży, czarny ptak. Miał 

długą szyję, żółte policzki i bia-
ły, masywny i ostro zakończony 

dziób. Arbuz wytrzeszczył oczy.
— To sęp! — wyszeptał.
— Wypraszam sobie — odparł 

ptak. — Jestem kormoranem zwyczajnym.
Arbuz prychnął.
— Widzisz, Pchełko, to zwyczajny kor-

moran, a ty myślałaś, że to sęp…
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Pchełka zignorowała tę uwagę, była przyzwyczajona, że Arbuz jest, 
jaki jest. Zaprosiła kormorana do środka. Ptak stanął na dywanie i roz-
postarł szeroko skrzydła, by je wysuszyć.

— Co cię do nas sprowadza? — spytała Pchełka, podczas gdy Ar-
buz mocował się z klamką okna.

— Jestem Ludo — przedstawił się ptak. — Wiele o was słyszałem. 
Podobno lubicie rozwiązywać, hmm… problemy.

— My lubimy podróżować, a problemy rozwiązują się przy okazji — 
wyjaśnił Arbuz.

— To się dobrze składa, bo mój problem znajduje się spory kawałek 
stąd. Na bezludnej wyspie — powiedział Ludo.

Arbuz podskoczył i pognał do sypialni. Ludo spojrzał pytająco na 
Pchełkę, a ona uśmiechnęła się i zaczęła odliczanie.

— Cztery… trzy… dwa… jeden…
W tym momencie do pokoju wrócił Arbuz ubrany w żółtą nieprze-

makalną pelerynę i maleńki rybacki kapelusik. W jednej łapce trzymał 
mapę, w drugiej marchewkę.

— Gotowy! — zawołał dziarsko. — Dalej, Pchełko, zbieraj się!
Pchełka spojrzała tęskno na swoje legowisko, a potem w mokre od 

deszczu okno. Westchnęła ciężko i ruszyła w stronę wyjścia.
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— Prowadź, Ludo.
Wszyscy troje wyszli z domu i dokładnie zamknęli drzwi.

Wiecie, ja nie jestem do końca pewna, jak moi przyjaciele podró-
żują. Akurat o tym nie chcą ze mną rozmawiać, być może dlatego, że 
jeżdżą na gapę (nic mi nie wiadomo, by posiadali jakieś pieniądze, za 
które mogliby kupić bilety). Sama chyba wolę o tym nie wiedzieć. Przy-
puszczam, że tam, gdzie to możliwe, dojeżdżają pociągiem. Raz bo-
wiem Pchełka krzyknęła przez sen „Odjazd!”. Dużo też chodzą pieszo, 
to znaczy na łapach Pchełki — Arbuz uwielbia podróżować na moim 
psie, a mojemu psu to wcale nie przeszkadza. Niedawno wpadł mi 
w ręce artykuł z pilskiej gazety, w którym podobno kilku świadków wi-
działo wielkiego kudłatego psa na rowerze… Nie wiem, nie wnikam, 
niech to będzie ich słodką tajemnicą. Ważne, że co wieczór wracają cali 
i zdrowi do domu.

— Już prawie jesteśmy — oznajmił kormoran.
Deszcz niedawno przestał padać i na niebie pojawiło się ostre, wio-

senne słońce. Znajdowali się na skraju maleńkiej wsi. Dookoła leżały 
pola uprawne, na horyzoncie gęsty las.
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— To Kamionek. Mała wieś niedaleko jeziora Lednica. Dalej pój-
dziemy pieszo — wyjaśnił Ludo.

— Czy to na jeziorze Lednica znajduje się bezludna wyspa? — zapy-
tał z nadzieją Arbuz.

— Nie jedna, a cztery — odparł ptak, a morskiej śwince aż oczy za-
świeciły się z radości. — Zaraz wszystko wam wyjaśnię. Pójdziemy teraz 
na południe, do Imiołek, tą wąską, asfaltową drogą. Do niedawna za-
miast asfaltu były tutaj kocie łby…

— Co?! — zawołał przestraszony nieco Arbuz i wtulił się w sierść 
Pchełki. Koty nie należały do grona jego najbliższych przyjaciół, sami 
rozumiecie.

Pchełka odwróciła wielki kudłaty łeb i trąciła Arbuza nosem. Wyjaśni-
ła mu, że kocie łby to określenie brukowanej, czyli wyłożonej kamieniami 
drogi. Kiedyś wszystkie trakty układane były w ten sposób. To uspokoiło 
Arbuza, który rozłożył się teraz wygodnie na psim grzbiecie i podziwiał 
widoki. Pchełka szła drogą, a Ludo kołował nad ich głowami.

— Z tymi kocimi łbami musiało być tutaj naprawdę malowniczo — 
zauważyła suczka.

— Wciąż jest malowniczo. Zaraz poznacie odwiecznych mieszkań-
ców tego traktu — zaczął tajemniczo kormoran. — O, to jest Kazimierz. 
Cześć, Kaziu!
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Arbuz i Pchełka rozglądali się na wszystkie strony, jednak nie odkryli, 
z kim przywitał się ptak.

Nagle nad ich głowami coś zatrzeszczało, zaskrzypiało i dał się sły-
szeć głęboki, chropowaty głos:

— Witaj, Ludo. Dawno cię u nas nie było. Jordan chciał sobie nawet 
gałąź uciąć, że wyprowadziliście się z rodziną na Mazury…

Ludo roześmiał się i przysiadł na gałęzi starego dębu.
— Niech lepiej Jordan już sobie niczego nie ucina, bo zostanie z nie-

go goły pień — powiedział wesoło. — Po co miałbym się wyprowadzać 
z naszej pięknej wyspy?

Drzewo zaszumiało.
— Do nas też trafiają czasem plotki — wyjaśniło. — Podobno mieli-

ście jakieś problemy z mewami…
— Dlatego właśnie są ze mną Arbuz i Pchełka — przerwał szybko 

kormoran.
Pchełka dygnęła przed starym dębem, a Arbuz zdjął rybacki kapelusik.
— Dzień dobry — powiedzieli chórem.
— Dzień dobry — odparł łagodnie dąb Kazimierz. — Miło was gościć 

w naszym Lednickim Parku Krajobrazowym. Mamy nadzieję, że spodoba 
wam się na wyspach. Nigdy nas tam nie było, ale Ludo opowiadał, że to 
najpiękniejsze miejsce na Ziemi. Oczywiście z wyjątkiem naszej alei.
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— Jeju… — westchnął Arbuz — jeszcze nigdy nie gadałem z drze-
wem!

Dąb zatrząsł się nerwowo.
— Nie jestem drzewem. Jestem pomnikiem przyrody! W całym Lednic-

kim Parku stoi nas koło czterdziestki. Ja nazywam się Kazimierz Odnowi-
ciel na cześć wielkiego króla, a tam dalej rosną moi bracia dęby: Czcibor, 
Chrobry, Mieszko I, Mieszko II, Jordan i Otton. W Sławnie stoją przemiłe 
staruszki topole, Irenka i Tereska, a nad jeziorem Linie rośnie świerk Al-
bin. Iglasty, ale całkiem sympatyczny. Wszyscy stoimy w tej ziemi od wielu 
setek lat. Pamiętamy czasy, w których nie było asfaltu, samochodów…

Kazimierz niewzruszony snuł swój wywód, a Pchełka i Arbuz kiwali 
z uznaniem głowami. Arbuz raz dyskretnie ziewnął. W pewnej chwili 
Ludo przerwał dębowi.

— Kaziu, wybacz, musimy iść dalej.
Dąb zaskrzypiał smutno i odpowiedział:
— Wy, wielonożni i skrzydlaci, sekundy nie wysiedzicie w miejscu… 

ale rozumiem, Ludeczku. Mewy. Idźcie i pozdrówcie ode mnie Jordana, 
Czcibora, Chrobrego, Mieszka I, Mieszka II, Ottona, Tereskę, Irenkę 
i tego iglaka Albina, bo jest całkiem sympatyczny…

Kazimierz mówił i mówił, ale moi przyjaciele i kormoran byli już 
daleko.
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Na północnym brzegu jeziora Lednica czekał na nich rower wodny.
— Chcecie po drodze zwiedzić pozostałe wyspy? — spytał Ludo.
— No pewnie! — zawołała świnka morska. — Woda to mój żywioł!
— To może trochę popedałujesz, marynarzu? — sapnęła Pchełka, 

która jako jedyna sięgała łapami do pedałów roweru.
— Wolę sterować — oznajmił Arbuz radośnie. — Prawo na burt! 

W lewo zwrot! Żagiel w górę! Hejaaa!
Arbuz krzyczał, Pchełka pedałowała, a Ludo kołował nad nimi, aż do-

płynęli do pierwszej wyspy. Niewielka wysepka kształtem przypominała 
łopatkę do patelni. To właściwie były dwie wysepki, połączone wąskim pa-
skiem lądu tuż pod powierzchnią wody. Rower wodny zacumował na ma-
leńkiej piaszczystej plaży. Poza nią całą wyspę pokrywały drzewa i krzewy.

— Ale tutaj ślicznie! — zawołała Pchełka. — Jak się ta wyspa nazywa?
Kormoran pokręcił głową.
— Ona nie ma nazwy.
— Nie ma nazwy?! — krzyknął Arbuz. — Co takiego złego zrobiła, 

że zabraliście jej nazwę?!
— Nic — odparł Ludo. — Nigdy nie miała.
— Biedactwo! Taka piękna wysepka! Taka dobra, kochana! — bia-

dolił Arbuz, głaszcząc wysepkę po trawie. — Nie martw się, znajdziemy 
ci wspaniałą nazwę i wszyscy ci będą zazdrościć.
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— Naprawdę jest piękna — przyznała Pchełka.
— Tak. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem… Moja 

rodzina mieszka na innej wyspie. Tam was chciałem za-
brać — wyjaśnił kormoran, po czym wszyscy wpakowali się 

na rower wodny (Arbuz trochę się ociągał) i popłynęli w dal-
szą drogę.

Słońce wciąż świeciło, po deszczowych chmurach nie pozostał 
ślad. Świeża wiosenna zieleń wręcz wylewała się do przejrzy-
stych wód jeziora szmaragdową kaskadą. Pchełce przeszło 
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przez myśl, że Arbuz miał rację, namawiając ją rano na wyprawę. Nie 
powiedziała tego jednak głośno.

Rower wodny zbliżał się do kolejnej wyspy. Na środku jeziora, bliżej 
zachodniego brzegu, leżała wysepka odrobinę większa od pierwszej. 
Być może dlatego zasłużyła na uroczą nazwę — Ledniczka. Wyglądem 
przypominała bezimienną koleżankę — porośnięta krzewami i drzewa-
mi. Kształtem mogła kojarzyć się z… kopniętym żelazkiem.
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— Pięknie tutaj — stwierdził Arbuz. — Ale na tej biedaczce bez imie-
nia było równie pięknie!

— I rzeczywiście jest bezludna. Jaka tu cisza… — rozmarzyła się 
Pchełka.

W tym samym momencie do uszu wszystkich dobiegł gwar ludzkich 
rozmów.

— Prom przybił do brzegu — wyjaśnił Ludo. — Na sąsiedniej wy-
spie, największej i najważniejszej na naszym jeziorze.

— Popłyńmy tam! — zawołał Arbuz, który wprost kochał towarzystwo.

Największa wyspa na jeziorze Lednica nazywa się Ostrów Lednicki. 
Dziś jest bezludna, choć mieści się na niej Muzeum Pierwszych Piastów 
i z tego powodu często odwiedzają ją goście.

Dawniej jednak mieszkali na niej ludzie. A gdy mówię „dawniej”, to 
znaczy bardzo, bardzo dawno temu. Pierwsze ślady ludzi osiedlonych 
na wyspie pochodzą aż z piątego wieku przed naszą erą! Czyli dwa 
i pół tysiąca lat temu, możecie to sobie wyobrazić?! Pierwsi mieszkańcy 
pozostawili po sobie skorupy naczyń, elementy chat i narzędzi. Wszyst-
ko to było głęboko zakopane w ziemi i nie tak dawno wydobyte przez 
archeologów. Wiele lat po pierwszych osadnikach, w dziesiątym wieku 
naszej ery, na Ostrowie Lednickim stanął gród. Gród, czyli zamek wraz 
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z murami obronnymi i chatami poddanych. Takie grody mądrze było 
stawiać na jeziorze, bo woda stanowiła naturalną ochronę przed ataka-
mi wrogów.

Kormoran opowiadał moim przyjaciołom o tym wszystkim podczas 
niespiesznego spaceru po wyspie.

Arbuz jednak ma uczulenie na słowo „niespieszny”, dlatego już po 
chwili wyrwał się do przodu. Biegł przed siebie i pytał:

— Jeju! O jeju! To wszystko tutaj jest naprawdę taaakie stare? Ten 
kamień? Ma dwa i pół tysiąca lat?! To niesamowite! Ten znak? Ta ba-
rierka? Te kwiatki? Ja to jest możliwe?!

Pchełka parsknęła śmiechem, a potem wytłumaczyła śwince, że nie 
wszystko na wyspie musi być prastare, żeby sama wyspa pozostała nie-
samowita.

— No dobra, ale to na pewno jest prastare — zaperzył się Arbuz, 
wskazując na prostokątny kamienny otwór w ziemi. — Yyyy, a co to wła-
ściwie jest?

— To basen — odparł kormoran.
— To ma być basen? Taki mały? I bez wody? Nic dziwnego, że nikt 

tu nie łazi w kąpielówkach…
— To basen chrzcielny. Czyli miejsce, w którym najprawdopodobniej 

odbył się chrzest Polski. Znają je wszyscy.
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— Ta dziura w ziemi jest taka ważna? — zdziwił się Arbuz.
— To tutaj legendarny Piast, książę Mieszko I zanurzył głowę w po-

święconej wodzie — tłumaczył Ludo.
— Mieszko I, kolega Kazia, ten dąb? — dopytywał coraz bardziej 

zdziwiony Arbuz.
Pchełka poklepała przyjaciela po łaciatej główce.
— Jak chcesz, możemy potem zwiedzić całe Muzeum Piastów i od-

wiedzić dwa skanseny, które są tuż przy jeziorze, tam dowiemy się wszyst-
kiego, czego nie rozumiemy — zaproponowała.

— To dobry pomysł — przytaknął Arbuz, który uwielbiał wszystko 
rozumieć.

Oczywiście świnki morskie nie mają obowiązku znać historii pierw-
szych Piastów i wiedzieć, kim był Mieszko I. Ale wy powinniście, zwłasz-
cza że to historia pełna tajemnic! Wiele z nich wciąż czeka na odkrycie, 
między innymi tutaj — na małej, bezludnej wyspie Ostrów Lednicki. Ale, 
ale! Wróćmy do moich przyjaciół. Właśnie chodzą po starym palatium.

— Co to jest palatium? — spytała Pchełka.
— To inaczej zamek, siedziba władcy — wyjaśnił kormoran. — Cho-

dzimy teraz tymi samymi ścieżkami, którymi tysiąc lat temu przechadzał 
się Mieszko ze swoją żoną Dąbrówką.
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Arbuz aż zająknął się z wrażenia.
— To, to, to on, ten Mieszko, dotykał kiedyś tego kamienia? O tutaj? 

W tym samym miejscu?! — dopytywał, ostukując jeden z głazów.
— Z dużym prawdopodobieństwem — odparł Ludo.
Kormoran zamierzał właśnie opowiedzieć o zwyczajach panujących 

w grodzie, ale nagle dookoła zrobiło się głośno i pociemniało. Jakby 
wielka, łopocząca chmura przysłoniła słońce. Wszyscy spojrzeli w górę. 
Na niebie aż kłębiło się od czarnych kormoranów.

— Ludo! — krzyczały jeden przez drugiego. — Ludo, co mamy ro-
bić?! Mewy przegoniły nas z gniazd, Ludo, nie mamy gdzie mieszkać!

Stado kormoranów obsiadło mury palatium. Poruszone trzepotały 
skrzydłami, potrząsały głowami. Ludo wyglądał na wstrząśniętego.

— Mewy — wyjaśnił Pchełce i Arbuzowi — mieszkają z nami na Me-
wiej Wyspie.

— My już tam nie mieszkamy! — zaskrzeczał inny ptak. — Wygnano 
nas!

— Kiedyś na naszą wyspę ludzie mówili Wyspa Ptasia. Mieszkaliśmy 
tam wtedy w zgodzie — kormorany i mewy. Ale z czasem wszyscy zaczę-
li nazywać ją Wyspą Mewią, a mewy, no cóż, wzięły to sobie do serca. 
Robiło się ich coraz więcej i więcej, zasiedliły wszystkie drzewa, nam 
pozostawiwszy jedno — ostatnie. Aż do dziś…
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— Co mamy robić, Ludo? — spytał młody, jeszcze nie do końca 
opierzony kormoran.

— Nie wiem. — Ludo rozłożył bezradnie skrzydła, a potem wskazał 
dziobem na moich przyjaciół. — Ale oni wiedzą.

Nie było czasu płynąć na Mewią Wyspę wodnym rowerem. Stado 
kormoranów bez najmniejszego wysiłku uniosło psa i świnkę morską 
w górę (Arbuz chyba pięćdziesiąt razy krzyknął: „Ja latam!”) i zaniosło 
na plażę. Z lotu ptaka Mewia Wyspa wyglądała jak kawałek pizzy, nawet 
przybrzeżny piasek przypominał brzeg z ciasta. Jeszcze z powietrza dało 
się słyszeć potworny wrzask — to mewy broniły swoich siedlisk. Rzeczywi-
ście było ich bardzo, bardzo dużo, ledwo mieściły się na małej wysepce.

— Idźcie stąd! — skrzeczały. — To Mewia Wyspa! Nie ma już dla 
was miejsca!

— Byliśmy tu pierwsi! — zawołał jakiś kormoran.
— Ale nas jest więcej! — odwrzasnęła mewa.
I tak krzyczały na siebie, czarne kormorany i białe mewy, a Pchełka 

z Arbuzem zastanawiali się, jak rozwiązać ptasi problem.
— Mam! — szczeknęła nagle Pchełka, a wszystkie ptaki ucichły. Pta-

ki zwykle cichną, gdy się na nie szczeka. — Wyspa na północy!
— Ta bezimienna! — rozpromienił się Arbuz, który zdążył się domy-

ślić, o co Pchełce chodzi. — Mamy dla niej doskonałą nazwę!
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— To świetnie, ale jak to się ma do nas? — zapytał niewypierzony 
kormoran.

— Od dziś wysepka na północy nosi nazwę… Wyspa Kormoranów 
— powiedziała niezwykle uroczyście moja suczka.

Po chwilowej ciszy dały się słyszeć pełne aprobaty kłapnięcia dzio-
bów i machnięcia skrzydeł. Zaraz potem nawet mewy wiwatowały, za-
chwalając nowy dom kormoranów, zadeklarowały także pomoc w prze-
niesieniu gniazd. Ludo odłączył się na chwilę od rozradowanego stada 
i wylądował przy Arbuzie i Pchełce.

— Że też sami na to nie wpadliśmy! — stwierdził zdziwiony.
— Czasami na najprostsze pomysły wpada się okrężną drogą — 

zauważyła Pchełka, a Arbuz dodał, jak na niego, nad wyraz roztropnie:
— Tak jak niezwykłe miejsca odkrywa się zupełnie przypadkiem. 

Dziękujemy, że pokazałeś nam wasze jezioro.
— I gród Piastów — dodała Pchełka.
— Właśnie! Mieliśmy jeszcze zwiedzić skansen! — przypomniał so-

bie Arbuz.
Ludo załopotał skrzydłami.
— Zaraz was tam odstawimy, lotem pierwszej klasy! Wiedzieliście, 

że w skansenie jest taka stara chata, która jako jedyna w Polsce zosta-
ła uznana za pomnik architektoniczno-przyrodniczy? W jej glinianych 



ścianach i we mchu na dachu gnieździ się kilkadziesiąt gatunków owa-
dów! Na przykład pszczoły, które z tej gliny budują maleńkie kominki…

— Muszę je poznać! — Arbuz już pakował się na grzbiet kormora-
na. — Dalej, Pchełko! Lecimy!

I polecieli. I ogromnie im się podobało. A wieczorem wrócili do domu, 
do mnie, szczęśliwi i zmęczeni, Pchełka z ubłoconym, a Arbuz z pustym 
brzuchem. A ja obiecuję sobie, że też odwiedzę Lednicki Park Krajobra-
zowy, skanseny, Kazia, bezludne wyspy, kormorany i dotknę kamieni, 
których dawno, dawno temu dotykał pierwszy władca Polski Mieszko. 
Was też zachęcam — to tylko trzydzieści kilka kilometrów od Poznania!



 Para, kwiaty  
 i muchy w nosie
 czyli wyprawa do Wolsztyna  
 i wolsztyńskiej parowozowni
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Pociąg jechał dopiero godzinę, a Pchełka po raz chyba setny wysta-
wiła nos z przedziału, węsząc z niepokojem.

— Nie powinno nas tu być — powiedziała.
Arbuz westchnął i pokręcił głową.
— Pchełko, Pchełko, Pchełko — rzekł wyniośle. — Mówisz tak za 

każdym razem, kiedy jedziemy pociągiem.
— Bo za każdym razem jedziemy na gapę!
— A widziałaś kiedyś świnkę morską z biletem? Przecież ja nawet 

nie sięgam do kasy. I jaką miałbym mieć ulgę? Bo chyba nie sądzisz, 
że ktoś mojej postury miałby płacić za bilet normalny? Nie zabieramy 
nikomu miejsca.

— Bo wyjątkowo pociąg jest pusty — zauważyła Pchełka. — Łamie-
my naszą zasadę, Arbuz! „Bez biletu — bez przedziału”. Źle ci było 
w korytarzu?
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— Pchełko, Pchełko, Pchełko… — Arbuz uśmiechnął się pobłażliwie. 
— Konduktorowi to nie przeszkadza.

— Bo o niczym nie wie!
— I niech tak zostanie — odparł Arbuz, a potem rozciągnął się w fo-

telu i przymknął oczy. — Ciesz się wycieczką.
— Wiesz, że wyjeżdżamy poza Wielkopolskę? — spytała Pchełka.
— Oczywiście, że wiem — mruknął Arbuz. — Doskonale znam geo-

grafię naszego kraju. Po prostu miałem ochotę połazić po górach.
Pchełka spojrzała na towarzysza z niedowierzaniem.
— Arbuziku… — zaczęła ostrożnie — ale w Zielonej Górze nie ma gór.
— Wielu nie ma, ale mnie wystarczy jedna. W dodatku cała poro-

śnięta zieloniutką, chrupiącą trawką… — rozmarzyła się świnka.
Pchełka uśmiechnęła się do siebie i pokręciła głową. Jej przyjaciel 

nie przestawał jej zaskakiwać. Już zabierała się do wyjaśniania Arbuzo-
wi, że Zielona Góra to miasto, gdy nagle zdarzyło się coś przedziwne-
go. Zaczęło się od tego, że Arbuz wyjrzał przez okno i powiedział:

— Na południe stąd jest Wolsztyn. Tam też powinniśmy kiedyś poje-
chać.

Oczywiście to samo w sobie nie było przedziwne (choć Arbuz tym 
razem wykazał się faktyczną znajomością geografii). Przedziwne jednak 
było to, że nagle odezwał się ktoś jeszcze.
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— Wolsztyn?! Ten Wolsztyn, w którym jest jedyna czynna parowo-
zownia w kraju?! FIUUUUUUU! Zmiana planów!

Coś nagle zgrzytnęło, brzęknęło, stęknęło i… pociąg wypadł z to-
rów, po czym ruszył w bok po wyboistej łące. Pchełka i Arbuz podskaki-
wali na siedzeniach.

— Co się dzieje?! Gdzie my jedziemy? — pisnął przestraszony Arbuz.
— I kto to powiedział? — dodała przytomnie Pchełka.
— FIUUUUU! To ja, Lo! Lokomotywa! Pomyślałam, że skoro pociąg 

jest pusty, możemy nieco zboczyć z trasy!
— Pociąg nie jest pusty! My nim jedziemy! — krzyknęła Pchełka.
— Eee, was to ja znam — zgrzytnęła Lo. — Jesteście urodzonymi 

podróżnikami i na pewno nie będziecie mieli nic przeciwko temu, by 
zwiedzić parowozownię!

— A skądże! — krzyknęła Pchełka. — Ale byłoby świetnie już prze-
stać podskakiwać! Strasznie trzęsie!

— FIUUUUUUU! Jeszcze chwilunia… iiiiiiiii… już. Wskakujemy na 
tory do Wolsztyna! — Lokomotywa pisnęła przeciągle i po chwili ruszyła 
maszyna po szynach ospale… jakby nigdy nic.

Arbuz poprawił łapkami potarganą czuprynkę.
— Ja tam chciałem w góry — stwierdził gorzko.
Pociąg zakołysał się lekko.
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— Przepraszam cię, świnko — usłyszeli głos lokomotywy. — Od za-
wsze chciałam poznać pradziadków i swoje korzenie. I dziś mam szansę 
— na pusty pociąg nikt się nie pogniewa.

— Ja się pogniewam! Już się pogniewałam! — powiedział ktoś cie-
niuśkim jak mysi ogonek głosem.

Spod siedzenia wyłoniła się maleńka popielata myszka. Nastroszyła 
groźnie wąsy i dodała:

— Też jechałam w góry!
— Cały czas tutaj byłaś? — spytała Pchełka.
— Moja droga, ja tutaj mieszkam! — obruszyła się mysz.
— W moim wagonie?! — zdziwiła się Lo.
— Tu się urodziłam. Na imię mam Honorata, ale możecie mi mówić 

Honia. Albo nie, nie możecie mówić, w ogóle się nie odzywajcie, bo je-
stem teraz zła! Chciałam w góry!!!

Pchełka westchnęła.
— Mówiłam już, Zielona Góra to nie są… —  

zaczęła, ale przerwał jej gwizd.
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— FIUUUUUUU! Jesteśmy! — zawołała radośnie lokomotywa.
— Ja tu poczekam — mruknęła obrażona Honorata.
— No coś ty, chodź z nami! — Arbuz chwycił ją za łapkę. — Wiem, że 

to nie góry, ale na pewno będzie gdzie połazić. Rozejrzyj się tylko… Wow!

Parowozownia to olbrzymi teren, w którym królują bardzo stare, szla-
chetne i piękne lokomotywy — napędzane gorącą parą parowozy. W ta-
kiej lokomotywie parowej pali się węglem wrzucanym do specjalnego 
kotła. W Wolsztynie mieści się jedyna wciąż działająca parowozownia 
w Polsce. Tutaj naprawia się stare lokomotywy, konserwuje je i czyści, 
stąd ruszają w swoje podróże i tutaj odpoczywają, gdy wrócą z trasy. Bo 
dzięki wolsztyńskiej parowozowni wciąż możemy przejechać się pocią-
giem napędzanym starą lokomotywą parową, usłyszeć ten wyjątkowy 
gwizd i poczuć jej siłę! Wolsztyńskie lokomotywy regularnie odwiedzają 
Poznań, Leszno i Zbąszynek. Warto więc zaplanować wycieczkę paro-
wozem w tę i z powrotem!

Podczas gdy przejęta i podekscytowana Lo przepytywała ze wszyst-
kiego swoją prababcię, staruszkę z serii Ok1, Pchełka, Arbuz i Honia 
zaglądali we wszystkie kąty.
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— Jeju! Ojeju! — emocjonował się Arbuz. — A tutaj można pociąg-
nąć za takie coś i będzie gwiiiiiizd! Ja chcę, ja chcę!… No nie sięgam 
— zakończył smutno serię podskoków.

Pchełka podniosła go i delikatnie usadowiła na swoim łbie. Stanęła 
na tylnych łapach, wyciągnęła szyję, aż przeszczęśliwy Arbuz dosięgnął 
uchwytu, pociągnął, a stara lokomotywa na krótki moment ożyła i wy-
dała z siebie potężny, wysoki gwizd.

— Aaaaaaa! — wrzasnęła Honia. — Uszy mi zwiędły! Nigdy! Wię-
cej! Tego! Nie rób!

— Zobaczcie, w tamtej sali można obejrzeć z bliska żeliwne piece… 
To jest spawalnia — domyśliła się Pchełka. — A tam musi być odlewnia. 
Tam kowal wykuwa części do lokomotyw.

Obejrzeli jeszcze wieżę wodną i zbiornik na sto tysięcy litrów (wie-
cie przecież doskonale, że para to podgrzana woda, zatem każdy pa-
rowóz musi mieć miejsce na wodę). Przejechali się drezyną, a potem, 
w budynku muzeum, przyjrzeli się z bliska dawnym biletom — małym 
kartonikom z dziurkami — aż zatrzymali się nad niezwykle szczegółową 
makietą całego obiektu.

— Patrzcie, ile jest tych lokomotyw! — zachwycił się Arbuz, ale po 
chwili dopytał: — Pchełko, ile?
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— Trzydzieści…? — odpowiedziała Pchełka niepewnie. Mój pies 
umie świetnie liczyć do dziesięciu, potem jest już troszkę zgadywania.

— Ktoś był przemiły! — zapiszczała Honia. — Zbudował dla mnie 
miniaturę parowozowni! To ja się wprowadzam! Dość mam tego szalo-
nego pociągu, który ot tak bez pytania zmienia trasę! Nie można sobie 
tak po prostu zeskoczyć z torów! Kto to widział?! Tego nie robi się my-
szom! — gderała pod nosem, spacerując po alejkach makiety.

W tej chwili przez okno muzeum zajrzała Lo. Jej lokomotywie oko 
było mokre ze wzruszenia.

— Tutaj jesteście… Chciałam wam tylko podziękować, że mogliśmy 
tu przyjechać. Jestem taka dumna! Wiecie, że moja pra-

babcia była gwiazdą kina?! Film, w którym grała, 
dostał trzy Oscary i Złotą Palmę! To „Pianista”. 
A teraz wraz z koleżankami szykują się na co-
roczną Paradę Parowozów! Mają już układ cho-

reograficzny, jeszcze pracują nad muzyką… 
Cały pokaz ma się nazywać „Światło, para, 
dźwięk”. Będą lasery, para, dym, no ultra-
nowocześnie! Wszyscy tutaj mają więcej niż 

sto lat, a są totalnie na czasie! Ach… Cieszę się, że 
pochodzę z rodu tak utalentowanych lokomotyw!
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Myszka Honia poruszyła noskiem raz i drugi, rozejrzała się po ma-
kiecie i po chwilce zastanowienia powiedziała:

— A ja cieszę się, że mieszkam w tak wspaniałym pociągu jak twój, Lo.
Lokomotywa rozpromieniła się tak, jak tylko lokomotywy potrafią.
— Jestem gotowa do drogi. Będziemy poza rozkładem, ale to się 

przecież zdarza… — stwierdziła wzruszona Lo. — Wsiadajcie, kierunek 
Zielona Góra!

— A czy nie moglibyśmy jeszcze zwiedzić Wolsztyna? — spytała 
Pchełka. — Skoro już tutaj jesteśmy?

— Pewnie, idźcie, ja się tu jeszcze pokręcę — zgodziła się Lo, a po-
zostali popatrzyli na nią zdziwieni. — No co? Nie sądziliście chyba, że 
będziecie chodzić po mieście z sześciowagonowym pociągiem?

Parowozownia znajduje się w samym sercu miasta, więc moi przy-
jaciele wraz z myszką postanowili najpierw udać się nad brzeg jezio-
ra. Brzmi dziwnie? Ależ skąd! W centrum Wolsztyna są aż dwa jeziora 
— Berzyńskie i Wolsztyńskie, połączone śluzą. Mimo że do Berzyń-
skiego z parowozowni jest bliżej, zwierzaki ruszyły w stronę Wolsztyń-
skiego.

— Jeju, ojeju, jak tutaj pachnie! A ile kolorów! — zachwycał się Ar-
buz. A było czym, bo na każdym wolnym kawałku chodnika, przystanku, 
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na schodach kamienic, skwerach, balkonach, wysepkach przy jezdni, 
jednym słowem naprawdę wszędzie, były kwiaty.

— Wolsztyn nazywany jest miastem kwiatów — wyjaśniła Pchełka. 
Wiecie, że tutaj nawet jezioro kwitnie? Raz do roku występuje takie zja-
wisko jak kwitnienie jeziora.

— Czy tak nie może być wszędzie? — zastanawiał się Arbuz. — Po-
doba cię się, Honiu?

Honia jednak nie odpowiedziała, tylko kichnęła aż siedem razy pod 
rząd, a potem otarła zaczerwienione oczy.

— Honia ma alergię… — zauważyła Pchełka z rozczarowaniem. 
Droga zaprowadziła ich prosto na wolsztyńskie molo.

— No dobra, to co tu niby jest takiego ciekawego, poza tymi okrop-
nymi kwiatami oczywiście — spytała gderliwie Honia.

— Tumidaj — odpowiedziała Pchełka.
— Gdzie! Ja nic nie wziąłem! — zawołał zaskoczony Arbuz.
— Tumidaj. O tam, spójrzcie. Wyspa na jeziorze. Związana jest z nią 

straszna legenda… — zaczęła moja mądra suczka.
— Opowiedz! — poprosiła moja ciekawska świnka, która uwielbia 

straszne opowieści.
— Podobno dawno, dawno temu mieszkał tu bogaty hrabia ze 

swoimi braćmi. Całe życie, zamiast rządzić i radzić, zbijali bąki, hulali 
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i urządzali polowania. Któregoś 
razu, gdy bawili się w najlepsze 
w jeziorze, woda zabulgotała 
i przemieniła ich w ryby, a po-
tem zalała całe hrabstwo. Tylko 
dach zamku wystawał ponad 
taflę jeziora, a na tym dachu 
zaczęły rosnąć drzewa i krze-
wy, ptaki uwiły swoje gniazda, 
aż dach zamienił się w wyspę. 
Ponoć bracia wrócą do daw-
nej postaci dopiero wtedy, gdy 
z jeziora zniknie ostatnia ryba, 
a cała wyspa schowa się pod 
wodą. Mówi się, że dwóch bra-
ci-ryby wyłowiono i zjedzono, 
a trzeci wciąż pływa w jeziorze, 
czekając na ratunek…
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— Straszne! — krzyknął Arbuz. — Będzie mi się śniło! Ale superhi-
storia!

Pchełka przyznała mu rację, jednak Honia swoim zwyczajem za-
częła gderać na braci, że sami sobie winni i że tak w ogóle ta legenda 
to na pewno nie jest prawda, a ona chciałaby być teraz w górach. I tak 
w towarzystwie jej gderania moi przyjaciele ruszyli na spacer wzdłuż 
linii jeziora. Minęli piękną bryłę współczesnej architektury — Fala 
Park, czyli miejsce sportu i rozrywki, gdzie można i pograć w squasha 
czy tenisa, i poskakać w kulkach, i dobrze zjeść. Przeprawili się przez 
dość trudny dla małych mysich i świnkowych łapek odcinek parku, 
w którym zamiast po ścieżkach kluczyło się po drewnianych kładkach, 
rozciągniętych nad taflą wody (można stąd podpatrywać kaczki, ryby 
i żaby).

W końcu ścieżka parku pałacowego zaprowadziła ich pod dostojny, 
stary dąb.

— Przyjrzyjcie się dobrze — poprosiła Pchełka. — Co widzicie?
— Drzewo — zauważył Arbuz.
— Ściślej dąb — rzekła myszka i dodała: — Nuda.
— A na tamtym konarze? — spytała Pchełka.
Arbuz zmrużył oczy i zaczął sapać — zawsze tak robi, gdy się kon-

centruje.
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— To naleśnik. Nie, czekaj… To… Ojeju, to jest pizza! Pchełko, jakiś 
geniusz wyrzeźbił tam pizzę! — krzyknął wniebowzięty.

Honorata była innego zdania.
— To twarz. Dziwna twarz. Och! A tam druga!
Myszka bez zastanowienia wdrapała się na konar drzewa, by przyj-

rzeć się twarzom z bliska.
— Kto to? — spytała.
— To Faun. A tam jest Meduza — odparła Pchełka. — Wyrzeźbił je 

Marcin Rożek, bardzo zdolny i sławny artysta, który tutaj mieszkał i two-
rzył. Zresztą jest w Wolsztynie jego muzeum. A lokalne dzieciaki mówią 
na te twarze „diabły”.

— Wyglądają troszkę jak diabły — zauważyła Honia.
— A troszkę jak pizza — stwierdził Arbuz.

W głębi parku pałacowego znajduje się oczywiście pałac. Powstał 
w 1845 roku, a dziś mieści się w nim hotel. Można więc odwiedzić Wolsz-
tyn i pomieszkać w pałacu, jakby się było prawdziwym hrabią! Jednak 
moi przyjaciele i myszka nie mieli ochoty zatrzymywać się w hotelu, przed 
nimi przecież jeszcze sporo do zobaczenia. Ruszyli dalej, w stronę skan-
senu. Skansen to takie muzeum, które znajduje się na zewnątrz, a co 
najlepsze — prawie wszystkiego można dotykać, testować, jak działa, 
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i na własnej skórze przekonać się, jak się kiedyś żyło. W Wolsztynie jest 
Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski. Gdy Pcheł-
ka zaproponowała, by go odwiedzić, Honorata po swojemu gderała 
i kręciła nosem.

— Stare domy, kupa słomy — prychnęła.
Zmieniła jednak zdanie, gdy okazało się, że w tym skansenie można 

własnoręcznie wymłócić zboże. Bo wiecie — Honia jest myszą. A myszy 
kochają buszować w zbożu. Mniam, mniam.

W skansenie to Honia przejęła rolę przewodniczki.
— Patrzcie, ta wieś to tak zwana wielodrożnica! — wyjaśniała, pod-

skakując przed moimi przyjaciółmi. — Czyli wioska z wieloma krętymi 
drogami, jak sama nazwa wskazuje. O rety, tutaj można zobaczyć, jak 
pracuje kowal! I podejrzeć pieczenie chleba! Moja praprapraprapra-
praprababcia podkradała okruchy z takiego samego pieca! Mmmm… 
Ten zapach…

— Głodny jestem — zauważył Arbuz. — To przez tę pizzę na drze-
wie.

— Zjedz trochę chleba. — Honia błyskawicznie wślizgnęła się pod 
stary wiejski piec i wyszperała kilka okruszków.

— Wolę marchew — stwierdził Arbuz, zdejmując z jednego okrucha 
pokaźną pajęczynę. — Wracajmy do domu.
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Pchełka spojrzała na przyjaciela zdziwiona.
— Arbuziku, tu jest jeszcze bardzo fajny klasztor pocysterski, wiesz? 

A w nim prawdziwe stare trumny… — dodała na zachętę, wiedząc, że 
Arbuz uwielbia straszne historie.

Arbuz jednak pokręcił potarganym łepkiem.
— Moglibyśmy też… pożeglować… — Pchełka próbowała dalej. — 

Mają tu świetny klub żeglarski.
— Innym razem — odparła moja świnka morska, która ponoć jest 

morskim wilkiem, tylko nie urosła.
Pchełka westchnęła i uśmiechnęła się szeroko.
— Musisz być naprawdę głodny, przyjacielu — przyznała. — Wra-

cajmy. Zresztą robi się późno.
Arbuz wdrapał się na grzbiet przyjaciółki, a Pchełka nachyliła się, za-

praszając nań i Honię. Ale myszka znów pokręciła nosem i powiedziała 
gderliwie:

— A pewnie, a pewnie! Nagle muszą wracać, nagle robi się późno, 
koniec, do widzenia… Kiedy tutaj jest tak fajnie! I tyle się dzieje, no! 
Wolsztyn jest taki, no taki, taki najlepszy, a wy oczywiście chcecie sobie 
iść i nawet nie pozwalacie przez chwilę…

— Możesz zostać, Honiu — przerwała jej łagodnie Pchełka. — W tym 
skansenie czujesz się przecież doskonale.



Myszka zastrzygła uszami.
— Nie ma mowy. Lo na mnie czeka i pewnie już tęskni. Wracam — 

powiedziała i ruszyła, cała obrażona, przed siebie.
— Ach, te gryzonie… wieczne muchy w nosie — szepnął Arbuz Pcheł-

ce do ucha. Bo przecież nie musiał wiedzieć, że zarówno myszy, jak 
i świnki morskie są gryzoniami. Naprawdę, nie oczekujcie od niego tak 
wiele. Po chwili Arbuz odezwał się znów. — Pchełko, a właściwie skąd ty 
tyle wiesz o Wolsztynie?

— Byłam tutaj wcześniej — odparła, a Arbuz wytrzeszczył oczy. — 
Z naszą panią.

— Beze mnie?! — oburzył się Arbuz.
— Ciebie nie było jeszcze na świecie — wyjaśniła Pchełka, ale śmier-

telnie obrażony Arbuz tylko fuknął w odpowiedzi.
— Ach, te gryzonie — westchnęła Pchełka. — Wieczne muchy w nosie.
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— Arbuz, w mojej misce jest pełno twoich kłaków! — ryknęła nie-
spodziewanie Pchełka. — Podjadałeś mi karmę?!

Arbuz, który drzemał już grzecznie w swoim hamaczku, wyściubił 
zaspane wąsy.

— Nie jadam psich chrupek — mruknął.
— To co robiłeś w mojej kolacji? — dopytywała zirytowana Pchełka.
— Spałem. Te twarde kuleczki doskonale masują plecy.
Pchełka zamierzała wygłosić teraz wykład o prawie własności i sza-

cunku do cudzych rzeczy, jednak z hamaka dobiegło ją głośne chrap-
nięcie. Arbuz zasnął! Moja suczka warknęła pod nosem i wypluła kilka 
świńskich włosków, po czym zaczęła kręcić się w kółko na posłaniu. 
Ona także była śpiąca. Uznała, że jutro z samego rana da Arbuzowi 
potężną burę, ale teraz już pora na sen. Zamknęła oczy.
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Wznoszą się zamku ruiny na wyspie…
Pośród jeziora spokojnego toni…

— Cicho, Arbuz, próbuję zasnąć — mruknęła Pchełka.

Duch romantyzmu zdaje się tam błąkać,
Mgliste wspomnienia wydaje się gonić.

— Śpij, nie wymyślaj! — warknęła moja suczka, mocno już zdener-
wowana.

— To nie ja… — Arbuz odpowiedział jej niepewnie.

Tam poprzez zieleń zwarzoną jesienią,
Dawnego gwaru słychać pogłos w lesie.

Ci, którzy tutaj przed laty bawili,
Nie przewidzieli, co im los przyniesie…

— Pchełko, ja przepraszam za te chrupki… — pisnęła moja świnka 
morska. — Ale przestań mnie już straszyć, co?

— Arbuziku, to nie ja. Ten głos dochodzi jakby… z szuflady?



57

Pchełka wstała, zapaliła światło i otworzyła szufladę mojego staro-
świeckiego kredensu. Trzymam w nim różne szpargały, stare mapy, ja-
kieś notatki, spinacze, pęki kluczy do zapomnianych zamków, komplet 
szkicowych ołówków, a także drobne pamiątki z podróży. Wiecie, mu-
szelki, pocztówki, koraliki, ciekawie wyglądające kamyki. Ot, szuflado-
we szpargały. Pchełka nadstawiła ucha. Psy mają doskonały słuch.

Bo czasu piętno w ten pejzaż się wciska,
Nieubłaganie kruszy świetność dawną,

Co jak marzenia tak żywe i bliskie
Z wiekiem jak zamek w ruinę popadną…*

— Głos dochodzi z tego kamienia — szepnęła Pchełka, trzymając 
w łapce niepozorny, szary, obły kamyk. Był wielkości małej śliwki, tyle że 
płaski, wygładzony przez wodę. Niczym się nie wyróżniał, może poza 
tym, że z jego wnętrza dochodził dźwięczny kobiecy głos…

— Pomóżcie mi… Chodźcie do mnie… Pomóżcie mi… — powtarzał 
melodyjnie.

Arbuz przetarł oczy, wytrzeszczył je i spojrzał na szary kamyk.
— Schowaj go! Albo wyrzuć! — zawołał piskliwie.
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— Nie! — odezwał się głosik. — Proszę… Nic wam nie zrobię! Tyl-
ko… znajdźcie mnie… i pomóżcie, proszę… Jestem Klaudyna…

— Nie wiedziałam, że kamyki mają imiona — zauważyła Pchełka.
— Nie jestem kamykiem, ale dzięki niemu mnie słyszycie. To taki 

jakby… zaraz, jak wy to nazywacie… telefon? My, duchy, możemy się 
w ten sposób komunikować ze światem żywych.

Arbuz stanął na dwóch łapkach i krótko wrzasnął.
— Duchy?!!!
— Nic złego wam nie zrobię, naprawdę… Wyjaśnię wszystko, gdy 

się spotkamy… Chodźcie do mnie… Kamień was poprowadzi… Och! 
Księżyc chowa się za chmurą i połączenie słabnie… Chodźcie do 
mnie… Chodźcie… Kamień was poprowadzi…

Szary kamyk zadrżał i zamilkł. Pchełka i Arbuz wymienili spojrzenia.
— Co robimy? — spytała Pchełka.
— To duch! — wykrzyknął Arbuz, jakby miało to wszystko tłuma-

czyć.
— Prosiła nas o pomoc…
— Ale jest noc! — zaoponowała moja morska świnka.
— Boisz się — stwierdziła Pchełka, która zna przyjaciela 

na wylot i doskonale wie, jak zmobilizować go do dzia-
łania.
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— Ja?! — obruszył się Arbuz. — Oszalałaś! Biorę marchew na dro-
gę i idziemy!

— Tylko właściwie… dokąd? — zapytała Pchełka przytomnie.
W tej samej chwili kamyk w jej łapce zawibrował i pociągnął ją lekko 

w stronę drzwi.
— Ja nie wiem, ale on wie — stwierdził Arbuz i ruszył do wyjścia.
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Wędrowanie nocą nie było wcale takie trudne ani straszne, jak 
można przypuszczać. Księżyc w pełni oświetlał drogę silnym blaskiem, 
z poboczy drogi dały się słyszeć pochrapywania śpiących zwierząt i po-
mruki tych, które nocą budziły się na żer… Mam tu na myśli sowy, jeże, 
kuny czy lisy. I niektóre z nich pewnie byłyby zagrożeniem dla wędru-
jącej samotnie w ciemnościach domowej świnki morskiej, ale w towa-
rzystwie wielkiej jak kudłaty wilk Pchełki Arbuz czuł się bezpiecznie. 
I komfortowo, bo siedział na jej grzbiecie. W łapkach trzymał kamyk, 
który drżąc lekko i wibrując, wskazywał im drogę. Od czasu do czasu 
księżyc migotał jaśniejszą poświatą, wtedy dało się słyszeć ciche na-
woływanie:

— Chodźcie do mnie… Pomóżcie mi… Chodźcie…
— A jeśli to zły duch? — szepnął w pewnej chwili Arbuz.
— Z duchami nigdy nic nie wiadomo — odparła Pchełka. — Ale taki 

duch, dobry czy zły, niewiele nam chyba zrobi… Wiesz, one są jakby 
z mgły. Boimy się mgły?

— Nie — przyznał Arbuz. — Poza tym fajnie będzie pomóc duchowi, 
prawda?

— Fajnie. Tego jeszcze nie robiliśmy.
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Wędrując tak cichymi, nocnymi ścieżkami, moi przyjaciele dotarli na 
skraj wsi zwącej się Szreniawa. Księżyc skrył się za chmurami i kamyk-
-przewodnik zastygł w bezruchu.

— Gdzie teraz? — spytał Arbuz.
— Jesteśmy w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Musimy 

chyba poczekać, zdaje się, że księżyc wpływa jakoś na nasz kamień.
— Świetnie, zjedzmy coś — zaordynował Arbuz, który nie przepuści 

okazji, by coś przekąsić. Ze swojego maleńkiego zielonego plecaczka 
wyjął dorodną marchewkę i już się przymierzał, by zatopić w nią zęby, 
gdy nagle marchew odezwała się piskliwym głosikiem:

— Yyyy, tego… Yyy, nie jedz mnie, bo… bo ten, to ja, Klaudia, zna-
czy Klaudyna i tego, chodźcie do mnie.

— Pchełko. Moja marchewka każe nam iść — powiedział zszokowa-
ny Arbuz.

— W lewo — doprecyzowała marchewka.
Pchełka i Arbuz pogodzili się już z tym, że była to noc pełna dziwów. 

Wstali i posłusznie ruszyli za marchewką. Pchełka dziwiła się trochę, 
że Klaudyna mówi zmienionym głosem i woli komunikować się z nimi 
przez marchew, ale uznała, że z logiką duchów się nie dyskutuje. Przy-
stanęli przy szerokiej bramie.
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— To tutaj, tego, yyy, jesteśmy — stwierdziła marchewka i dodała: — 
Rzuć mnie daleko za bramę i zobaczysz, co się stanie.

Arbuz posłusznie wykonał polecenie. Ale nie stało się absolutnie nic. 
Zza bramy wybrzmiał tylko szyderczy śmiech.

— No co? — rechotała marchewka. — Myślałeś, że tak łatwo dam 
się zjeść? Tutaj mnie już nie dostaniesz! Wracam do rodziny! Maaaamu-
uuusiuuuu!

Na kutej bramie, za którą zniknęła marchew, widniał napis: Mu-
zeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szre-
niawie.

— I po przekąsce — westchnął smutno Arbuz, a po chwili dodał 
żwawiej: — Chyba że zwiedzimy muzeum?

— Nie nocą. Ale wrócimy tu kiedyś, bo jest co oglądać — stwierdziła 
Pchełka. — A teraz chodź, pokazał się księżyc, kamyk wskazuje drogę.

Arbuz długo jeszcze utyskiwał nad utraconą marchewką. Szli dłuższą 
chwilę nocnym traktem, prowadzeni przez cichy głos Klaudyny i pohu-
kiwania sów. Drzewa rzucały złowieszcze cienie, a cisza, jaka dopadła 
ich nagle, była gęsta i ciężka jak smoła. Arbuz zadrżał.

— Nie wiem jak ty, Pchełko, ale ja mam wrażenie, że jesteśmy bli-
sko. Bardzo, bardzo blisko…
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Nagle nad ich głowami coś załopotało. Zaskrzypiały jakieś drzwi… 
I po chwili moi przyjaciele usłyszeli nawoływania.

— Goście?! Goście!
— O tej porze??
— Nie bądź nieuprzejmy! Dawać ich tu!
— Ale mamy nieposprzątane!
— Tu nigdy nie jest posprzątane!
— Ty to się zawsze przyczepisz, Coatlicue!
— A ty byś tu wszystkich naspraszał, Xochipilli.
— Dość. Niech wejdą.
— Tak, Buddo, jak sobie życzysz.

Znowu załopotało i jakaś tajemna siła wciągnęła moich przyjaciół 
do wnętrza ogrodu. Zaszeleściły suche zeszłoroczne liście i po chwili 
wokół Pchełki i Arbuza zgromadził się spory tłumek postaci, ni to z ka-
mienia, ni to z mgły.

— K… kim jesteście? — spytała trzęsącym się głosem Pchełka. — 
I gdzie my jesteśmy?

Odpowiedział im niewielki kamienny człowieczek o prostokątnych 
uszach w zabawnym toczku na głowie, rozciągnięty w półleżącej, wy-
godnej pozie. Na brzuchu trzymał pustą miseczkę.
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— Znajdujecie się w Ogrodzie Kultur i Tolerancji pana Arkadego. — 
Człowieczek uśmiechnął się i uprzejmie skinął głową.

— Jeju, ojeju, jak dobrze, to ogród! — westchnął uspokojony Arbuz. 
— Baliśmy się, że trafiliśmy w jakieś zupełnie niebezpieczne miejsce. Ja 
jestem Arbuz, a to Pchełka. Miło nam was poznać! Nie jesteście ducha-
mi, prawda?

— Jesteśmy duchami odległych wierzeń i kultur. Ja nazywam się 
Chac Mool i także miło mi was poznać. Zechciejcie położyć swoje biją-
ce serca w mojej ofiarnej misie.

— Tak, oczywi… — zaczął Arbuz i zdębiał. — Co takiego?!
— Och, Chac, dałbyś już spokój z tymi bijącymi sercami. — Po-

tężnie zbudowana kamienna kobieta uśmiechnęła się szeroko do 
moich przyjaciół. — Przepraszamy za kolegę, jest Majem, sami ro-
zumiecie… Ja nazywam się Coatlicue, jestem aztecką boginią życia 
i śmierci. Też kiedyś lubiłam ofiary, mam nawet pamiątkę, naszyjnik 
z ludzkich serc i dłoni… — zachichotała nerwowo. — Ale to przecież 
przeszłość! Idziemy z duchem czasu i pobieramy jedynie opłaty za 
wstęp!

— Rzecz jasna w godzinach otwarcia. Teraz jesteście po prostu na-
szymi miłymi gośćmi — zabuczała gigantyczna głowa z szerokim no-
sem i wielkimi wargami. — Jestem Olmek.
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— A ja Xochipilli, bóg muzyki, śpiewu i tańca! — Niziutki wąsacz 
z wielkimi, okrągłymi kolczykami w uszach wyskoczył znikąd. Cały po-
drygiwał w takt niesłyszalnej melodii. — Przyszliście na imprezkę?

Pchełka ukłoniła się grzecznie i pokręciła przecząco głową, a Xochi-
pilli skrzywił się wyraźnie rozczarowany.

— Poszukujemy Klaudyny. Ducha, który wzywał nas na pomoc przez 
ten kamyk. Ale teraz jakoś zupełnie ucichł… — Pchełka skinęła na przy-
jaciela, a Arbuz pokazał kamień zgromadzonym.

Kamienno-mgielne figury nachyliły się nad kamykiem i szeptały:
— To nie nasz.
— Zdecydowanie nie nasz, nie ma duszy.
— A Klaudyna? Mamy tu Klaudynę?
— Może Montezuma znowu uprowadził kogoś z miasta?
— Wiedziałabym o tym. A któraś z twarzy Kwakiutlów się tak nie na-

zywała?
— Nie, to jest przecież polskie imię. Klaudyna, Klaudyna… Arkady 

by wiedział…
— Ach… Arkady… — westchnęły posągi jednym głosem.
— Kim jest Arkady? — spytała Pchełka.
Odpowiedział im olbrzymi kamienny mężczyzna o łagodnych rysach. 

Przedstawił się jako Budda i chyba był tu kimś w rodzaju opiekuna grupy.
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— Arkady Fiedler to nasz odkrywca. Wielki podróżnik, pisarz i po-
szukiwacz przygód. Był w tysiącach miejsc i przeżył setki przygód, a każ-
dą z nich opisał w swoich książkach. Nasz wspaniały Ogród Kultur 
i Tolerancji jest częścią muzeum, które stworzył wraz z rodziną. Od lat 
odwiedzają nas duzi i mali, z wypiekami na twarzach oglądają kolekcje 
egzotycznych owadów, figury zwierząt, przedmioty kultu, pamiątki z ca-
łego świata… i nas — wierne kopie najważniejszych i najbardziej tajem-
niczych posągów, rzeźb, bóstw… Wielu z nas ma w duszy parę tysięcy 
lat, a niemal każdy kryje odwieczną, nigdy nierozwiązaną zagadkę…

— Tak, bo my wszyscy mamy dusze! — dodała z dumą Coatlicue.
— A niektórzy nawet bijące serca — mruknął pod nosem Chac Mool. 

— Nie ja, oczywiście.
— Chodźcie, pokażemy wam piramidę!
— I statek!
— I samolot!
— Najpierw statek!
— Hurricane!
— Santa Maria!
— Piramida!
Posągi przekomarzały się, prowadząc swych gości w głąb ogrodu. 

Wszystko, co pokazały Arbuzowi i Pchełce, było albo niesamowite, albo 



zadziwiające. Piramida, wewnątrz której przechodzą bóle głowy, olbrzymi, 
drewniany statek (na takim samym Krzysztof Kolumb popłynął odkrywać 
nowe lądy), samolot z bitwy o Anglię. Przyjaciele spędzili trochę czasu, 
zapoznając się z niezwykłymi opowieściami z odległych krain, wsłuchu-
jąc się w ostre dźwięki indiańskich tam-tamów, witając z babcią piranią, 
która nie je mięsa, i prawie zapomnieli o szarym kamyku i tajemniczym 
głosie, który wcześniej tej nocy przyzywał ich do siebie. W pewnej chwili, 
akurat gdy Chac Mool prawie namówił Arbuza, by ten odpoczął w jego 
miseczce, księżyc wyłonił się zza chmur i oświetlił ogród srebrnym bla-
skiem. Szary kamyk zawibrował i dał się słyszeć zirytowany głosik.

— Ekhm, przepraszam, ale czy ktoś jeszcze o mnie pamięta? Pomo-
żecie mi? Czekam!

Pchełka i Arbuz zerwali się na równe nogi. Prędko pożegnali się z du-
chami kamiennych posągów i obiecali odwiedzić ich ponownie za dnia.

— Za dnia nie jesteśmy tacy rozmowni — powiedział smutno Budda. 
— A wam polecam teraz złapać jakąś nocną drezynę. Tamtędy idzie się 
do stacji. Zaoszczędzicie trochę czasu.

*Fragmenty wiersza Grzegorza Sporakowskiego.
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Budda miał na myśli nie lada gratkę, czyli Mosińską Kolej Drezyno-
wą, startującą z maleńkiej stacji Mosina-Pożegowo. Napędzane ręcznie 
lub za pomocą pedałów drezyny kursują tam po torach aż do Osowej 
Góry. Oczywiście robią to wyłącznie za dnia i przy ładnej pogodzie, ale 
w wyjątkowych przypadkach, takich jak ratowanie tajemniczego ducha 
Klaudyny, można przecież odrobinkę nagiąć zasady, prawda…?

Nocna jazda drezyną to była dopiero przygoda! Takim pojazdem 
można osiągnąć całkiem niezłą prędkość (nawet gdy tylko jeden z pa-
sażerów dosięga do drążka). Mimo późnej pory stukot kół na szynach 
działał na moich przyjaciół pobudzająco. Gnali przed siebie coraz bliżej 
miejsca, z którego przyzywał ich tajemniczy głos…

Tory skończyły się nagle. Kudłaty pies i świnka morska z zielonym 
plecaczkiem wysiedli z drezyny i stanęli przed ciemną ścianą lasu.

— Wielkopolski Park Narodowy — powiedziała Pchełka.
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— Nie ma co się bać, nieznajomy duch nas wzywa — rzekł raźno 
Arbuz i potruchtał w ciemność.

— Nie jestem pewna, czy to zabrzmiało zachęcająco — mruknęła 
Pchełka do siebie i ruszyła za przyjacielem.

W lesie było czarno. Nie ciemno, nie cieniście, nie mroczno. Czar-
no, jakby ktoś pomalował powietrze czarną farbą. Moi przyjaciele 
szli przed siebie tylko dzięki świetnemu węchowi i słuchowi Pchełki. 
Coś przed nimi zabulgotało.

— Słyszałeś to? — spytała moja suczka.
— Może to mój brzuszek… — szepnął z nadzieją Arbuz. — Nie. To 

dochodzi stamtąd. Jakby spod ziemi… Coś tu jest… Coś dużego, okrą-
głego, zimnego…

W tej chwili wiatr rozchylił korony drzew i w gąszcz lasu wpadło tro-
chę księżycowego światła.

— To tylko studnia — odetchnął z ulgą Arbuz.
Pchełka zmarszczyła nos.
— Dziwne — szepnęła, węsząc. — Czuję… szampana.
— Szampana? — zdziwiła się świnka. — Niemożliwe, jesteśmy 

w środku lasu.
— Ale naprawdę! Znasz mój nos, on się nigdy nie myli!
Kamyk w plecaczku Arbuza cicho zawibrował.
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— To Studnia Napoleona — rozbrzmiał dźwięczny głos ducha Klau-
dyny. — Pamiętam dobrze, jak zatrzymał się w okolicy ze swoją ar-
mią… Miałam wtedy jedenaście lat. Wszyscy o tym mówili. Napoleon 
napił się wody z tego źródła i smakowała mu jak szampan. Podobno 
potem jeszcze kilka razy wracał tą samą drogą, by skosztować cudow-
nej wody. Ponoć smakuje tak tylko raz w roku… A wy trafiliście akurat 
na tę jedną noc!

— Cóż, nie pijemy alkoholu — powiedział Arbuz. — Ale na pewno 
jest pyszna.

— …Czyli jesteście teraz na Osowej Górze… Stąd macie już do mnie 
blisko… Chodźcie do mnie… Pomóżcie mi… Chodźcie… — Duch Klau-
dyny wrócił do swojego smutnego zawodzenia.

— Chodźmy — zgodził się z nim Arbuz.

Po godzinie marszu dotarli do szczytu niewielkiego wzniesienia. 
W dół prowadziły strome stopnie z desek. Kamyk wibrował, wskazując 
na dół, w ciemną toń jeziora. Ostrożnie zeszli ze zbocza do niewielkie-
go pomostu w kształcie litery T na Jeziorze Góreckim. W samym sercu 
Parku Narodowego. W samym środku nocy.

— To tu — szepnął głos z szarego kamyka, a sam kamyk wyskoczył 
z łapek Arbuza i odbijając się „kaczką” od tafli jeziora, wystrzelił w przód.
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— Mamy teraz wejść do wody?! — wystraszył się Arbuz, który nie 
znosi zimnych kąpieli.

— Niekoniecznie… — odpowiedział duch Klaudyny, głosem wyraź-
niejszym i czystszym niż dotychczas. — Widzę was!

Moi przyjaciele rozejrzeli się wokół, ale zobaczyli ciemność.
— Spójrzcie w stronę jeziora. Zobaczycie wyspę.
Faktycznie, jeśli wytężyć wzrok, z pomostu roztaczał się widok na 

niewielką, porośniętą gęsto drzewami wyspę. Gałęzie drzew zdawały 
się żyć, łopotały i drżały od czasu do czasu.

— Widzisz to, co ja? — szepnął Arbuz do Pchełki.
— To tylko moje śpiące kormorany — odpowiedział zamiast niej 

duch Klaudyny. — Przypatrzcie się dobrze, widzicie mój zamek? I wieżę 
z prawej strony?

Na wyspie, tuż przy brzegu, rzeczywiście stał niewielki zamek. A wła-
ściwie ruiny zamku. Pomarańczowa cegła (to oczywiście widać jedynie 
za dnia, nie w godzinie duchów), puste oczodoły okien… W oknie wieży 
majaczył jakiś biały kształt. Jakby sylwetka kobiety… Uniosła rękę. Po-
machała.

— Jeju! Ojeju! Widzę cię! Widzę ducha! — krzyknął Arbuz i poma-
chał łapką. — Udało nam się! W końcu do ciebie trafiliśmy!

— Tak… W końcu… — jęknął duch.
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— Chodź do nas! — zaproponowała Pchełka. — Po co mamy tak do 
siebie krzyczeć!

— Chyba że jesteś złym duchem…? — spytał z nutką obawy Arbuz.
— Nie jestem zła. Może trochę smutna. I znudzona. I odrobinkę zre-

zygnowana. Ale zła? Nie. Nie mogę jednak do was przyjść. No i właśnie 
o to chodzi! W tym cały problem! — wykrzyknął duch i zaczął opowia-
dać: — Jestem duchem Klaudyny z Działyńskich Potockiej. Mieszkałam 
tutaj, w tym pięknym zamku, razem z mężem, z moim Beniem… Było 
nam wspaniale w Domu na Wyspie, jak go tutaj nazywano. Zamek 
wzniósł Tytus, mój braciszek. To był prezent ślubny dla Benia i dla mnie. 
Wprowadziliśmy się od razu. My, nasz kucharz i garstka służby. Prawie 
nie schodziliśmy z wyspy, tak nam było tutaj dobrze. Chyba że na konną 
przejażdżkę. Niestety, nasze szczęście trwało ledwo parę lat… Powstanie 
listopadowe kazało nam ruszyć z pomocą innym, opuściliśmy nasz uko-
chany pałac, jak się potem okazało, już na zawsze… — Duch Klaudyny 
pociągnął nosem, westchnął krótko i mówił dalej: — Gdy umarłam, 
postanowiłam właśnie tutaj powrócić jako duch, do miejsca, które ko-
jarzy mi się z najpiękniejszym okresem życia… Wiem, że teraz to ruiny. 
Z dwóch pięter, z gabinetu w wieży, z przepięknych kaflowych pieców, 
obrazów na ścianach i miękkich dywanów została tylko kupa cegieł… 
Wiecie, że z naszej sypialni wyrastają dwa graby, a tam, gdzie jadaliśmy 
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śniadania, mieszka teraz stary, niesympatyczny borsuk? Jednak ja pa-
miętam… Pamiętam doskonale mój Dom na Wyspie.

Duch Klaudyny znów pociągnął nosem i zamilkł. Ciszę przerwał Arbuz.
— No i…? W czym właściwie mamy pani pomóc, pani Klaudynko?
— Ach! Prawda! Zapomniałam o najważniejszym. Wiecie, duch, gdy 

zwiąże się z jakimś miejscem, gdy wybierze je na swój dom, nigdy go już 
nie opuści. Zostanę w mym ukochanym zamku na zawsze!

— To… dobrze? — spytała Pchełka.
— Byłoby dobrze, gdybym mogła skutecznie straszyć! Od tego prze-

cież są duchy! Wszystkie zmory z okolicy się ze mnie śmieją…
— Wszystkie zmory z okolicy… Aaaa… dużo ich tu? — spytał Arbuz 

lekko drżącym głosem.
— Och, ledwie kilka. Jest duch niemowlęcia z Kopczyska, sąsiedniej 

wyspy, taka dzidzia, a tak wredna, co wystraszy turystę, zaraz leci mi 
o tym opowiedzieć, samochwała! Nawet dzwony z Kopczyska są ode 
mnie straszniejsze! Raz do roku wynurzają się z głębi i dzwonią na cały 
las. Gdybym ja miała taki zasięg, ech… Ale najgorszy jest pan Górka. 
To dopiero diabeł wcielony.

— Pan Górka?
— No tak, były właściciel mojej wyspy. Dawniej to on miał tu swój 

zamek. Podobno pan Górka był okrutny i wszystkie swoje żony zamykał 
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w pokojach tego swojego zamczyska. Aż przyszli diabli i go wzięli do 
piekieł. No i teraz przychodzi tu co roku wraz ze stadem kruków, łazi po 
wyspie i jeziorze, jęczy, złorzeczy: „Gdzie jest mój zameeeek, łaaa?!”, 
„Co to za paskudztwo tutaj wybudowali, łaaa!”, „Gdzie są moje żony, 
łaaa!”… Słyszą go wszystkie okoliczne wsie. Nawet ja się boję tego jego 
jazgotania. A, i jest jeszcze ten wielki pies.

— Pies? — zainteresowała się Pchełka.
— Tak, duch psa, ale wielki jak krowa — wyjaśnił duch Klaudyny. 

— To chyba duch dawnego zarządcy ziem. Straszy o tam, przy brzegu. 
Nawet sympatyczny, gdy się go pozna bliżej. Boją się go wszystkie le-
śne zwierzęta. A mnie nie boi się nikt! A wiecie dlaczego?! Bo ja muszę 
straszyć z daleka, z wnętrz mojego zamku! A na Wyspę Zamkową nie 
ma wstępu, nikt się tu do mnie nie dostanie, nikomu nie spojrzę w oczy, 
nie zmrożę krwi w żyłach, nie położę lodowatej dłoni na ramieniu! Tak 
chciałabym straszyć! Co ja mam robić? Jak żyć? Znaczy — jak nie żyć?!

— Przede wszystkim, kochana Klaudynko… — zaczęła Pchełka.
— Wolę duchu Klaudynki, jeśli można — poprosił duch Klaudyny.
— Duchu Klaudynki. To bardzo dobrze, że na twoją wyspę nie ma 

wstępu. Chciałabyś, żeby z zamku zrobili hotel z modną restauracją? 
Lub by dzieci zostawiały papierki po lodach wciśnięte między cegły? By 
młodzi ludzie rozpalali grilla w twojej bawialni?
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— Ale… Ja bym ich przecież wszystkich postraszyła i przepędziła 
gdzie pieprz rośnie…

— Biała Dama z Kórnika też tak mówiła. I co? I wszyscy wiemy co 
— mówiła dalej Pchełka. — Posłuchaj. Mam pewien pomysł. Będziesz 
mogła skutecznie straszyć na odległość.

Duch w oknie wieży podskoczył z radości.
— Jak?! — zapytał.
— No właśnie, Pchełko, jak? — zaciekawił się Arbuz.
— Kamyki z jeziora — powiedziała tajemniczo Pchełka. — Duchu 

Klaudyny, przecież ty nas wystraszyłaś na śmierć, odzywając się nagle 
wierszem z głębi szuflady!

— Prawda! — przyznał Arbuz.
— Wystarczy, że ktoś zabierze ze sobą kamyk z Jeziora Góreckie-

go…
— To Park Narodowy, stąd nie wolno niczego zabierać — zauważył 

przytomnie Arbuz.
Duch Klaudyny zachichotał.
— To nie był kamyk z mojego jeziora. Nie wiem, skąd był, namierzy-

łam pierwszy lepszy w szufladzie. Jakoś tak umiem. Wszystkie kamienie 
na Ziemi kiedyś były ze sobą połączone, mogę sprawić, że słychać mnie 
w każdym. Przy pełni księżyca.



— To jeszcze lepiej! — ucieszyła się moja suczka. — Będziesz zatem 
Kamienną Damą z Zamkowej Wyspy! I tak jak w każdej muszli słychać 
morze, tak w każdym kamyku, przy pełni księżyca, będzie można usły-
szeć twój szept…

— Podoba mi się to! — Duch Klaudyny zaklaskał w ręce. — Kamien-
na Dama z Zamkowej Wyspy! To brzmi dużo lepiej niż pan Górka czy 
dzidzia z jeziora! Tak! Kamienna Dama z Zamkowej Wyspy, łaaaa!!!

Ostatnie słowa duch Klaudyny wykrzyczał tak głośno, że zadrżały 
wszystkie okoliczne kamienie. A na niewielkiej plaży przy pomoście pięć 
największych z nich ułożyło się w kamienną ścieżkę, wskazującą na zam-
kowe ruiny. I wiecie co? Od tej pamiętnej nocy, kiedy pochylić się nad 
nimi i przyłożyć ucho, szepczą srebrzystym głosem straszne legendy, 
smutne opowieści i tęskne wspomnienia z samego dna Góreckiego Je-
ziora. A Kamienną Damę z Zamkowej Wyspy usłyszeć można w każdym 
okrągłym szarym kamyku. Jeśli tylko akurat ma ochotę nas postraszyć. 
I jeśli księżyc świeci. Spróbujcie kiedyś. Klaudynka będzie przeszczęśli-
wa. To znaczy duch, duch Klaudynki będzie przeszczęśliwy.





 Z oceanu  
 w kosmos
 czyli wyprawa  
 do kopalni soli  
 w Kłodawie
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Czasem (dość rzadko) zdarza mi się ugotować coś zdrowego i nie 
zjeść do końca. Taka sytuacja niezwykle cieszy moich przyjaciół, bo za-
wsze wtedy w ich miseczkach lądują resztki. Tak już jest, że ludzkie je-
dzenie smakuje naszym zwierzątkom najbardziej, prawda? Tak też było 
dziś po południu. Tym razem jednak oddałam Pchełce i Arbuzowi całe 
danie. Jarzynową zupę, prawie przeze mnie nietkniętą. Okazała się 
bowiem aż nazbyt zdrowa… Z niezrozumiałych przyczyn nie udało mi 
się jej w ogóle posolić, choć machałam solniczką nad garnkiem dobre 
dwie minuty… Zapamiętajcie sobie na przyszłość: zupa bez soli jest tak 
zdrowa, że prawie niejadalna. Ale od początku…

— Arbuz… — Pchełka uniosła łeb znad miski. — Czy mi się zdaje, 
czy z tą jarzynową jest jakby coś nie tak?

— Ale że czo? — spytał Arbuz z pełną buzią. — Ja nicz nie czuję.
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— Bo jesz za szybko, żeby w ogóle czuć smak… Chodzi o to, że w tej 
zupie nie ma nawet ziarnka soli — stwierdziła Pchełka i odsunęła od 
siebie pełną miskę.

— Nie będziesz już tego jadła? — zapytał Arbuz i nie czekając na 
odpowiedź, zaczął pałaszować zupę mojej suczki. — Mnie tam sól nie 
jest do niczego potrzebna.

— O! To, to, to! I o to chodzi! — zawołał piskliwy głosik z wnętrza 
stojącej na stole solniczki.

Pchełka nastawiła uszu. Arbuz przestał przeżuwać.
— Kto to powiedział? — spytali w tym samym momencie.
Solniczka, a właściwie duży, drewniany młynek do soli, zagrzechota-

ła w odpowiedzi.
— Ja. Tu. W środku. Wypuśćcie mnie, to się poznamy.
Arbuz westchnął.
— Klaudynko, jeśli to znowu ty, to informuję po raz kolejny, że nie 

dasz rady wystraszyć nas DWA razy…
— Jaka znowu Klaudynko? — zagrzechotała solniczka. — Jestem 

Halit! Halit! No niech mnie ktoś w końcu wypuści!
Pchełka podeszła do blatu i delikatnie chwyciła solniczkę w zęby. 

Nachyliła się nisko, tak by Arbuz sięgnął do niej łapkami. Moja morska 
świnka złapała za główkę młynka i odkręciła ją. Moi przyjaciele mają 
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takie współdziałanie przećwiczone na przeróżnych furtkach, bramach, 
windach, drzwiach do pociągów, a także, no cóż, na kuchennych szu-
fladach z przysmakami.

Z otwartej solniczki wygramolił się mały, połyskliwy i bladoróżowy 
stworek, cały zbudowany z kryształów soli. Miał krótkie, grube i ostro 
zakończone rączki, podobne do rąk nogi i nienaturalnie dużą głowę, 
zwieńczoną jakby koroną z solnych kryształów. Z twarzy spoglądały by-
stre czarne oczka.

— Jestem Halit — przedstawił się stworek. — Halit, czyli minerał, 
z którego pochodzi wasza sól. Tak, to ja zapchałem solniczkę, tak, to 
przeze mnie wasza zupa jest niejadalna. Ale co miałem zrobić? Dać się 
zwyczajnie zmielić, przerobić na słony pył? W imię czego?! Jarzynowej?! 
Nie ma mowy. Jestem za stary na takie numery! Zamiast tego żądam, 
oczekuję, proszę… byście odstawili mnie do domu. Chcę wrócić tam, 
skąd pochodzę!

Halit skończył mówić i postawił jedną nóżkę na talerzu z zupą. Za-
darł triumfalnie główkę.

— A skąd pochodzisz? — spytał Arbuz, który już przeczuwał kolejną 
wyprawę.

— Z głębi oceanu! — odpowiedział dumnie Halit, a Arbuz aż za-
kwilił z radości na myśl o morskiej żegludze (wiecie doskonale, że moja 
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morska świnka jest tak naprawdę morskim wilkiem, tylko nie urosła). 
Halit jednak mówił dalej: — Ale mojego oceanu już nie ma…

— Nie…? — spytał rozczarowany Arbuzik.
— Wziął i wyparował! Wiecie, bo ja jestem naprawdę bardzo stary. 

Teraz moim domem jest kopalnia soli w Kłodawie. I chciałbym, żebyście 
mnie tam odstawili.

— Też może być — uznał Arbuz, który nie pogardzi żadną wyprawą 
w nieznane.

Wyruszyli od razu, choć Pchełka miała zastrzeżenia, że jedzie z pu-
stym brzuchem. Po drodze (najprawdopodobniej znów pociągiem na 
gapę lub pekaesem w ukryciu, pod siedzeniem kierowcy…) Halit opo-
wiedział im co nieco o swoim pochodzeniu.

— Zgadnijcie, ile mam lat! — zaproponował najpierw i dodał chełp-
liwie: — Jestem bardzo stary.

— Czterdzieści! — zawołał momentalnie Arbuz.
Halit parsknął krystalicznym śmiechem.
— Czterdzieści? To ma być dużo? Dla mnie to mniej niż mgnienie 

oka!
— Nasza pani będzie miała niedługo czterdzieści lat i w kółko po-

wtarza, że to strasznie, okropnie dużo… — wyjaśniła Pchełka.
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— No cóż, ja mam odrobinę więcej — uśmiechnął się Halit szeroko 
— bo jakieś dwieście…

— Dwieście?! — krzyknął zadziwiony Arbuz.
— …milionów — dokończył Halit. — Dwieście milionów lat.
— Dwieście milionów lat?! — Zszokowana Pchełka rozdziawiła pysk.
— Nikt tyle nie żyje, nawet Gwiazdor, a on jest baaaardzo stary — 

stwierdził Arbuz i spojrzał na Halita z powątpiewaniem.
— Dwieście milionów lat temu woda z dawnych mórz i oceanów wy-

parowała, tworząc pokłady soli kamiennej, a w tym mnie. Przez tyle 
lat żyłem sobie miło i bezpiecznie wewnątrz wielkiej struktury solnej, 
otaczała mnie sól i było mi doskonale, aż w kwietniu tego roku przyszli 
ludzie, rozłupali mi chatę, wyjęli mnie i wrzucili do foliowej torebki! Bez 
najmniejszego szacunku! Trafiłem na sklepową półkę i byłbym zginął 
zmielony w młynku lub rozpuszczony we wrzątku, gdybym nie trafił do 
was. To się nazywa szczęście.

— To się nazywa zepsuta solniczka — poprawiła go Pchełka. — Na-
sza pani rzadko cokolwiek naprawia. I za to ją kochamy.

— Też ją pokocham, jeśli dzięki niej wrócę do domu. — Halit uśmiech-
nął się. — Byliście kiedyś w kłodawskiej kopalni?

— Nie — odpowiedział Arbuz.
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— To najgłębsza i największa kopalnia soli w Polsce. I jedyna czynna 
kopalnia, którą można zwiedzić! Zanim mnie odstawicie, zrobimy sobie 
wycieczkę!

Kopalnia soli w Kłodawie o tej porze dnia była już zamknięta, ale Ha-
lit znalazł sposób, by wejść do środka. Pchełka podsadziła go do zamka, 
a on wcisnął się w jego tryby, pokręcił, powiercił i drzwi otworzyły się.

— To włamanie — zauważyła Pchełka.
— A skąd! — parsknął Halit. — Nie można się włamać do własnego 

domu!
Znaleźli się w przestrzennej zielonej sali z ławeczkami, prawdopo-

dobnie w poczekalni. To tutaj turyści o umówionej godzinie czekają na 
zejście w dół. Nie wszystkim się to udaje — trzeba być w pełni zdrowym 
i mieć więcej niż siedem lat. Ale to przecież zrozumiałe, bo zjeżdża się 
aż sześćset metrów pod ziemię! Wiecie, ile to jest sześćset metrów? To 
tak jakby ustawić dziesięć poznańskich ratuszy jeden na drugim! Jed-
nym słowem — bardzo dużo.

— Chodźmy w górę. — Halit pokazał schody.
— W górę, nie w dół? — zdziwiła się Pchełka.
— Tak. Idziemy do Michała.
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Po przejściu kilkudziesięciu stopni moi przyjaciele weszli do pomiesz-
czenia, w którym na zakręcających ostro torach odpoczywały niewielkie 
wagoniki do przewożenia soli — teraz puste. Halit poprosił Pchełkę, by 
odsunęła ciężką, stalową kratę, i krzyknął:

— Michał! Podeślij windę!
Coś zaburczało, zapiszczało rozpaczliwie, potem trzy razy jęknęło, 

raz warknęło i z ciemności wyłoniła się wąziutka, okratowana winda. 
Moi przyjaciele i solny stworek wskoczyli do środka.

— Trochę straszno — szepnęła Pchełka.
— A gdzie tam! U Michała jest superbezpiecznie — powiedział Halit 

beztrosko. — Teraz pojedziemy w dół. Trzymajcie się!
I ruszyli. Chociaż nie, ruszyli to złe słowo. Oni wystrzelili, wyśrubowa-

li albo może wytorpedowali się w dół windą, która jedzie z prędkością 
sześciu metrów na sekundę! Oj, czuje się to w uszach potem, czuje… 
Pchełka rozpłaszczyła się na podłodze windy jak naleśnik, powtarzając 
w kółko „co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje”, Arbuz i Halit, którzy 
są leciutcy, od pędu windy aż podfrunęli w górę.

— Baliście się? To był tylko Michał… — wyjaśnił zdumiony Halit.
Gdy wyszli z windy, zobaczyli napis na ścianie: „Jazda ludzi szybem 

MICHAŁ”. A zatem Michał był szybem! Szybem z windą, prowadzącym 
w głąb kopalni.
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Szli teraz długim, pełnym 
zakrętów tunelem, wykutym 
w litej skale, którym biegły 
wąskie tory wagoników sol-
nych. Wszędzie unosił się 
metaliczny zapach soli, pach-
niało trochę jak nad morzem, 
ale intensywniej, zapach aż 
wgryzał się w nos. Zrobiło się 
też dosyć chłodno.

Pchełka gderała pod no-
sem coś o ludziach i psach, 
że to nie to samo i że ona 
sobie nie życzy więcej takich 
niespodzianek jak jazda ludzi 
szybem Michał, i że ona nie 
zna żadnego Michała, a jak 
się kogoś nie zna, to nie 
wolno mu ufać. A Arbuzowi 
właśnie teraz zaczęło się po-
dobać.
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— Czy my jesteśmy na Księżycu? — spytał, rozglądając się po gi-
gantycznej grocie, która objawiła im się po wyjściu z tunelu.

— Nie, to zupełnie nie jest Księżyc! — zawołał Halit, który z radości 
puścił się przodem.

— Ach. Zatem Jowisz — zawyrokował Arbuz tonem znawcy. — Czy 
przypuszczałaś, Pchełko, że jeszcze dziś wylądujemy na obcej planecie?

— Arbuziku, wciąż jesteśmy w kopalni — zaczęła Pchełka, ale Arbuz 
nie słuchał.

— Wyobrażasz sobie?! Świnka w kosmosie! Pierwsza świnka w ko-
smosie! I drugi pies, przykro mi, Łajka była pierwsza, ale nie przejmuj 
się, Pchełko, to i tak wspaniale! Jeju! Ojeju, patrz! Wiedziałaś, że w ko-
smosie mają scenę koncertową? Ale odkrycie! Pomyśl tylko, ile będzie-
my mieli tu przygód! A nasza pani potem je wszystkie opisze! Arbuz 
i Pchełka w kosmosie… Będziemy sławni na cały świat! Jak tylko do niej 
wrócimy! Ach! Ale jak my właściwie do niej wrócimy? I co my będzie-
my w tym kosmosie jeść?! Czy w kosmosie rosną marchewki?! Nie są-
dzę! Och, Pchełko, ja nie sądzę! To potworne! Umrzemy tutaj! Umrzemy 
z głodu! I nikt nas nie znajdzie! Ja nie chcę umierać! Pchełko, ja nieeee 
chcęęęę umieeeraaać! — Ostatnie zdanie Arbuz wychrypiał, klęcząc na 
kolanach z łapkami wzniesionymi w górę, a potem położył się płasko 
na ziemi i zaszlochał gorzko.
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— Arbuz, wstań. — Pchełka trąciła przyjaciela nosem. — No nie leż 
tak w tej soli, bo cię będzie szczypało. Rusz się, bo Halit nam zniknie 
z oczu. To nie jest Jowisz, to kopalnia.

— To jest Jowisz… — szepnął Arbuz. — Rozejrzyj się!

No tak, w zasadzie można było się pomylić. Grota, w której się obecnie 
znajdowali, przypominała wnętrze (albo zewnętrze, lecz z sufitem) innej 
planety. Nierówne, wielokolorowe ściany, efektownie podświetlone, prze-
dziwne, jakby skalne kształty, migotliwe kryształy, do niczego niepodobny 
zapach, echo, chłód. Tu i tam stały przedziwne konstrukcje i maszyny, jak 
księżycowe łaziki. Wszystko to silnie kojarzyło się z innym, odległym świa-
tem. Choć przecież to faktycznie był inny i odległy świat! Oto nagle mój 
pies i moja morska świnka znaleźli się w głębokiej na sześćset metrów 
dziurze w ziemi, wypełnionej kryształami, z których każdy kiedyś, dwieście 
milionów lat temu, był morzem… Dwieście milionów lat temu pływały tu 
prastare, prehistoryczne ryby… Ależ to działa na wyobraźnię, prawda?

Ale, ale — gdzie się podział Halit? Pchełka posadziła oszołomionego 
Arbuza na grzbiet i pobiegła przez olbrzymią grotę w stronę korytarza, 
w którym zniknął ich solny przewodnik. Po drodze zdziwiona zauważyła 
jeszcze ołtarzyk Ojca Świętego. Co też mógł robić papież w prastarym 
oceanie na obcej planecie?
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— Halit, poczekaj! — Pchełka krzyknęła w pustkę.
Korytarz wyglądem przypominał ten poprzedni. Ciemny, dość wąski, 

jego środkiem biegły tory, a po kamiennych ścianach szły kable. Pcheł-
ka ostrożnie stawiała kroki, pod łapami trzeszczała sól.

— Gdzie jesteś, Halit?! — zawołała.
— Zostawił nas! — stwierdził Arbuz. — Zostawił na pastwę jowiszań-

skich ufoludków.
— To kopalnia, Arbuz — szepnęła Pchełka ponuro. — Ale nie zmie-

nia to faktu, że nie wiem, jak sami stąd wyjdziemy…
— Wyjdziecie. — Z ciemności odezwał się krystaliczny głosik. — 

Przepraszam, chciałem pobyć tu chwilę sam.
Ze ściany wypuścił się snop światła — to Halit włączył zawieszoną 

na ścianie czołówkę. Znajdowali się w zajezdni lokomotyw. Tak przynaj-
mniej głosiła tabliczka. W kilku rzędach torowisk ustawione były wago-
niki solne, a w każdym z nich większe i mniejsze kryształy, częściej białe, 
rzadziej różowe.

— Wpakowali mnie w taki wagon i wywieźli prosto do sklepu. Jak 
jakiś produkt!!! A przecież ja mam duszę — szeptał Halit. — Nie jestem 
zwyczajną solą. Tacy jak ja trafiają się raz na dwieście milionów lat. Ta-
kich jak ja nie można ustawiać na półkach.
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— Już dobrze, Halitku, wróciłeś — powiedziała łagodnie Pchełka. — 
Jesteś u siebie.

— Kiedyś sól była cenna jak złoto. Wiedzieliście? Można było płacić nią 
za luksusy. Wybijano z soli monety… Składano sól w ofierze bogom… Wy-
znaczaliśmy szlaki handlowe, tworzyliśmy rytuały, znaczyliśmy tak wiele… 
A dziś? — Halit przejechał małą rączką po kole wózka, aż zazgrzytało.

— Dzisiaj sól jest też bardzo ważna! Nie tylko na sklepowej półce! 
A co z polskim witaniem chlebem i solą? A co z sypaniem soli na nie-
bezpiecznych, oblodzonych drogach? A nasza pani to sobie czasami 
wciera sól w buzię, żeby nie wyglądać na te prawie czterdzieści lat! 
I jeszcze sarenki! Mamy znajomą sarenkę, która nie przeżyłaby zimy bez 
solnej lizawki! — wyliczał Arbuz.

— Arbuz, skąd ty tyle wiesz o soli? — zdziwiła się Pchełka. — Masz 
oczywiście rację. No i dzięki soli zupa jest jadalna. A to akurat jest bar-
dzo ważne.

— Poza tym, popatrz! — Arbuz zrobił łapką szeroki gest. — Jak tu 
jest niesamowicie! Kolejki ustawiają się, by zobaczyć, jak mieszkasz! Je-
steś lepszy niż jowiszański ufoludek!

— Dziękuję wam, kochani — powiedział wzruszony Halit. — Widzicie 
tamtą beczkę? Jest pełna soli. Częstujcie się, śmiało, w środku jest łyżka.



— Mamy jeść… sól? — przestraszyła się Pchełka, która była głodna, 
no ale bez przesady!

— Tak! Nie krępujcie się! Mówi się przecież, że żeby poznać przyja-
ciela, trzeba zjeść z nim beczkę soli — wyjaśnił Halit.

— Jesteś naszym przyjacielem i bez tego — powiedział Arbuz szyb-
ko, a Halit rozpromienił się i szybko przytulił do jego futerka.

— Tutaj was zostawię… przyjaciele. Tamten tunel prowadzi do wyj-
ścia. A tu… jest mój dom. — Halit wskazał na imponującą solną ścianę, 
pod którą leżał kilof. W ścianie widniała dość głęboka dziura. — Tym 
razem zanurkuję głębiej. Znacznie głębiej. Tak, by znaleźli mnie za ko-
lejne dwieście milionów lat. Do zobaczenia!

Halit błysnął uśmiechem i wskoczył na grzbiet Pchełki, a z niego pro-
sto w solną ścianę. Wtopił się w nią i po chwili zupełnie zniknął.

— Do zobaczenia, Halit — szepnęła Pchełka.
— Za kolejne dwieście milionów lat — dodał smutno Arbuz.
— I jeszcze łzy są słone. Ze słonych rzeczy.
— I paluszki.
— I precle.
— I nawet lampy.
— Lampy?
— Solne.



 Wrzaski wolności
 czyli wyprawa  
 na festiwal w Jarocinie
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— Pchełko, nudzę się… — jęknął Arbuz po raz czterdziesty czwarty. 
— Zupełnie nie rozumiem, dlaczego zostaliśmy dzisiaj w domu.

Pchełka od dłuższej chwili nie zwracała na przyjaciela uwagi. Pochy-
lała się w skupieniu nad białą kopertą i raz po raz potrząsała kudłatym 
łbem. Robi tak zawsze, gdy ma coś ważnego do przemyślenia. Arbuz 
otwierał i zamykał drzwiczki swojego drewnianego domku. Trzask-
-trzask-trzask-trzask. Robi tak zawsze, gdy bardzo się nudzi.

— Pchełko! Pcheeełkooooo! Ty wcale mnie nie słuchasz, no. Halo?! 
Głucha jesteś, czy co?

— Bynajmniej. Słuch mam doskonały — mruknęła w zamyśleniu 
moja suczka.

— Przecież ja zaraz umrę z nudów — zamarudził znowu Arbuz. — 
Poróbmy coś, błagam… Pobawmy się… Pograjmy w coś…
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— Pogramy. — Pchełka wstała gwałtownie. — Pogramy, ale na czymś.
— Ja umiem na nerwach — stwierdził Arbuz, ale pełen nadziei, że 

w końcu coś się wydarzy, przytruchtał do przyjaciółki.
— Tak, tam gdzie się wybieramy, granie na nerwach ma długą tra-

dycję — rzekła Pchełka i rzuciła Arbuzowi jego zielony plecaczek. — Pa-
kuj się, jedziemy do Jarocina.

Arbuz wytrzeszczył ze zdziwienia czarne ślepka. Wiedział doskonale, 
że Jarocin dla Pchełki to nie jest po prostu zwykłe wielkopolskie miasto. 
Jarocin dla Pchełki to legenda. Ileż to on się nasłuchał historii o tym, jak 
za młodu Pchełka i ja jeździłyśmy do Jarocina na festiwal, spałyśmy w na-
miocie na skraju pola namiotowego, taplałyśmy się w błocku, a przede 
wszystkim podskakiwałyśmy w rytm rockowej i punkrockowej muzyki… 
Dawno temu bywałam na jarocińskim festiwalu co roku, jednak — no 
właśnie — to było dawno temu. Dziś i ja, i Pchełka czujemy się nieco za 
stare (choć Pchełka woli używać słowa — dojrzałe) na takie festiwalowe 
szaleństwa. Miałam nawet wrażenie, że mój pies obraził się nieco na całą 
tę imprezę. Czasem słyszałam, jak Pchełka warczy pod nosem: „Ech, ta 
dzisiejsza młodzież, za grosz zrozumienia dla dobrej muzyki…”. Arbuz 
słuchał naszych opowieści z zachwytem i zazdrością, jednak ani ja, ani 
Pchełka nie dałyśmy się namówić na powrót do Jarocina w czas festiwa-
lu. Aż do dzisiaj! Dzisiaj bowiem moja suczka dostała list od przyjaciółki 
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z tamtych lat. List, w którym Kira Kret, liderka podziemnego (fachowo 
mówi się „undergroundowego”) zespołu prosi Pchełkę o pomoc.

— Kira jest wokalistką grupy Gleba. Za moich czasów nazywali się Czar-
noziem. — W drodze do Jarocina (oczywiście pociągiem na gapę) Pchełka 
opowiadała Arbuzowi o dawnej znajomej. — Czasem z nimi grywałam…

— Na czym? — spytał podekscytowany Arbuz.
— Na perce. — Tak Pchełka nazywa perkusję. — Kira pisze, że ona 

i zespół wracają do grania po latach. Chcieli dać koncert tam, gdzie 
zaczęła się ich historia, na legendarnej jarocińskiej scenie, ale zdaje się, 
że mają jakieś problemy.

— Jakie?
— O tym już Kira nie napisała. — Pchełka podała Arbuzowi list. — 

Sam zobacz.
— Ale tutaj są tylko jakieś wierszyki — zdziwił się Arbuz. — „Gdzie 

oni są, gdzie wszyscy moi przyjaciele, ele, ele, ele, ele…”, co to znaczy? 
Czy Kira się jąka? A potem drugi wierszyk: „Chcemy być sobą, chce-
my być sobą jeszcze, chcemy być sobą, chcemy być sobą wreszcie”… 
To kim oni są, jak nie sobą? Jak można nie być sobą? — zastanawiał 
się wpatrzony w list Arbuz. Pchełka nic mu jednak nie odpowiedziała, 
uśmiechnęła się tylko do siebie.



110

Jarocin przywitał ich cichym słonecznym porankiem. Opromieniony 
słońcem barokowy ratusz wyglądał, jak gdyby drzemał w środku niemal 
pustego rynku. Wszystko dookoła wydawało się leniwe i uśpione, jakby 
zbliżający się wielkimi krokami festiwal miał nigdy się nie odbyć.

— To na pewno tutaj? — spytał Arbuz.
— Nie daj się zwieść pozorom — rzekła Pchełka. — To miasto ma 

dwa oblicza. Festiwal rusza jutro, zobaczysz, jakie będzie szaleństwo. 
Chodźmy pod glana.

— Pod… co? — zapytał Arbuz i pognał pędem za Pchełką, która 
chyba poczuła zapach wspomnień, bo ruszyła przed siebie tak szybko, 
że niemal zniknęła mu z oczu.

Arbuz dogonił ją dopiero nieopodal małego skwerku, pośrodku któ-
rego stał olbrzymi na ponad dwa metry… but ozdobiony czerwonymi 
i białymi sznurówkami. To bardzo nietypowy pomnik — pomnik glana, 
czyli obuwia, które noszą punkrockowcy i fani ostrej muzyki. To także 
symbol wolności w trudnych czasach, ale o tym już być może opowie 
Kira Kret, bo zdaje się, że właśnie wychodzi z podziemia…

— Ziemia przy tym bucie się rusza… — szepnął zaniepokojony Arbuzik.
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Rzeczywiście, ziemia zadrżała, wybrzuszyła się i po chwili stanęła 
przed nimi Kira Kret we własnej osobie. Ubrana była w czarną skórza-
ną kamizelkę, na szyi miała kolczatkę, czyli rodzaj obroży z ćwiekami, 
którą często noszą punkowcy. Nad długim krecim nosem Kiry błyszczały 
przenikliwe, jakby złośliwe czarne oczka. Najbardziej efektowna była 
jednak fryzura — jaskrawoniebieski czub, trochę jak ośla grzywa, stoją-
cy na sztorc od czubka głowy po kark.

— Nic się nie zmieniłaś — Pchełka uśmiechnęła się szeroko na wi-
dok starej przyjaciółki.

— Gdzie twoja czerwona grzywka, siostro? — spytała ochryple Kira.
Dziewczyny mierzyły się chwilę wzrokiem, po czym rzuciły się sobie 

w objęcia. Arbuz kręcił się niespokojnie obok, aż w końcu nie wytrzymał:
— Miałaś czerwoną grzywkę i ja nic o tym nie wiem?! — wrzasnął, 

gdy tylko Kira i Pchełka przestały się obejmować. Kira parsknęła.
— Wielu rzeczy o niej nie wiesz, mała świnko — powiedziała.
— Jestem Arbuz — przedstawił się Arbuz.
— Kira Kret, formacja Gleba, total underground — przedstawiła się 

Kira w nieco dziwaczny sposób. — Chodźcie do amfiteatru, reszta tam 
czeka.
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Ruszyli, zahaczając po drodze o aleję murali. Arbuz przystawał przy 
każdym i nie chciał iść dalej. Najbardziej przypadła mu do gustu star-
sza pani z gitarą. Kira powiedziała, że w Jarocinie takich olbrzymich 
murali jest prawie trzydzieści i jeśli będą zatrzymywać się przy każdym, 
nigdy nie dojdą pod scenę. Gdy zatoczyli koło i ponownie przeszli 
przez rynek, a potem przez park przy pałacu Radolińskich, nieliczne 
spotkane na ulicy zwierzęta witały się z Kirą, machały jej z daleka, 
przybijały piątkę, żółwika lub po prostu wołały bardzo głośno „Gleba-
aaaa!”.

— Wszyscy ją tu znają! — szepnął Arbuz do Pchełki.
— Kira Kret to żywa legenda. Sama pisze wszystkie teksty piosenek, 

a w dawnych czasach dobre teksty były bronią.
— Bronią? — Arbuz nic z tego nie rozumiał. — Jak słowo może być 

bronią?
W rozmowę włączyła się sama Kira.
— Widzisz, mała świnko, kiedyś ludziom i zwierzętom nie wszystko 

było wolno. Władza mówiła nam, jak i gdzie mamy pracować, o czym 
rozmawiać, a o czym milczeć, jakie książki mamy czytać, jakie filmy 
oglądać… — tłumaczyła Kira.
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— Ktoś wam mówił, co macie czytać i oglądać, i to nie była wasza 
mamusia ani tatuś?! — Arbuzowi, który był dużo młodszy niż Pchełka 
i Kira, trudno było to sobie wyobrazić.

— Tak, mała świnko. Mówili nam też, czego mamy słuchać. W radiu 
leciały piosenki o tym, że chłopak i dziewczyna idą razem do kina, albo 
o tym, że ktoś się boi myszy, że biedroneczki są w kropeczki i żeby się 
razem bawić w ciuciubabkę…

— Brzmi to wszystko bardzo sympatycznie — zauważył nieśmiało Arbuz.
— Tak, o ile wszystko dookoła też jest sympatyczne. — Kira nagle 

podniosła głos. — Ale gdy ktoś cię ciągle robi w balona, zmusza do ro-
bienia rzeczy, których nie chcesz, i kłamie w żywe oczy, to nie będziesz 
śpiewać o biedroneczkach! Będziesz wrzeszczeć prawdę!

Kira wskoczyła na parkową ławkę (choć pewnie dobrze wiedziała, 
że nie powinno się wskakiwać na parkowe ławki) i zaczęła wrzeszczeć 
(ona sama nazywa to śpiewaniem).

Na to, co jest czarne, oni mówią „białe”
Na to, co jest wielkie, oni mówią „małe”
Mieli dać ci wszystko, a guzik dostałeś

Zaczynasz się bać, choć nigdy się nie bałeś
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Masz się nie bać
Gleba, gleba!
Masz się nie dać!
Gleba, gleba!
Nie ma chleba!
Gleba! Gleba!
Nie ma nieba!
Gleba! Gleba!
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Do refrenu dołączyła Pchełka, która swój „śpiew” zakończyła prze-
ciągłym wyciem. Ona też wskoczyła na ławkę. Arbuz patrzył na przy-
jaciółkę w osłupieniu. Najwyraźniej ona także — jak Jarocin — miała 
drugie oblicze.

— Kim są „Oni”? — spytał zdezorientowany Arbuz, gdy Pchełka 
i Kira zeszły z ławeczki.

— Oni są tymi, z którymi trzeba walczyć — odparła tajemniczo Kira 
i dodała: — Oni to system.

— System… — powtórzył Arbuz bez zrozumienia.
Pchełka zlitowała się nad przyjacielem i wyjaśniła:
— Kiedyś Polską rządzili troszkę inni ludzie niż dzisiaj. Panował inny 

system, ludzie mieli wszystkiego mniej, a najmniej mieli wolności. Było 
naprawdę ciężko, a Kira dobrze pamięta tamte czasy. Aż przyszły lata 
osiemdziesiąte, a z nimi festiwal w Jarocinie.

— To był czerwiec, tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty… Pierwszy 
Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodej Generacji, tak się nazywał… — 
Kira rozmarzyła się. — Zagraliśmy wtedy pierwszy koncert, jeszcze jako 
Czarnoziem.

— To ty jesteś aż taka stara?! — zawołał zszokowany Arbuz.
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— Arbuz! — skarciła go Pchełka, jednak Kira mówiła dalej, jakby 
w ogóle nie usłyszała pytania.

— Graliśmy na Scenie Zwierzęcej, zaraz po grupie Szczury z Rury… Po 
nas była zdaje się Borsuka, a po Borsuce Nie To Nie To Perze. A na dużej sce-
nie też gwiazdy — Maanam, Kasa Chorych, Porter Band, Exodus, Dżem…

— Lubię dżem! — ucieszył się Arbuz, który chyba zaczynał coś z tego 
rozumieć.

— Ten festiwal to przez wiele lat była nasza wolność. Tutaj mogliśmy 
być sobą i wrzeszczeć prawdę, mała świnko. — Kira uśmiechnęła się 
szeroko. — A teraz, po latach, Gleba wraca, żeby zagrać na jubileuszo-
wej edycji. I dlatego, że w Polsce znowu nie dzieje się najlepiej. Ale nas 
nie uciszą. Pchełko. Dobrze, że jesteś.

Moi przyjaciele i Kira dotarli już pod amfiteatr. Czekała tam na nich 
cała banda: Hey Dżdżo — dżdżownica basistka, Alex Padalec, czy-
li główna gitarzystka Gleby oraz Dziki, czyli dzik, druga gitara. (Musi-
cie wiedzieć, że Gleba to jedyny zespół na świecie, w którym struny — 
poza Dzikim — szarpią muzycy bez kończyn). Przywitali się z Pchełką jak 
ze starą przyjaciółką. Wszyscy pytali, gdzie jej czerwona grzywka. Gdy 
skończyli radosne przywitanie, Pchełka rozejrzała się dookoła.
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— A gdzie Rysiek? — spytała.
Zwierzęta posmutniały, Kira pokręciła głową.
— Rychu odszedł — odparła smutno. — Burzy system tam na górze. 

Albo na dole, kto go wie.
Rysiek, czyli ryś, był perkusistą Gleby. Najstarszy ze wszystkich, ser-

deczny przyjaciel Kiry. Właściwie we dwoje stworzyli ten zespół.
— Dlatego do ciebie napisaliśmy, Kudła — powiedział Dziki. — Tyl-

ko ty znasz wszystkie numery.
— Miałaś ksywę Kudła?! — zapytał z niedowierzaniem Arbuz. To 

nowe oblicze Pchełki było coraz bardziej fascynujące.
— Chcecie, żebym z wami zagrała? — Pchełka, to znaczy Kudła, 

machnęła ogonem.
— Bez ciebie nie damy rady — przyznała Kira.
— A nie jesteśmy jednak odrobinkę… za starzy? — spytała Pchełka.
— Nie! — Arbuz aż podskoczył. — Jesteście w sam raz! Jeju, ojeju, 

Pchełko, znaczy Kudło, musisz zagrać! Musisz! Błagam, zrób to, bo jak 
nie, to do końca życia będę grał ci na nerwach!

Pchełka spojrzała Kirze w oczy, a potem westchnęła.
— No dobra. To gdzie macie tę perkę?



Koncert reaktywowanej po latach grupy punk-zwierzęcej Gleba był, 
jak mówiło potem wielu, petardą. Zagrali swoje najważniejsze kawałki, 
w tym Nie mów mi, jak mam ryć, Kły, Tęcza bez burzy czy Stary niedź-
wiedź już nie śpi. Publika pod Sceną Zwierzęcą szalała, a wraz z nią 
Arbuz, który odkrył i pokochał muzykę punkrockową od pierwszej nuty. 
Niestety nie wiem, gdzie dokładnie mieści się Scena Zwierzęca, bo nas, 
ludzi, nie dopuszczają do takich informacji. My mamy swoje sceny, swo-
je gwiazdy i swoje legendy jarocińskiego festiwalu. Mamy też wszyscy 
piękną historię — o muzyce, która daje wolność. O słowach, które są 
bronią. Warto wybrać się do Jarocina i posłuchać wrzasku wolności, bo 
dla wielu — starszych od was — tym właśnie jest Jarocin Festival.

PS. Dodam jeszcze tylko, że od pamiętnego koncertu Gleby z Pcheł-
ką na perce mój Arbuzik nie ustaje w graniu na nerwach — średnio 
dziesięć razy dziennie prosi Pchełkę, by zrobiła sobie czerwoną grzywkę.





 Lot zapoznawczy
 czyli wyprawa  
 do Aeroklubu Leszczyńskiego
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Dziś rano miałam trochę pracy przy komputerze. Zgodnie ze zwycza-
jem zaparzyłam sobie kawę w olbrzymim kubku, do miseczki wsypałam 
pestki słonecznika (ulubiona przekąska Arbuza i moja) i otworzyłam 
skrzynkę mailową. Zwykle przychodzą do mnie trzy, cztery maile dzien-
nie, tym razem jednak skrzynka odbiorcza była praktycznie zapchana. 
Dostałam kilkanaście wiadomości od nieznanego mi nadawcy.

— Arbuz! — krzyknęłam w stronę kuchni.
— Co? — odkrzyknęła moja świnka morska.
— Nie „co”, tylko „słucham”. Czy ty znów podałeś mojego maila 

komuś obcemu?
— A co? — zapytała moja świnka.
— A to, że dostałam siedemnaście wiadomości z twoim imieniem 

w tytule.
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— To pomyłka. — Arbuz stanął w drzwiach pokoju z wielką śniada-
niową marchewką w łapkach.

— „Drogi Arbuzie”, „Do Arbuza”, „Arbuziczku, odbiór”, „Kochana 
świnko”… Arbuziku, kto taki mówi do ciebie „kochana świnko”…?

— Pokaż mi to. — Arbuz błyskawicznie wspiął mi się na kolana i wsa-
dził pyszczek w monitor. — To jest prywatna korespondencja! — krzyknął.

— Na mojej skrzynce mailowej — odparłam. — To jakaś twoja nowa 
przyjaciółka?

— Koleżanka. Raczej przelotna znajomość — powiedział Arbuz, a po-
liczki mu płonęły.

— No już, już, poczytaj sobie, wszystkie te wiadomości są do ciebie 
— powiedziałam i zostawiłam go samego z komputerem.

Nie minął kwadrans, a Arbuz szykował się do drogi. Do pokoju we-
szła wybudzona ze snu Pchełka (ona z naszej trójki śpi najdłużej). Spoj-
rzała na mnie pytająco, podczas gdy Arbuz pakował rzeczy do zielone-
go plecaczka.

— Wybierasz się dokądś? — spytała.
— Tak, i ty też — odparł Arbuz.
— Wygląda na to, że Arbuz jedzie odwiedzić serdeczną przyjaciółkę. 

— Mrugnęłam do Pchełki.
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— Wcale że nie! — krzyknął. — Jadę jej POMÓC! Bo ma KŁOPOTY! 
To jest PRACA!

— Ach, praca… — Mrugnęła do mnie Pchełka. — Wobec tego daj 
mi chwilę, zjem tylko śniadanie.

— A dokąd jedziecie? — spytałam jeszcze, bo mimo wszystko lubię 
wiedzieć, gdzie moi przyjaciele spędzają dzień.

— Do aeroklubu w Lesznie. Będę latał — odpowiedział podekscyto-
wany Arbuz i wypiął dumnie pierś.

W drodze do Leszna Pchełka dowiedziała się, że przyjaciółka, prze-
praszam — koleżanka Arbuza ma na imię Pelagia i jest jaskółką dy-
mówką, której rodzina od pokoleń mieszka przy lotnisku i szkoli ptaki 
w locie. Prowadzi kursy z szybownictwa, a jej powietrzne akrobacje 
znane są w całym regionie. Pelagia swoje piękne imię otrzymała po 
słynnej pilotce i szybowniczce Pelagii Majewskiej i tak jak swoja imien-
niczka, po prostu uwielbia latać. Z Arbuzem poznali się przez Internet, 
bo — jak się okazało — nasza morska świnka zapragnęła stać się 
świnką powietrzną! Arbuz zapisał się na korespondencyjny kurs szy-
bowcowy, ale swój pierwszy lot miał odbyć z Pelagią dopiero za dwa 
miesiące. Swoją drogą ciekawe, czy byłby łaskaw nas o tym poinfor-
mować…?!



128



129

Lotnisko Leszno-Strzyżewice wygląda jak niekończąca się łąka. To 
jedno z największych w Europie lotnisk porośniętych trawą. Na jego te-
renie mieści się Aeroklub Leszczyński, gdzie można nauczyć się latać na 
samolotach, szybowcach, paralotniach, a także skakać ze spadochronu. 
Przy dużym aeroklubie dyskretnie działa także ten mniejszy — Aeroklub 
Ptasi, w którym wszystkie podrośnięte pisklęta i podloty pod skrzydłami 
Pelagii poznają techniki latania, a dorosłe ptaki doskonalą umiejętno-
ści. Klub prowadzony przez Pelagię i jej przodków działał nieprzerwanie 
od blisko siedemdziesięciu lat… aż do dzisiaj.

Pelagia miała czekać na Arbuza i Pchełkę w siedzibie Aeroklubu, czyli 
w zabytkowym pałacu w Strzyżewicach. Urokliwy dworek wraz z kom-
pleksem budynków mieścił się w przepięknym, starodrzewym parku.

— Jak tu romantycznie, nic tylko się zakochać! — westchnęła Pcheł-
ka, a Arbuz zgromił ją wzrokiem.

— Arbuziku? To ty? — usłyszeli wysoki, melodyjny głos i po chwili ja-
skółka Pelagia usiadła na gzymsie pałacu. — O rety! Nie chwaliłeś się, 
że jesteś świnką morską!

— A czym tu się chwalić… — wymamrotał Arbuz, a potem wykonał 
ni to skłon, ni przykuc. W jego mniemaniu miał to chyba być szarmancki 
ukłon. Pchełka szczeknęła na powitanie i przedstawiła się jaskółce.
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— Tak się cieszę, że przyjechaliście… — zaczęła Pelagia. — Dziś 
miał się odbyć pierwszy w sezonie lot zapoznawczy, w gnieździe szkole-
niowym czeka piątka dzielnych podlotów, a tymczasem ja…

Jaskółka zeszła ostrożnie po wyłomie w ścianie — no właśnie — nie 
sfrunęła, a zeszła. Po chwili wyjaśniło się, dlaczego: ptak miał zwichnię-
te i zabandażowane skrzydło.

— Ćwiczyłam sobie różne ewolucje jak co rano, łapiąc przy okazji ko-
mary na śniadanie. Chciałam wypróbować nową, bardziej dynamiczną 
wersję beczki, ale, no cóż, najwyraźniej źle coś wyliczyłam… — Pelagia 
wskazała na bandaż. — Lotnik nie może przesadnie uwierzyć w swoje 
umiejętności, pamiętaj, kochany Arbuziku. Znajomi ludzie z aeroklubu 
nastawili mi skrzydło, mówią, że tydzień–dwa i wydobrzeję, ale przecież 
ja mam tu piątkę kadetów-podlotów! Dla nich tydzień–dwa to za długo, 
nie wysiedzą! Oni muszą wylecieć dziś!

Jak na zawołanie z górnego gzymsu budynku wychyliło się pięć ma-
łych ptasich łepków.

— Gotowi do startu, kapitanie! — zaskrzeczały jednym głosem.
— Och, widzicie, jak nie mogą się doczekać? — uśmiechnęła się 

jaskółka. — Arbuz. Chcę, żebyś to ty poleciał z nimi.
— Ja…?! — Arbuz wytrzeszczył oczka.
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— Niniejszym ogłaszam, że zakończyłeś część teoretyczną kursu 
z wynikiem celującym! — powiedziała jaskółka.

— Tak jest, kapitanie! — wykrzyknął Arbuz nieco piskliwie. — Pro-
wadź do samolotu!

— Do szybowca — poprawiła go Pelagia.
— Do szybowca! — poprawił się Arbuz.
Pchełka wzięła Arbuza i Pelagię na grzbiet. Jaskółka zagwizdała do-

nośnie i piątka kadetów-podlotów niezdarnym lotem pikująco-wirują-
co-spadającym (z naciskiem na „spadającym”) także opadła w gęste 
futro mojego psa. Pchełka jednak nie podniosła się i nie ruszyła w stro-
nę płyty lotniska.

— Chwileczkę… — powiedziała zamiast tego. — A właściwie dla-
czego to Arbuz ma lecieć? Przecież jest świnką morską, nie powietrzną. 
On nigdy nie był wyżej niż na ostatniej półce lodówki. Pelagio, świnki 
nie latają, to niebezpieczne!

— Zapomniałaś już, jak lecieliśmy z kormoranami nad Lednickim 
Jeziorem? — żachnął się Arbuz.

— Wtedy, kiedy darłeś się wniebogłosy, krzycząc: „Mamusiu! Ja nie 
chcę!”? Fakt, mogłam wyprzeć to z pamięci.

— Ty po prostu jesteś zazdrosna, Pchełko! — zawołał Arbuz.
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— Zazdrosna?! Nie pamiętasz, kto podczas lotu z kormoranami 
krzyczał głośniej od ciebie? — spytała Pchełka. — Przecież ja się pa-
nicznie boję latać! Nigdy nie wsiądę do żadnego samolotu!

— Szybowca — poprawiła Pchełkę Pelagia.
— Szybowca! — poprawiła się Pchełka. — I nie wyobrażam sobie, 

żebyś ty miał polecieć sam!
Pchełka i Arbuz dłuższą chwilę mierzyli się wzrokiem. Awantura wi-

siała w powietrzu. Na szczęście głos zabrała jaskółka.
— Pchełko, Arbuz nie poleci sam.
— Nie? — zdziwił się Arbuz.
— Nie? — zdziwiła się Pchełka.
— Nie — odpowiedziała Pelagia. — Ja będę tuż obok.
— I my! I my! — zaskrzeczały podloty.
— To będzie lekcja i egzamin w jednym. Ale i ty, Pchełko, bardzo 

nam się przydasz — dodała Pelagia tajemniczo.
— Ja nigdzie nie lecę! — zaprotestowała Pchełka.
— Bez obaw, ty zostaniesz na dole. Ktoś przecież musi obsłużyć wy-

ciągarkę.
— Ruszajmy już! — Arbuz zniecierpliwił się i poklepał Pchełkę po 

grzbiecie.
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— Arbuziku, kochanie — powiedziała Pelagia. — Piloci lubią mó-
wić, że pośpiech jest przydatny przy łapaniu pcheł. Nie spieszmy się, bo 
to przynosi pecha.

Piloci mówią też, że żeby się nalatać, trzeba się nachodzić… To praw-
da, bo lotnisko w Lesznie jest przeogromne. Po długim marszu Pchełka 
z ekipą lotników i przyszłych lotników na grzbiecie dotarła do urządzenia 
zwanego wyciągarką. Wyglądem przypomina nieco traktor, na którym 
zamontowany jest duży czarno-żółty bęben. Na ten bęben nawinięta 
jest długa lina holownicza. Wiecie, jak długa? Lina tej wyciągarki ma aż 
dwa kilometry długości! A dwa kilometry to prawie półgodzinny spacer!

— Ale gdzie jest samolot? — spytał Arbuz.
— Szybowiec — poprawiła go Pelagia.
— Szybowiec — poprawił się Arbuz.
— Dwa kilometry w tamtą stronę — odpowiedziała Pelagia, a Arbuz 

i Pchełka rozdziawili buzie ze zdziwienia.
— Weźmiemy teraz jeden koniec liny i pójdziemy z nią do szybowca. 

Zaczepimy linę, a potem Pchełka będzie musiała wrócić sama do wycią-
garki i ją uruchomić — tłumaczyła jaskółka.
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Pchełka westchnęła ciężko.
— To oznacza godzinny spacer dla mnie… Trudno. Przyda mi się 

nieco ruchu po zimie.
— Ekhm. — Arbuz chrząknął znacząco. — Zima skończyła się trzy 

miesiące temu.
— Otóż to… — westchnęła jeszcze raz Pchełka i poklepała się po 

tłustym brzuszku.

Gdy szli przez przystrzyżoną trawę lotniska, podloty usnęły i pochra-
pywały słodko wtulone w sierść mojego psa. Na horyzoncie gdzienie-
gdzie widać było startujące szybowce holowane przez samoloty, nad ich 
głowami przez jakiś czas unosiły się też dwie paralotnie. Pchełka zasta-
nawiała się przez chwilę, czy ludzie wiedzą, że za chwilę jednym z ich 
szybowców poleci jaskółka z chorym skrzydłem, świnka morska bez pa-
pierów pilota i piątka wyrośniętych piskląt. Postanowiła jednak nie pytać 
o to Pelagii. W końcu jaskółka żyje na tym lotnisku od zawsze, więc na 
pewno zna zasady. A jeśli je łamie, to… no cóż. Czasem po prostu lepiej 
jest wiedzieć mniej.

W końcu, po półgodzinnym marszu z liną, zwierzaki dotarły do szy-
bowca.
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— Ale wielki… — szepnął Arbuz.
— Nic się nie bój, polecimy razem. Będę mówiła, jak i co, ty masz 

tylko trzymać dwiema łapkami za ster — powiedziała wesoło jaskółka.
Arbuz zadarł dumnie nosek.
— Wcale się nie boję. Ja po prostu… po prostu cieszę się, że w koń-

cu polecę samolotem.
— Szybowcem — poprawiła go Pelagia.
— Szybowcem — poprawił się Arbuz.
— Pchełko, będziemy mieć kontakt przez radio. Gdy wrócisz do wy-

ciągarki, daj nam sygnał, dobrze? Będziemy gotowi do lotu — komen-
derowała Pelagia, gramoląc się do wnętrza maszyny.

— Tak jest! — wykrzyknęła energicznie Pchełka, chociaż na myśl 
o kolejnym spacerze po trawie lotniska robiło jej się słabo. — „Arbuzi-
ku, kochanie” — zacytowała jaskółkę i puściła mojej śwince oczko — 
robię to tylko dla ciebie.

Pchełka ruszyła w drogę powrotną do wyciągarki, a Pelagia z Ar-
buzem skupili się na kokpicie szybowca. Po dłuższym czasie (w którym 
Pelagia i Arbuz podobno rozmawiali wyłącznie o technikach lotu) w ka-
binie odezwało się radio.
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— Tutaj Pchełka, hej, hej, słyszycie mnie? Odbiór!
— Tak, Pchełko, słyszymy. Jesteś w wyciągarce? Odbiór.
— Jestem. Dajcie znać, gdy będziecie gotowi, odbiór!
— Dobrze, bez odbioru!

Pelagia pokazała Arbuzowi, jak trzymać i prowadzić stery. Wszystko 
wydało się większe i straszniejsze niż na ilustracjach i filmikach podczas 
szkolenia. Piątka małych kadetów, które do tej pory baraszkowały we-
soło w trawie, teraz ulokowała się na ogonie szybowca — na zewnątrz. 
Stamtąd miały puścić się w swój pierwszy lot zapoznawczy. Szczebiotały 
teraz jedno przez drugie, recytując wyuczone zasady:

— Wziąć wdech i wyciągnąć szyję!
— Na wydechu odbić się ze skrzydeł!
— Nie patrzeć w dół!
— Złapać komin powietrzny!
— Wejść w swobodny ślizg!
— Znaleźć miejsce do lądowania!
— Przy lądowaniu ugiąć nogi!
Jaskółka obejrzała każdego podlota, zrobiła z nimi szybką rozgrzew-

kę i wsiadła do kabiny za Arbuzem.
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— Pchełko! Tutaj Pelagia! Jesteśmy gotowi do startu, odbiór!
— Tu Pchełka, uruchamiam bęben wyciągarki! Trzymaj się, Arbuz! 

Odbiór!
— Trzymam się! Będzie dooooooobrzeeeeeee…!
— Bez odbioru, Pchełko, lecimy!

Gdy unosili się w górę, Arbuz zamknął oczy. Ale potem przypomniał 
sobie, że prawdziwi piloci nie boją się latać i że ma za sobą najwybit-
niejszą lotniczkę Wielkopolski. Dlatego po chwili paniki chwycił za stery 
i sam pilotował szybowiec. Chciało mu się krzyczeć z radości. Z góry wi-
dział całe lotnisko, dalej las, pola, Leszno, świat… Tuż obok nich przez 
chwilę leciały swobodnie niesione powietrznym prądem dwie dzikie 
gęsi. Z góry prostokąty pól wyglądały jak barwny patchworkowy koc, 
a czerwone i czarne dachy domów przypominały rozsypane na dywanie 
klocki. Arbuza najbardziej zaskoczyła cisza. Był przekonany, że wysoko 
w górze wszystko będzie szumieć i furczeć od wiatru, tymczasem nic 
nie zakłócało ogromu ciszy. Do wnętrza kabiny wpadły ostre promienie 
słońca. Było niesamowicie, jakby czas się zatrzymał.

Podloty puszczały się w lot jeden po drugim, chwilę trzepotały za szy-
bowcem i znikały im z oczu.
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— Poradzą sobie, wiedzą, co robić — powiedziała Pelagia, jakby 
czytała Arbuzowi w myślach. I dodała: — Cieszę się, że tu jesteś, Arbuz.

Wtedy Arbuz postanowił jednak krzyknąć z radości. Wrzasnął prze-
ciągłe „iiiiihaaaaaa!”. Pelagia odpowiedziała tym samym. Krzyczeli 
oboje, tnąc ciszę na drobne kawałeczki. Było wspaniale!

Gdy wylądowali, Arbuz był przekonany, że ich lot trwał wiele go-
dzin, a okazało się, że byli w powietrzu jedynie dziesięć minut. Wszystkie 
podloty już czekały w trawie, podskakując z radości i podekscytowania. 
Pelagia wręczyła każdemu z nich dyplom ptasiego lotnika. Taki sam 
otrzymał i Arbuz, jednak wydaje mi się, że znacznie ważniejsze było dla 
niego to, że oprócz dyplomu dostał też od Pelagii buziaka.

— Gratuluję! I dziękuję — powiedziała.
— T-to ja… yyy… dzię-dziękuję — wymamrotał Arbuz speszony.
— Wracaj do zdrowia, Pelagio — powiedziała na pożegnanie Pcheł-

ka. — I odwiedź nas kiedyś! Arbuz będzie wniebowzięty!

W drodze do domu Arbuz, który zwykle gada jak najęty, milczał. 
Pchełka przyglądała się przyjacielowi z uśmiechem.



— Widzę, że lot zrobił na tobie wielkie wrażenie — zauważyła.
— Tak, była wspaniała. To znaczy był! Był wspaniały. Lot. Oczywi-

ście. Samolot znaczy — plątał się Arbuz.
— Szybowiec — poprawiła go Pchełka.
— Szybowiec — poprawił się Arbuz.





 Wielcy  
 odkrywcy,  
 część 1
 czyli rejs  
 Wielką Pętlą  
 Wielkopolski
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Mówiłam wam już, że moja świnka morska kocha wodę? Arbuz 
mówi o sobie, że jest wilkiem morskim, tylko nie wyrósł. Dlatego często 
w cieplejsze dni moi przyjaciele przesiadują nad rzeką. Pchełka zwykle 
wygrzewa się w słońcu na plaży, podczas kiedy Arbuz pływa na gapę, 
schowany na górnym pokładzie wodnego tramwaju — statku Bajka. 
Dziś też wybrali się nad Wartę. Pchełka właśnie mościła się na kocu. 
Arbuz obarczył ją pilnowaniem swojego zielonego plecaczka, podczas 
gdy sam popędził na trap, by ruszyć w rejs po Poznaniu. W końcu znala-
zła najwygodniejszą pozycję, sapnęła z upodobaniem i zamknęła oczy. 
Zamierzała przespać całe przedpołudnie — rzadko zdarza jej się chwila 
spokoju, bez Arbuzowego trajkotania, szarpania za uszy i wspinaczek 
na grzbiet. Ziewała właśnie, gdy ktoś wylał jej na głowę butelkę lodo-
watej wody.
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— Arbuz! Do reszty zbzikowałeś?! — krzyknęła rozbudzona. — Co 
tu robisz? Czemu nie ma cię na statku? I z jakiego to ważnego powo-

du wylałeś mi na łeb wodę z butelki, którą 
trzymasz w łapkach?!

— To niechcący — od-
parł szybko Arbuz i wyszcze-
rzył siekacze w uśmiechu. — 

Ale będziesz ze mnie dumna, 
Pchełko! Pod pomostem zna-

lazłem list! Prawdziwy list! 
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W butelce! Niestety korek zdążył przemoknąć i do środka dostała się 
woda, ale zobacz! Tam jest kartka, musimy ją wyjąć i przeczytać!

Pchełka, choć wciąż trochę zła na przyjaciela, wstała z koca i wzię-
ła butelkę w zęby. Ona przecież też uwielbia tajemnicze listy. Arbuz 
włożył do butelki swoje cienkie łapki i po chwili majstrowania wydobył 
z niej kartkę. Była to zwinięta w rulon widokówka z wizerunkiem pięk-
nej secesyjnej kamienicy i podpisem Villa Gertrud. Na drugiej stronie 
ktoś nabazgrał parę zdań, niestety, część słów namokła wodą i była 
nieczytelna.

Drodzy Wielcy Odkrywcy!
(Wiem, że listy w butelkach trafiają tylko do Wielkich Odkrywców).

Przybądźcie na pomoc! Choć jestem jednym z największych chrząszczy 
na świecie, niewiele mogę zrobić!

Kawał historii może bezpowrotnie zginąć! Nie wszyscy tutaj chcą dbać 
o zabytki, tyle piękna tu niszczeje… Znajdziecie mnie w sercu ukocha-
nej Puszczy Noteckiej, będę was wyczekiwał w mojej baszcie w Wiele-
niu, nad Notecią. Błagam, pospieszcie się! Póki jeszcze żyje pamięć!

Wasz Jelonek Rogacz

Arbuz aż zapiszczał z radości.
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— Jeju, ojeju! Jedziemy na nową wyprawę! Wielcy Odkrywcy, czyli 
my, w podróży do… Ej, no właśnie, dokąd?

— Zacznijmy od tego, że nie „jedziemy”, a „płyniemy” — powie-
działa Pchełka i ruszyła w stronę pomostu. — Szybko, złapmy jakąś 
łódź. O resztę będziemy się martwić potem.

Arbuz rozpromienił się i pędem ruszył za psem:
— Jak dobrze, że mam kąpielówki!
Wskoczyli do sporego jachtu motorowego o wdzięcznym imieniu Żor-

żeta. Płynęli nim państwo Ratajczakowie, którzy właśnie tego dnia zaczęli 
wakacyjną przygodę z Wielką Pętlą Wielkopolski. Oczywiście państwo 
Ratajczakowie nie mieli bladego pojęcia, że ich romantyczna podróż we 
dwoje stała się, przynajmniej na pewnym odcinku, podróżą we czworo. 
Arbuz i Pchełka z mistrzowską wprawą ukryli się między ułożonymi na 
pokładzie leżakami i osłonili się plażowym ręcznikiem. Cóż… Często 
podróżują w taki, hmm… tajny sposób, ale póki nikomu nie dzieje się 
krzywda, ja udaję, że o niczym nie wiem. Arbuz otworzył plecak i wydo-
był z niego swoją ukochaną mapę. Arbuz nosi w plecaku wiele map, ale 
ta — mapa szlaków wodnych Polski — zdecydowanie jest jego ulubioną.

— Popłyniemy w górę Warty, przez Oborniki, Wronki, Międzychód 
do Santoka. W Santoku jest ujście Noteci — mruczał pod nosem. W czy-
taniu map Arbuz jest dobry.
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— A dalej? — spytała Pchełka.
— Dalej na Noteci będziemy chyba pytać o drogę… — odpowie-

dział mój wilk morski. — W liście napisane jest coś tam, coś tam… „-niu 
nad Notecią”. To może być nazwa portu, miasta, dopływu, rozlewiska, 
a może to znaczy „w pniu”? Albo „w ustroniu”?

— No i ten początek, że będzie nas wyczekiwał w basz… Co to może 
być basz…? — zastanawiała się Pchełka.

— Baszta oczywiście — odparł z przekonaniem Arbuz. — Będzie 
nas oczekiwał w swojej baszcie. To akurat jest jasne! Niewiele polskich 
słów zaczyna się na „basz”, a poza tym to ktoś wielki, największy, jak 
sam o sobie pisze, a tacy ktosie zawsze oczekują w basztach, wieżach, 
wieżowcach i innych drapaczach chmur.

Pchełka zastanowiła się chwilę… Rzeczywiście niewiele jest słów 
w naszym języku, które zaczynają się na „basz”. Spróbujcie wymyślić 
choć trzy… Trudne, prawda? Ja nie potrafię.

— A więc szukamy miasta. Miasta z zamkiem i basztą, wszystko 
wskazuje na to, że w Puszczy Noteckiej. Kojarzysz jakieś, Arbuziku? — 
spytała Pchełka.

Arbuz nie odpowiedział, tylko pokręcił w zadumie głową. Wyobrażał 
sobie właśnie, jak ratują z opresji króla puszczy, olbrzymiego, dum-
nego jelenia z potężnym porożem i szeroką piersią, a potem ucztują 
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na baszcie w jego pięknym zamku… Gdy Arbuz rozmyślał o tym, co 
podadzą im do jedzenia, nagle go olśniło. Zerknął ponownie w mapę 
i krzyknął (na tyle głośno, na ile można krzyczeć, będąc w ukryciu):

— Pchełko! Jeleń czeka na nas w Stobnicy! Przecież to tam jakiś wa-
riat wybudował ogromny średniowieczny zamek, z basztami, wieżami, 
fosami i całą resztą! To na pewno chodzi o Stobnicę, Jeleń musi być tam!

— W samym sercu Puszczy Noteckiej… — mruknęła ponuro Pchełka.
— No właśnie! — ucieszył się Arbuz. — Tak jak było w liście! A my 

zaraz tam będziemy! Zobacz, już widać stary most kolejowy, pod nim jest 
przystań, a pałac tuż-tuż, na północ stąd! Jeju, ojeju, ale fajnie! Zwiedzi-
my nowiutki średniowieczny zamek w samym sercu puszczy! Ale fajnie!

— Arbuz, przecież to w ogóle nie jest fajne! — skarciła go Pcheł-
ka. — Nie można sobie ot tak stawiać wielgachnych zamków w środku 
chronionego lasu! Ten obszar nazywa się Natura 2000, a to oznacza, 
że jest pod ścisłą ochroną. Zupełnie nie wiem, kto pozwolił na taką pa-
skudną budowlę. Wygląda jak zamek Gargamela.

— A może to sam król stawia sobie pałac…? — Arbuz próbował 
jakoś to sobie wyjaśnić.

— Z pewnością ktoś, kto ma za dużo pieniędzy i za mało rozumu. — 
Pchełka była naprawdę bardzo zła. — To jest nie do pomyślenia… Tyle 
drzew wycięli, tyle zwierząt przepłoszyli! I po co? Dlaczego?!
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— Wiesz co… — Arbuz pogłaskał ją po łapce — mnie się wydaje, 
że nasz Jelonek nie mieszka w zamku w Stobnicy.

— Nie? — spytała Pchełka.
— Ktoś, kto buduje zamek w sercu puszczy, nie ma wyobraźni. A bez 

wyobraźni nie wrzuca się do rzeki listów w butelce — wyjaśnił. — Poza 
tym wciąż nie wiemy, co znaczy „-NIU nad Notecią”, ale to na pewno 
nie jest „w zam-KU” ani „w Stobni-CY”. Płyniemy dalej.

Pchełka odetchnęła z ulgą. Przyjaciel miał rację, Jelonek nie mógłby 
mieszkać w takim zamku. Żadne szanujące się zwierzę nie zamieszka-
łoby w takim zamku.

Na szczęście ani zapatrzeni w siebie państwo Ratajczakowie, ani ich 
jacht Żorżeta także nie mieli ochoty cumować pod starym kolejowym 
mostem i oglądać tej wątpliwej urody budowli. Pani Ratajczakowa opa-
lała się na pokładzie, podczas gdy pan Ratajczak, pogryzając jabłko, 
sterował motorówką. Niedługo potem minęli kolejny pałac, tym razem 
bardzo urokliwy i zupełnie legalny — Pałac Raczyńskich w Obrzycku. 
Rzeka płynęła tuż obok, z łodzi można było podziwiać alejki i most-
ki uroczego parku, w którym zakochane młode pary tak chętnie robią 
sobie ślubne zdjęcia. Pan Ratajczak i pani Ratajczakowa popatrzyli na 
siebie czule i wymienili uśmiechy. Być może oni także kiedyś mieli tutaj 
ślubną sesję? Pchełka i Arbuz byli jednak pewni, że w Obrzycku Jelonka 
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nie będzie. Skąd to wiedzieli? Znali to miejsce jak własną kieszeń, bo 
razem ze mną bywają tutaj regularnie — w zamku mieści się Dom Pracy 
Twórczej, w którym zdarza mi się pisać dzieciom bajki. I niestety nigdy, 
przenigdy nie spotkaliśmy tam jelenia.

Pchełka nie czuła się przygotowana na tę wyprawę. Myślała, że spę-
dzi dzień, wylegując się na plaży i podjadając ciasteczkowe kostki z pla-
żowej torby, tymczasem siedziała skulona między leżakami na chybo-
czącym się jachcie. Nie wiem, czy wiecie, ale Pchełka nie przepada za 
chybotaniem. Zwłaszcza chybotaniem na wodzie. Bo Pchełka, delikatnie 
mówiąc, nie lubi wody. Nawet takiej z pianą, w wannie. Za to Arbuz był 
w swoim żywiole. Zapamiętale studiował mapy, wypatrywał szczegó-
łów na brzegu przez swoją minilorneteczkę i snuł fantazje o ratowaniu 
z opałów potężnego jelenia, który szczęśliwym trafem właśnie jego — 
wielkiego odkrywcę i żeglarza Arbuza — wybrał na swego wybawcę.

— Arbuz, jak wielka jest Wielka Pętla Wielkopolski? — spytała Pcheł-
ka, rozgryzając ostatnią kosteczkę z plażowej torby.

— Och, wcale nie taka wielka. Niecałe siedemset kilometrów dróg 
wodnych. A ściśle sześćset osiemdziesiąt osiem — wyjaśnił. — Ale wiesz, 
co jest najlepsze? Że można nią pływać w kółko!

— Super — stwierdziła ponuro Pchełka. — Czyli jakie są szanse, że 
do wieczora namierzymy Jelonka i zejdziemy na ląd?
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— Na szczęście bardzo niewielkie. Teraz płyniemy Wartą, a od San-
toka będzie Noteć, aż do Kanału Bydgoskiego. Potem Kanał Górnon-
tecki, górna Noteć, jezioro Gopło, Kanał Ślesiński i od Konina znowu 
Warta. Gdybyśmy przegapili Jelonka za tym okrążeniem, spokojnie mo-
żemy zrobić drugie i trzecie. — Tutaj Pchełka spojrzała na Arbuza bar-
dzo dziwnym wzrokiem. Arbuz jednak nic nie zauważył, mówił dalej: — 
A wiesz, że bez wychodzenia z wody moglibyśmy dopłynąć stąd nawet 
do Kłajpedy i Antwerpii?!

— Może innym razem — poprosiła Pchełka. — Zorientuj się lepiej, 
gdzie dokładnie jesteśmy. Niedługo zajdzie słońce.

Arbuz po raz setny zerknął w mapę, a potem rozejrzał się po okolicy. 
Błysnął zębami w uśmiechu.

— Kraina Stu Jezior — powiedział tylko.
Pchełka także się uśmiechnęła. Płynęli właśnie przez Sierakowski 

Park Krajobrazowy, czyli miejsce idealne dla takich jak ona leniuszków, 
przepraszam, to znaczy fanów leżenia do góry brzuchem na plaży. Ale 
oczywiście nie tylko oni znajdą w Krainie Stu Jezior coś dla siebie! Sły-
szeliście kiedyś o gnijącym kamieniu rapakiwi? Nie?! Zatem koniecznie 
powinniście wpaść w te okolice! Arbuz i Pchełka pierwszy raz byli tutaj 
dwa lata temu. Między Kwilczem a Sierakowem, w samym środku par-
ku znajduje się Góra Głazów z przepięknym widokiem na okolicę, a na 
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jej szczycie potężny rapakiwi, kamień, który gnije od środka. Mówiąc 
między nami, niezbyt miły z niego typ. Z drugiej strony, niewiele jest 
naprawdę sympatycznych głazów, może więc wszystkie, tak jak stary ra-
pakiwi, który miliony lat temu przypłynął do nas na lądolodzie z Finlan-
dii, po prostu tęsknią za ojczyzną…? Spytajcie go, może z wami zechce 
porozmawiać. A jak już zamienicie słowo, zajrzyjcie na Czaple Wyspy 
na Jeziorze Kłosowskim. To prawdopodobnie tam próbują zejść się ze 
sobą żuraw i czapla z wiersza Jana Brzechwy. Arbuz chciał im kiedyś 
pomóc, zorganizować randkę z prawdziwego zdarzenia, świece, kwiaty, 
wino, ale Pchełka wyjaśniła mu, że miłość ma swoje prawa i niczego 
nie wolno przyspieszać ani robić na siłę. Zresztą poezja też ma swoje 
prawa, a wiersz Brzechwy jest za dobry, żeby go zmieniać, nie uważa-
cie? A wiecie, ile jezior jest w Krainie Stu Jezior? Bo wcale nie sto. Kto 
policzy? Pchełka próbowała, ale psy umieją liczyć tylko do dziesięciu, 
a potem jest już troszkę zgadywania.

Państwo Ratajczakowie zacumowali na przystani Chorzępowo, do-
kładnie pośrodku między jeziorem Barlin a Kłosowskim. Jak tylko jacht 
przybił do brzegu, Pchełka zamachała ogonem i zeskoczyła na ląd.

— Arbuz, idziesz? — spytała przyjaciela, który wciąż chował się mię-
dzy leżakami. — Chodź na pomost, zaraz będzie zachód słońca!

— Wolałbym tu zostać — odpowiedział Arbuz niepewnie.
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— No co ty! Chodź, dalej popłyniemy jutro z samego rana!
— Nie o to chodzi… — mruknął Arbuz spod koca. — W tych okoli-

cach mieszka mój odwieczny wróg.
— To ty masz jakichś wrogów poza drzwiami lodówki? — zdziwiła 

się Pchełka.
— No pewnie, że mam! — żachnął się mój przyjaciel. — A najwięk-

szy z nich to bielik.
— W takim razie możesz być spokojny, bo bieliki mieszkają wysoko 

w górach.
— A nieprawda! W Sierakowskim Parku jest ich najwięcej w Wiel-

kopolsce! — odparł Arbuz, zdziwiony, że Pchełka tego nie wie. Pchełka 
zwykle wie przecież wszystko.

Jak na potwierdzenie tych słów, na pokład jachtu padł cień. Dwa po-
tężne skrzydła kołowały nad głowami moich przyjaciół. Arbuz wrzasnął.

— Aaaaa! A nie mówiłem?!! Kryć się!
— Arbuziku, przy mnie nic ci nie grozi. — Pchełka wskoczyła na po-

kład, by osłonić przyjaciela. — Poza tym to nie bielik.
— Nie…? — spytał drżącym głosem Arbuz.
— To tylko puchacz. Bardzo ich tu dużo.
— Puchacz?! Ależ to mój odwieczny wróg numer dwa! Nie podoba mi 

się tutaj! Spływamy do domu! — krzyczał spanikowany Wielki Odkrywca.
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— Arbuz, jestem dziesięć razy większa od największego ptaka w tym 
parku — uspokoiła go Pchełka. — Trzymaj się mnie, a będziesz bez-
pieczny. Poza tym dziś już nie zamierzam spędzić na tej łodzi ani se-
kundy więcej, więc zabieramy się stąd. Teraz. Znajdźmy jakieś przytulne 
miejsce do spania.

W końcu Arbuz dał się przekonać. Usadowił się na Pchełkowym 
grzbiecie i szczelnie opatulił jej kudłatą sierścią, tłumacząc, że to bojowy 
kamuflaż. Zachód słońca był nieziemski, pod koniec Warta wyglądała jak 
rzeka ognia, a Arbuz przestał zwracać uwagę na puchacze, puszczyki, 
bieliki i kanie kołujące im nad głowami. Rzeczywiście w otulinie Puszczy 
Noteckiej żyją ogromne ilości ptaków… Wystarczy dobra lornetka i każ-
dy tutaj może stać się Wielkim Odkrywcą. Po zachodzie moi przyja-
ciele postanowili udać się jeszcze na krótki spacer. Jutro 
z samego rana popłyną dalej, a ta okolica jest przecież 
warta spaceru! Przeszli się nad Jezioro Kłosowskie, na 
którym leży wspomniany już rezerwat przyrody Cza-
ple Wyspy. Na tych dwóch wysepkach, poza licznym 
ptactwem, mieszkają także bobry i wydry, a wiadomo, 
że to najwięksi plotkarze puszczy i jeśli ktoś coś wie na 
temat tajemniczego listu w butelce, to właśnie oni. Pcheł-
ka jednak nie dała się namówić na dopłynięcie wpław 





na którąś z wysp. A Arbuz, z racji obecności wielu swoich odwiecznych 
wrogów, nie popłynął sam. Skończyło się więc na nawoływaniu bobrów 
i wydr z brzegu jeziora. Niestety jakaś czapla, która usiłowała uśpić mło-
de, wezwała do moich hałasujących przyjaciół patrol straży leśnej. A po-
nieważ wiadomo, że z komendantem Dzikiem nie należy dyskutować, 
szczególnie po zmierzchu, Arbuz i Pchełka grzecznie przeprosili i cichutko 
wrócili w okolice jachtu.

Noc spędzili na kępie miękkiego mchu, osłonięci rozłożystą papro-
cią. Moi przyjaciele uwielbiają nocować pod gołym niebem w upalne 
letnie noce.

Spali tak smacznie i głęboko, że omal nie spóźnili się na jacht! Żor-
żeta już grzała silnik, pani Ratajczakowa z kubkiem kawy w dłoni przy-
glądała się wczorajszej opaleniźnie, a pan Ratajczak studiował mapę. 
Zdecydowali, że przepłyną dzisiaj spory kawałek i nocować będą w ma-
rinie w Drawsku, bo tam podobno są świetne warunki do spania. Arbuz 
i Pchełka nie wiedzieli, jakie warunki mogą być lepsze od kępy mięk-
kiego mchu, ale ucieszyli się, że dopłyną tak daleko. Drawsko leży nad 
Notecią, a gdzieś nad Notecią czeka na nich tajemniczy Jelonek. Kim-
kolwiek jest. Gdziekolwiek jest. Jeżeli jeszcze żyje.



 Wielcy  
 odkrywcy,  
 część 2
 czyli wyprawa  
 do Wielenia
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— Arbuz — zaczęła Pchełka po chwili ciszy, podczas której wpatrywali się 
w nurt rzeki. — Tak sobie rozmyślałam… I przyszły mi do głowy dwie rzeczy.

— No, dawaj — odparł Arbuz, który od rana rozmyślał wyłącznie 
o soczystej marchewce.

— Po pierwsze, jaką mamy pewność, że Jelonek nie wysłał tego listu 
w butelce na przykład sto lat temu? Albo choćby i dziesięć? Skąd mamy 
wiedzieć, że on wciąż czeka na pomoc?

— Nie mamy takiej pewności — odpowiedziała moja świnka bez 
namysłu. — Ale czy mielibyśmy przez to rezygnować z wyprawy?

— Pewnie, że nie — przyznała Pchełka, która, choć nie przepada za 
wodą, wyprawy uwielbia.

— Odkryjemy, skąd pochodzi butelka, gdzie leży Villa Gertrud z wi-
dokówki i odnajdziemy basztę. Tylko tak dowiemy się, czy Jelonek tam 
jeszcze jest i czy nas potrzebuje.
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— I czy jeszcze żyje… — Arbuz wyjął 
liścik. — Tutaj pisał, że chcą go „zab”… 
To na pewno znaczy „zabić”. Pakujemy 
się w niezłe kłopoty, Pchełko…

— Jak wszyscy Wielcy Odkrywcy — za-
uważyła Pchełka. Po chwili dodała smut-

no: — Ale wiesz, jest jeszcze druga rzecz, 
o której rozmyślałam.

— Jaka? — spytał Arbuzik.
— Nie wróciliśmy na noc do domu. 

Nasza pani pewnie bardzo się o nas 
martwi…

Arbuz westchnął:
— Założę się, że odchodzi od 

zmysłów…
Moi przyjaciele posmutnieli. Ale 

nie mieli do końca racji. Owszem, za-
niepokoiło mnie, że nie wrócili wczo-

rajszego wieczora do domu, ale 
nie odchodziłam od zmy-

słów, bo był to już około 
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dwudziesty raz w ich karierze, gdy wyprawa wydłużyła się o dzień lub 
dwa. Zawsze w końcu wracali, brudni, głodni i pełni fantastycznych opo-
wieści. Tym razem także postanowiłam dać im czas i zacząć odchodzić 
od zmysłów nieco później.

Żorżeta płynęła równo, pomrukując raźno silnikiem. Pan Ratajczak 
uciął sobie drzemkę, podczas gdy pani Ratajczakowa kierowała jach-
tem. Niebywałe, że jeszcze się nie spostrzegli, że nie są na łódce sami… 
Moi przyjaciele mają w sobie coś z tajnych agentów, muszę to przyznać.

Podróż rzeczną drogą była na tym odcinku nieco monotonna, spo-
kojne kołysanie wody wprowadziło wszystkich pasażerów (tych na gapę 
też) w senny nastrój. Wszyscy ożywili się dopiero w Santoku, gdy z War-
ty skręcili w ujście Noteci. Wtedy zakołysało mocniej i pan Ratajczak, 
nagle rozbudzony, mocno ujął stery. Żorżeta przepłynęła zgrabnie pod 
mostem.

— Noteć wita! — zakomunikował radośnie Arbuz i spytał Pchełkę, 
która bacznie czegoś wypatrywała: — Czego szukasz?

— Tutaj gdzieś jest ukryte średniowieczne grodzisko… Nic nie widać, 
musielibyśmy się zatrzymać — stwierdziła Pchełka.

— Może innym razem, dobra? Szukamy Jelonka, pamiętasz? — Ar-
buz rozłożył swoją ulubioną mapę. — Przed nami Drezdenko, Krzyż 
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Wielkopolski, Drawsko, to tam mamy się zatrzymać na nocleg, a po-
tem… Jeju! Ojeju! Spójrz! — zawołał nagle Arbuz i pokazał Pchełce 
miejsce na mapie.

— Wieleń — przeczytała moja suczka.
— Nic ci to nie mówi? — Arbuz patrzył na nią wytrzeszczonymi oczkami.
— „Wieleń” rymuje się do „jeleń”… I zdaje się, że ma w herbie jele-

nia. Ale Arbuziku, nie sądzę, by to…
— „Będę was wyczekiwał w mojej baszcie w…” — Arbuz zacytował 

fragment listu z butelki. — No, gdzie?!
— …w …niu…? w… Wieleniu! — dokończyła Pchełka. — Arbuz, 

jesteś genialny! Zaraz… Dlaczego to ja na to nie wpadłam?
— Woda ci nie służy — stwierdził Arbuz. I miał rację.

Żorżeta wartko i radośnie pruła przez rzekę. Pogoda była wymarzo-
na na rejs, świeciło słońce, wiał delikatny wietrzyk, powietrze pachniało 
wodą i rozgrzaną łąką. W Krzyżu Wielkopolskim państwo Ratajczako-
wie zacumowali na chwilę przy słynnej śluzie numer 22, pierwszej (lub 
ostatniej, jak sądzą płynący w drugą stronę) śluzie na Noteci. To piękny 
zabytek, jeszcze sprzed pierwszej wojny. Stoi tam też miniaturowa latar-
nia morska, do której Arbuz próbował oczywiście wleźć. Państwo Rataj-
czakowie zrobili kilkadziesiąt zdjęć i Żorżeta ruszyła w dalszą drogę. Do 
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Drawska, które może poszczycić się nowoczesną mariną o przedziwnej 
nazwie Yndzel. Nazwa ta pochodzi od niemieckiego słowa „insel”, czyli 
„wyspa”. Nie jestem pewna, ale to chyba jedyna nazwa w języku polskim 
zaczynająca się na literę Y. Zapamiętajcie, to się może przydać w grach!

— Arbuz, czy ja ci nie wyglądam na chorą? — spytała ni stąd, ni 
zowąd Pchełka, gdy płynęli przez wieś.

— Nie, czemu? — zdziwił się przyjaciel.
— Bo przy ulicy rosną gigantyczne grzyby — odparła powoli Pcheł-

ka. — Widzę borowika większego od naszej pani.
— Też go widzę — mruknął Arbuz. — Ciekawe, czy marchewki też 

mają ogromniaste…
Gigantyczne grzyby zaprzątały umysły moich przyjaciół jeszcze długo 

po tym, jak Żorżeta dobiła do przystani. Państwo Ratajczakowie poszli 
załatwiać formalności w porcie, a Pchełka i Arbuz wygramolili się spod 
sterty leżaków i wyszli na plażę.

— Jak tu pięknie! Plaża, hotel, restauracja! — cieszyła się Pchełka. 
— Odpoczniemy od tej wody!

Arbuz aż się nastroszył.
— Taki z ciebie Wielki Odkrywca? Plackiem na plaży? A Jelonek?!
— Arbuziku, jest już późno, musimy znaleźć miejsce na nocleg… — 

zaczęła Pchełka z nadzieją.
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— Nie po to płynąłem tutaj przez wzburzone wody i sztormy, by teraz 
odpoczywać! — zakrzyknął Arbuz. — Jedziemy do Wielenia ratować 
króla puszczy!

Pchełka tylko westchnęła, spojrzała tęskno na plażę i wskazała łapą 
na autobus PKS, który ruszał właśnie z przystanku.

Do Wielenia dotarli późnym popołudniem. Wyskoczyli z autobusu, 
gdy zwolnił przy parku obok zabytkowego domu kultury, który wszyscy 
tutaj nazywają Strzelnicą.

— Pokaż ten list jeszcze raz — poprosiła Pchełka.
Arbuz wyjął z plecaka widokówkę, którą znalazł w butelce.
— Szukamy zamku z basztą albo Villi Gertrud. Starej kamienicy, zo-

bacz, tak wygląda. — Pchełka pokazała przyjacielowi awers widokówki.
— Ładnie tu. — Arbuz rozejrzał się po parku. — Jak to mówią lu-

dzie, romantycznie. Pewnie sporo biorą ślubów w tej altance.
— A tobie wciąż Pelagia w głowie — zażartowała Pchełka. Wiedzia-

ła, jak zawstydzić przyjaciela, Arbuz spłonął jak pochodnia.
— Chodźmy w stronę centrum — burknął tylko i ruszył szybko przed 

siebie.
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Po drodze mijali jeszcze jeden nieco dziwny park. Słońce chyliło się 
ku zachodowi, cienie wydłużały się i wyglądały złowieszczo. Potężne lipy 
obsadzone wzdłuż głównej alei skrywały dziwne kształty… Zaintrygowa-
na Pchełka minęła zniszczoną bramę i weszła między zarośla.

— Pchełko! — pisnął wystraszony Arbuz. — Tutaj nie ma willi ani 
baszty! Nie idź dalej!

— Widzisz te kamienne bloki po obu stronach alejki? — szepnęła 
Pchełka.

— Widzę, i co? To stare ławki. I jakieś śmieci. Chodź już!
— Tam coś jest napisane… Frau… Rott…? Widzisz? Na tamtym ka-

mieniu…
— Nie, nie widzę, nie leź tam! — syknął Arbuz solidnie wystraszony, 

chociaż sam nie wiedział dlaczego.
Pchełka zrobiła parę kroków w głąb parku. Kamienne płyty, drzewa 

i dziwne, wyrastające z ziemi rzeźbione okucia oplatał gęsty bluszcz.
— Arbuz… To chyba nie jest park — szepnęła Pchełka. — To jest 

cmentarz. A raczej był.
— Super, wspaniały z ciebie detektyw, ja w każdym razie stąd wy-

chodzę! — zapiszczał Arbuz i już go nie było.
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Po chwili szli już bezpiecznie chodnikiem, Arbuz próbował złapać 
oddech, a Pchełka zrozumieć.

— To był cmentarz! Piękny, stary poniemiecki cmentarz w centrum 
miasta. Dlaczego nikt…?

— Nie wiem, czy taki piękny — przerwał jej Arbuz. — Jakieś śmieci, 
wszystko zarośnięte, groby połamane…

— Dlaczego nikt o to nie dba? — dziwiła się Pchełka. — Tam mog-
łoby być tak… historycznie!

Nie zastanawiali się jednak dłużej nad losami zaniedbanego ewan-
gelickiego cmentarza, bo w ostatnich promieniach słońca Arbuz rozpo-
znał Villę Gertrud, tę z widokówki. Stała skromnie za płotkiem przykry-
tym reklamowymi płachtami, pod adresem Staszica 7.

— Pchełko, to tutaj! Patrz, na szczycie jest wielki orzeł, taki sam jak 
na widokówce! — ucieszył się mój przyjaciel.

— Twój największy wróg — zażartowała Pchełka. — No dobrze… 
Co wiemy o tym miejscu?

— Poza tym, że nazywa się Villa Gertrud i najwyraźniej jest zamiesz-
kała, to niewiele… — odparł Arbuz smutno.
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— W dodatku to chyba nie Gertrud w niej mieszka. — Pchełka prze-
lazła przez płot.

— Co robisz?! — syknął Arbuz. — To czyjś prywatny teren!
— A od kiedy to przestrzegamy zasad? Panie Jelonku! — zawołała 

Pchełka i załomotała w drzwi. — Halo! Jest pan tam?!
— Zwariowałaś. Znowu wezwą do nas patrol! No chodź! — Arbuz 

ciągnął przyjaciółkę w stronę ulicy.
— Jak inaczej chcesz się dowiedzieć, czy Jelonek tutaj mieszka? — 

spytała Pchełka.

Nagle drzwi zabytkowej willi otworzyły się. Stał w nich czarno-biały 
spasiony kocur. Zerknął na Pchełkę, a potem wbił wzrok w Arbuza i ob-
lizał się.

— A wy tu czego? — miauknął.
Moja świnka schowała się za Pchełką. Nie darzy kotów sympatią, ze 

zrozumiałych powodów.
— Szukamy Jelonka… — zaczęła Pchełka.
— Nie znam — mruknęło kocisko i dało susa w głąb budynku.
— Proszę poczekać! — zawołała Pchełka. — Kojarzy pan może jakiś 

zamek w okolicy? Pałac? Cokolwiek z basztą?
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— Pałac jest… A raczej był… — odparł kocur — tam dalej na pół-
noc. Baszta też jest. A bardziej była. O tam, na wschód.

Schowany za Pchełką Arbuz sięgnął do plecaka po mapę. Kot mla-
snął pogardliwie.

— Turyści. Rzadko tu tacy zaglądają… — miauknął i uśmiechnął się 
przymilnie do Arbuza. — A ty, grubciu, gdybyś wrócił tu kiedyś sam… 
Daj znać. Oprowadzę cię po okolicy.

— Dziękujemy! — zdążyła zawołać Pchełka, nim kocisko zniknęło 
w głębi domu. — Czyli nie ma Jelonka w Villi Gertrud…

— Ciekawe, kim była Gertrud — powiedział Arbuz, gdy odzyskał 
głos po spotkaniu z kotem.

— Musiała być wspaniałą kobietą, skoro ktoś wybudował dla niej 
całą willę — rozmarzyła się Pchełka. — W ogóle kiedyś chyba było tu 
pięknie… Chodźmy najpierw na północ, do pałacu.

Gdy dotarli pod mury Pałacu Sapiehów, słońce już zaszło. Wejścia 
na teren zabytkowej, barokowej posiadłości broniła solidna brama, 
a właściwie tak zwany budynek bramny z balkonem i płaskorzeźbami. 
Za nią rozciągał się nieco zaniedbany park z dojazdem, a w głębi wi-
dać było trzypiętrowy, pięknie odrestaurowany (to znaczy odnowiony) 
budynek pałacu.
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— Wchodzimy? — spytał Arbuz.
Pchełka szarpnęła za wysoką bramę.
— Zamknięte… — stwierdziła z rozczarowaniem.
— Nie dla świnek morskich! — zakrzyknął Arbuz i dał susa między 

szczeble. — Rozejrzę się i zaraz wracam! Może znajdę inne wejście!
— Uważaj na siebie — poprosiła Pchełka.

Arbuz pognał w stronę pałacu i zniknął w gęstwinie zarośli. W tym 
czasie Pchełka próbowała znaleźć jakąś wyrwę w murze okalającym 
teren. Choć momentami ciężko było jej przedrzeć się przez krzaki, obe-
szła całość dookoła. Niestety nie znalazła wejścia. Przy bramie czekał 
już na nią zdyszany Arbuz.

— Jeju, ale to jest wielkie! Tam jest pięknie, ale chyba nikt tam nie 
mieszka i nic z tym nie robią, i w ogóle wygląda na to, że pałac jest 
zamknięty na cztery spusty… — zrelacjonował wycieczkę. — Wszystkie 
budynki poza jednym są opustoszałe, tylko w takim czerwonym ktoś 
chyba mieszka.

— Chyba widziałam go z zewnątrz. To tak zwany domek ogrodnika 
— wyjaśniła Pchełka. — A tam dalej, na tyłach muru, jest jeszcze stara 
kaplica. Do niej można wejść, ale…

— Nie weszłaś — domyślił się Arbuz.
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— Bałam się trochę, jest prawie ciemno…
— A na cmentarze się pchasz bez pytania — zauważył. — W każ-

dym razie na całym terenie baszty brak.
— Z zewnątrz też nic nie zauważyłam — przyznała Pchełka. — Ale 

miejsce jest niesamowite, prawda?
— Powinny tu przyjeżdżać tłumy turystów — zgodził się Arbuz. — Ale 

takich z drabinami, żeby przedrzeć się przez te mury.
— Chodźmy sprawdzić to drugie miejsce, na wschodzie — zapropo-

nowała Pchełka i ruszyli z powrotem w stronę centrum Wielenia.

Przeszli mostem nad Notecią, minęli czterystuletni, barokowy kościół, 
kilka pięknych secesyjnych kamienic i skromnych szachulcowych dom-
ków, aż z głównej ulicy skręcili w kierunku, który wskazał kocur, czyli 
w ulicę Czarnkowską. O dalszą drogę spytali napotkanego nietoperza 
(niestety nie znał Jelonka). Droga do baszty prowadziła przez las. Mu-
sieli się też wspinać, bo wieża mieści się na wzgórzu, Wzgórzu 3 Maja. 
Pchełka zdawała sobie sprawę, że noc zbliża się wielkimi krokami i lada 
chwila będą musieli znaleźć jakieś suche i bezpieczne miejsce do spa-
nia. Na szczęście w trakcie ich wędrówki na niebo wzszedł księżyc, przez 
co zrobiło się odrobinkę mniej strasznie i czarno.
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— Pchełko… Albo czeka na nas dziesięciometrowy duch, albo widzę 
basztę… — wyszeptał niepewnie Arbuz.

— Tak! Doszliśmy — ucieszyła się Pchełka. — To musi być tutaj! 
Wzgórze w środku lasu, wysoka wieża, to na pewno dom naszego Je-
lonka!

— Króla puszczy… — rozmarzył się Arbuz.

Gdy stanęli u stóp baszty, księżyc stanął już w najwyższym punkcie nie-
ba, oświetlając z góry okolicę. Z bliska wieża niestety nie wyglądała już 
tak dumnie i imponująco, w wielu miejscach wyszczerbiona, przechylona 
złowieszczo w bok, była jedynie wspomnieniem własnej świetności. Czer-
wona cegła i wąskie otwory okienne na jej szczycie przepięknie kompo-
nowały się z głęboką zielenią klonów i buków. Nawet nieładne bazgroły 
namalowane sprejem u stów baszty nie odbierały jej romantyzmu.

Moi przyjaciele zawołali Jelonka. Pomyśleli, że na pewno udał się 
na nocny obchód swojego królestwa, takie są przecież królewskie po-
winności. Bardzo się zdziwili, gdy usłyszeli odpowiedź na swoje nawo-
ływania… z wysokości ziemi. Tuż przy tylnej łapie Pchełki ktoś zawołał 
cienkim głosikiem:

— Czy to Wielcy Odkrywcy?! A więc dotarł do was mój list! Och, ale 
proszę uważać z tymi łapami, bo mnie pani zgniecie!!!
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Pchełka podskoczyła jak oparzona.
— Coś mnie ugryzło! — krzyknęła.
— Oj tam, zaraz ugryzło, uszczypnęło ledwie i to w obronie własnej! 

No spójrzcie w końcu w dół! To ja! Jelonek Rogacz!

Pchełka i Arbuz pochylili się nisko nad ziemią… I w końcu dostrzegli 
go — Jelonka Rogacza, czyli okazałego owada z gatunku chrząszczy ze 
sporymi żuwaczkami, na które potocznie mówi się rogi…

— Jakiś mały ten król puszczy — mruknął zawiedziony Arbuz. Spo-
dziewał się przecież, że przybywa na ratunek wielkiemu bohaterowi 
puszczańskich legend, a tu… chrząszczyk wielkości pchełkowego nosa…

— Nie taki mały, nie taki mały! — pisnął Jelonek. — Jestem jednym 
z największych chrząszczy na świecie! Napisałem wam to zresztą w li-
ście… nie doczytaliście?

— Woda rozmyła część tekstu — wyjaśniła Pchełka. — Ale jesteśmy, 
Jelonku, i bardzo cieszymy się, że w końcu cię znaleźliśmy! W czym mo-
żemy ci pomóc?

— Właśnie, podobno potrzebujesz ratunku! — zaaferował się Arbuz.
— Ja? — zdziwił się chrząszcz. — A skąd!
— Pisałeś przecież, że możesz zginąć!
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— Ja tak napisałem? — spytał Jelonek.
— Że ktoś chce cię zabić… Że „błagam, pospieszcie się!, póki jesz-

cze żyję…” — wyliczał Arbuz, który zdążył nauczyć się listu na pamięć.
Jelonek popatrzył na Arbuza długo, w milczeniu, a następnie popro-

sił o widokówkę. Przeczytał ją i westchnął:
— No tak, wszystko jasne… Tu zamazało chrząszcza, tutaj nieczytel-

ne… Powiem wam, co tu było naprawdę napisane.

Drodzy Wielcy Odkrywcy!
(Wiem, że listy w butelkach trafiają tylko do Wielkich Odkrywców).

Przybądźcie na pomoc! Choć jestem jednym z największych chrząszczy 
na świecie, niewiele mogę zrobić!

Kawał historii może bezpowrotnie zginąć! Nie wszyscy tutaj chcą dbać 
o zabytki, tyle piękna tu niszczeje… Znajdziecie mnie w sercu ukocha-
nej Puszczy Noteckiej, będę was wyczekiwał w mojej baszcie w Wiele-
niu, nad Notecią. Błagam, pospieszcie się! Póki jeszcze żyje pamięć!

Wasz Jelonek Rogacz

— Teraz rozumiecie? — Chrząszcz przekrzywił łepek. — Żyję tu od 
pokoleń. Moi przodkowie sto lat temu patrzyli, jak wznoszą basztę Bi-
smarcka, kibicowali małżeństwu Sapiehów, pomieszkiwali w kamiennych 
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kryptach pięknego przedwojennego cmentarza, a potem patrzyli, jak to 
wszystko powoli marnieje, odchodzi w zapomnienie… Dziś do Wielenia 
prawie nikt nie przyjeżdża, a to mogłoby być takie piękne miasto…

— Przykro mi, naprawdę. — Pchełka zwiesiła smutno głowę. — Ale, 
drogi Jelonku, co my możemy zrobić…?

— Jesteśmy tylko domowymi zwierzakami — dodał Arbuz. — Ja 
znam się na wyżeraniu warzyw z lodówki, Pchełka wie, jak mi tę lodów-
kę otworzyć. I tyle.

— Jak mielibyśmy zadbać o całe miasto?! — dokończyła Pchełka.
Jelonek Rogacz wdrapał się na wyłom w baszcie, na wysokość psie-

go łba, i spojrzał moim przyjaciołom w oczy.
— Jesteście Wielkimi Odkrywcami — powiedział poważnie. — Do-

tarliście aż tutaj tylko dzięki namokniętej wodą starej widokówce. Na 
pewno jest coś, co możecie zrobić.

Jelonek miał rację. Było coś, co moi przyjaciele mogli zrobić. Poże-
gnali się z chrząszczem i wrócili do domu. Akurat wtedy, gdy zaczyna-
łam się o nich mocno niepokoić. A potem opowiedzieli o całej wyprawie 
mnie. Opisali w szczegółach to piękne, ale zaniedbane miasteczko, ka-
zali mi nawet do niego pojechać. A wiecie po co? Żebym mogła napi-
sać o nim w tej książce! Żebyście Wy, moi drodzy Czytelnicy, także tam 



trafili. Odkryli je, jak na Wielkich Odkrywców przystało. A może ktoś 
ważny, ważniejszy niż mały chrząszcz, pójdzie po rozum do głowy i za-
dba o skarby Wielenia — póki żyje pamięć.



 Klątwa  
 kórnickiego  
 zamku
 czyli wyprawa  
 do Zamku w Kórniku  
 i na Bobrowy Szlak
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— Starzeję się — stwierdził posępnie Arbuz po kwadransie wgapia-
nia się w lusterko.

— Skąd takie wnioski? — zapytała przyjaciela Pchełka, nie odry-
wając się od potężnej wołowej kości, którą podarowałam jej wczoraj 
z okazji Dnia Psa.

— Zęby mi się ścierają. Dawniej były długie i ostre jak szpileczki, 
a teraz? Sama zobacz! — Arbuz wyszczerzył swoje olbrzymie siekacze, 
a potem westchnął: — Czas, czas… Nieubłaganie płynie.

— À propos… — Pchełka uśmiechnęła się półgębkiem. — Ile czasu 
spędzasz ostatnio nad zbożową kolbą, którą dostałeś od pani?

— Och, może z godzinkę… Albo dwie, nie, czekaj… Od wczorajsze-
go rana to byłoby z pięć… sześć… osiem? Coś koło dziesięciu godzin 
— obliczył Arbuz. — A co?
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— A to, że jesteś gryzoniem i im więcej gryziesz, tym szybciej ścierają 
ci się zęby. Starość nie ma tu nic do rzeczy.

— Ufff, to dobrze. — Arbuz poweselał. — Ale zaraz, czekaj! Czyli 
w końcu moje zęby zetrą się do końca?! Będę bezzębny!!!

— Przyszłość z rozgotowaną marchewką — zażartowała Pchełka 
i wgryzła się w twardą kość.

Oczywiście chciała za chwilę wytłumaczyć przyjacielowi, że gryzo-
niom zęby rosną przez całe życie i nie musi się martwić, że kiedyś mu 
ich zabraknie… Nie zdążyła jednak nic powiedzieć, bo drzwi naszego 
mieszkania otworzyły się z hukiem i stanął w nich… olbrzymi czarny kot 
w przeciwsłonecznych okularach. Arbuz aż podskoczył ze strachu, z ja-
snych przyczyn nie przepada za kotami. Kocur tylko spojrzał na niego 
pogardliwie i rzucił z nieukrywaną niechęcią, że jest wegetarianinem 
i nie gustuje w gryzoniach. Arbuz odetchnął z wyraźną ulgą, na co kot 
ponownie zgromił go wzrokiem.

— Czy to kawia domowa imieniem Arbuz i suka rasy dobrze zmie-
szanej Pchełka? — zapytał dość ostro.

— Kawia domowa?! — Arbuz rozjuszył się. — Kawia…
— Tak, to my. — Pchełka uciszyła przyjaciela gestem. — Jestem 

Pchełka, a to Arbuz. Świnka morska — dodała z naciskiem.
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— W porządku — rzekł kocur i spojrzał chłodno znad okularów. — 
Pójdziecie ze mną.

Moi przyjaciele spojrzeli po sobie. Pchełka rzuciła tęsknym spojrze-
niem w stronę kości, po czym oboje ruszyli za kotem do wyjścia.

— Mówiłem ci, że w końcu się doigramy — szepnął Arbuz ponuro.
— I tak dość długo mieliśmy szczęście — mruknęła Pchełka. — A by-

liśmy tacy ostrożni…
— Spróbuję to załatwić. — Arbuz dogonił czarnego kota. — Pro-

szę pana, jeśli chodzi o te nasze przejazdy na gapę, to my bardzo 
chętnie byśmy kupowali bilety, ale raz, że nie mamy pieniędzy, a nie 
da się płacić w marchewkach… Czy się da…? Nie da się, no wiedzia-
łem… A dwa, że ciężko jest ludziom wytłumaczyć szczekaniem i kwi-
czeniem, że się chce dwa ulgowe do Szamotuł, no przecież wie pan, 
jacy są ludzie…

— I nigdy nie zajmowaliśmy miejsc siedzących! — dodała Pchełka.
— Może wystarczy dać pouczenie…? — spytał Arbuz przymilnie. — 

Pewnie pan o nas słyszał, jesteśmy wielkimi podróżnikami…

Kot, który do tej pory tylko potakiwał w milczeniu, teraz prychnął 
i parsknął z irytacją.
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— Czyli że nie… — Arbuz 
uśmiechnął się krzywo.

— Oczywiście, że o was sły-
szeliśmy — miauknął kot. — Dlatego 

mnie do was przysłano. Niewiele jednak 
rozumiem z tego, co gadacie, poza tym, 
że możemy jechać pociągiem na gapę. 
Mnie to odpowiada. Im szybciej dotrzemy 
na audiencję, tym lepiej.

— Na audiencję? — zdziwiła się 
Pchełka. — U kogo?
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— To są poufne informacje 
— mruknął kot. — Pragnie-
my uniknąć zbędnego rozgło-
su. I tak kręci się wokół nas za 
dużo prasy.
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— Cena sławy, ech, znam to… — westchnął teatralnie Arbuz. — 
Zjadłem na tym zęby.

Pociąg jechał w miejsce, o którym nie mieli pojęcia, nie dłużej niż 
dwadzieścia minut. Po zejściu z peronu (niestety nazwę stacji przy-
słonił im stojący na drugim torze pociąg) szli jeszcze jakąś godzinę, 
drogą wśród pól, aż stanęli u stóp okazałego zamku. Szerokie scho-
dy prowadziły na brukowany most, na końcu którego znajdowały się 
drewniane, grube drzwi wejściowe. Zamek otaczała wypełniona wodą 
fosa, a neogotycką fasadę frontową wieńczyły cztery cienkie ośmiokąt-
ne wieżyczki.

— Stać! Kto idzie?! Zagryzę! — usłyszeli dziwne, metaliczne wark-
nięcie z góry.

— Uspokój się, Psie, to tylko Czarny — odpowiedział drugi, łagod-
niejszy głos. — Czołem, Czarny!

— Czołem, Dziku — odparł kot. — Powiedz swojemu kumplowi, 
żeby się tak na mnie nie nasadzał, bo podpadnie sam wiesz komu.

— To żaden mój kumpel — burknął głos. — Tylko sąsiad, któremu 
wydaje się, że na mnie poluje…

— …i który w końcu cię dopadnie — dokończył drugi głos, a potem 
ostro szczeknął.
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Arbuz i Pchełka dopiero po chwili zorientowali się, że dziwne głosy 
należą do żeliwnych figur wieńczących kolumny schodów. Rzeźby Psa 
i Dzika stały nieruchomo, łypiąc na moich przyjaciół z góry. Pchełka za-
merdała ogonem.

— Wiem, gdzie jesteśmy! — powiedziała wesoło. — To Zamek w Kór-
niku! Byłam tu kiedyś z naszą panią!

— Widzę zamek, nie widzę kurnika. — Arbuz rozejrzał się podejrzli-
wie dookoła. — Poza tym, jak wielki musiałby to być kurnik, żeby zmie-
ścić cały zamek… Nie ma takich dużych kur! Kręcisz, Pchełko.

Kocur ziewnął ze znudzeniem i powiedział, że wszyscy tutaj mają 
powyżej uszu żartów o kurniku i kurach. Po czym wyjaśnił (zresztą nie-
zbyt grzecznie), że Kórnik to urocze miasteczko, w którym położony jest 
zabytkowy zamek, a w dodatku pisze się je przez „o” z kreską.

— Dość podziwiania, chodźmy na audiencję. Dama nie znosi cze-
kać — zakończył kocur, paroma susami pokonał most i zniknął w ciem-
nym przedsionku.

— Czy on powiedział Dama…? — Pchełka aż wytrzeszczyła oczy 
z wrażenia. — Arbuz, czy ten kot powiedział Dama?!

— Tak, a bo co?
— A bo to, że za chwilę będziemy mieć prywatne spotkanie z naj-

większą gwiazdą naszego regionu!
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— Czyli…? — spytał Arbuz, który niespecjalnie interesował się cele-
bryckim półświatkiem.

— Czyli z Teofilą z Działyńskich Szołdrską Potulicką! — Ostatnie na-
zwisko Pchełka niemal wykrzyczała z podniecenia.

— Aha… A kto to? — spytał Arbuz.
— Biała Dama!
Arbuzowi chwilę zajęło, nim zrozumiał, o kim mówi Pchełka. Gdy 

w końcu to do niego dotarło, najeżył się cały.
— Duch!!! — krzyknął i jęknął: — Znowu…?!
Pchełka nie zdążyła odpowiedzieć przyjacielowi, bo doskoczył do 

nich ponownie czarny kot.
— Mówiłem szybciej! Dama nie znosi czekać! — syknął. — I włóżcie 

filcowe papcie — dodał łagodniej.
Ruszyli przez zacienioną, chłodną sień zamku i zaraz skręcili w pra-

wo. Po przekroczeniu pięknych drewnianych drzwi znaleźli się w po-
mieszczeniu z oszałamiającą podłogą — wyglądała jak tkany, wielo-
barwny dywan, choć była zrobiona z drewna.

To pokój Władysława Zamoyskiego, hrabi herbu Jelita — wyjaśnił 
kot. Arbuz i Pchełka zachichotali. — Jelita to jeden z najstarszych 
herbów polskich! Dumni ci, którzy go noszą! — żachnął się czarny 
kocur.
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— A pewnie, bez jelit byłoby ciężko — szepnął Arbuz do Pchełki, 
która próbowała stłumić śmiech.

Z gabinetu hrabiego weszli do pokoju Generałowej, nazwanego tak 
od Jadwigi Zamoyskiej. W pokoju, poza olbrzymim łożem, uwagę zwra-
cały miniaturowe mebelki dziecięce. Dalej był przestronny salon, daw-
niej centrum życia domowego. To tutaj rodziny Potulickich, Działyńskich 
i Zamoyskich spotykały się wieczorami na partyjkę warcabów, wspólne 
muzykowanie czy długie rozmowy przy herbacie. W salonie stał między 
innymi fortepian, na którym grywał niegdyś sam Fryderyk Chopin — 
mam nadzieję, że wiecie, kto to taki. Arbuz i Pchełka podziwiali właśnie 
miniaturowe figurki rodziny, pochodzące jeszcze z czasów renesansu, 
gdy nagle dobiegł ich pełen wściekłości krzyk.

— Czaaaaaaaaaaaaarnyyyy! W tej sekundzie do mnie!!!
Kot, który do tej pory tupał tylko niecierpliwie nogą, teraz cały się 

zjeżył.
— Biegiem! Ona naprawdę nie znosi czekać! — miauknął i popę-

dził w stronę drzwi.
Moi przyjaciele podążyli za nim.
Przelecieli przez Czarną Salę i wpadli do jadalni. Pomieszczenie było 

przestronne i jasne, doświetlone trzema ostrołukowymi oknami. Pośrod-
ku stał długi stół otoczony dwunastoma krzesłami.
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Po błyszczącej, mozaikowej posadzce z drewna spacerowała ona. 
Jasna gwiazda zamkowych salonów, celebrytka wśród duchów, znana 
i podziwiana w całym kraju — Biała Dama. Chociaż „spacerowała” to 
złe określenie. Właściwie biegała w tę i we w tę, trochę jak Pchełka, gdy 
bardzo chce jej się wyjść z domu na siku. Oj, Dama na pewno obrazi-
łaby się za takie porównanie… Poza tym Pchełka, biegając po kuchni, 
nie przenika przez stół!

Postaci z innych portretów przypatrywały jej się z niepokojem.

— Czarny!!! Parszywe, zdradzieckie kocisko! Na ciebie w ogóle nie 
można liczyć! Leniu ty! Gdzieś ty się szlajał, do diabła?! — krzyczała te-
raz. — Zostawiasz mnie tu samą, na pastwę tych nieszczęsnych turystów 
w filcowych papciach, mam się wdzięczyć, śledzić ich wzrokiem, odpo-
wiadać na durne zaczepki, pozować do zdjęć, a ty w tym czasie wyłazisz 
na te swoje zapchlone wycieczki!

— Nie gorączkuj się, moja złota — odparł spokojnie kocur. — Przy-
pomnę ci, że na tę konkretną zapchloną wycieczkę wysłałaś mnie ty. 
Miałem przyprowadzić do ciebie Pchełkę i Arbuza. Oto oni.

— Dzień dobry — przywitali się chórem moi przestraszeni przyja-
ciele.
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Biała Dama nagle złagodniała. Jakby ktoś wyłączył gaz pod bulgo-
czącą wodą. Opadła lekko na krzesło, nad którym unosiła się, drżąc 
i połyskując, jak na ducha przystało. Uśmiechnęła się szeroko i zaszcze-
biotała:

— Och, ach! No proszę! Jak cudnie! A więc to wy! Ty, maleństwo, 
musisz być Pchełką. — Spojrzała na Arbuza. — A ty, wielki kudłaczu, 
jesteś pewnie Arbuz, taki okrągły i ciężki…

— Eeee, zupełnie odwrotnie, ja to… — zaczęła Pchełka, ale Biała 
Dama mówiła dalej:

— Och, ach! Jak niezmiernie cieszę się, że zgodziliście się spełnić 
moją prośbę! Prawdę o was mówiła Kamienna Dama z Zamkowej Wy-
spy, pomagacie biednym duchom w potrzebie! Tak długo czekałam, aż 
zjawi się ktoś inny niż ten arcynudziarz Rycerz, no przecież ile można 
rozmawiać o urodzie mych oczu…!

— Zaraz, zaraz, my się jeszcze na nic nie zgadzaliśmy — przerwała 
jej Pchełka.

Dama uniosła się dobry metr w górę. Powietrze zaiskrzyło i zawibrowa-
ło, a poły jej sukni rozpostarły się nagle jak skrzydła drapieżnego ptaka.

— A co to znaczy, że się nie zgadzaliście?! — ryknęła. — Mnie się 
nie odmawia!!!
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— Ale… nam jeszcze nikt nie powiedział, o co właściwie chodzi… 
— pisnęła Pchełka. Tylko ona z dwojga moich przyjaciół była jeszcze 
w stanie mówić. Arbuz za bardzo dygotał.

— Ach taaak… — Suknia wraz z Damą opadła łagodnie na krzesło. 
— A zatem mój nierozgarnięty towarzysz Czarny nie był łaskaw nakre-
ślić wam szczegółów wizyty?

— N-nie, nie był łaskaw.
— Pomyślałem, że sama będziesz chciała to zrobić — rzekł spokoj-

nie kocur. — Wiem, jak lubisz gadać — dodał pod nosem.
— Świetnie! — warknęła Biała Dama, ale po chwili znów złagod-

niała. — Mój kochany Arbuzie — zwróciła się do Pchełki. — A zatem 
prośba ma jest następująca. Czy byłbyś tak łaskaw wraz ze swą maleń-
ką, słodziutką przyjaciółką świnką Pchełką zabrać mnie na wycieczkę 
nieco dalej niż do tego przebrzydłego arboretum, w którym znam na 
wylot każdy paskudny krzaczek, każdy zakichany kwiatuszek, każdego 
durnowatego motylka i każdą wesolutką pszczółeczkę, i do którego noc 
w noc zabiera mnie ten nudziarz Rycerz, twierdząc, że klątwa nie po-
zwala nam wyjść poza muzy grodu?

Pchełka i Arbuz spojrzeli po sobie.
— Tylko o to chodzi? Mamy panią zabrać na wycieczkę? — spytała 

Pchełka (Arbuz wciąż jeszcze dygotał).
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— Tak! Tylko o to! Wybornie, czyż nie? — Dama klasnęła w ręce. — 
To co, idziemy?

Zeskoczyła z krzesła i ruszyła w stronę okna, a po chwili przeniknęła 
przez szybę na zewnątrz zamku. Oddaliła się kawałek, po czym obróci-
ła w powietrzu w stronę moich przyjaciół i machnęła zapraszająco ręką. 
Ale przecież tylko duchy potrafią przenikać przez ściany i unosić się 
w powietrzu… Arbuz i Pchełka stali niewzruszeni. Biała Dama skrzywiła 
się i zaczęła żywo gestykulować i wołać coś w ich kierunku, jednak po 
chwili plasnęła się dłonią w czoło i wróciła — przez szybę do jadalni.

— Ach, zapomniałam! Z Rycerzem, tym nudziarzem, zwykle wycho-
dzimy tędy… A więc prowadźcie! Drzwi i schody, czy tak? Ach, jakie to 
ekscytujące! No to biegusiem, raz, raz, raz — komenderowała Dama, 
sunąc przez komnaty.

Nieco rozbawieni Arbuz i Pchełka dreptali za nią, a pochód zamykał 
Czarny.

Gdy dotarli do schodów za fosą, Dama nagle zatrzymała się.
— Tu jest granica… — wyszeptała ze zgrozą i pobladła jeszcze bar-

dziej, o ile w jej przypadku to w ogóle możliwe. — Za tymi schodami 
ziści się straszliwa klątwa…

— Czyli? — spytał Arbuz.
— Czyli nie wiem — odparła Dama i wzruszyła ramionami.
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— Stać! Kto idzie?! Zagryzę! — dał się słyszeć znajomy warkot.
— Stój! Zatrzymaj się, kimkolwiek jesteś! — zawtórował mu kwik.
Biała Dama stanęła jak zaczarowana. Z przerażenia cała się trzęsła, 

a powietrze wokół niej falowało.
— To ta klątwa, to klątwa… — mamrotała wystraszona.
— To nie żadna klątwa, tylko Dzik i Pies, rzeźby na schodach. Dość 

chamscy, ale raczej niegroźni. Chodź — odezwał się Arbuz po raz 
pierwszy od dawna i odważnie ruszył przed siebie. Przez nikogo nieza-
trzymywany pokonał ostatni stopień schodów i stanął na chodniku. — 
Widzisz? Nic ci nie zrobią.

Czarny kot i Pchełka poszli za nim. Towarzyszyło im tylko wkurzone 
powarkiwanie i pochrumkiwanie nieruchomych żeliwnych zwierząt. Bia-
ła Dama zakasała suknię, wzięła głęboki oddech i z zamkniętymi ocza-
mi zbiegła z ostatnich stopni schodów. Pies zawył, Dzik rozkwiczał się, 
ale poza tym zupełnie nic się nie stało. Po chwili Dama otworzyła oczy. 
Zamrugała, rozejrzała się, podbiegła do zaparkowanego nieopodal 
auta, uderzyła piąstką w maskę, a potem zaczęła się histerycznie śmiać.

— A on twierdził… A ten przeklęty nudziarz Rycerz uważał… Straszył 
mnie! — Śmiała się i trzęsła. — Mówił, że chce mnie ochronić! Że klą-
twa mnie zabije… A ja mu wierzyłam! I nigdy… przenigdy… nie spró-
bowałam po prostu wyjść…
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— Co za palant — stwierdził Arbuz.
— Niektórym facetom nie wolno ufać — mruknęła Pchełka.
— Do diabła z nim! — zawołała Biała Dama. — Idziemy w świat!
— A tak konkretnie to dokąd? — odważył się spytać kocur.
Biała Dama uśmiechnęła się szeroko, a potem przeniknęła do wnę-

trza zaparkowanego samochodu i usiadła za kierownicą. Wychyliła gło-
wę przez zamkniętą szybę i powiedziała:

— Dawno temu odwiedziła mnie rodzina. Mama, tata i mała dziew-
czynka. Nie robili sobie ze mną zdjęć, nie ziewali znudzeni, nie spraw-
dzali, czy śledzę ich wzrokiem, jak reszta. Uśmiechali się do siebie i obej-
mowali. Mama i tata podeszli do okna i podziwiali widok, a dziewczynka 
stanęła pod moim portretem, wspięła się na palce i zaszczebiotała: 
„Cześć, pani! A my byliśmy na Bobrowym Szlaku! I widziałam z mamą 
bobra! A tata widział dwa! Nigdy wcześniej nie widzieliśmy bobra, dla-
tego się tak cieszymy, wiesz? I jestem cała brudna w błocie!”. A potem 
zakręciła się dokoła i objęła rodziców brudnymi ramionami. Jacy oni 
byli szczęśliwi! I to tylko dlatego, że zobaczyli bobry! Dlatego i ja chcia-
łabym zobaczyć bobry. Zabierzcie mnie na Bobrowy Szlak.

Pchełka i Arbuz odetchnęli z ulgą. Bali się, że Dama zechce wyje-
chać na Malediwy czy do Nowego Jorku albo w równie odległe miejsce. 
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A Bobrowy Szlak był ledwie dziesięć kilometrów stąd i można się tam było 
dostać spacerem, rowerem lub choćby lotem na duchu… Lotem na du-
chu? Właśnie tak! Biała Dama wystrzeliła nagle z auta, rozpostarła poły 
sukni i zgarnęła towarzyszy. Powietrze zadrżało, zamigotało i już po chwili 
Arbuz, Pchełka i zupełnie tym faktem nieprzejęty Czarny mknęli nad kór-
nickim zamkiem w objęciach ducha Teofili z Działyńskich Szołdrskiej Po-
tulickiej na zachód, w kierunku malowniczego Bobrowego Szlaku.

Biała Dama leciała z dzikim, radosnym wrzaskiem nad polami, wsia-
mi i lasami. Pchełka z Arbuzem także krzyczeli, bardziej ze strachu niż 
radości. Kot drzemał. W końcu cała czwórka wylądowała na rozległej 
polanie nieopodal starorzecza Warty. Wśród rozlewisk i bagien w oko-
licy mieszka mnóstwo bobrzych rodzin. Gdy będziecie uważni, dostrze-
żecie misternie uplecione żeremie, czyli bobrze domy, a jeśli do tego 
będziecie cierpliwi i cichutcy, być może spotka was szczęście i wypatrzy-
cie same bobry! Biała Dama nie należy jednak do duchów cierpliwych 
i cichutkich, bo pierwsza jej wyprawa na Bobrowy Szlak nie zakończyła 
się spotkaniem z bobrem… Ale sama wycieczka bardzo poprawiła jej 
nastrój. Naburmuszenie i złość zniknęły, powietrze wokół niej przestało 
drżeć i błyskać, a ona sama złagodniała na dobre. Usiadła na polnym 
głazie, zamknęła oczy i wystawiła twarz do słońca.
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— Jak tutaj jest… inaczej… — zachwyciła się. — Och, tak bardzo 
brakowało mi wyjścia z Zamku! Od tego zamknięcia dostawałam na 
głowę! I wy ze mną chyba trochę też… prawda?

— Nie da się ukryć, że ostatnio byłaś nie do wytrzymania — mruknął 
Czarny.

— Już ja wygarnę Rycerzowi, co o nim myślę! Tak mnie zbałamucić 
jakąś klątwą! — Biała Dama potrząsnęła głową ze złością. — Od teraz 
co noc będę się wymykać! Najpierw tutaj, na Bobrowy Szlak, dopóki nie 
zobaczę bobrów! A jak już mi się to uda, będę latać do Poznania! Lesz-
na! Kalisza! Piły! Rawicza! Gniezna! Obornik! Zbąszynia! A potem da-
lej! Gdańsk! Warszawa! Lublin! Co noc będę straszyła w innym mieście!



No cóż… Mogę was tylko przeprosić… Bo wygląda na to, że przez 
moich przyjaciół Biała Dama będzie straszyła nie tylko w kórnickim 
Zamku… Ale i w waszym mieście… Jeżeli tylko najpierw uda jej się wy-
patrzyć bobra. Ale ponieważ nie jest ani cierpliwa, ani cichutka, może 
jej to zająć trochę czasu. Więc póki co poza Zamkiem możecie spotkać 
ją na zielonej, drewnianej wieży widokowej w Czmońcu, skąd złoszcząc 
się i tupiąc nogami, próbuje dostrzec bobrzą rodzinę. A gdy ją zobaczy, 
na pewno w końcu (i na zawsze) będzie szczęśliwa. Prawda?



 Kusy
 czyli pełna legend  
 wyprawa na północ  
 Wielkopolski
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— To nie był dobry pomyyyyysł! — wrzasnęła Pchełka, zaciskając 
załzawione oczy. — Zaraz spadnieeeemyyyyy!

— Nie spadniemy, mocno się trzymaj! — krzyknął Arbuz, podskaku-
jąc jak kauczukowa piłeczka na spoconym grzbiecie Kusego.

Arbuz i Pchełka nie planowali na dziś dzikiej szarży na końskim 
grzbiecie. Arbuz i Pchełka w zasadzie nie planowali na dziś niczego 
poza leniuchowaniem. Sporo ostatnio podróżują i dlatego (poniekąd 
za moją namową) postanowili dzisiaj odpocząć i nic nie robić. Widzicie 
jednak, jak to jest z planami. I z moimi przyjaciółmi. Nosi ich po świe-
cie jak wicher! Zresztą… prawie dosłownie, bo Kusy galopował teraz 
z prędkością wiatru.

Ale od początku. Z samego rana, tuż po śniadaniu, wyszliśmy wszys-
cy troje do pobliskiego parku. Ja rozsiadłam się na ławce z książką, 
Arbuz buszował w trawie w poszukiwaniu koniczyny, Pchełka leżała 
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w plamie słońca, obserwując pszczoły. Śpiew ptaków, spokój, błogie 
lenistwo. Nagle ciszę przerwało donośne, pełne bólu rżenie dobiegają-
ce z drugiego końca parku. Arbuz i Pchełka podnieśli głowy i spojrzeli 
na siebie. Rżenie powtórzyło się, a moi przyjaciele popatrzyli na mnie 
pytająco. Skinęłam głową, wiedziałam przecież, że nie odpuszczą i po-
biegną sprawdzić, co się dzieje. Wróciłam więc do książki, a Pchełka 
z Arbuzem pognali ścieżką i zniknęli mi z oczu.

Na skraju parku w gęstwinie czarnego bzu klęczał niewielki czarny 
konik. Co ciekawe, ziemia pod czarnym bzem była gorąca jak rozża-
rzone węgle — moi przyjaciele aż podskoczyli, gdy postawili na niej 
łapy, po chwili jednak zupełnie ostygła. Nie zdążyli się zastanowić nad 
tym dziwnym zjawiskiem, bo konik zarżał żałośnie.

— Przyjaciele — poprosił — cierń wbił mi się głęboko pod podkowę 
i boli! Pomożecie mi?

— Pomożemy! — odpowiedzieli chórem Pchełka i Arbuz i przystąpili 
do działania.

Wyjęcie kolca nie zajęło im wiele czasu, precyzja w małych paluszkach 
Arbuza i siła łap Pchełki sprawdzają się w takich przypadkach świetnie. 
Gdy cierń wyszedł z kopyta konika, moi przyjaciele usłyszeli jakby trzask 
iskier…? A może im się wydawało. Konik parsknął wesoło i powiedział:
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— Pomogliście mi, dlatego nie będziemy się targowali. Dzięki wam 
czuję się świetnie i jestem w parszywym humorze, więc chętnie przewio-
zę was po moich stronach! Na imię mi Kusy!

Pchełka i Arbuz nie zwrócili uwagi na tę dziwaczną wypowiedź. 
Bardzo, bardzo chcieli przejechać się na koniu — to byłby ich pierw-
szy raz!

Kusy przyjaźnie zarżał i przyklęknął, a moi przyjaciele usiedli na jego 
grzbiecie. Ledwo zdążyli złapać się jego czarnej jak węgiel grzywy, gdy 
koń puścił się galopem przed siebie.

Pędzili jak wicher, świat dookoła migotał w przyspieszeniu, w uszach 
im świszczało, oczy łzawiły… Właściwie koń galopował szybciej niż jaki-
kolwiek znany im środek lokomocji. Czy to w ogóle możliwe?

— To nie był dobry pomyyyyysł! — wrzasnęła Pchełka, zaciskając 
załzawione oczy. — Zaraz spadnieeeemyyyyy!

— Nie spadniemy, mocno się trzymaj! — krzyknął Arbuz, podskaku-
jąc jak kauczukowa piłeczka na spoconym grzbiecie Kusego.

Nie minął więcej niż kwadrans (choć niektórym mogło się wydawać, 
że trwało to dziesięć godzin!), a Kusy zatrzymał się.

— Pierwszy przystanek naszej wycieczki! — powiedział wesolutko 
i bez żadnej zadyszki. — Oto Skoki! Stare, bo aż średniowieczne mia-
steczko na północy Wielkopolski, byliście tu kiedyś?
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— Nigdy — odparł Arbuz, który doszedł do siebie szybciej niż Pcheł-
ka. — Ale jakim cudem tak szybko…

— W takim razie nie znacie legendy! — przerwał Kusy. — Opowiem 
ją wam, jeśli chcecie, i zrobię to bez targowania, he, he, he, bo was 
polubiłem!

Moi przyjaciele zgodzili się od razu, bo słuchanie legendy oznaczało 
odpoczynek od szaleńczego galopu.

— Zróbmy zatem mały spacer… — zaczął Kusy, ruszając stępem 
główną ulicą miasteczka. — Spójrzcie tam. Na tamtym wzniesieniu stoi 
neogotycki kościół Piotra i Pawła. To tam według legendy zaczęła się 
historia grodu. Z dawien dawna żył tu starosta z piękną córką, którą 
chciał wydać za mąż. Stawiło się wielu chętnych, jednak piękna sta-
rościanka była bardzo kapryśna i na wszystkich kręciła nosem. Zrezy-
gnowani i znudzeni chłopcy jeden po drugim rezygnowali z zalotów. 
W końcu chętnych do ręki dziewuchy było tylko dwóch rycerzy. Biały ry-
cerz na białym koniu, piękny, szlachetny, dobry, miły, bla, bla, bla, takie 
tam — Kusy powiedział to jakby z pogardą — i drugi rycerz. Czarny. Na 
wspaniałym, kruczoczarnym rumaku. Niezwykle silny, sprawny w walce, 
niezwyciężony, niby trochę okrutny, ale bez przesady… Starosta zarzą-
dził coś w rodzaju zawodów, kazał obu jeźdźcom przeskoczyć przez 
rzekę okalającą gród. Przedziwnym zbiegiem okoliczności potknąłem 
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się… To znaczy — konik zmieszał się — czarny koń się potknął i wraz 
z jeźdźcem runęli do rzeki… Zupełnie nie wiem, jak to się mogło stać! 
Za to białemu rycerzowi wielkim fuksem się udało. Coś tam poszeptał 
swojemu rumakowi do ucha i ten laluś wziął i przeskoczył rzekę! Jak to 
się mówi, głupi ma szczęście… No ale podczas skoku odpadła temu 
białemu lalusiowi podkowa. Biały rycerz po wszystkim podniósł ją mie-
czem, coś tam mu się z tego miecza po drodze wyszczerbiło i uczynił 
go herbem miasta na pamiątkę tego wyczynu. Poślubił oczywiście córkę 
starosty, a miasteczko nazwali Skoki.

Kusy skończył opowiadać swoją, nieco pokręconą, wersję legendy 
o Skokach w chwili, gdy znaleźli się przed bramą czerwonego kościoła.

— Zobaczmy, jaki jest w środku — zaproponowała Pchełka.
— Nie ma takiej potrzeby — wzdrygnął się konik. — Pokażę wam 

ten herb, widzicie? Tutaj wisi.
— O, podkowa, a w środku niej fragment miecza… W kształcie krzy-

ża. — Arbuz wpatrzył się w niebiesko-żółte insygnia miasta.
— No przecież mówiłem, że mu się odłamało… — odparł niechęt-

nie Kusy. — Jedziemy dalej.
— Hej, a ja pamiętam, że w Skokach stoi jeszcze jeden piękny ko-

ściół, z murem pruskim, na szlaku kościołów drewnianych — przypo-
mniała sobie Pchełka. — Kościół Świętego Mikołaja, jest bardzo stary!
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— Chodźmy tam, skoro już tu jesteśmy — ucieszył się Arbuz.
— Nie ma takiej potrzeby — powtórzył przez zęby Kusy, a potem par-

sknął, jakby strzeliły iskry, i nie wiedzieć jakim sposobem w tej samej se-
kundzie Pchełka z Arbuzem znaleźli się na grzbiecie. — Jedziemy dalej!

I znów pognali galopem przed siebie i na oślep. Na oślep, bo przez 
zawrotną prędkość łzy rozmazały moim przyjaciołom wzrok. Ale Kusy 
najwyraźniej świetnie wiedział, dokąd zmierza. Zatrzymał się już po 
chwilce. Okazało się, że przez kilkadziesiąt sekund zdążyli pokonać pra-
wie czterdzieści kilometrów i znaleźli się w mieście Gołańcz. Ta niewiel-
ka miejscowość na północnym krańcu Wielkopolski ma długą i barwną 
historię (pewnie nie wiecie, że pierwsze ślady osadników w tym miejscu 
sięgają aż epoki kamienia gładzonego, czyli blisko sześciu tysięcy lat 
wstecz!). Pchełka i Arbuz od dawna mieli Gołańcz na swojej liście miejsc 
do odwiedzenia, ze względu na zabytkowy dworzec z przełomu wieków 
(a jak wiecie, moi przyjaciele są częstymi bywalcami dworców…), forty-
fikacje z czasów drugiej wojny światowej, ale przede wszystkim pragnęli 
zobaczyć ruiny zamku rycerskiego z piętnastego wieku, stojące w sa-
mym sercu miasteczka. I tutaj właśnie, u stóp średniowiecznego zamku, 
zatrzymał się Kusy.

— Jesteśmy. Za chwilę przyjdzie moja znajoma, jeśli pozwolicie, 
chciałbym się tylko przywitać i pojedziemy dalej — powiedział Kusy.
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— Ten zamek ma zdzi-
wioną minę — zauważył 
Arbuz, przypatrując się 
wieży, jedynej pełnej kon-
strukcji wśród ruin.

Faktycznie, jedna ściana 
wieży, za sprawą kształ-
tu otworów okiennych, 

wyglądała jak zdzi-
wiona twarz. Kusy 

uśmiechnął się po-
nuro i powiedział:

— To nie jest 
zdziwienie. Za-
mek zamarł 

w przerażeniu. 
W kółko 
wspomi-
na śmierć 

pięknej 
Hanki.
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— Jak to? — zainteresowała się Pchełka, która lubi mroczne historie.
— Moja znajoma przyjdzie za chwilę, ale chyba zdążę opowiedzieć 

wam tę legendę… — stwierdził Kusy i skinął łbem w stronę ruin. — Kie-
dyś mieszkał tutaj starosta z piękną córką.

— Ten sam co w Skokach? — zgadywał Arbuz.
— Nie, zupełnie inny. He, he, he, ten miał większego pecha. Żył 

w czasach potopu szwedzkiego i wraz ze swoimi ludźmi zmuszony był 
bronić miasta przed najazdem Szwedów. Szło im zresztą całkiem nieźle. 
Widzicie te resztki grubych murów? Kiedyś to była trudna do zdoby-
cia twierdza. W końcu jednak wyczerpały się zapasy jedzenia i prochu. 
Chcąc ratować mieszkańców grodu, starosta poddał się. Licząc na to, 
że najeźdźcy opanują zamek, a jego poddanych puszczą wolno, spuścił 
zwodzony most i stanął oko w oko z wrogiem. Obok starosty stanęła 
jego dzielna córka, Hanka, która wcześniej zagrzewała wojów do walki. 
Gdy Hankę ujrzał dowódca szwedzkiej armii, z miejsca się zakochał. 
Obiecał puścić wolno wszystkich jeńców, pod warunkiem że Hanka opu-
ści zamek (i zapewne wyjedzie z nim na północ). Dziewczyna jednak nie 
chciała oddać się w obce ręce. Zamiast wyjść przez zamkową bramę, 
opuściła twierdzę… skacząc z okna do jeziora. W ten sposób uratowała 
swoich ludzi, szwedzki dowódca bowiem musiał dotrzymać obietnicy, 
a sama zginęła, by…



216

Kusy urwał nagle opowieść i spojrzał w stronę wody. Uśmiechnął się 
szeroko.

— Tutaj przerwę, moja znajoma przyszła.
Pchełka i Arbuz spojrzeli w tamtą stronę, ale poza dziwną, bladoró-

żową mgiełką niczego nie dostrzegli. Mgiełka zaczęła sunąć w ich kie-
runku. Po chwili przybrała kształt kobiety. Arbuz zbladł.

— Haneczka! — zarżał wesoło Kusy. — Przejeżdżałem akurat i wpa-
dłem spytać, co u ciebie!

Duch kobiety skinął nieznacznie głową i rozpostarł ręce w bezrad-
nym geście.

— Czyli po staremu — domyślił się Kusy. — A nie chcesz aby do nas?
Duch kobiety zdecydowanie pokręcił głową.
— Tak, wiem, pytam cię o to tysięczny raz — westchnął Kusy. — 

Ale po prostu nie mogę zrozumieć, że wolisz tkwić w tym jeziorze za-
miast bawić się z nami! Mamy wielki wybór rozrywek dla takich jak ty, 
Hanula!

Duch znów pokręcił głową i pokazał na zamek.
— Kochasz ten ruiny, co? — domyślił się Kusy. — A one kochają cie-

bie. Zastygły w przerażeniu, gdy skakałaś z okna, he, he, he.
Po plecach Arbuza przebiegł zimny dreszcz, Pchełka gwałtow-

nie nabrała powietrza. Duch kobiety uniósł się nieznacznie nad wodę 
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i wyciągnął ramiona w stronę przerażonej wieży, ale w tym momencie 
bladoróżową mgłę zdmuchnął powiew wiatru. Wszystko zniknęło.

— No i proszę — mruknął koń — Zawsze to samo. Co za uparta 
dziewucha. Naprawdę to jest tysięczny raz, gdy zaproponowałem jej, by 
się do nas przeniosła, ale ona „nie” i „nie”.

— Do nas… czyli… dokąd? — zapytała niepewnie Pchełka.
— No jak to, do… Eeee… — zająknął się Kusy. — Nieważne! He, 

he, he! Jedziemy dalej!

Strzał iskier i moi przyjaciele mknęli jak wicher na końskim grzbie-
cie. I znów — nie minęła minuta, a koń zatrzymał się. Pchełka i Arbuz 
zaczęli się nawet przyzwyczajać do tego przedziwnego sposobu prze-
mieszczania. Nie da się ukryć, że był szybki i gdyby na co dzień mogli 
wędrować w takim tempie, zwiedziliby cały kraj w tydzień!

— Możemy to oczywiście załatwić — rzucił ni stąd, ni zowąd Kusy. — 
Ale takie szybkie tempo kosztuje. Potargujemy się?

— O czym ty mówisz? — zdziwił się Arbuz.
Koń wyraźnie się zmieszał.
— Ja?! Coś ci się chyba zdawało, he, he, he! Patrzcie! — zakrzyknął. 

— Oto grobowiec rotmistrza Łakińskiego!
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— Wygląda jak piramida — zdziwiła się Pchełka.
— Prawda! W dodatku rotmistrz postawił go sobie… za życia! I za-

łożył się z nami, eeee, to znaczy, tak sobie wymyślił, że gdy grobowiec 
osiągnie wysokość prawdziwej piramidy, wtedy Polska odzyska niepod-
ległość. I wiecie co? Wygrał zakład! Choć nie jestem pewien, czy teraz 
nie żałuje. Spytamy go? — zaproponował Kusy.

— Kogo? — zapytali naraz Arbuz i Pchełka.
— Rotmistrza Łakińskiego!
— Ale on przecież nie żyje…
— No i co z… — Kusy urwał. — A, tak, racja, nie żyje, więc nie mo-

żemy go zapytać, no pewnie, och, ja głupi.
Arbuz spojrzał na Pchełkę, Pchełka na Arbuza. Przedziwny jest ten 

czarny konik.
— A tak w ogóle to są Łaziska. I tam dalej jest taki kamienny słup, 

co to myśleli, że Łakiński pochował tam konia, a to tylko dwustuletni kie-
runkowskaz, widzicie? A konia pochował gdzie indziej, dokładnie wiem 
gdzie! — pochwalił się Kusy.

— Ciekawe… — rzekła uprzejmie Pchełka, która nagle zatęskniła za 
słodkim nicnierobieniem w parku. — Arbuz, nie sądzisz, że zrobiło się 
późno?



219

— Tak, chyba powinniśmy wrócić na kolację. — Mój przyjaciel bar-
dzo ochoczo przyznał jej rację.

— Nic podobnego! — parsknął koń. — Nie pokazałem wam jeszcze 
najważniejszego! Na grzbiet!

Kusy fiknął w powietrzu kopytami i Arbuz z Pchełką znów podskaki-
wali na końskim zadzie. Jak on to robił?

Tym razem galopowali nieco dłużej. Gdy w końcu czarny koń się za-
trzymał, zmierzchało.

— Atanazyn — powiedział Kusy. — Tu się pożegnamy.
Stali nieopodal olbrzymiego głazu o nietypowym kształcie.
— Jaki dziwny kamień! — zdumiała się Pchełka. — Wygląda jak… 

wielki kielich?
— Barszczówka — podsunął Arbuz.
— To grzyb! — strzeliła Pchełka.
— To głowa E.T.! — zaproponował Arbuz, który lubi filmy o kosmitach.
— To karoca — powiedział spokojnie Kusy.
— To mały dinozaur! — rzuciła Pchełka.
— To karoca — powtórzył Kusy.
— No co ty, za mały na karocę. — Arbuz zbliżył się do głazu i zawy-

rokował. — To na pewno głowa E.T.
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Kusy obszedł powoli głaz, popatrzył w niebo i powiedział:
— Dawno temu przejeżdżał tędy imć Twardowski. Słyszeliście o nim, 

prawda?
— Tak, to ten z Krakowa, który teraz mieszka na Księżycu — odpo-

wiedział Arbuz.
— Ten sam. Jechał on sobie tędy do Nakła nad Notecią. Mówią, 

że jechał w ważnych sprawach. Czy grzany miód to ważne sprawy, nie 
mnie to oceniać. Ale jedyna droga przez bagna wiodła groblą nie-
opodal Szamocina. Czyli dokładnie tędy — opowiadał konik. — Twar-
dowski wytargował sobie, że szóstka najsilniejszych diabłów zmieni się 
w czarne konie i szybko jak błysk dowiezie go na miejsce. Piekielne 
konie pędziły jak wicher, ciągnąc za sobą karocę z mistrzem Twar-
dowskim. Ale droga była długa i świt ich zastał o, dokładnie tutaj. 
W pierwszych promieniach słońca dał się zauważyć lichy, przydrożny 
krzyż. Mistrz w odruchu przeżegnał się, tfu!, a wtedy… sześć czarnych 
koni na powrót zmieniło się w diabły, a w karocę, bams!, trafił piorun 
i stała się tym oto kamieniem.

W tym samym momencie na niebie błysnęło. Zapachniało siarką. 
Pchełka zadrżała. Arbuz przytulił się do niej.

— Kusy… A właściwie dlaczego… ty nas tu przywiozłeś? — spytała 
cichutko.
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Koń nie odpowiedział. Patrzył na moich przyjaciół złowrogo, spode łba, 
a potem zarżał przerażająco niskim głosem. Zapadła głucha cisza. Nagle 
znów błysnęło, huknęło i w świetle gromu kamień na mgnienie oka zmienił 
się w złoconą karocę. Nie minęła sekunda, a wszystko wróciło do normy.

Kusy parsknął szczerym śmiechem.
— He, he, he, he, he, he, he! Ale macie miny! — rżał radośnie. — 

Przyjaciele! Ja się tylko z wami droczę! Pomogliście mi, wyjęliście bole-
sny cierń, nie zabiorę waszych dusz!

— Nie zabierzesz naszych dusz, to bardzo miło z twojej strony… 
A kim ty tak właściwie, znaczy… — zaczął drżącym głosem Arbuz.

— Jeszcze się nie domyślasz? — Kusy błysnął czarnym okiem, strze-
liły iskry i nagle stanął przed nimi niewielki diabeł. Miał skręcone jak 
u starego kozła rogi, ostre jak szpilki żółtawe ząbki, srebrne kopyta 
i niemożliwie długi, chyba dwumetrowy ogon zakończony pędzlem jak 
u krowy.

Arbuz próbował przypomnieć sobie, jak się oddycha, Pchełka wpa-
trywała się w diabełka jak w malowane wrota, a Kusy rechotał wyraźnie 
zadowolony z wywołanego efektu.

— Mam nadzieję, że wycieczka wam się podobała! — rzucił lekko 
i dodał już poważnie: — Dodacie ją do książki.

— Do jakiej książki?



— Tej, którą wasza pani napisze za jakiś czas. A rozdział o Kusym 
niech zacznie się tak: „To nie był dobry pomyyyyysł! — wrzasnęła Pcheł-
ka, zaciskając załzawione oczy”. Może być? Tak będzie bardzo drama-
tycznie. Ludzie lubią, jak jest bardzo dramatycznie, he, he, he — stwier-
dził diabełek i tryknął rogami w pustkę. — No, kochani, na mnie już 
pora, jeśli zostanę tutaj dłużej, zaczniemy się targować, a tego woleliby-
ście uniknąć. Dziękuję za uwagę, reklamacji nie uwzględnia się! Wiozło 
się was lepiej niż tego grubasa Twardowskiego! Cześć!

Znów huknęło, błysnęło i diabełek zniknął. Ziemia pod stopami mo-
ich przyjaciół zrobiła się gorąca.

— I to by było na tyle słodkiego nicnierobienia — powiedziała ponu-
ro Pchełka do schowanego między jej łapami Arbuza. — Musimy stąd 
jakoś wrócić do domu…

Moi przyjaciele niewiele opowiedzieli mi o tej przygodzie. Nie musieli. 
Gdy nadszedł właściwy moment, dziwnym trafem sama opowiedziała mi 
się w głowie. Znikąd pojawiły się słowa: „To nie był dobry pomyyyyysł!”.

Ręka zaczęła pisać.
Skończyła nad ranem.
Jak to się stało?



 Biedny Miki  
 z dziurą w brzuchu
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Kilka dni temu Pchełka i Arbuz dostali list. I nie pisałabym o tym, po-
nieważ Arbuz i Pchełka dostają kilka listów dziennie. Ale list, który przy-
szedł kilka dni temu, jest wyjątkowy. Bo w kopercie zamiast miłych słów 
— tych niemiłych im nie pokazuję, bo oboje są wrażliwcami — a więc 
zamiast miłych słów w środku była… Zosia. Zosia w błękitnej sukience, 
na bosaka, ściskająca w dłoniach szmacianą lalkę. Pchełka otworzyła 
kopertę nożem do papieru, a wtedy Zosia wyskoczyła z piskiem.

— Uważaj, bo mnie skaleczysz! — zawołała i wygładziła fałdki su-
kienki. — Jejciu, ależ się pogniotłam… Okropnie niewygodnie podró-
żuje się pocztą, gdybym tylko wiedziała wcześniej, wysłałabym się ma-
ilem, tylko musiałabym najpierw znaleźć skaner, chociaż to podobno 
niebezpieczne i można dożywotnio stracić kolor, tak mówiły wiedźmy, 
ale co one tam wiedzą, znają się tylko na czarach, nie na nowoczesnej 
technologii…
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Zosia nie przestawała trajkotać, a Arbuz 
i Pchełka wpatrywali się w nią z osłupie-
niem. Po chwili dziewczynka zorientowała 
się chyba, że moi przyjaciele nic z tego 
trajkotania nie rozumieją, bo parsknęła 
śmiechem i przedstawiła się.

— Jejciu, przepraszam! Jestem Zosia 
— dygnęła i zamilkła, jakby to miało 

wszystko wyjaśnić.
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— Arbuz — przedstawił się Arbuz.
— Pchełka — przedstawiła się Pchełka.
— Wiem! Jejciu, czy wy wiecie, jak się cieszę, że w końcu was po-

znałam?! Słyszałam, że jesteście najlepszą parą detektywów w okolicy, 
i jestem absolutnie przekonana, że potraficie odnaleźć biednego Mikie-
go, och, biedny Miki, tak mi go żal, ci paskudni Krzyżacy, gdybym tylko 
wiedziała, jak mu pomóc, żeby się tak na wszystko nie wściekał, to bym 
z nim sobie porozmawiała! Niestety, najczęściej jest nierozmawialny, bo 
lata sobie gdzieś nad moją głową i tylko wiedźmy rozmawiają z nim 
twarz w twarz, ale nawet one nie traktują go serio, och, biedny Miki! 
— Dziewczynka skończyła trajkotać i wyszczerzyła zęby w uśmiechu. — 
Pomożecie mi go odnaleźć, prawda?

Pchełka i Arbuz zgodzili się z marszu, tuż po tym, jak Zosia nazwała 
ich najlepszymi detektywami w okolicy. Teraz tylko pozostało dowiedzieć 
się, kim właściwie jest Zosia, kto to jest biedny Miki, dlaczego zaginął 
i o co właściwie w tym wszystkim chodzi!

Zosia w wielu szybko wyrzucanych z siebie słowach wyjaśniła im, że 
ona, Miki, wiedźmy i nawet ci paskudni Krzyżacy to bohaterowie olbrzy-
miego muralu, który zdobi ścianę sali widowiskowo-sportowej w mia-
steczku Pyzdry. Mural namalował kilka lat temu Radek Barek (możecie 
znać inny jego mural, słynne domy na poznańskiej Śródce). Malowidło 
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w Pyzdrach w genialny sposób przedstawia siedemset pięćdziesiąt lat 
historii tego królewskiego miasta. A Miki to właściwie nie jest Miki, tyl-
ko duch plebana Mikołaja z Biechowa. Maleńki duszek unosi się nad 
budynkami na muralowym niebie, a w brzuchu ma… no cóż. W brzu-
chu ma pokaźnych rozmiarów dziurę. Podobno bardzo dużo zrzędzi, 
marudzi i się wścieka, a przy tym od czasu do czasu znika bez śladu. 
Postaci z muralu przyzwyczaiły się do tych zniknięć, ale tym razem Mi-
kiego nie ma już trzy dni… Początkowo wszyscy odetchnęli z ulgą (bo 
Miki potrafił być naprawdę męczący), jednak teraz martwią się, czy nic 
mu nie jest i czy któryś z mieszkańców Pyzdr w końcu nie zorientuje się, 
że jedna z postaci obrazu gdzieś sobie poszła! Krzyżacy powiedzieli, że 
Radek Barek na pewno wtedy namaluje im nowego Mikiego. I jeśli ten 
pierwszy w końcu wróci, to będzie ich dwóch. A z dwoma marudzącymi 
Mikołajami to już chyba nikt nie wytrzyma…

Tak mniej więcej wyglądała opowieść Zosi. A sama Zosia namalo-
wana jest na samym dole muralu, w bramie murów miejskich. Mówi, 
że Radek Barek stworzył ją właśnie po to, żeby dużo gadała… I gada. 
Dużo. Całą drogę do Pyzdr, którą moi przyjaciele pokonali półlegalnym 
autostopem (zupełnie legalny byłby wtedy, gdyby kierowcy wiedzieli, że 
na podłodze przy tylnych siedzeniach wiozą troje pasażerów).
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Zosia trajkotała całą podróż.
— Zawsze jeździcie cudzymi samochodami? Jejciu, to musi być 

wspaniałe tyle podróżować, prawda? Gdybym miała trzy wymiary tak 
jak wy, tobym nic tylko podróżowała! Ale rozumiecie, jak się jest pła-
skim rysunkiem, to trzeba bardzo, bardzo, bardzo na siebie uważać, 
mogłabym się na przykład podrzeć, rozmazać, pognieść, zarysować, 
poplamić, wyblaknąć… To w zasadzie jest absolutnie przerażające, że 
czyhają na mnie same niebezpieczeństwa. Na szczęście jestem ogrom-
nie odważna i to ja, sama jedna, zdecydowałam się pomóc biednemu 
Mikiemu! Chociaż przecież wiedźmy mają swoje latające miotły, Krzyża-
cy za to są ode mnie o wiele, wiele więksi, ale przecież Krzyżacy w spra-
wie biednego Mikiego nie kiwnęliby palcem! Powiem wam, tak między 
nami, że oni to się chyba nawet trochę cieszą, że biedny Miki zniknął. 
Uwierzycie?! Są dla niego naprawdę nieuprzejmi, podejrzewam, że to 
jakieś bardzo dawne historie z przeszłości, podobno kiedyś prowadzili 
nawet ze sobą prawdziwą wojnę! No ale w każdym razie nasz mural 
bez Mikiego jest o wiele mniej tajemniczy i nawet moim skromnym zda-
niem taki trochę nudny, bo przecież… Kuźnia!

— Kuźnia? — spytała wyrwana z zamyślenia Pchełka.
— Kuźnia! — krzyknęła Zosia raz jeszcze. — Musimy tu wysiąść!
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— Ale to jeszcze nie są Pyzdry — zauważył Arbuz.
— Wysiadka! — rozkazała dziewczynka i wyfrunęła przez uchyloną 

szybę auta.
Wiatr poniósł ją na drugą stronę drogi. Pchełka szczeknęła dono-

śnie, na co zszokowany kierowca zahamował z piskiem opon (nie mu-
szę wam chyba mówić, jakie to niebezpieczne i żeby nigdy nie szczekać 
znienacka w cudzym aucie?). Moi przyjaciele wyskoczyli z samochodu 
i popędzili za rysunkową Zosią. Dziewczynka zawisła na gałęzi młodej 
brzózki. Gdy tylko Pchełka zdjęła ją ostrożnie z drzewa, Zosia wróciła 
do mówienia.

— Och, przepraszam, że was tak zaskoczyłam tym nagłym wyfrunię-
ciem, ale na śmierć zapomniałam o starej kuźni pana Janusza! Przecież 
tam może być nasz biedny Miki!

Nieopodal drogi prowadzącej do Pyzdr stoi sobie niepozorna chat-
ka. Wystarczy zjechać w lewo z głównej drogi we wsi Kołaczkowo, prze-
jechać kilometr i za sprawą pewnego przemiłego starszego pana — Ja-
nusza Szkudlarka — przeniesiemy się w czasie wstecz o niemal sto lat! 
Kuźnia to miejsce, w którym dawno temu podkuwało się konie. Stara 
kuźnia za Kołaczkowem jest ostatnim w pełni zachowanym i wyposa-
żonym budynkiem w naszej okolicy. Możecie przekonać się, jak ciężko 
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pracował kowal, możecie dotknąć olbrzymiego, skórzanego miecha 
(jest wielkości kucyka!), który połączony rurą z piecem dmuchał i pod-
sycał ogień… Na poczernionych sadzą ścianach kuźni wiszą narzędzia 
kowalskie i ręcznie kute podkowy (każdy koń dostawał taką podkowę na 
wymiar, a na przykład te kulejące miały na podkówkach wykuwane spe-
cjalne obcasiki). Możecie uderzyć ciężkim młotem w kowadło, a także 
pokręcić ręcznym żarnem do mielenia zboża (ciekawe, czy starczy wam 
sił!). Pan Janusz opowie wam o sposobach uspokajania konia, gdy jest 
podkuwany, a także o tym, jak konie chodząc w kółko, mieliły zboże. Po-
każe wam służącą do tego skomplikowaną maszynę. Ale kim właściwie 
jest pan Janusz? To syn Władysława, mistrza kowalskiego, który podku-
wał tu konie przez blisko pół wieku! Pan Janusz nie tylko zachował starą 
kuźnię w niezmienionym stanie, ale także przerobił murowaną oborę na 
osobiste muzeum! Za zdobionymi w przepiękne okucia drzwiami (które 
dawno temu wykuł oczywiście jego ojciec) zobaczycie skarby sprzed lat, 
które pan Janusz gromadzi i opowiada o nich z wielką czułością. Stu-
letnie wózki dziecięce, wagi spożywcze, garnuszki, kubeczki, maszynki 
do kawy, do zboża i takie bardzo skomplikowane do kręcenia śmietany, 
wagi spożywcze, buty, kapcie, wiatraki z zapałek i starutki pluszowy pies 
Maciej — to wszystko odkryjecie w gospodarstwie pana Janusza w po-
łowie drogi między Kołaczkowem a Żydowem. Do kuźni bardzo lubił 
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wpadać Miki. Często powtarzał, że historyczny spokój tego miejsca wy-
pełnia pustkę w jego wnętrzu. Co w przypadku posiadacza olbrzymiej 
dziury w brzuchu nabierało dodatkowego znaczenia.

— Byłam tutaj raz — mówiła Zosia, fruwając po wnętrzu kuźni i za-
glądając we wszystkie zakamarki — właśnie z Mikim. Wiecie, Miki nie 
lubi, gdy mówimy do niego Miki, wolałby „panie starosto” lub „jego 
świątobliwości Mikołaju z Biechowa”… Miki w ogóle nie lubi wielu rze-
czy i zawsze ma skwaszoną minę. Ale tutaj, w starej kuźni, po raz pierw-
szy zobaczyłam, jak się uśmiecha. To było wtedy, gdy z obory wyszedł 
do nas ten pluszowy stary misio, jak mu było…

— Maciej. — Za ich plecami odezwał się ktoś miękkim głosem. — 
I nie misio, a pies. Mam ponad pięćdziesiąt lat, a Mikiego znam ledwo 
trzy, ale bardzo go polubiłem. Zawsze potrafił podnieść mnie na duchu, 
taki serdeczny z niego człowieczek… Wiem, kim jesteś, dziewczynko. 
Żalił się na was — dodał Maciej z wyrzutem.

— Och, na pewno! Miki żali się na wszystko — stwierdziła pogodnie 
Zosia.

— Nie było go tutaj ostatnio? — spytał Arbuz.
Maciej pokręcił smutno głową.
— Dawno człowieczka nie widziałem. Pozdrówcie go ode mnie, jeśli 

się spotkacie.
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— A może wiesz, gdzie powinniśmy go poszukać? — zapytała Pchełka.
Maciej rozłożył bezradnie łapy.
— Może opowiadał o czymś lub o kimś? Może kogoś się bał albo 

przed czymś uciekał? — dopytywała Pchełka.
— Mikołaj bardzo lubi konie. Dużo o nich ostatnio opowiadał — odparł 

Maciej po namyśle. — Jeden z koni to podobno jego najlepszy przyjaciel…
— Miki ma przyjaciela? — zdziwiła się Zosia.
— Niejednego, dziewczynko — odparł Maciej. — Ja sam się do nich 

zaliczam.
— Wie pan może, jak nazywa się ten koń? — zapytał Arbuz, które-

mu ogromnie podobała się rola detektywa.
— Nie… — odparł Maciej smutno. — Ale jeździ na nim jakiś bardzo 

religijny pan… Bolesław chyba mu na imię…
— Bolesław Pobożny! — krzyknęła Zosia. — Wiem, o kogo chodzi! 

To pomnik króla, założyciela miasta! Na pyzdrskim rynku!
— Pyzdrskim… pyzdrskim… — powtarzał z upodobaniem Arbuz, 

który uwielbia zabawne słowa.
— Dziękujemy! — powiedziała Pchełka. — Złożymy mu wizytę.
— Mam nadzieję, że z Mikołajem wszystko w porządku… To bardzo 

wrażliwy i kruchy człowieczek, ostatnio wydawał mi się wyjątkowo roz-
darty… — zauważył pluszowy pies.
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— Rozdarty?! Och, niedobrze! — zmartwiła się Zosia. — Znajdźmy 
go i to szybko!

Przed Pyzdrami moi przyjaciele wraz z Zosią zatrzymali się jeszcze 
przy dawnej granicy zaborów. Bo właśnie przez niewielkie Pyzdry prze-
biegała granica między zaborami — pruskim i rosyjskim. Dziś stoi tam 
oryginalny kamień graniczny z 1817 roku oraz drewniane postaci dwóch 
wartowników w budkach strażniczych, wyrzeźbione przez lokalnego ar-
tystę Marka Nuszkiewicza. Arbuz stwierdził, że detektywi powinni wypy-
tywać wszystkich, którzy mogą coś wiedzieć, a przecież wartownicy stoją 
tu dzień i noc i jeżeli przelatywał tędy mały płaski człowieczek z dziurą 
w brzuchu, to musieliby to zauważyć.

— Stój, kto idzie! — zawołał z rosyjskim akcentem pierwszy ze straż-
ników.

— Jaaa, kto idzie! — zawołał ten drugi, z niemieckim akcentem.
— Dzień dobry, czy nie widzieli panowie… — zaczęła Pchełka.
— To ja się pytam, kto idzie, nie ty, giermańcu, daaa?! — zawołał 

pierwszy wartownik.
— Ja też się pytam, i to głośniej, ty ruska swołoczy! — zakrzyknął drugi.
— Ja ci dam, swołoczy, zakuty łbie! Paszoł na swoją stronę! — od-

krzyknął mu pierwszy.
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— A ty won mi do swoich, jaaa? Granica to granica! — wrzasnął 
drugi.

— Ale tutaj już nie ma granicy… — zaczął Arbuz, jednak wartownicy 
go nie usłyszeli.

— Widziałem, jak w nocy wykopałeś od nas ziemię i przerzuciłeś na 
waszą stronę! — krzyknął pierwszy strażnik. — Oddawaj naszą ziemię, 
daaa?!

— To nasza ziemia, jaaa? Z daleka widać, że to pruska, zdrowa zie-
mia, nie to co ta wasza ruska piaszczysta gnojowica — pieklił się drugi 
wartownik.

— Gnojowica, daaa?! Tak o naszej słodkiej ojczyźnianej ziemi śmie 
mówić giermaniec?!

— Gnojowica to bardzo żyzna i dobra ziemia… — wtrąciła Pchełka.
— Tak mówię i wiem, co mówię! To nasza ziemia, jaaa?!
— Zrozum, że nasza, daaaa?!
— Nasza!
— Nasza!
— Przepraszam panów, ale tu wszędzie od dawna jest nasza ziemia, 

polska — wtrąciła wesoło Zosia.
Wartownicy popatrzyli na nią z wysoka, a potem naraz wyszli ze 

swoich budek.



— Wojna! — zawołał pierwszy.
— Wojna! — zawtórował mu drugi.
Po czym… rzucili się na ciebie z pięściami.
— Oni tak zawsze — westchnęła Zosia i ruszyła przed siebie w pod-

skokach. — Jak dzieci. Chodźmy do miasta.
Moi przyjaciele podążyli za nią, zostawiając za sobą kotłujących się 

strażników.
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Bolesław Pobożny drzemał na swoim rumaku w samym środku pyz-
drskiego rynku. Przedziwnego rynku, w samym bowiem jego środku 
zamiast ratusza był mały zielony park. Gdybyście zawędrowali kiedyś 
tutaj, koniecznie zwróćcie uwagę na dwa bardzo stare domy — jeden 
z ciemnego drewna, a drugi, pięknie odrestaurowany, drewniano-mu-
rowany dom z tak zwanymi podcieniami, czyli jakby pierwszym piętrem 
wiszącym nad tarasem i podpartym drewnianymi słupami. Ten drugi 
zbudowany został w 1768 roku! Ale, ale, wróćmy do królewskiego ru-
maka. Gdy Pchełka, Arbuz i Zosia zbliżyli się do niego, wierzgnął prze-
straszony, niemal wybudzając drzemiącego króla.

— Pssst! Kto mnie straszy?! — syknął koń. — Wiecie, co by się stało, 
gdyby król się teraz obudził?!

— Nie — powiedział zaciekawiony Arbuz.
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— Zacząłby te swoje niekończące się wspominki! „A jakie te Pyzdry 
były kiedyś potężne i znaczące, a jaki to kiedyś w tych Pyzdrach stał za-
mek, a jak to się kiedyś te Pyzdry liczyły w kraju, a jaki to kiedyś w tych 
Pyzdrach był handel…”. I tak od rana do nocy!

— Faktycznie kiedyś Pyzdry były takie ważne?
— Były! Ale jakie to ma teraz znaczenie?! — spytał rozgoryczony ru-

mak. — Czy mi przeszkadza, że to takie spokojne, urokliwe miasteczko? 
Czy mi przeszkadza, że nie muszę stawać w boje i bronić zamku przed 
napaściami? Czy mi przeszkadza ten miły cień drzew i soczysta zielona 
trawka do skubania?! Nie! A wiecie, co mi przeszkadza?

— Nie — powtórzył Arbuz.
— Wspominanie tego, co było i nie jest! Trzymanie się kurczowo 

przeszłości! — Koń z tych emocji potrząsnął łbem tak mocno, że Bole-
sław Pobożny chrapnął, sapnął… i się zbudził.

— Aaaa! Oooo! Ładować trebusze! Stawiać palisady! W górę most! 
— pokrzykiwał rozbudzony ze snu król, nim zorientował się, gdzie, 
a właściwie kiedy, jest.

— No i masz — mruknął koń.
Król rzucił okiem na przybyszów i uniósł przyłbicę.
— Aaaa, goście! — ucieszył się. — W końcu to upadające, nic nie-

znaczące miasteczko odwiedzili jacyś goście, no, no! Tylko po co?
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— To miasteczko jest bardzo ładne i wiele znaczy dla co najmniej 
trzech tysięcy ludzi, którzy w nim mieszkają — zauważyła Pchełka.

— Szukamy Mikiego. — Arbuz przeszedł do konkretów — to znaczy 
plebana Mikołaja z Biechowa, a w zasadzie jego ducha… Takiego ma-
lutkiego… namalowanego… Z dziurą w brzuchu…

— Co wy mi tu, żarty z króla?! — żachnął się Bolesław.
— Znam Mikiego — odparł nieoczekiwanie rumak. — To mój ser-

deczny przyjaciel. Tylko dzięki niemu nie zostawiłem tego królewskiego 
zrzędy, którego wożę.

— Cooo?! — uniósł się król.
— A tak, Bolek, właśnie tak. Możesz podziękować Mikiemu, że jesz-

cze tu jestem. Nauczył mnie patrzeć na świat pozytywnie.
— Kto, Miki?! Pozytywnie? To musi być jakieś nieporozumienie… — 

stwierdziła Zosia. — Miki to największa maruda, jaką znam!
— Może tylko w twoim towarzystwie — zauważył król.
— Co masz na myśli? — spytał koń.
— Nic takiego — odparł Bolesław. — Nie widzieliśmy go tutaj, niestety.
— To prawda — przyznał koń. — Miki dawno już mnie nie odwie-

dzał. Czy coś mu się stało?
— Mamy nadzieję, że nie — powiedziała Pchełka. — Zaginął, szu-

kamy go.
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— Jesteśmy detektywami — dodał z dumą Arbuz.
— Zaginął?! Mam nadzieję, że nie poszedł… — Rumak urwał za-

kłopotany.
— Dokąd? — spytała zaniepokojona Zosia.
— Wspominał ostatnio, że czuje się pusty w środku… Nie czuł się 

najlepiej na muralu. Mówił coś o wodzie, że patrzy na nią i ma wraże-
nie, że ona go wypełni… Nie wiedziałem, co… — Koń otworzył szeroko 
oczy. — Mówił o rzece! On chciał rzucić się do rzeki!

— Nie! — jęknęła Zosia.
— Nie rozumiałem go, nie wiedziałem, co ma na myśli, gdybym 

wiedział…!
— Bardzo nam pomogłeś, koniku — rzekła Pchełka. — Prędko! Na 

przystań!
— Poszedłbym z wami, ale musielibyście wykręcić mnie z tego coko-

łu — powiedział rumak.
— Nie ma czasu! Zostańcie tutaj, może Miki się pokaże! — rzucił 

Arbuz i popędził w stronę przystani.
— Widzisz, szkapo, dawniej pognalibyśmy z wiatrem wzdłuż zam-

kowych murów, kiedy to królewskie Pyzdry były najpotężniejszym gro-
dem… — zaczął Bolesław.

— Och, zamknijże się wreszcie — parsknął koń.
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I tak znów moi przyjaciele znaleźli się na Wielkiej Pętli Wielkopol-
ski… Warta na wysokości Pyzdr jest leniwa i malownicza. Płynie, klucząc 
niespiesznie, wycinając krętą ścieżkę wzdłuż zielonych zboczy. To wła-
śnie widziane z rzeki Pyzdry prezentują się najokazalej, przypominając 
o swej królewskiej przeszłości. Nasi przyjaciele nie mieli jednak czasu 
na podziwianie widoków. Bali się, że urokliwa rzeka dla namalowanego 
farbą fragmentu muralu może okazać się zabójcza.

— Miki?! — wołała Zosia.
— Panie Mikołaju?! — wołał Arbuz.
— Jego świątobliwości Mikołaju z Biechowa?! — wołała Pchełka.
Cała trójka bacznie wpatrywała się w taflę wody. Na szczęście (lub 

nieszczęście) nic nie wypatrzyli. Po chwili z szuwarów wyjrzała ku nim 
para wyłupiastych oczu.

— Czy ten wasz Miki ma dziurę w brzuchu? — spytał ropuch.
— Tak! — wykrzyknęli wszyscy troje.
— Aha. No to był tutaj. Wskoczył nawet do rzeki…
— Co? Nie! — krzyknęła Zosia.
— Luzik, laleczko, nic mu nie jest. — Ropuch mrugnął do Zosi. — 

Jak tylko znalazł się w wodzie, od razu wymiękł. Krzyczał, rzucał się, to 
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biedaka wyłowiłem. Idźcie do „Perkoza”, jak będziecie mieć szczęście, 
to go tam znajdziecie, bo się chłopaczek poszedł osuszyć.

Moi przyjaciele i Zosia zaraz skierowali się w stronę baru „Perkoz”.
— Dzięki, żabo! — rzucił Arbuz na pożegnanie.
— Luzik, arbuzik — odkrzyknął ropuch. — A jak spotkacie tę porce-

lanową żabcię ze schodów, pozdrówcie ją od ropucha, dobra?

Skąd ta żaba wiedziała, jak mam na imię? — zastanawiał się Arbuz, 
sącząc marchewkowy soczek. Nie zastali Mikiego w barze, za to bar-
manka okazała się miłośniczką świnek morskich i Arbuz dostał w pre-
zencie sok.

— Nie wiedziała, tak się po prostu mówi: „luzik, arbuzik” — wyja-
śniła Pchełka.

— Ładnie! — zauważyła Zosia. — Będę używać. Mogę też mówić 
„Pchełka, perełka”, chcesz, Pchełko?

— Będzie mi bardzo miło — odparła Pchełka — ale teraz już chodźmy.
Od barmanki dowiedzieli się, że po uprzednim wysuszeniu się pod 

łazienkową suszarką Miki poprosił barmankę o wyprasowanie. Niestety, 
kobieta nie miała pod ręką żelazka, więc Miki opuścił „Perkoza” suchy, 
ale pognieciony. Podobno udał się w górę ulicy Nadrzecznej, a więc 
w kierunku muralu.
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— Wraca do domu — ucieszyła się Zosia. — Wasza pomoc okazała 
się niepotrzebna!

— Tylko dlaczego chciał utopić się w rzece? — zastanawiała się 
Pchełka.

— Myślicie, że… chciał się utopić? — zapytał Arbuz cichutko.
— To by do niego pasowało — powiedziała smutno Zosia.
— Ale jego najbliżsi przyjaciele widzieli w nim radość — zauważyła 

Pchełka. — Tylko wy, postacie z muralu, mówicie, że jest zrzędą i maru-
dą.

— Nie wiem, czemu tak jest — odparła Zosia. — Może za szybko go 
oceniliśmy… Jejciu. Muszę z nim jak najprędzej porozmawiać!

Zosia puściła się przodem. Zatrzymał ją opryskliwy głos.

— A dokąd to się tak spieszymy bez pokłonu?!
— Nie mam teraz czasu, dajcie mi dziś spokój — odkrzyknęła Zosia, 

prześlizgnęła się po ścianie i pognała dalej w stronę muralu.
Arbuz i Pchełka nie mieli tyle szczęścia. Drogę zagrodził im porcela-

nowy rak, porcelanowa żaba i cały zastęp porcelanowych ryb. Mogli je 
przeskoczyć, ale bali się, że którąś nadepną i uszkodzą…
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— Stać! — rozkazał rak. 
— Widzę, że wykazujemy 
elementarny brak szacunku! 
Widzę, że nie znamy ety-
kiety! Widzę, że nie mamy 
pojęcia, z kim mamy do 
czynienia!
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— Wy nie macie? — spytał skołowany Arbuz.
— Wy nie macie! — zakrzyknęła porcelanowa żaba.
— Zaraz… To ciebie kazał pozdrowić ropuch! — ucieszył się Arbuz.
— Rzeczny plebs — prychnęła żaba z pogardą.
— Pokłon się należy! — wrzasnął rak.
— Pokłon! Pokłon! Pokłon! — zawtórowały porcelanowe rybki.
— Ale komu ten pokłon się należy? — chciała wiedzieć Pchełka.
— Nie wiemy…? Naprawdę nie wiemy…? — spytał rak.
— Nie wiemy, naprawdę nie wiemy — odparł coraz bardziej zirytowany 

Arbuz. — Dalej, pokażcie, komu mamy się kłaniać, i puśćcie nas w końcu!
Na tę prośbę wszystkie porcelanowe zwierzątka cofnęły się i usiadły 

na swoich miejscach, na stopniach stromych schodów. Schodów, które 
były jednocześnie schodami i… wielką, błękitną rybą! Nie pytajcie mnie, 
jak to możliwe, odwiedźcie Pyzdry i sami się przekonajcie.

— Pokłon przed Świętą Śniętą Rybą! Pokłon przed Świętą Śniętą 
Rybą! — pokrzykiwały zwierzątka u stóp schodów.

Święta Śnięta Ryba łypnęła na moich przyjaciół wielkim rybim 
okiem, a ci natychmiast się jej pokłonili, bo nigdy jeszcze nie widzieli 
takich cudów.

— Czy teraz możemy iść dalej? — spytał po chwili oszołomiony Ar-
buz.
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— Możemy — odparł łaskawie rak. — Pokłon został oddany.
Moi przyjaciele puścili się biegiem ulicą Nadrzeczną. Nie przystanęli 

przy muralowej łaźni, pod którą chichotała elegancka panienka, i nie 
odpowiedzieli na zaczepki zgryźliwego wojaka. Rzucili okiem na klasz-
tor, u którego stóp biegła droga i popędzili dalej. Trochę szkoda, że nie 
zatrzymali się w klasztorze na dłużej, bo mieści się w nim wspaniałe mu-
zeum, a i on sam wart jest zwiedzenia. Do niego przytulony jest kościół 
Ścięcia Głowy Jana Chrzciciela i już samo to jest godne uwagi, prawda? 
Ale rozumiem ich, detektywi muszą trzymać trop.

Minęli klasztor i stanęli pod dyskusyjnej urody salą widowiskowo-
-sportową. Bez wątpienia największą ozdobą budynku jest mural Radka 
Barka. Gdy Arbuz i Pchełka w końcu zatrzymali się tuż przy nim i zadarli 
do góry łebki, wprost nie mogli oderwać od niego oczu. Dopiero po 
chwili uzmysłowili sobie, czemu właściwie tu są, i rozejrzeli się w poszu-
kiwaniu Zosi i Mikiego.

Znaleźli ich zagadanych na krawężniku. Dosłownie „na”, bo wyglą-
dali, jakby ktoś ich tam narysował.

— A więc to wy jesteście tymi słynnymi detektywami. — Uśmiechnął 
się uprzejmie maleńki Miki.
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— To my. Napędziłeś nam niezłego stracha — mruknęła przyjaźnie 
Pchełka. — Myśleliśmy, że rzuciłeś się do rzeki.

— Ja? A skąd! To znaczy, właściwie tak, rzuciłem się… Ale nie po to, 
by się utopić! — Miki wyprostował się nagle. — Widzicie tę dziurę? Nie 
znoszę jej! To przez nią tak często dopada mnie uczucie pustki i rozdar-
cia! Zwłaszcza tu, wśród innych muralowych postaci, one wszystkie są 
takie wielkie, pełne i skończone! Krzyżacy drwią sobie ze mnie, wiedźmy 
omijają mnie wzrokiem, ty, Zosiu, ciągle tylko się nade mną litujesz… 
Wszyscy jesteście tacy duzi, piękni i skończeni! A ja co?! Farba się Radko-
wi skończyła? Ręka mu ścierpła? Pędzel złamał?! Dlaczego jestem niedo-
kończony? Pomyślałem sobie, dobra, nie ma co narzekać, to do mnie nie 
pasuje, trzeba samemu się dokończyć i już. Nikt tego za mnie nie zrobi, 
no nie? Od dawna wymykam się w poszukiwaniu odpowiedniej farby. 
Wiecie, sklepy dla plastyków, markety budowlane, prywatne remonty… 
Tu zamaluję, tam zaszpachluję, ale pomaga tylko na chwilę, potem swę-
dzi, łuszczy się i odpada. Pomyślałem, że jak się troszkę, no wiecie, roz-
moczę w Warcie, to rozetrę swoją własną farbę na to brakujące miejsce. 
Głupi pomysł, wiem, dobrze, że Krzyżacy tego nie słyszą, mieliby używa-
nie — powiedział Miki z przekąsem. — W wodzie prawie się rozpadłem! 
Gdyby nie ta żaba, nie wiem, co by było. To mnie otrzeźwiło. Wróciłem. 
Rozdarty i pusty, ale bezpieczny, na moim muralowym niebie…
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Miki westchnął i spojrzał smutno na mural. Z groty już zerkali na 
niego przyczajeni Krzyżacy, szykując pewnie kolejny niewybredny żart. 
Maleńkie wiedźmy paradowały dumnie na niebie, prezentując pełne 
kształty, rycerze flirtowali z panienkami… Miki zaczął wspinać się na 
swoje miejsce na muralu, w jego centralnej części na samej górze. 
Zosia pobiegła za nim, ale ona nie potrafi się wspinać. Pchełka za-
stanawiała się, co w takiej chwili mogłaby powiedzieć, a Arbuz zapa-
miętale studiował mapę muralu — tabliczkę z opisem ustawioną obok 
malowidła. W końcu zastrzygł uszami, podskoczył i zakrzyknął sam do 
siebie:

— Tak jest!
A potem bez pytania wspiął się na łepek Pchełki, skąd zawołał:
— Hej! Muralowe ludziki! Czy ktokolwiek z was pokwapił się, żeby 

przeczytać tę małą tabliczkę?!
— A po co? To miniaturka muralu, mamy nasz, prawdziwy i większy 

— prychnął jeden z Krzyżaków.
— A to szkoda, wielka szkoda! Bo gdybyście przeczytali, co tu jest 

napisane, to wiedzielibyście, że to w Pyzdrach po raz pierwszy w Polsce 
użyto broni palnej!

— No i brawo Pyzdry! — zakrzyknęła wiedźma. — A jak to się ma 
do nas?
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— A tak, że dziura w brzuchu Mikiego jest dziurą po kuli armatniej! 
Tej pierwszej! Pierwszej w Polsce! I to dlatego Miki jest główną i najważ-
niejszą postacią tego muralu!

Postaci zaczęły szeptać między sobą. Arbuz kontynuował:
— To właśnie on, pleban Mikołaj z Biechowa, namalowany jest 

obok najwyższej wieży królewskiego zamku! U samego szczytu muralu! 
A jego dziura to czyste dziedzictwo pyzdrskiej… pyzdrskiej… pyzdr-
skiej… ziemi!

Arbuz najwyraźniej bardzo upodobał sobie słowo „pyzdrski”. Ale 
jego przemówienie odniosło oczekiwany efekt. Postacie z muralu bar-
dzo przejęły się tym, że dziura w brzuchu może być dziedzictwem, i wy-
daje mi się, że od tej pory nieco inaczej będą traktować maleńkiego 
ducha plebana. Najważniejsze jednak, że sam Miki po przemowie Ar-
buza popatrzył w głąb siebie i po raz pierwszy w życiu nie dostrzegł 
pustki, tylko coś bardzo ważnego. Pamięć? Symbol? Duszę? Przyznam, 
że nie wiem, co dostrzegł, ale na dobre poweselał. Nie zrzędził i nie 
marudził, zaprzyjaźnił się z Zosią, wiedźmami i innymi bohaterami pyz-
drskiego muralu. Tylko na Krzyżaków spogląda krzywo, ale to przez 
jakieś ich dawne porachunki… W każdym razie u Mikiego wszystko do-
brze. A wymyka się już tylko w odwiedziny do rumaka i Macieja, swoich 
najlepszych kumpli.



Moi przyjaciele regularnie odwiedzają Zosię i Mikiego, lubią prze-
siadywać pod muralem i wyobrażać sobie, jak tu kiedyś było. Bardzo 
chętnie oddają też pokłony Świętej Śniętej Rybie, bo nigdy i nigdzie nie 
widzieli takich cudów…





 Pierwszy  
 w Historii  
 Sejmik
 czyli wyprawa do Kalisza
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— Kaliszanie kochają teatr — powiedziała Pchełka po ostatniej po-
dróży. Zabierałam się do jej opisania od dość dawna, ale wciąż nie mog-
łam wpaść na to, jak zrobić to najciekawiej. W końcu Pierwszy w Historii 
Sejmik Kaliskich Legend, Symboli, Postaci i Dwojga Niezwykle Pomocnych 
Podróżnych (w skrócie: PwHSKLSPiDNPP) zasługuje na jak najciekawszą 
formę! I to właśnie miłość do teatru kaliszan podsunęła mi pomysł, by ko-
lejną przygodę Pchełki i Arbuza opisać w żywej, teatralnej formie. A więc 
szykujcie się na ostre wymiany zdań i wartkie dialogi! No dobrze, będzie 
też kilka opisów, w końcu przepiękny Kalisz bardzo na nie zasługuje. 
No to zaczynamy!
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OSOBY DRAMATU:

PCHEŁKA — znacie ją świetnie. Pies rasy dobrze zmieszanej. Olbrzy-
mia. Kudłata. Odważna, mądra i radosna, moja przyjaciółka od lat.

ARBUZ — jego też znacie! Świnka morska, a raczej wilk morski, który 
nie wyrósł. Pulchniutki, towarzyski i zabawny… Oj. Arbuz, który czyta 
mi przez ramię, każe wykreślić słowo „pulchniutki”. Zamiast tego mam 
wpisać: dobrze zbudowany, przystojny, mężny, szlachetny… Może już 
starczy, co, Arbuz?

SZIRLEJKA — lalka z kaliskiej Fabryki Lalek i Zabawek Drewnianych 
Adama Szrajera. Wygląda zupełnie jak znana dziecięca aktorka sprzed 
lat — Shirley Temple. I prawdopodobnie myśli, że naprawdę nią jest. Jej 
ręcznie malowana twarzyczka stale się uśmiecha. To Szirlejka napisała 
do Arbuza i Pchełki z prośbą o pilne przybycie.

KRASNOLUDKI — siedmioro, z Koszałkiem-Opałkiem na czele. Nie 
wiem, czy wiecie, krasnoludki występują wyłącznie w siedmioosobowych 
składach. I zwykle mówią wszystkie naraz. Taka tradycja. Te konkretne 
pochodzą z bajki „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Napisała ją Ma-
ria Konopnicka, która dzieciństwo spędziła w Kaliszu.
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FORTEPIAN — instrument ze słynnej na cały świat Fabryki Fortepia-
nów i Pianin Calisia. Mówi niewiele. Ale może to i dobrze, bo jest nie-
przyzwoicie zarozumiały.

DOROTKA — nieszczęśliwa dziewczyna z Legendy o Dorotce. Nie-
gdyś jej zły ojciec zamurował ją w baszcie za to, że pokochała biednego 
szewczyka Marcinka. Dziś już Dorotka z legendy może swobodnie poru-
szać się po mieście, co zresztą z ochotą robi.

MARCINEK — wielka miłość Dorotki, ubogi szewc, który pokochał 
bogatą starościankę. W legendzie, uciekając przed strażnikami, rzucił 
się z murów miejskich i niestety zginął na miejscu. Teraz w postaci mo-
siądzowego posągu klęczy u stóp baszty z pantofelkiem w wyciągniętej 
dłoni. Troszkę mu się mieszają Dorotka z Kopciuszkiem, ale poza tym 
jest bardzo miły.

SERWETKA — okrągła, koronkowa przedstawicielka haftów kaliskich. 
Jest śliczna i bardzo urocza, ale nic nie rozumie.

ŻABY — o nich wiemy najmniej, bo milczą. A to za sprawą zaklęcia 
rzuconego ponad tysiąc lat temu przez Świętego Wojciecha, który nie 
mógł spać przez ich kumkanie. Od tej chwili wszystkie żaby w Kaliszu 
pozbawione są głosu. Co ewidentnie je wkurza.
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SCENA PIERWSZA

Miejsce akcji: Ratusz na Starym Rynku w Kaliszu. Budynek lekki, biały, 
ze wspaniałą wieżą, na którą można wejść krętymi schodami i podzi-
wiać widoki starego miasta.

A konkretnie, miejsce akcji: tajna sala pod mechanizmem zegara 
w wieży. Tak tajna, że nie mogę wam niestety powiedzieć, gdzie znajdu-
je się ukryte wejście.

SZIRLEJKA

Szanowne symbole i legendy Kalisza, proszę o spokój! Fortepianie, 
czy możesz na momencik przestać grać…? Dziękuję. Dorotko, Marcin-
ku, nie migdalić mi się teraz! Trochę szacunku! Wszyscy bądźmy milczą-
cy jak żaby.

DOROTKA

One nic nie kumają, hi, hi!

SZIRLEJKA

Dziękuję, Dorotko, za tę cenną uwagę. Pierwsze posiedzenie Pierw-
szego w Historii Sejmiku Kaliskich Legend, Symboli i Postaci propono-
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wałabym rozpocząć od przywitania naszych szlachetnych gości… Po-
zwólcie tutaj… Oto Pchełka…

PCHEŁKA

Dzień dobry, bardzo mi miło!

SZIRLEJKA

A to Arbuz.

ARBUZ

Cześć.

SZIRLEJKA

Ale zakładam, że wszyscy ich świetnie znamy, prawda? To wielcy od-
krywcy, których zaprosiłam na pierwsze posiedzenie Pierwszego w Hi-
storii Sejmiku Kaliskich Legend, Symboli i Postaci w celu…

MARCINEK

Szirlejko, a może moglibyśmy używać skrótu?
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SZIRLEJKA

Skrótu od czego?

MARCINEK

Od Pierwszego w Historii Sejmiku Kaliskich Legend, Symboli i Posta-
ci… Wymówienie tego zajmuje bardzo wiele czasu.

SZIRLEJKA

Niby tak, ale Pierwszy w Historii Sejmik Kaliskich Legend, Symboli 
i Postaci brzmi dostojnie.

KRASNOLUDKI

PwHSKLSiP też. Zgadzamy się z Marcinkiem, Pierwszy w Historii Sej-
mik Kaliskich Legend, Symboli i Postaci zajmuje ogrom czasu.

SZIRLEJKA

Ale przecież Pierwszy w Historii Sejmik Kaliskich Legend, Symboli 
i Postaci…

FORTEPIAN

Dość! Jak Bacha kocham, do rzeczy! Ja nie mam całego dnia!
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DOROTKA

Och, a co też takiego ważnego masz do zrobienia?

FORTEPIAN

Muszę się nastroić! Nastroić na jakiegoś uzdolnionego pianistę, któ-
ry w końcu mnie kupi! Wszyscy ostatnio biorą pianina, wyobrażacie so-
bie, pianina! Jak można wybrać ten płaski, plebejski pseudoinstrument 
zamiast szlachetnego…

DOROTKA

Zaczyna się…

SERWETKA

Co się zaczyna? Znowu się spóźniłam? A na co właściwie? Mam 
dziury w pamięci.

PCHEŁKA

To może ja spróbuję…? Szirlejka zaprosiła nas na pierwsze spotka-
nie legend…
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SZIRLEJKA

Pierwszy w Historii Sejmik Kaliskich Legend, Symboli i Postaci.

MARCINEK

PwHSKLSiP.

PCHEŁKA

Tak… Właśnie.

ARBUZ

Podobno potrzebujecie nas, bo nie możecie się dogadać co do tego, 
które z was jest najważniejszym symbolem miasta. I ciągle się kłócicie.

DOROTKA

My się kłócimy? Ależ skąd!

SZIRLEJKA

Troszkę się kłócimy…

DOROTKA

Nieprawda.
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SZIRLEJKA

Jednak tak.

DOROTKA

Wcale nie!

PCHEŁKA

No dobrze… A może w takim razie każdy z nas powie nam coś o so-
bie, żebyśmy poznali was bliżej i pomogli wam zdecydować?

KRASNOLUDKI

Pokażemy wam miasto!

FORTEPIAN

A wtedy wy zdecydujecie, które z nas najlepiej reprezentuje Kalisz, 
choć odpowiedź już teraz jest dość oczywista.

MARCINEK

Tak, że to Dorotka i ja.
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FORTEPIAN

Żarty, żarty…

SERWETKA

Uwielbiam żarty! A znacie ten? Przychodzi obrus do restauracji i… 
nie, to nie tak. Przychodzi restauracja…

ARBUZ

Chodźmy pozwiedzać miasto!

SZIRLEJKA

Koniecznie!
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SCENA 2

Baszta Dorotka i Park Miejski

Legendy, symbole i postaci Kalisza idą zgodnie — no dobrze, prawie 
zgodnie — w stronę murów miejskich z basztą Dorotką. W baszcie mie-
ści się od niedawna Centrum Baśni i Legend Kaliskich, gdzie można po-
słuchać o Dorotce, Marcinku, milczących żabach oraz innych kaliskich 
bohaterach. Baszta jest ostatnią ze stojących tutaj przed laty. Wzniesio-
no ją już w czternastym wieku! Chociaż kiedyś była dużo wyższa i służy-
ła obronie Kalisza, dziś również robi wrażenie. Stoi na obrzeżach Parku 
Miejskiego, przy Sanktuarium Świętego Józefa. A u jej stóp klęczy posąg 
Marcinka we własnej osobie, trzymający w ręce bucik uszyty dla swojej 
wybranki. W buciku zawsze można znaleźć parę groszy, wrzuconych 
tam przez turystów lub dobrych kaliszan. Marcinek patrzy w górę, 
w okienko baszty. I nic dziwnego, bo wewnątrz stoi figura Dorot-
ki, smutna i przestraszona, jak to w legendzie, gdzie zły ojciec 
zamurował ją wewnątrz wieży. Straszne, prawda? Na szczęście 
dzisiejsi Dorotka z Marcinkiem zdają się nie pamiętać tragicz-
nych losów swoich pierwowzorów.
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DOROTKA

To tutaj, w tej wieży, bije serce miasta! Zakochane serce!

MARCINEK

U stóp tej wieży także. Patrzcie, to ja! Wypatruję Kopciuszka!

DOROTKA

Kogo?!!

MARCINEK

Przepraszam! Najdroższa! Ale sama widzisz, wszystkim tak się koja-
rzę, to przez ten pantofelek…

DOROTKA

Dlatego właśnie powinniśmy być bardziej rozpoznawalni. Przecież 
nasza historia jest o wiele bardziej romantyczna od jakiegoś tam Kop-
ciucha!

MARCINEK

O wiele!
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PCHEŁKA

A ta baszta, Dorotko, nazywa się twoim imieniem, prawda?

DOROTKA

Tak! I jest ostatnią z dwunastu baszt, które strzegły miasta! Jest naj-
ważniejsza!

MARCINEK

Najważniejsza. I to, co pod nią, też. Czyli mój posąg. Marcinka.

SZIRLEJKA

Wszystko pięknie, ślicznie, ale zobaczyliśmy dopiero pierwszą z wielu 
atrakcji! Proponuję udać się teraz do moich serdecznych przyjaciółek… 
Lalek z… Żabo! Puść moją sukienkę!

PCHEŁKA

Ona chyba chce, żebyśmy za nią poszli.

FORTEPIAN

Gdyby chciała, toby powiedziała.
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DOROTKA

Ona nic nie kuma, hi, hi!

ARBUZ

Każe nam wejść do parku.

SZIRLEJKA

No już dobrze, skoro i tak tu jesteśmy.

Moi przyjaciele i kaliskie postaci wchodzą do Parku Miejskiego. (I tu 
ciekawostka: park w Kaliszu jest najstarszy w Polsce! Dawno, dawno 
temu jezuici z klasztoru mieli tutaj ogródek warzywny — i tak to się za-
częło).

Od razu robi się chłodniej — przez zacieniony park przepływają 
Kanał Bernardyński i Kanał Rypinkowski, a także rzeki Swędrnia i Pro-
sna. W wodzie pływają kaczki, po drzewach skaczą wiewiórki, słychać 
ptasie świergoty, a w zaroślach, klombach i na brzegach rzek siedzą 
poukrywane i ciche kaliskie żaby. Ile ich jest? Nie wiadomo. Nie znalazł 
się jeszcze człowiek, któremu udałoby się odnaleźć je wszystkie. Może 
komuś z was się uda?



281

Tymczasem Żaba prowadzi przyjaciół do pierwszej żabiej figurki, 
stojącej najbliżej wejścia, nad wodą.

Staje przy niej i patrzy wymownie raz na nią, raz na moich przyjaciół.

ARBUZ

To twoja koleżanka?

Żaba oczywiście nie odpowiada.

SZIRLEJKA

Ona chce, żebyś je wszystkie znalazł i policzył.

FORTEPIAN

Zaciąga tu każdego, strata czasu.

MARCINEK

Nikomu nie udało się odnaleźć wszystkich figurek.

PCHEŁKA

To prawda, żabo?
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Żaba oczywiście nie odpowiada. Nawet nie kiwa głową, bo nie wiem, 
czy wiecie, żaby nie posiadają szyi, a do kiwania potrzebna jest przecież 
szyja.

SERWETKA

Czy możemy już stąd iść? Jestem cała w ziemi! Chyba nawet… Ojej-
ku! Ratunku!

DOROTKA

Co się stało, serwetko?!

SERWETKA

Mam tutaj dziurę! I tu też! I tutaj! Przecież ja się cała składam z dziur!!! 
Aaaaaa!!! A nie, czekajcie. Przecież ja się cała składam z dziur. Także…

FORTEPIAN

No właśnie.

PCHEŁKA

Ekhm, tak… Żabo, uważam, że to wspaniałe, że jest was tutaj tak 
wiele. Oczywiście byłoby wam łatwiej, gdybyście nie były zaklęte, umiały 
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kumkać i mówić… Wtedy wystarczyłoby się odezwać i każdy mógłby 
was znaleźć. Ale wiesz co? Gdybyście były zwykłymi żabami, to nikt by 
was nie szukał.

ARBUZ

To dzięki zaklęciu jesteście takie wyjątkowe!

Żaba oczywiście nic nie mówi, ale cała puchnie z dumy.

DOROTKA

O, o, widzicie ją! Od razu myśli, że jest najważniejsza!

FORTEPIAN

Żarty, żarty!

SERWETKA

Ja znam świetny dowcip! Przychodzi bieżniczek do kredensu… A nie, 
zaraz, to nie tak. Przybiega chodniczek do…

SZIRLEJKA

Proponuję iść dalej. Przed nami jeszcze kilka atrakcji.
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SCENA 3

Muzeum im. G.J. Osiakowskich, ul. Garbarska 2

Jeśli słowo „muzeum” kojarzy wam się z nudą, to uspokoję was. Ar-
buzowi i Pchełce też. Tak jak uwielbiają podróżować, zwiedzać i odkrywać 
nowe miejsca (także te historyczne), tak muzeów unikają jak ognia. Zda-
rza się jednak raz na tysiąc przypadków, że coś, co nazywa się „muzeum”, 
jest tak naprawdę cyrkiem, placem zabaw, kopalnią skarbów i komnatą 
tajemnic w jednym. Muzeum Osiakowskich właśnie takie jest. W środku 
można zbzikować od nadmiaru wrażeń. To dawny, bogaty, przemysłowy 
Kalisz, miasto wielu kultur w pigułce. Są tam sale pełne zabawek, od pod-
łogi po sufit, są wspomnienia starych mieszkań — biednych i bogatych, 
sklepów i zakładów, pamiątki z czasów wojny, święte figurki, wypchane 
zwierzęta, egzotyczne rzeźby, kuchenne naczynia i produkty sprzed dzie-
siątek lat, zakład szewski, fryzjer, Jezusek na krzyżu w butelce, a nawet 
przedwojenny kiosk. Wszystko to w dziesięciu salach i na podwórzu mu-
zeum prowadzonego przez pewnego sympatycznego pastora, który, jeśli 
tylko zechcecie, podzieli się z wami tajemnicami przedmiotów, które tu 
zgromadził, i miejsc oraz ludzi, od których pochodzą. Ostrzegam, w mu-
zeum można spędzić znacznie więcej czasu, niż planowaliście!
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To tutaj na co dzień mieszka Szirlejka, a wraz z nią koleżanki — lalki 
z dawnej, nieistniejącej już Fabryki Lalek i Zabawek Drewnianych Ada-
ma Szrajera.

Gdy Arbuz i Pchełka zeszli w dół po schodach i przekroczyli próg 
muzeum, zapomnieli, gdzie są, kiedy są i po co.

SZIRLEJKA

Tu jest teraz mój dom… Podoba wam się?

KRASNOLUDKI

Chyba cię nie słyszą.

MARCINEK

Przepadli, jak wszyscy. Chodźmy stąd…

SZIRLEJKA

Nie! Arbuz! Pchełka! Pooglądacie sobie wszystko później! Idziemy do 
sali starych zabawek, bo tam…

ARBUZ

A czemu tutaj wisi tyle rąk?
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PCHEŁKA

Ten odkurzacz wygląda jak statek kosmiczny!

ARBUZ

Tam chyba siedzi afrykański szaman…

PCHEŁKA

Co to są krupki?

DOROTKA

Halo! Ziemia! Czy możemy pójść za Szirlejką i skończyć ten konkurs 
piękności? Przecież od początku wiadomo, że to ja i Marcinek…

FORTEPIAN

Wolne żarty!

SERWETKA

A znacie to? Przychodzi…
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SZIRLEJKA

Dość! Nie zapominajcie wszyscy, że cały czas trwa nasz Pierwszy 
w Historii Sejmik Kaliskich Legend, Symboli i Postaci. Trochę powagi!

PCHEŁKA

Oczywiście, Szirlejko, przepraszamy.

SZIRLEJKA

Jak widzicie, ja i moje siostry gramy w tym muzeum kluczową rolę. 
Pan pastor trzyma nas w specjalnych gablotach, takie jesteśmy cenne! 
Zabawki z naszej fabryki były znane na cały świat! A my, lalki, trafiały-
śmy na początku dwudziestego wieku do dzieci w całej Polsce! Wszystkie 
jesteśmy ręcznie wykonane, widzicie te rzęsy, te brwi, te słodkie ustecz-
ka? No przecież ja wyglądam jak…

DOROTKA, MARCINEK, KRASNOLUDKI, FORTEPIAN

Jak Shirley Temple… Gwiazda filmowa, którą znają wszyscy…

SERWETKA

Kto? Ja nie znam.
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SZIRLEJKA

Dzięki mnie i takim jak ja Kalisz znany był na całym świecie!

ARBUZ

Cieszę się, że poznałem taką sławę!

FORTEPIAN

To są jakieś kpiny! Ja się tu zaraz do reszty rozstroję, no przecież 
wszyscy wiedzą, że Kalisz na cały świat rozsławiła Calisia, czyli, nie przy-
mierzając… ja! W dodatku moja fabryka powstała w 1878 roku, a więc 
jest starsza od twojej o sześć lat! Wspaniałe fortepiany i nawet te że-
nująco płaskie pianina były importowane na cały świat! Wszyscy znają 
nazwę Calisia, pochodzącą od dumnej nazwy naszego miasta!

SERWETKA

Że tak się wtrącę, nazwa Kalisz pochodzi od słowa kał! Hi, hi, hi, hi! 
Kiedyś to oznaczało bagniste tereny, ale i tak jest śmiesznie, co nie?

FORTEPIAN

Nie.
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SERWETKA

Mnie bawi.

KRASNOLUDKI

Wracając do sławy, czy jest ktoś, kto nie słyszał naszej mamusi Ma-
rysi Konopnickiej? Wszyscy znają jej krasnoludki. A była jeszcze jedna 
Marysia, która pisała książki. Nazywała się Dąbrowska i mieszkała pod 
Kaliszem. Pięć minut i będziemy przy poświęconej jej fontannie Noce 
i Dnie, możemy tam od razu pójść, jeśli chcecie!

MARCINEK

Nie ma takiej potrzeby. Ja i Kopciuszek… znaczy Dorotka oczywi-
ście… Jesteśmy znacznie starsi i przez to ważniejsi niż którekolwiek 
z was. Historia jest najważniejsza.

SERWETKA

Czy ja mogę…?

FORTEPIAN

To muzyka jest najważniejsza! Muzyka!
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KRASNOLUDKI

Literatura!

SERWETKA

Przepraszam, czy mogę tylko coś powiedzieć, bo…

SZIRLEJKA

Zabawa jest najważniejsza!

DOROTKA

Historia!

Żaby nic nie mówią, ale są zdania, że najważniejsza jest natura.

SERWETKA

Chciałabym tylko…

FORTEPIAN

Tracimy tutaj czas, a przecież…
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SERWETKA

Aaaaaaaaaaaaaaaaaagabunga!!!!!!
No. Dziękuję za uwagę.
Chciałabym tylko zauważyć, iż początek tradycji hafciarskiej w Ka-

liszu wiąże się z fabrykami Majznera oraz Praszkera i Okanowskiego 
uruchomionymi w latach 1878–1879. W 1905 roku produkcję koronek 
rozpoczęła w Kaliszu rodzina Flakowiczów. W 1907 przybył z Londynu 
Itzhak Zwi Flakowicz, który wybudował nowoczesną fabrykę koronek, 
pierwszą w Kaliszu napędzaną energią elektryczną…

No co? Czytam sobie czasem Wikipedię, żeby uzupełnić dziury w wie-
dzy!

PCHEŁKA

Okej… Moi drodzy, myślę, że mamy z Arbuzem rozwiązanie, które 
spodoba się wam wszystkim. Prawda, Arbuz?

ARBUZ

Zdecydowanie tak.

FORTEPIAN

No, w końcu ktoś powie coś mądrego.



294

PCHEŁKA

Pokazaliście nam trochę miasta, opowiedzieliście sporo o sobie i wy-
daje mi się…

ARBUZ

Pchełko, mogę ja?

PCHEŁKA

Śmiało.

ARBUZ

Uważamy, że wszyscy jesteście tak samo ważni, tak samo wspaniali 
i tak samo potrzebni. To właśnie wy, wszyscy razem, tworzycie istotę tego 
miasta!

PCHEŁKA

Przecież Kalisz to miasto wielu kultur i wielu dyscyplin! Jak tylko za-
częliście wykłócać się, co jest ważniejsze, czy muzyka, czy literatura, czy 
historia, czy rękodzieło, czy zabawa, czy natura, bo tak pewnie sądzą 
żaby…
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ARBUZ

Wpadliśmy na to, że tylko wspólnie stanowicie niezwykłość i siłę tego 
miasta! Przecież my też nigdzie nie ruszamy się w pojedynkę.

SZIRLEJKA

Czyli że siła w różnorodności? Można tak powiedzieć?

DOROTKA

Uważam, Szirlejko, że lepiej nie da się tego ująć.

KRASNOLUDKI

Nam pasuje.

FORTEPIAN

Cóż… Jeśli tak to ująć… Dodałbym coś jeszcze o współbrzmieniu.

MARCINEK

Jak romantycznie!

SERWETKA

Aż się pomięłam ze wzruszenia.



296

SZIRLEJKA

Wiecie co? Mam doskonały pomysł! Od teraz nasz Pierwszy w Hi-
storii Sejmik Kaliskich Legend, Symboli i Postaci będzie nazywać się 
Pierwszy w Historii Sejmik Kaliskich Legend, Symboli, Postaci i Dwojga 
Niezwykle Pomocnych Podróżnych.

KRASNOLUDKI

W skrócie: PwHSKLSPiDNPP.

SZIRLEJKA

Co wy na to?!

MARCINEK

Zgoda!

SERWETKA

Na co, bo przysnęłam?



Pierwszy w Historii Sejmik Kaliskich Legend, Symboli, Postaci i Dwoj-
ga Niezwykle Pomocnych Podróżnych (w skrócie: PwHSKLSPiDNPP) usta-
lił, że od tej pory będzie spotykał się regularnie, by umacniać międzykul-
turowe więzi. Arbuz i Pchełka zaproszeni są na wszystkie te spotkania, 
z czego dość często korzystają, Kalisza bowiem nie da się zwiedzić za 
jednym razem. Tyle tu niezwykłości.

A na koniec jeszcze słówko à propos miłości kaliszan do teatru, 
o której pisałam na początku. To szczera prawda! Gdy dawno temu na 
wakacyjne występy zawitał do Kalisza wielki artysta Wojciech Bogusław-
ski, mieszkańcy zeszli się tak tłumnie i reagowali na spektakle z takim 
entuzjazmem, że pan Wojciech zdecydował się wybudować im tu teatr. 
Od tej pory kaliszanie mogą poszczycić się wspaniałym gmachem te-
atru, festiwalem znanym w całym kraju i różnorodnym, współczesnym 
repertuarem. Gdy będziecie w Kaliszu, nie zapomnijcie zajrzeć do Te-
atru im. Wojciecha Bogusławskiego!
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Ostatnia przygoda Pchełki i Arbuza opisywana w tej książce zaczyna 
się w Ujściu, a kończy… właściwie na Marsie. No dobrze, może nie do 
końca tam, ale prawie, bo przecież… A zresztą, posłuchajcie od po-
czątku.

Arbuz i Pchełka od samego rana są w Ujściu, małym miasteczku na 
południe od Piły. Ujście wyróżnia się tym, że łączą się w nim dwie rzeki 
— Gwda wpada do Noteci. Stąd też pochodzi jego nazwa — od ujścia 
rzeki. Niegdyś było to miasto graniczne, dziś słynie z malowniczego kra-
jobrazu otaczających je łąk i mokradeł, a także z jednej z największych 
w kraju hut szkła. I właśnie od ujskiej huty zaczyna się ta przygoda.

Moi przyjaciele dostali pilną wiadomość od pewnego znerwicowane-
go mieszkańca Ujścia — Powstańca Wielkopolskiego, czyli figury z po-
mnika stojącego przy placu Wiosny Ludów. Powstaniec zadzwonił do 
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Pchełki przed szóstą rano i zwykle o tej porze moja suczka przewra-
ca się na drugi bok, ale coś w jego głosie nie pozwoliło jej ponow-
nie zasnąć. Wzięła zaspanego Arbuza na grzbiet i nie zastanawiając się 
długo, wyruszyła w drogę.

Gdy po dwóch godzinach dotarli na miejsce, Pomnika Powstańca 
nie było na statui. Zostawił im tylko nabazgrany w pośpiechu liścik: „Je-
stem u Hutnika. Pospieszcie się”.

Hutnik to kolejna znana figura miasta. Fontanna ze statuetką chło-
paka dmuchającego gorące szkło stanęła na Starym Rynku w Ujściu 
z okazji dwusetnych urodzin huty szkła, w 2009 roku. To jedna z naj-
częściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w okolicy. Sam Hutnik do 
tej pory wydawał się dumny ze swojej roli… Aż do dzisiaj. Ale po kolei.

Gdy Pchełka i Arbuz dobiegli do rynku, zobaczyli szamotaninę. Po-
wstaniec trzymał Hutnika za poły fartucha, Hutnik szarpał Powstańca za 
mundur, a w pewnej chwili strącił mu czapkę.

— Nigdzie nie idziesz! — wrzeszczał zdenerwowany Powstaniec.
— A właśnie że idę i nie zatrzymasz mnie! — darł się Hutnik.
— Zatrzymam choćby siłą! — wykrzykiwał Powstaniec, grożąc Hut-

nikowi bagnetem.
— Tylko spróbuj! — odparował, machając szklarską piszczelą Hut-

nik.
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Arbuz, w obawie, że figury zrobią sobie krzywdę, zdecydował się nie 
czekać dłużej.

— Dość! — zawołał, wchodząc między nie. — Czy wy przypadkiem 
nie byliście najlepszymi przyjaciółmi?

— Byliśmy, dopóki mu nie odbiło! — odparł Powstaniec.
— Mnie odbiło? Mnie odbiło! — wrzeszczał Hutnik na całe gardło. — 

To ty oszalałeś, że chcesz tkwić do końca życia w jednym miejscu! Ja jestem 
stworzony do wyższych celów! Mam dosyć tego rynku, mam dosyć tego 
miasta, a was — Hutnik spojrzał na moich przyjaciół — a was nie znam.

Powiedział to, po czym zamachnął się rurką, zeskoczył z cokołu i pu-
ścił się biegiem w stronę ujścia Gwdy.

— Łapać, trzymać! — zawołał za nim Powstaniec, ale było za późno, 
Hutnik zniknął za budynkiem pięknego ewangelickiego kościoła.

— Nie gonimy go? — spytała Pchełka, która jak każdy pies uwielbia 
pościgi.

— Nie ma sensu. Jak go złapiemy, zaraz znów ucieknie — westchnął 
Powstaniec. — A przecież go nie przywiążę… Trzeba mu raz na zawsze 
wybić z głowy uciekanie. Przecież to pomnik!!! Właśnie dlatego po was 
zadzwoniłem. Kompletnie sobie z nim nie radzę. Od kiedy ubzdurał 
sobie, że jest stworzony do wyższych celów (tak powtarza), nie jestem 
w stanie się z nim dogadać. To cud, że jeszcze dziś tutaj siedział. Chyba 



305

tylko dlatego, że obiecałem mu lody. Ale ja przecież nie mogę codzien-
nie kupować mu lodów!

— To nie jest wcale taki najgłupszy pomysł… — rozmarzył się Arbuz. 
— Ale jak my możemy ci pomóc?

— Zmuście go, żeby tu został! — jęknął Powstaniec. — To mój jedyny 
przyjaciel, bez niego jest mi straszliwie nudno! No i Ujście bez Hutnika 
nie będzie takie samo…

— Nie można nikogo zmusić, by został — odparła Pchełka. — Ale 
możemy z nim porozmawiać. Spróbujemy się dowiedzieć, dokąd go 
ciągnie i dlaczego. Nie chcesz tego wiedzieć?

— Chcę, żeby tu był — stwierdził Powstaniec bez zastanowienia.
Pchełka przyjrzała mu się dłużej. Powstaniec musiał być bardzo sa-

motny. Być może też nikt nie nauczył go, jak rozmawiać… No cóż, po-
wstańcy nie byli od gadania, tylko od rozwiązywania problemów.

— Znajdźmy Hutnika i pogadajmy z nim. Od tego zaczniemy, do-
brze? — spytała pogodnie Pchełka i zaczęła tropić.

Ślad węchowy zaprowadził moich przyjaciół nad sam brzeg Gwdy, 
tuż przed jej ujściem do Noteci. W ślepej odnodze rzeki był port rzeczny 
Ujście. Właśnie tam zacumowany kołysał się na falach tramwaj wodny 
Gordalina. Który pływa wyłącznie po Pile.
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— Dziwne — mruknął Powstaniec. — Co on tutaj robi?
Mały statek zachybotał się gwałtownie na wodzie. Coś na pokładzie 

zadudniło. I po chwili oczom zgromadzonych ukazała się uśmiechnięta 
od ucha do ucha twarz Hutnika.

— Ahoj! — pomachał im z pokładu. — I adios! Płynę ku wyższym 
celom!

Powstaniec zdołał tylko krzyknąć „łapać, trzymać!” i zagłuszył go sil-
nik Gordaliny.

— On porywa statek! — wrzasnął podekscytowany Arbuz. — Pcheł-
ko, Hutnik jest piratem!

Domyślacie się oczywiście, że Arbuz kocha piratów. On w ogóle ko-
cha wszystko, co związane z wodą, sam mówi o sobie, że jest wilkiem 
morskim, tylko… Aaa, to też już pewnie wiecie.

— Prędko, skaczemy na rufę! — krzyknął mój mały wilk morski i nie-
wiele myśląc, rzucił się w stronę odpływającego tramwaju. Pchełka dała 
susa za nim i tylko Powstaniec wahał się przez moment, aż w końcu i on 
wskoczył na pokład.

Widząc to, Hutnik podciągnął się na ramionach i wspiął na dach 
Gordaliny. Powstaniec oczywiście zrobił to samo. Biegali w kółko po 
płaskim dachu statku, wykrzykując raz po raz: „Dorwę cię!”, „Tylko spró-
buj!”, „Wracaj na miejsce!”, „Niedoczekanie!”. Pchełka i Arbuz nie brali 
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udziału w tej bieganinie. Rozsiedli się w cieniu na wygodnych ławecz-
kach i podziwiali krajobrazy. Gordalina płynęła na północ, w górę rze-
ki. Silnik rzęził z wysiłku, prując powolutku pod prąd, a liczne zakręty 
Gwdy odsłaniały coraz to nowe urokliwe zakątki.

— Ta rzeka płynie tędy tak, jakby chciała wracać… Wije się, skręca, 
prawie cofa — zauważył Arbuz, leniwie wpatrując się w krajobraz.

— O. Lasy, lasy. Pola, pastwiska, koszą traktorem, o… — mruknęła 
Pchełka.

— Snopki siana… Jedzą krowy… Chałupy przykryte okapem… — 
wyliczał Arbuz.

— W tak pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych… — 
zaczęła Pchełka.

— O, kury, kaczki, kury, drób… Droga na Ostrołękę… — Arbuz 
wgapiał się w horyzont.

— Na Ostrołękę?
— A, coś mi się pomyliło.
Nad ich głowami kotłowanina trwała w najlepsze. Raz po raz słychać 

było nawet głuche uderzenia. Ale ani Arbuz, ani Pchełka nie interwenio-
wali. Wiedzieli — na własnym przykładzie — że między prawdziwymi 
przyjaciółmi czasem dochodzi do kłótni i że zwykle te kłótnie kończą się 
dobrze.
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„Nie daruję ci tego!”, „Ty nic nie rozumiesz!”, „Wysłuchaj mnie cho-
ciaż!”, „Jesteś okrutny!” — okrzyki i oskarżenia słychać było przez całą 
drogę do Piły. Bo właśnie do Piły zmierzała porwana Gordalina.

Gdy statek wpłynął w rogatki miasta, Pchełka zdecydowała się zwlec 
z wygodnej ławy.

— Czas przerwać tę awanturę — powiedziała i wspięła się przed-
nimi łapami na daszek. — Kończcie, chłopaki, nie będziemy płynąć 
w nieskończoność.

— Tak! Najwyższa pora wracać do Ujścia! — zawołał hardo Powsta-
niec.

— Wracaj sobie sam! — odparował Hutnik. — Nie po to porywałem 
okręt, żeby teraz rezygnować! Ja jestem stworzony do wyższych celów!

Hutnik powiedział to i zeskoczył z dzioba statku wprost do wody!
— Ratunku, przecież on utonie! — wrzasnął Powstaniec.
Wszyscy w panice rzucili się do burty. Fakt, żeliwne posągi mają to do 

siebie, że nie pływają najlepiej. Na szczęście jednak, ku uldze wszystkich, 
okazało się, że Gordalina przybiła tak blisko brzegu, że skok Hutnika 
musiał zakończyć się nie w rzece, a na pomoście przystani. Tramwaj 
wodny dowiózł moich przyjaciół i pomniki z Ujścia na pilską wyspę. Mu-
sicie wiedzieć, że Piła ma w samym sercu piękną, zieloną wyspę, która 
w całości jest parkiem i nazywa się… Park na Wyspie.
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— Koniec trasy, wysiadamy — zaburczał zza burty niski głos. — Ale 
jakbyście jeszcze kiedyś mieli ochotę mnie gdzieś porwać… to się nie 
krępujcie. To cudowne czasem pobyć w jakimś zupełnie nowym miejscu. 
Ahoj, piraci!

— To wcale nie jest cudowne — burknął Powstaniec. — Cudownie 
jest siedzieć na miejscu.

— Ahoj, Gordalino! — odkrzyknął wniebowzięty Arbuz, który kocha, 
gdy ktoś, a zwłaszcza statek, nazywa go piratem. — Możesz być pewna, 
że porwiemy cię jeszcze nie raz!

Hutnik zdążył już zniknąć im z oczu. Pchełka znów podjęła trop. 
Tuż przy niej truchtał rozeźlony i nieco poturbowany przez przyjaciela 
Powstaniec. Węch mojego psa zaprowadził ich na plac Staszica, pod 
pomnik ofiar stalinizmu. Był to obiekt typowy dla swoich czasów, czyli 
lat dziewięćdziesiątych. Trudno się w nim doszukiwać lekkości i arty-
stycznego polotu, raczej przytłacza ciężarem. Pomnik ten nie należy 
do głównych atrakcji Piły. A jednak to wokół niego zapach uciekiniera 
gęstniał.

— Hutnik musiał się tu kręcić dłuższą chwilę — zawyrokowała 
Pchełka.

— Ale dlaczego? Co tu jest ciekawego… — zastanawiał się Arbuz.



— Stać! Nie ruszać się! Jesteście zatrzymani! — usłyszeli nagle za 
plecami.

W ich stronę w szybkim tempie zmierzał policjant w nowiutkim, od-
prasowanym mundurze. Groźnie wymachiwał policyjną pałką.





 Hutnik  
 w kosmosie,  
 część 2
 czyli wyprawa  
 do Piły
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Policjant pewnym krokiem szedł w stronę moich przyjaciół. Jego mina 
nie zwiastowała niczego dobrego.

— Panie władzo, ale po co te nerwy… — zaczęła Pchełka, która naj-
wyraźniej zapomniała, że spośród ludzi tylko ja rozumiem jej mowę… 
I rzeczywiście, młody policjant zamiast słów usłyszał warknięcie. Pod-
niósł pałkę wyżej. Pchełka najeżyła się. Zaczęło się robić niebezpiecznie. 
Sytuację uratował Powstaniec.

— Szanowny pan wybaczy — odezwał się — ale jakie są powody 
zatrzymania? Usłyszymy zarzuty?

Policjant na moment stracił rezon. Do tej pory nie miał jeszcze spo-
sobności porozmawiać z żeliwną figurką pomnika. Po chwili jednak wy-
prostował się dumnie i odrzekł:

— Zatrzymuję was na mocy prawa, które daje mi… eee… moja funk-
cja przedstawiciela prawa, eee, ponieważ… bo… Eee… To podchodzi 
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pod wykroczenie z kodeksu eee… No bo po-
mniki nie powinny spacerować swobodnie po 
mieście i rozpytywać byle kogo o rakiety ko-
smiczne!

— Ależ panie władzo, ja o żadną rakietę 
nie pytałem — powiedział Powstaniec.

— Ty nie, ale ten drugi w fartuchu — od-
parł młody policjant. — Podszedł do mnie 
i spytał, czy pomnik ofiar stalinizmu to prom 
kosmiczny, i jeśli tak, to gdzie jest baza! To 
obraza uczuć eee… patriotycznych, żeby po-
mnik ofiar mylić z promem kosmicznym! Ja 
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powinienem, prawo mi nakazuje, to znaczy, eee… muszę was chociaż 
wylegitymować! Dokument tożsamości!

— Ale my nie mamy dokumentów tożsamości — zauważył Powsta-
niec. — Na pewno już się pan policjant zorientował, że jestem pomni-
kiem, ten tutaj to świnka, a obok stoi pies.

— No tak, eee… no tak, ale… Rety! To moja pierwsza próbna służ-
ba! — wybuchł policjant i dodał płaczliwie: — Ja będę miał z tego eg-
zamin, dopiero odebrałem mundur, wyszedłem ze szkoły ledwo dziesięć 
minut temu, a już spotykają mnie takie nieprzewidziane problemy! Co 
ja im w szkole powiem, że gadałem z pomnikami? Przecież mnie tam 
wyśmieją…

Okazało się, że młody człowiek dopiero uczył się, jak być policjan-
tem w słynnej pilskiej szkole policji. A przy okazji — budynek Szkoły Poli-
cji w Pile wart jest zauważenia. To monumentalny gmach, który powstał 
w latach dwudziestych ubiegłego wieku z wielkim rozmachem ówcze-
snych władz. To jedna z najbardziej imponujących budowli w okolicy, li-
cząca ponad osiemdziesiąt tysięcy metrów sześciennych objętości. Daw-
ne plany zakładały powstanie w tym miejscu teatru, biblioteki, muzeum 
i urzędu miasta, dzisiaj w gmachu szkolą się przyszli policjanci. Zdradzę 
wam ciekawostkę. Jeśli będziecie kiedyś w okolicy, znajdźcie na budynku 
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szkoły ceglaną płaskorzeźbę — herb miasta. Jedna z jej cegieł znacznie 
odstaje. Legenda głosi, że jeśli komuś uda się wyjąć tę cegłę, runie cały 
olbrzymi budynek! Do tej pory nikomu się to jeszcze nie udało…

Ale wróćmy do moich przyjaciół. Powstaniec niespodziewanie wy-
kazał się sporym talentem negocjacyjnym. Nie tylko wybił z głowy mło-
demu adeptowi szkoły policyjnej legitymowanie i zatrzymywanie, ale 
także wydobył z niego potrzebne informacje. Ponoć Hutnik, rozczaro-
wany, że pomnik nie jest rakietą, popędził sprawdzić inny obiekt, któ-
ry podejrzewał o bycie rakietą — starą pilską parowozownię, zwaną 
przez wszystkich okrąglakiem. To tam ruszyli w pośpiechu moi przyja-
ciele z Powstańcem.

— Czy mi się wydaje, czy nasz kolega Hutnik „wyższe cele” rozumie 
bardzo dosłownie…? — zapytała po drodze Pchełka.

— To znaczy? — chciał wiedzieć Arbuz.
— To znaczy, że ten wariat ubzdurał sobie, że poleci w kosmos… 

— jęknął Powstaniec. — Czy on nie wie, że jest tylko głupim, małym 
pomnikiem? Zostaliśmy stworzeni po to, by tkwić w miejscu! Mamy stać 
i nie ruszać się nawet, gdy sfajda się na nas gołąb! Po to są pomniki! 
Nie po to, by łazić po świecie!

— Ty łazisz — zauważyła Pchełka.
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— Ja to co innego. Szukam przyjaciela, który oszalał — odparł Po-
wstaniec.

— Oszalał czy nie — powiedział Arbuz — jak go nie znajdziemy, to 
się nie dowiemy. Chodźcie, tam jest wejście.

Zabytkowa parowozownia w Pile zbudowana została na planie koła, 
stąd nazywana jest potocznie okrąglakiem. Niegdyś była wzorem dla 
innych tego typu budowli w Europie, dziś niestety jest smutną starusz-
ką, w której zamiast zabytkowych lokomotyw nocują sowy i nietoperze. 
Nadal jednak swoim oryginalnym stylem przyciąga uwagę. Pilanie ubo-
lewają nad tym, że niszczeje kawał ważnej historii, jednak okrąglak wy-
maga tak wielu remontów, że na jego renowację nie ma chętnych.

Powstaniec, Arbuz i Pchełka stali pod budynkiem, wahając się, czy 
wejść do środka. Dziurawy dach parowozowni grozi zawaleniem, z dru-
giej jednak strony wszystko wskazywało na to, że w środku jest Hutnik. 
Arbuz pierwszy ruszył naprzód.

— Nie radziłbym, serdeńko — powiedział ktoś za nimi.
— Stasiu ma rację, tam jest niebezpiecznie — dodał drugi głos.
Na starej szynie kolejowej, za plecami moich przyjaciół, siedziało 

sobie dwóch starszych panów. I być może nie byłoby w tym nic wyjątko-
wego, gdyby panowie ci nie byli pomnikami.
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— Jestem Stanisław Staszic — przedstawił się pierwszy.
— Stanisław Staszic, bardzo mi miło — skinął głową drugi.
Pchełka, Arbuz i Powstaniec przedstawili się z należnym szacunkiem. 

Stanisław Staszic to najsławniejszy historyczny mieszkaniec Piły, znany 
polityk, pisarz, działacz społeczny i filozof.

— A panowie naprawdę obaj są Stanisławami Staszicami? — zagaił 
zaintrygowany Arbuz.

— Naprawdę — odparł pierwszy Staszic.
— Obaj — odrzekł drugi.
— Przy czym ja jestem Stasiu z ławeczki na Konstytucji — dodał 

pierwszy.
— A ja to Stanisław z postumentu na wyspie — wyjaśnił drugi.
— Jest jeszcze Staś Popiersie… z Parku Miejskiego… Ale on zwykle 

z nami nie spaceruje — powiedział pierwszy.
— Biedaczysko nie ma nóg — wyjaśnił drugi.
— Ani rąk — doprecyzował drugi.
— A wy szukacie pewnie Hutnika? — zapytał pierwszy Stanisław.
— Tak! — wykrzyknął Powstaniec. — Jest tutaj?
— Był. Był i pytał, czy to baza kosmiczna. — Drugi Staszic zachicho-

tał. — Widać, że chłopak niewiele wie o kosmosie. Ale było w nim tyle 
zapału, tyle nadziei w tym metalowym ciałku…



323



324

— Pokierowaliśmy go do LunAres — dokończył pierwszy Staszic. — 
Ucieszył się jak dziecko i w podziękowaniu podarował nam to!

Staszice pochylili się i jeden z nich spomiędzy pół płaszcza wydobył 
metalową kulkę — fragment pomnika Hutnika, przedstawiający szklaną 
bańkę.

— Rozmontował się! — zawołał Powstaniec. — On kompletnie osza-
lał! Proszę mi to natychmiast oddać! To własność Ujścia! To element in-
stalacji artystycznej!

— To prezent… — zaczął pierwszy Staszic.
— Oddajmy mu to, Stasiu. Na co nam taka kulka, ani nie porzu-

casz, ani nie podjesz… — powiedział drugi Staszic.
Obaj Staszice oddali więc Powstańcowi kulę z pomnika Hutnika. 

Pchełka przeprosiła za zachowanie towarzysza, na co pierwszy Staszic, 
ten z ławeczki, odparł:

— Widać, że chłopak mało w świecie bywał, znerwicowany, ot co. 
Gdyby jak my zażywał codziennych spacerków, to i humor byłby lepszy, 
i połysk wyższy… Nie ma po co tkwić w miejscu!

— Nuda! — zawtórował drugi Staszic, po czym obaj, jak to mieli 
w zwyczaju, poszli do Staszica Popiersia, by opowiedzieć biedaczysku 
o dzisiejszym spacerku.
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Arbuz podrapał się po łepku.
— Czekajcie… — powiedział. — Ale to gdzie w końcu poszedł ten 

Hutnik?
— Do LunAres — odparła Pchełka.
— Aha. A co to? — spytał Arbuz.
— Nie mam pojęcia — odpowiedziała Pchełka.
— To baza kosmiczna — wyjaśnił smutno Powstaniec.
— Taka prawdziwa?! — ucieszył się Arbuz. — Tutaj?
— Tuż pod Piłą — odrzekł Powstaniec i dodał: — Tego się właśnie 

obawiałem… Że w końcu tam trafi.
— Wiedziałeś o tej bazie? — zdziwiła się Pchełka. — Dlaczego więc 

nie poszliśmy tam od razu?
— Ja nie sądziłem… Nie spodziewałem się, że on mówi poważnie… 

Przecież marzeniem pomnika nie może być lot w kosmos!
— A dlaczego nie? — spytał Arbuz. — Chodźcie!

Habitat LunAres znajduje się w północnej części Piły, nieopodal zbior-
nika wodnego Koszyce. To symulowana baza kosmiczna i laboratorium 
badawcze. To tutaj szkolą się astronauci z całego świata. W starym han-
garze przeciwatomowym skonstruowana jest przestrzeń symulująca po-
wierzchnie Marsa i Księżyca. Przestrzeń ta fachowo nazywana jest EVA 
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— od angielskiego sformułowania Extra-Vehicular Activity, co znaczy 
aktywność poza statkiem. Baza posiada także pomieszczenia udające 
sam statek kosmiczny, z modułami: mieszkalnym, kuchennym, warszta-
towym, treningowym, operacyjnym, sanitarnym i laboratoryjnym. Przy-
szli astronauci żyją tam tak, jak żyliby podczas prawdziwej podróży ko-
smicznej. Jednym słowem habitat LunAres zajmuje się symulowaniem 
misji kosmicznych dla sześcioosobowych załóg. I to wszystko dzieje się 
w naszej swojskiej Wielkopolsce! Bazę można zwiedzić, zapisując się na 
jedną z wycieczek organizowanych dla dzieci i młodzieży.

Moi przyjaciele nie mieli jednak czasu na organizowanie sobie wy-
cieczki. Jak to niestety mają w zwyczaju, zwyczajnie zakradli się do środ-
ka, przemykając cichaczem między nogami pracowników. Powstaniec 
biadolił całą drogę.

— No przecież on nie poleci w kosmos! Nie zostawi mnie samego! 
To jest pomnik! Ma tkwić w miejscu! On nie może mi tego zrobić! Zresz-
tą kto normalny posłałby w przestrzeń kosmiczną mosiężną rzeźbę?!

Gadał tak i gadał pod nosem, podczas gdy Pchełka zwęszyła trop.
— Jest za tamtymi drzwiami! — szepnęła.
Gdy tylko to powiedziała, pneumatyczne drzwi rozsunęły się bez-

szelestnie. W niedużym pomieszczeniu wypełnionym świecącymi dioda-
mi, przyciskami i napisami w języku angielskim, na białym obrotowym 
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fotelu siedział nie kto inny, jak Hutnik. Ubrany w odpowiedni do jego 
małego wzrostu kosmiczny kombinezon.

— Zdałem pierwsze testy — powiedział tylko. — Za sześć miesięcy 
wysyłają mnie na pierwszą misję.

Pchełka i Arbuz zaczęli bić brawo. Ogólną radość uciął Powstaniec.
— To niemożliwe! — krzyknął wściekły. — Ty jesteś durną statuą, nie 

masz prawa szkolić się na astronautę, nie masz prawa zdawać testów, 
nie masz prawa mnie zostawić i polecieć w kosmos! Masz prawo nudzić 
się całe życie w jednym miejscu! Ze mną!

— To tylko i wyłącznie twoja opinia, przyjacielu — odparł spokojnie 
Hutnik, ale oczy mu błyszczały. — Ja od zawsze czułem, że jestem stwo-
rzony do wyższych celów. Gagarin z zawodu był odlewnikiem. A Łajka 
była psem! Co z tego, że jestem pomnikiem? Przez swój ciężar lepiej 
trzymam się powierzchni przy słabej grawitacji! Tutaj doceniają mnie za 
to, co robię, nie zważają na to, kim jestem! Nie zatrzymasz mnie.

— Nie zatrzymam cię — przyznał ze smutkiem Powstaniec. — Te-
raz rozumiem. Ty nie oszalałeś. Za to na pewno oszalałbyś, gdybyś do 
końca życia miał tkwić bez ruchu na placu w Ujściu. Przepraszam, że 
próbowałem cię powstrzymać. Żegnaj, mój przyjacielu.

Powstaniec zasalutował po żołniersku i ruszył powoli w stronę wyj-
ścia. Hutnik zeskoczył z fotela.



— Zaraz, ale jakie „żegnaj”? Jakie „żegnaj”? — zatrzymał przyjacie-
la. — Mówiłem, że wyślą mnie w kosmos za pół roku. Przecież nie będę 
do tego czasu siedział w tym fotelu!

— Nie? — zdziwił się Powstaniec.
— Wracamy do Ujścia, mój drogi! Wracamy do domu.

Hutnik i Powstaniec uścisnęli się serdecznie, jak na prawdziwych 
przyjaciół przystało. Bo wiecie — prawdziwi przyjaciele kłócą się jak 
wariaci, a potem godzą z prędkością światła. Zgodnie wrócili na swo-
je postumenty w Ujściu, Hutnik szczęśliwy, że odkrył swoje powołanie, 
Powstaniec szczęśliwy, że nie stracił towarzysza. Stoją każdy na swoim 
posterunku. Przynajmniej na razie. Za sześć miesięcy Hutnik poleci zdo-
bywać kosmos. Na ten moment obaj regularnie porywają Gordalinę 
i robią wycieczki do Piły i dalej.

Bo czemu nie?
Bo dlaczego mieliby tkwić w miejscu, skoro świat ma tyle do poka-

zania?



 Epilog





333

— „Bo dlaczego mieliby tkwić w miejscu, skoro świat ma tyle do po-
kazania”… Ładne — ocenił Arbuz. — Bardzo ładne zdanie na koniec 
książki.

— To o nas, prawda? — spytała Pchełka ze swojego posłania pod 
moim biurkiem.

— O was, o was — odparłam. — I o wszystkich głodnych dalekich 
podróży i wielkich przygód.

— À propos — rzucił Arbuz. — Głodny jestem.
Dałam mojemu przyjacielowi marchewkę. Pchełka dostała garść 

ciasteczkowych kostek. Ja popijałam herbatę z pigwowcem. Za oknem 
szumiał jesienny wiatr, czerwonozłote liście huśtały się na gałęziach.

— Miło tak posiedzieć razem w domu, gdy za oknem zimna jesień 
— zauważyłam.

— Taa. Miło — mruknęła Pchełka i podrapała się za uchem.



— Dawno tego nie robiliśmy — dodałam.
Arbuz wdrapał się z moich kolan na blat biurka. Pochrupując mar-

chewkę, sprawdzał swoją skrzynkę mailową (od czasów płomiennej ko-
respondencji z Pelagią miał własne konto).

— A wiecie, czego jeszcze nie robiliśmy? — spytał lekko.
— Czego? — Pchełka otworzyła leniwie jedno oko.
— Jeszcze nie lecieliśmy na gapę samolotem — odpowiedział spo-

kojnie Arbuz. — Napisała do mnie pewna przemiła kapibara. Zdaje 
się, że potrzebuje naszej pomocy. A kapibary mieszkają w…?

— Ameryce Południowej — dokończyła, machając ogonem Pchełka.

Nie minął kwadrans, a moi przyjaciele stali w drzwiach gotowi do 
drogi.

— O nie, kochani — powiedziałam zdecydowanym tonem. — Ni-
gdzie nie idziecie… beze mnie. Co jak co, ale samolotem was na gapę 
nie puszczę.

I tak ni stąd, ni zowąd jesteśmy w podróży do Gujany. Bo dlaczego 
mielibyśmy tkwić w miejscu, skoro świat ma tyle do pokazania?



 Posłowie
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Drodzy najmłodsi czytelnicy,

właśnie wróciłem z podróży po Wielkopolsce, którą odbyłem w nie-
zwykłym towarzystwie. Moimi przewodnikami byli świnka morska Arbuz 
oraz pies o imieniu Pchełka. Nasza wspólna trasa wiodła przez znane 
zakątki Wielkopolski. Zajrzałem na Ostrów Lednicki — tę wyspę, na któ-
rej, według wielu historyków, Mieszko I przyjął chrzest. W Kopalni Soli 
w Kłodawie zjechałem windą aż 600 metrów pod ziemię. Byłem w zamku 
w Kórniku i wcale nie przestraszyłem się Białej Damy ani jej czarnego kota.

Radość sprawiły mi też wizyty w rzadziej odwiedzanych przez turystów 
miejscach. Widziałem tajemniczy pałac Sapiehów i basztę w Wieleniu. 
Dzięki zachowanemu wyposażeniu starej kuźni w okolicach Kołaczko-
wa przeniosłem się w czasie o niemal sto lat wstecz! Zwiedziłem ruiny 
średniowiecznego zamku rycerskiego, znajdujące się w samym środku 
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miasteczka Gołańcz. Dowiedziałem się też, gdzie w Wielkopolsce miesz-
ka najwięcej orłów bielików.

Poznałem wiele naprawdę fantastycznych postaci. Zaprzyjaźniłem 
się z sympatycznym duchem Klaudyny z Działyńskich Potockiej — go-
spodyni na Wyspie Zamkowej. Byłem pod ogromnym wrażeniem wie-
dzy, jaką o Wolsztynie posiadała myszka Honia. Trudno mi też nie 
uśmiechnąć się, kiedy wspominam Kirę Kret, wokalistkę zespołu Gle-
ba, która opowiedziała mi własną wersję historii słynnego festiwalu 
w Jarocinie.

W trakcie tej wielkiej wyprawy obserwowałem, jak pomniki schodzą 
z cokołów i realizują swoje marzenia. Tak, ponieważ, jak się okazuje, 
pomniki też marzą! Na przykład Hutnik z pomnika w Ujściu od wielu lat 
myślał o tym, aby polecieć w kosmos.

Z moimi książkowymi towarzyszami jeździliśmy autostopem, pocią-
giem i konno, płynęliśmy statkiem i tramwajem wodnym, lecieliśmy szy-
bowcem. Sprawdzaliśmy swoją kondycję, przemieszczając się po Wiel-
kopolskim Parku Narodowym Mosińską Koleją Drezynową, napędzaną 
siłą mięśni. A w powietrze uniosły nas kormorany!

Takie fantastyczne wyprawy są możliwe, kiedy czytamy!
Moja podróż miała jeszcze jeden cel. Wybierając się w nią, od 

razu wiedziałem, że Wam — najmłodszym mieszkańcom Wielkopolski 



— o niej opowiem. Cieszę się, że Wy również sięgnęliście po książkę, 
którą Malina Prześluga napisała specjalnie dla Was.

Może już wkrótce wyruszycie w prawdziwą podróż po naszym re-
gionie, z rodzicami, rodzeństwem, koleżankami i kolegami. Do tych 
miejsc, które odkryli dla Was Arbuz i Pchełka, traficie łatwo dzięki mapie 
umieszczonej w książce.

Bo przecież, jak czytamy w epilogu: „dlaczego mielibyśmy tkwić 
w miejscu, skoro świat ma tyle do pokazania”?

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
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