
 
 

P o z n a j e m y   E m m ę 
 

- Kolaaacja! – Woła Mama. 
Cisza. Tylko psy odpowiedziały na znajome im słowo i szczekają w pokoju Emmy. 
- Kolaaacja! – Tym razem pomagała sobie uderzając łyżką w patelnię. 
Na piętrze otworzyły się drzwi, jamniczki wybiegły na korytarz i głośno ujadając, 

popędziły schodami na dół, a zaraz potem po poręczy zjechała Emma. Kos, który siedział na 
jej ramieniu gwizdał wesoło zadowolony z karkołomnego ślizgu. 

Gdy Emma odsuwała krzesło od stołu, Mama wycelowała w nią patelnię, którą jeszcze 
trzymała, i krótko rozkazała: 

- Ręce! 
- Ależ Mamo, przecież ja ... 
- Ręce! 
Tym razem bez słowa sprzeciwu Emma pobiegła do łazienki. 
Kos sfrunął i usiadł na brzegu stołu, czekając na jeszcze jednego mieszkańca tego 

domu i gdy tylko go zobaczył, przywitał go wyuczonymi słowami: 
-Pan profesor, pan profesor... 
 Ojciec Emmy był znanym archeologiem i swoim nazwiskiem dodawał splendoru 

uniwersytetowi, w którym wykładał. Odgadując tajemnice przeszłości, tracił poczucie czasu a 
nawet głodu, i dopiero nadzwyczajne środki, takie jak użycie patelni jako gongu, sprowadzały 
go do dzisiejszego dnia, ale na chwilę, na chwilę. 

Spożywano w milczeniu omlet ze szpinakiem. Kos dziobał okruszki, jamniczki Buli i 
Mogli warowały przy profesorze, czekając na spodziewane kąski. 

- Tato nie karm ich, bo pękną - Prosiła Emma. 
Ale słowa przelatywały gdzieś obok jego uszu i psów. 
- Mężu, masz jej coś powiedzieć, tak się przecież umawialiśmy. Mama stara się 

dotrzeć do jakiegoś wykopaliska, przy którym zapewne teraz przebywa myślami. 
 
Cóż jest do powiedzenia? 
Gdy labirynty bada, 
Jakieś tajemne podziemia. 
Historii przędzie wątki, 
Odkrywa życia początki, 
Faraonów rozwija mumie, 
Królów szkielety 
Podziwia w trumnie. 
Ze skorup wieki zgaduje, 
Nieznane znaki czytuje. 
Teraz myślami goni 
Ku dżungli Amazonii. 
Hit jego życia 
Jego odkrycia, 
Wśród lian splątanych 
Błot nieprzebranych, 
Aligatorów, 
Dziwnych stworów 
I kanibalów, 
Żarłocznych komarów, 
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Zapomniana, 
Zakopana, 
Nie odgrzebana 
Metropolia stoi. 
 
- Tak, tak droga córeczko, twoja mama także pojedzie ze mną. Antropolog jest 

nieodzowny w badawczej wyprawie. 
Profesor starał się patrzeć Emmie w oczy tak, jakby chciał ją zahipnotyzować, by nie 

dostrzegła jak jego dłoń pełna kawałków omletu wędruje pod stół ku psom. 
- Nie możemy ciebie zabrać. To bardzo niebezpieczna ekspedycja. Wobec tego 

wakacje spędzisz u Dziadka. 
- Hurrra! – Emma wskakuje na krzesło, ale po chwili siada. 
- A kto mnie dostarczy? 
- Sama pojedziesz – Mówi mama, ale nie może dokończyć, bo Emma jest już przy niej 

i całuje ją jak szalona, i zaraz potem siedzi na kolanach ojca i obejmuje za szyję. 
- Tato, tato wspaniale, dziękuję. Ale... 
- Dziecinko, co ty znowu chcesz wymyślić? 
- Bez psów i kosa nie ruszam się z domu. Nie ma mowy. 
Profesor bezradnie patrzy na żonę, ale ona odpowiada, śmiejąc się: 
- Znam moją córeczkę i przewidziałam to. Polecą razem. 
- Hurrra! - Emma biega wokół stołu, skacze, wykręca gwiazdy, psy szczekają, Kos 

fruwa nad stołem i radośnie treluje. 
 
Psy, 
Kos, 
I ja. 
Jeden 
Plus 
Jeden 
To dwa. 
Kot, 
Pies 
I kaczka. 
Omlet, 
Szpinak, 
Wykałaczka. 
Samolot, 
Wodolot, 
Archeolog. 
Kury, 
Konie, 
Ości, 
Mama, 
I jej kości. 
 
Mylicie się bardzo, myśląc, że Emma ma tylko dwie ciemnobrązowe, długowłose 

jamniczki i Kosa czarnego jak pasta do butów. By zaspokoić waszą ciekawość powiem, że w 
jej pokoju znajdowało się wiele innych żywych zwierząt. Gawron a właściwie gawronica 
Gousche ze złamanym skrzydłem, która uwiła sobie gniazdo na żyrandolu. Gousche, bo Pani 
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Gousche właścicielka stoiska z jarzynami była, oczywiście zdaniem Emmy, kropla w kroplę 
podobna do gwaronicy. 

Jak już piszę o tym, to zdradzę wam, oczywiście wiem, że jak nie ja, uczyniłaby to 
Emma, że Gousche wysiadywała pięć malutkich gawronich jajeczek. 

Drzwi prowadzące z pokoju na obszerny taras są otwarte prawie okrągły rok i 
kawalerowie gawroni, co odważniejsi ma się rozumieć, podrywali Gousche, no i jednemu 
udało się zostać szczęśliwym ojcem. 

Należałoby właściwie zacząć od wykastrowanego kota Krakersa, bo to było 
największe, najleniwsze i najżarłoczniejsze zwierzę nie tylko w domu Emmy, ale zapewne w 
najbliższej okolicy. Rozmiarami i kolorem sierści przypominał młodego tygrysa. Chętnie 
schrupałby na deser Gousche, ale gawronica była za mądra, by dać się złapać, a poza tym 
Krakers wiedział, że z Emmą nie należy zadzierać. Ograniczał się tylko do wodzenia oczami 
za ptakiem, ale jego uwagę tak naprawdę przykuwało spore akwarium, w którym, bez 
przerwy przemieszczało się dziesiątki gatunków ryb, dziesiątki smakowitych kąsków, ale nie 
umiał pływać, a woda była za mokra, by się do nich dobrać. 

Z jamniczkami zawarł sztamę. Tolerowano się wzajemnie i nie zajmowano sobie 
najwygodniejszych miejsc do leniuchowania. 

Były jeszcze dwie świnki morskie, królik, no i oczywiście papuga Ara, zwana 
Cesarzową. Choć nie ustalono jej płci, wieku i dlaczego nazywa się Cesarzowa, a nie 
powinna, bo tak siarczyście klęła, że więdły uszy, przyjęto, że była to ona i liczyła sobie 
ponad sto lat. 

Prócz tego w pokoju mieściła się jeszcze ogromna klatka, prawie taka jak w ogrodzie 
zoologicznym, pełna fruwającego i rozświergotanego ptactwa, nie wymienię wszystkich 
gatunków, bo ich nie znam: Papuga falista, Kanarek, Aborygonek długoczuby, Mewka 
japońska, Liliputka, Łąkówka, Pekińczyk srebrno rudy, Feniks, Elektus. I tak dalej, i tak dalej, 
i wiele razy dalej. 

I teraz uwaga. To, co zaraz napiszę wyda się wam nieprawdopodobne, bajką, 
opowieścią fantastyczną, ale przysięgam, że mówię prawdę. Tą całą menażerią zajmowała się 
tylko i wyłącznie Emma. Karmiła, sprzątała, wyprowadzała na spacery. Zawsze jej się 
chciało, nie była nigdy zmęczona i nie miała dziesiątek wymówek, by tego nie robić! Kochała 
te swoje zwierzaki! 

Dostawiłem na końcu zdania wykrzyknik. Znam wiele dzieci, które bardzo chciały 
mieć pieska, kotka, króliczka, kanarka, ale po paru dniach „już im przeszło”, bo się okazało, 
że należy im poświęcić sporo czasu i pracy. 

W jej pokoju było także „coś”, co łączy wszystkie dzieci na świecie. BAŁAGAN!!! 
Zmaganie się rodziców o utrzymanie jako takiego porządku podobne jest walce 

rycerza Don Kichota z wiatrakami. Prościej mówiąc, beznadziejne. 
 
Wspomniałem o tarasie, który był także miejscem ciekawych wydarzeń i 

zbiorowiskiem najdziwniejszych rzeczy. 
Do licznych karmników zlatywało się społeczeństwo ptasie z najodleglejszych 

krańców tego wielkiego miasta. Zastanawiające było to, że w tym gigantycznym kurzu, 
hałasie, ruchu ludzi i pojazdów, było ich aż tak wiele. Nie licząc gołębi, srok, wron, wróbli, 
sikorek, pojawiały się nawet mewy, choć do morza było bardzo daleko. 

Nawet myszy polne wspaniale zadomowiły się w winorośli porastającej mury domu. 
Oprócz karmników wiele miejsca zajmowały klatki przeróżnej wielkości i starości, 

poustawiane jedne na drugich, bo już brakowało miejsca. Tak najogólniej można by określić 
je jako podręczną lecznicę zwierząt. 
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Były tam dwa szczury z połamanymi łapkami, kot bez ogona, trzy świnki morskie 
wyrzucone na śmietnik przez okrutnych ludzi, chore i zagłodzone, wrona bez skrzydła, gołąb 
bez oka, kilka wróbli z okaleczeniami, a nawet dzika kaczka. 

Gdyby nie Pan Weterynarz, to klatki byłyby zapewne puste, bo Emma mimo 
najlepszej woli nie poradziłaby sobie z chorymi zwierzętami. Pan Weterynarz nie dziwił się 
wcale, że spełnia wszystkie jej życzenia, chociaż nieraz tracił cierpliwość, jak to dorośli nie 
mogący zrozumieć świata dzieci. 

 
Bo Emmę, 
Bo Emmę, 
Wszyscy znali 
Podziwiali 
I kochali. 
Nos perkaty, 
Piegowaty. 
Malinowe usta 
A języczek- 
Szpila ostra. 
Jej psikusy 
I kawały 
Rozśmieszały 
Rozbawiały. 
I 
Powiem głośno, 
Nie na uszko, 
Biło złote 
W niej serduszko. 
A wyjaśniać 
Też nie muszę, 
- Pani Gousche 
Mogła być zdziwiona 
Iż podobna do gawrona. 
Lecz jej tego nie mówiła, 
By się ona nie dziwiła. 
I odwagę miała 
Do Rzeźnika 
Wołać: 
- Łysa Pała. 
Bo był łysy jak kolano 
I glansował glacę rano. 
A w markecie 
Nie zgadniecie, 
Tyle przezwisk było, 
Że się od nich 
W uszach 
Wszystkim 
Pokręciło. 
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Wymyślanie przezwisk jest zajęciem łatwym i przyjemnym, ale nie zawsze z tego 
powodu jesteśmy lubiani. Przeważnie ludzie nie rozumieją dowcipów o sobie, a co dopiero, 
gdy nadaje im się dziwne przydomki. Raczej to ich denerwuje. 

Emmie wybaczano. Znano ją nie tylko z tego, że opiekuje się bezdomnymi i chorymi  
zwierzętami. Dzień w dzień widziano ja jak obchodziła miejsca gdzie miały swoje kryjówki. 
Niestety w większości były to śmietniki i opuszczone domy. 

Latem, gdy mieszkańcy miasta wyjeżdżali na wakacje, wielu z nich nie mogąc zabrać 
ze sobą zwierząt i zapewnić im opieki na czas swojej nieobecności, wyrzucało je zwyczajnie 
na ulicę. Moim zdaniem, no i oczywiście Emmy, było to barbarzyństwo! A ty, co o tym 
myślisz? 

Biedne te zwierzaki Emma oddawała do schronisk, bo nie starczało u niej miejsca, by 
wszystkie przygarnąć. Poza tym także wyjeżdżała z rodzicami na wczasy. 

Nie wspomniałem, że kolega z klasy ciemnoskóry Jacek chętnie jej pomagał. 
Widywano ich razem i był też stałym gościem w domu Emmy. Był wyższy od niej o głowę, 
więc ma się rozumieć przezwała go Tyczką, ale nie taką zwykłą, na przykład do pomidorów, 
ale miała na myśli tyczkę do skoku o tyczce. 

To właśnie Tyczka w czasie wakacji, przejmował jej obowiązki, i te domowe i te 
uliczne. 

Rodzice Emmy, trzeba to z całą sympatią o nich powiedzieć, z wielkim spokojem i 
cierpliwością odnosili się do zainteresowań córki. W szkole nie zaliczano jej do 
wyróżniających się uczennic, ale stopnie na świadectwach nie odzwierciedlały jej wiedzy. 
Najważniejsze, że menażeria nie przeszkadzała w zajęciach szkolnych. Poza tym byli tak 
pochłonięci swoimi pracami naukowymi, że cieszyli się samodzielnością Emmy. 

Mogli oczywiście finansować utrzymanie zwierzyńca, ale Emma stanowczo 
zaprotestowała. Moje zwierzaki i ja je wykarmię! 

Dlatego Emma była powszechnie znana jeszcze z innej strony. 
Zdobywała pożywienie i pieniądze dla zwierząt gdzie tylko i jak się dało. 
U Pani Gousche, tej podobnej do gawronicy, 
Co miała stragan 
Na ulicy. 
Skrzynki nosiła, 
Z owocami, 
Z jarzynami, 
Bananami, 
Ziemniakami. 
Sprzątała, 
Z miotłą 
Śmigała. 
A gdy był ruch 
Sprzedawała. 
U rzeźnika, tego łysego 
Jak kolano 
Jeszcze przed szkołą, 
Wcześnie rano 
Myła podłogi i ściany, 
Wszelkie 
Robiła prace, 
Gdy on, 
W tym czasie 
Glansował glacę. 

 5



 
A w markecie, 
Tego ode mnie 
Się nie dowiecie, 
Ani od 
Dyrektora. 
Tajemnica. 
Czy pomagała? 
Czy sprzątała? 
Nie miała lat? 
Była za mała? 
Pracy przepisów 
Nie spełniała? 
Tajemnica. 
Lecz wynik 
Był taki, 
Syte zwierzęta, 
Wesołe ptaki. 

 
Oczywiście, 
U Pana Lekarza 
Weterynarza 
Obowiązki miała, 
Pomagała, 
Bandaże zwijała, 
Siuśki i kupki, 
Sprzątała. 
A drżącym 
Ze strachu 
Zwierzakom 
Otuchy 
Dodawała. 
I nawet 
Operacjom 
Się przyglądała! 
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P o d r ó ż   d o   D z i a d k a 
 
 
 
 
 

Zaraz po kolacji Emma pobiegła do swojego pokoju i włączyła laptopa. Wydaje mi 
się, że gdybym to ja tam wszedł i chciał znaleźć komputer, to miałbym duży kłopot z 
odszukaniem go. W tym, nazwijmy to „twórczym bałaganie”, Emma potrafiła nawet 
wygrzebać jakąś koniecznie potrzebną jej spinkę do włosów. Niepojęte, ale prawdziwe. 

Chciała się dowiedzieć więcej o mieście i okolicy gdzie mieszkał Dziadek. Jego 
samego przypominała sobie mgliście. Ostatnio był tutaj, gdy miała pięć lat. Oczywiście często 
z nim rozmawiała przez telefon i oglądała przysyłane zdjęcia. Po śmierci babci, nie chętnie 
ruszał się ze swoich lasów i choć był już emerytem, to zachował honorowy tytuł „Strażnika 
Parku Narodowego”. Napisał przewodnik o tym parku i kilka razy wystąpił w programach 
telewizyjnych. Oczywiście, że go kochała, bo był jej dziadkiem, ale i dlatego też, że 
opiekował się przyrodą i zwierzętami. Może po nim odziedziczyła jakieś geny? 

Jest. Znalazła odpowiednią stronę internetową. Czytała z wypiekami na twarzy: 
„Park Narodowy jeden z największych na świecie. Rozciągający się na powierzchni...- 

Proponuję pominąć zbyt szczegółowe dane matematyczne i skupić się na tym, co 
interesowało Emmę. - Z jednej strony opierający się o Wysoki Masyw Górski, a z drugiej o 
głęboko wrzynającą się w ląd zatokę Morza, ciągnącą się.... kilometrów. 

Pokryty w przeważającej części nieprzebytymi lasami, w których uchowały się takie 
okazy drzew jak... – Tu następowały nazwy łacińskie. Niespotykane w innych stronach 
świata. Roślinność, chociażby wymienić... – Nazwy łacińskie. A ze zwierząt między innymi 
wilki, niedźwiedzie, także grizzly. Setki gatunków ptaków, z których wiele wyginęło już na 
innych kontynentach... 

Liczne jeziora, rzeki z głębokimi kanionami, niebezpieczne bagna... 
Ziemia ta pamięta walki Anglików z Francuzami, zagładę Indian, gorączkę złota... 
W roku... Rząd ogłosił ten wielki obszar Parkiem Narodowym. 
Dostępny dla turystów tylko z przewodnikami. Na granicy parku znajduje się kilka 

strażnic z bazą hotelową, z których organizuje się wycieczki do Parku. 
Podajemy adresy... Emma przesuwała szybko pasek przewijania, o jest. Mała 

Strażnica Wschodnia. Tu mieszka Dziadek. Tam spędzi wakacje. Osada założona w 1799 
roku. Obecnie liczy 482 mieszkańców. Ośrodek wycieczek krańcowo trudnych. Dojazd tylko 
promem lub hydroplanem...” ( Hydroplan – samolot pływający po wodzie) 

Kot i psy spali już smacznie na łóżku, na swoich starych miejscach, Kos upodobał 
sobie budzik. Emma okryła klatkę z ptakami, zajrzała na taras i wślizgnęła się pod kołdrę. 
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Długo nie mogła zasnąć. Tak jak rodzice będzie odkrywać nieznany ląd, a może 
jeszcze w wielu miejscach nie zbadany? I będzie to jej wielka i sławna na cały świat 
wyprawa. 

Spała bardzo niespokojnie, zapewne ścigana przez Indian, rozszarpywana przez 
grizzly, tonąca w przepastnych bagnach. 

Tej nocy psy i kot przenieśli się na kanapę, szukając na niej spokojniejszego miejsca. 
Wierzgająca nogami Emma była zbyt niebezpieczna. 
 

Nareszcie wakacje. Emma nie oglądając świadectwa, schowała je do plecaka. 
Najważniejsze, że jest już w szóstej klasie. A teraz zeszyty w kąt, a przed nią WYPRAWA! 

Doprowadzała do szału Tyczkę, powtarzając w kółko, jak ma się opiekować 
zwierzyńcem. Od wielu lat pomagał Emmie i znał się na tym doskonale. 

Gdy któryś tam z rzędu mówiła, że wskazówki znajdzie w laptopie, Tyczka zaczął 
krzyczeć: 

-Mam tego dosyć! Jeszcze raz a uduszę ciebie. To ja wyjadę na wakacje, a ty 
zostaniesz! 

Ale rozumiał Emmę, że jest przejęta wyjazdem, i plecie, co jej ślina na język 
przyniesie. 
 

Rodzice odwieźli ją, psy i Kosa na lotnisko. Buli i Mogli ku niezadowoleniu Emmy 
odprowadzono do specjalnego pomieszczeni dla zwierząt. Takie były przepisy i należało ich 
przestrzegać. W drodze wyjątku zgodzono się by zatrzymała ptaka przy sobie, ale musiał być 
obowiązkowo zamknięty w klatce. 

Było to jedno z największych lotnisk. Co pół minuty startowały i lądowały ogromne 
odrzutowce. W holu i poczekalniach panował nieopisany ruch i tłok. Emma, która często 
latała z rodzicami była do tego już przyzwyczajona. 

Zapowiedziano samolot. Przed wejściem do odprawy czekała już na nich stewardesa, 
która miała opiekować się Emmą. 

I wtedy Emma rozpłakała się. Przytuliła się do rodziców. Żal było rozstać się z nimi, 
tym bardziej, że wybierali się na pełną niebezpieczeństw przygodę archeologiczną, żal jej 
było siebie samej, bo nagle przeraziła ją samodzielna, długa podróż, a tak właściwie to 
przecież pożegnania są wzruszające, zawsze pełne łez i mokrych chusteczek. 

Kos podenerwowany nowymi wrażeniami i płaczem Emmy, zaczął tak przeraźliwie i 
mocno gwizdać, że Emma zrozumiała, że czas przestąpić przez próg nieznanego i podeszła do 
stewardesy: 

- Jestem Emma, a ty jesteś Joanna i będziesz się mną opiekować podczas lotu. Czy nie 
prawda? 

- Och, jesteś świetnie poinformowana. No, ale na nas już czas. 
Jeszcze raz uściski, pocałunki i Emma ze stewardesą przeszły przez bramkę kontrolną. 

 
Na pewno nie raz lecieliście samolotem i wiecie jak to wygląda od momentu wejścia 

na pokład do jego startu, i rozpoczęcia już spokojnego lotu, więc nie będę was zanudzał 
opisem tego wszystkiego i także tego, że kapitan wita gości, stewardesa poucza pasażerów jak 
posługiwać się kamizelką ratunkową, maską tlenową i jeszcze innymi istotnymi szczegółami. 

Emma siedziała tuż przy oknie, w pierwszym rzędzie przy kabinie pilotów. 
Oczywiście mogła oglądać tylko czyste, niebieskie niebo, bo lecieli wysoko nad chmurami. 

Obok niej było jeszcze sześciu pasażerów, którzy, rzecz to oczywista, bardzo 
interesowali się Emmą i ptakiem, chociaż nikt nie wiedział, że to kos, co należy im wybaczyć, 
bo znakomita większość z nas nie odróżni gołębia od mewy, a co dopiero rozpozna kosa. 

 8



Ponieważ byli to dorośli, o wiele starsi od Emmy, po wymianie grzecznościowych 
uśmiechów, pytań o cel podróży i zachwytów, że taka młoda a już sama, bez rodziców leci, 
dali wreszcie jej spokój i zajęli się sami sobą, co Emmę bardzo ucieszyło, ale nie dała poznać 
tego po sobie, bo była dobrze wychowanym dzieckiem, czyli miała, jak to mówią Niemcy, 
kindersztubę. 

Stewardesa Joanna pokazała jej jak się ogląda filmy, na którym kanale są bajki.  
Emma sięgnęła po plecak i wyjęła z niego kilka książek. A wszystkie miały wspólny 

temat – Park Narodowy. 
Przed nią dziesięć godzin lotu, więc miała sporo czasu by wszystkie przeczytać, no i 

oczywiście także popatrzeć na ulubione kreskówki. Tego nie mogła sobie odmówić, tak jak 
nie mogła sobie odmówić słodyczy, które uwielbiała. Choć nie wyglądała na taką, co się nimi 
opycha. 

A gdy Joanna spytała ją czy chce coś wypić lub zjeść, odpowiedziała bez namysłu: 
- Dużą porcję czekoladowych lodów z bitą śmietaną i do tego może być spory kawałek 

tortu orzechowego. Jak na razie. Poproszę także o jadłospis. 
Joanna uśmiechnęła się. A tak w nawiasie, czy ktoś widział stewardesę nie 

uśmiechająca się? – I odpowiedziała: 
- Pozdrowienia od rodziców. 
Emma zrozumiała, że zaplanowali podróż w najdrobniejszych szczegółach. 
Zadowoliła się, więc dwoma czekoladowymi batonikami. 
Później za to zjadła potrójne frytki z keczupem i upragnione lody, ale nie takie, o 

których marzyła. 
Siedzący obok niej współpasażerowie okazywali najwyższe zdziwienie i 

niezrozumienie, gdy częstowali ją różnymi rodzajami chrupek, popkornów, a ona odmawiała. 
Coś z tą dziewczynką jest nie tak. – Myśleli. Nie je tego, za czym większość dzieci przepada, 
podróżuje z ptakiem. A może sama ma malutkiego ptaszka w głowie? Lub inaczej, że nie ma 
piątej klepki? 

Podobnie zachowywali się niektórzy kumple z jej klasy. Stukali się znacząco w czoło, 
gdy nie chciała próbować alkoholu, ba popularnej trawki. Ale ona odpowiadała im z 
godnością, tak jak radzili jej to rodzice, ja jestem inna, chcę być oryginalna i tyle. 

 
Emocje przed podróżne albo inaczej „gorączka podróżna”, opadły i Emma poczuła się 

zmęczona. Nie pamiętała, kiedy zasnęła. 
Nie można było później ustalić, czy klatka sama otworzyła się, czy Kos przemyślnie 

to zrobił, tak czy owak, wydostał się na zewnątrz. Rozpostarł skrzydła, przeleciał nad 
głowami pasażerów i usiadł na oparciu fotela Emmy. 

Zrobiło się małe zamieszanie, chciano budzić dziewczynkę, ale ptak nie ruszał się z 
miejsca i spokojnie czyścił sobie piórka, a Emma smacznie spała. Wobec tego pozostawiono 
ich w spokoju. 

Ale nastąpiła rzecz nie spodziewana. Kos zaczął gwizdać. Najbliższe rzędy 
podróżnych ze zdumieniem zaczęły wyłapywać znane im melodie operowe, musicali, 
przebojów. Oczywiście były to niedługie fragmenty, ale trelował to, czego się nauczył. 

Pasażerowie z pierwszych rzędów dawali znaki pozostałym by zamilkli. I zrobiło się 
cicho jak makiem zasiał. Słychać było tylko prześliczne śpiewanie kosa. A on jakby zdając 
sobie sprawę ze swojego występu, rozgwizdał się na dobre. 

Emmę obudziły huczne oklaski. Była pół przytomna, w pierwszej chwili nie wiedziała 
gdzie jest, a gdy zobaczyła pustą klatkę, przeraziła się. Co to za brawa? Dla kogo? 
Spostrzegła Kosa na brzegu oparcia, i wydawało się nie tylko jej, ale rozentuzjazmowanym 
pasażerom, że Kos podwija pod siebie prawe skrzydło i kłania się wszystkim jak zawodowy 
śpiewak. Myślę, ze mogło to być złudzenie. Chociaż? 
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Starsze małżeństwo, które siedziało obok niej i zamęczało ją chrupkami, 
podekscytowane śpiewem Kosa, ściskało ręce Emmy: 

- Gratulujemy! Co to za wspaniały ptak! Jaki ma repertuar! 
Teraz dopiero Emma zrozumiała, że Kos jakoś wydostał się z klatki i zaprezentował 

swoje umiejętności. 
Czy to pod wpływem impulsu, czy to pod wpływem rozbawionych pasażerów, Emma 

zapytała Jolę, czy można w samolocie śpiewać? Stewardesa nie widziała nic w tym złego. 
Wiele wycieczek umilało sobie w ten sposób czas lotu. 

- Proszę państwa, Kos jeszcze raz dziękuje za brawa. A ja chciałabym was zapytać, 
czy znacie stare skautowskie piosenki? Mamy jeszcze trochę czasu do lądowania, więc 
proponuję byśmy teraz urządzili koncert dla mojego kochanego ptaka. 

I zaśpiewała swoim trochę ochrypłym, ale dźwięcznym głosem: 
 
Słońce zaszło już 
Wśród różowych wzgórz. 
Śpiewam sobie 
Moli, duli, dej, 
Ochajusi misijano, 
Wermasito, susijano, 
Singapori, 
Moli, duli,dej. 
 
- Tej piosenki nauczył mnie Dziadek, ale nie pamiętał wszystkich słów i zwrotek. 
Kilka starszych pań i panów podniosło ręce, co miało oznaczać, że ją znają. Ponieważ 

wpadała w ucho, już za trzecim razem śpiewali ją wszyscy.  
 
Ktoś z ostatniego rzędu zaintonował: 
 
My Bony is over the Ocean, 
My Bony is over the See.... 
 
Oczywiście była to powszechnie znana piosenka, więc odśpiewano liczne zwrotki. 
 
Dryblas z wyraźnie nie angielskim akcentem poprosił o głos: 
- W mojej Ojczyźnie jest fajna piosenka. Zaśpiewam ją i wydaje mi się, że wiele słów 

zrozumiecie. 
 
Od Krakowa jedzie fura, 
A na furze Waligóra, 
I popija czaj, czaj, 
Czekoladę, 
Czarną kawę, 
I popija czaj, czaj, 
Czekoladę, 
Rum, kakaooo! 
 
Melodia była prosta i skoczna, i chociaż łamano sobie języki na słowach, śpiewano ją 

wielokrotnie, świetnie się bawiąc i wybuchając gromkim śmiechem. 
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Teraz rozsypał się worek z piosenkami. Starsza Pani siedząca przy Emmie, pokłoniła 
się wszystkim, mocno zacisnęła dłonie i jeszcze czystym sopranem zaśpiewała arię z Madame 
Butterfly. 

Zapewne piloci gdyby nie to, że ich kabina z powodu bezpieczeństwa była szczelnie 
zamknięta, przyłączyliby się do wspaniałej zabawy. 

 
Samolot, co dało się wyczuwać, obniżał pułap lotu. Oznaczało to zbliżający się koniec 

podróży. 
Stewardesa Joanna kilkakrotnie powtarzała przez mikrofon: 
- Proszę państwa, proszę państwa, proszę o ciszę, proszę o ciszę. Zaraz lądujemy. 

Proszę usiąść na swoich miejscach i zapiąć pasy. 
Podszedł do niej, przystojny facet, w którym rozpoznano słynnego aktora. Coś tam 

szeptał do jej ucha, a ona potakiwała głową na znak, że się zgadza. 
Słynny i przystojny aktor wziął mikrofon do ręki: 
- Myślę, że mogę w imieniu wszystkich pasażerów podziękować Emmie i oczywiście 

Kosowi za wspaniale spędzoną podróż. Nigdy, jak długo żyję i latam, nie bawiłem się tak 
znakomicie jak dzisiaj. Brawa dla wspaniałej pary! 

 
Pasażerowie opuszczali samolot. Każdy podchodził do Emmy, gorąco ściskał jej rękę i 

życzył wiele szczęścia. 
Był wieczór. Zmierzchało. Światła lotniska i widocznego w dali miasta migotały jak 

gwiazdy na bezchmurnym niebie. 
Emma i stewardesa Joanna, która dalej się nią opiekowała, odebrały psy, a te 

podenerwowane, ale w niezłej kondycji, na widok Emmy oszalały z radości, skowycząc i 
liżąc ją po twarzy. 

Potem zgłosiły się po bagaż i pojechały do hotelu. 
Następnego dnia Emma przesiadała się na hydroplan i nim miała dolecieć do celu 

swojej podróży, do Dziadka. 
 
Pogoda dopisywała. Dzień był słoneczny i bezwietrzny. Nic nie stało na przeszkodzie, 

by hydroplan mógł wystartować. Za parę godzin Emma uściska Dziadka. 
Joanna, Emma, psy i kos dojechały taksówką do przystani, gdzie nie tylko kotwiczyły 

różnego rodzaju jachty, łodzie, ale także hydroplany. Nie było ich zbyt wiele, więc 
rozpoznały od razu „swój”, pomalowany na żółto, z wielkimi czerwonymi literami na bokach 
– MSW EXSPRESS. MSW oznaczało - Mała Strażnica Wschodnia. 

Koło samolotu krzątał się młody, opalony mężczyzna. Gdy zobaczył nadjeżdżającą 
taksówkę, zaczął machać w ich kierunku szmatą, jakby wołał: 

- Halo, to ja, czekam na was! 
Gdy zatrzymali się koło niego, pomógł im wysiąść, wyjąć bagaże i przywitał się. 
- Jestem Mark, właściciel i pilot w jednej osobie. Ho, ho, ale spora gromadka. Witajcie 

na pokładzie. 
Był miły, poruszał się zwinnie, widać było, że jest wysportowany. Tryskał zdrowiem i 

humorem. 
- Panienka Emma, wiele o tobie słyszałem od Dziadka. Nie może się doczekać 

twojego przyjazdu. No takiej ładnej panny to się nie spodziewałem. A ciocia też frunie z 
nami? Nie, a to szkoda. W naszej wiosce są urodziwe dziewczyny, ale nie takie! 

Stewardesa Joanna jak to się mówi „spiekła raka”. 
Hydroplan mógł pomieścić kilku pasażerów, ale tym razem leciała tylko Emma, więc 

Mark posadził ją koło siebie, sprawdził umocowanie pasów bezpieczeństwa, założył jej 
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słuchawki na uszy, zerknął co robią psy (siedziały na fotelach i patrzały przez okno) i włączył 
silnik. 

Wystartowali. Hydroplan nabierał rozpędu i po chwili wzbił się w powietrze. 
Stewardesa Joanna tak długo ich żegnała, machając chusteczką, aż znikli za 

horyzontem. 
 
Emma leciała po raz pierwszy takim samolotem, do tego obok pilota, mogąc 

podziwiać pełny obraz przesuwającej się pod nią ziemi. Była szczęśliwa. 
Mark widząc ją radosną, zadającą tyle pytań i zaskoczony, że posiada sporo 

wiadomości o okolicach, nad którymi przelatywali, nie tylko chętnie odpowiadał na jej 
pytania, ale opowiadał jej o Małej Strażnicy Wschodniej, o jej mieszkańcach, plotkach, o 
sobie. 

- Jestem zawodowym przewodnikiem i należę do Ochotniczego Pogotowia Parku 
Narodowego. Oprowadzam tylko tych, którzy uprawiają wspinaczkę wysokogórską, 
grotołazów lub chętnych na wielodniowe wycieczki w bardzo ciężkich warunkach. Dorabiam 
sobie przewożąc nie tylko pasażerów, różne towary, ale także pocztę, widzisz tam w tyle, te 
worki, to listy i paczki. No i jestem starym kawalerem. 

Przelatując nad jakimiś zabudowaniami, obniżył lot i pokiwał skrzydłami. 
- Tu mieszka pewna miła dziewczyna, której się bardzo podobam. Chętnie bym ją 

odwiedził, ale jak widzisz, nie ma tutaj śladu najmniejszej sadzawki. 
Buli i Mogli znudzone samotnością, wskoczyły na kolana Emmy. Kos kiwał się sennie 

w klatce zawieszonej tuż nad głową Marka. 
Daleko przed nimi ukazała się ciemna kreska przypominająca chmury. 
- Widać już Masyw Górski, to oznacza, że za godzinę będziemy na miejscu. Mamy, 

więc jeszcze sporo czasu by zjeść kanapki. Sięgnij, Emmo za swój fotel, a znajdziesz tam 
torbę. Doskonale. 

Psy bardzo nie kontente musiały zeskoczyć z kolan, ale wyczuły jedzenie i czekały tuż 
przy nogach Emmy na swój posiłek. 

- Muszę ci powiedzieć Emmo, – mówił Mark jedząc jajko na twardo – że twój 
Dziadek to wspaniały facet. To najlepszy fachowiec w naszym Parku. Już na emeryturze, ale 
jest z nami jak dawniej, na co dzień. Przygotowuje wielką monografię, to jest książkę 
naukową, o naszym Parku Narodowym i zajmuje mu to sporo czasu. Już nie prowadzi 
wycieczek. Trochę posmutniał po śmierci twojej babci, której ty podobno nie znasz. Była to 
dzielna kobieta i wszyscy jej bardzo żałujemy. No cóż, śmierć nie omija i najlepszych. Bądź 
tak miła Emmo i podaj mi colę, dla ciebie jest także. Co nie pijesz coli?! A to, dlaczego? 

- Bo jest niezdrowa. Odrdzewiacz jak mawiają moi rodzice. Wolę naturalne soki. 
- Jest i sok. Częstuj się. 
Widać było wyraźnie szczyty górskie z białymi czapami śniegu. Wioski, miasteczka 

pozostawili gdzieś za sobą i jak okiem sięgnąć ciągnęły się pod nimi lasy poprzecinane 
srebrnymi wstęgami rzek i jezior. 

- To nasz Park. – Z dumą w głosie powiedział Mark. – A wracając do twojego 
Dziadka, czy wiesz, że jest nie tylko właścicielem najstarszego domu w Parku, liczącym bez 
mała przeszło sto pięćdziesiąt lat, ale także kopalni złota. 

- O rany Julek! – Krzyknęła Emma. – Prawdziwej kopalni złota? Hurrra! 
- Pomału, pomału. – Śmiał się Mark. – Kopalnia jest, ale złota to już nie ma w niej od 

dawna, a powiedziawszy szczerze, to za wiele go nigdy tam nie było. Leży daleko w górach i 
jest cennym obiektem turystycznym. A może Dziadek zapisze ci ją w testamencie? Emma – 
posiadaczka kopalni złota. To brzmi pięknie. 
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Na złocie 
Zarobię krocie. 
Kupię łakocie, 
Tonę czekolady. 
Nie, 
Wykupię 
Wszystkie składy 
Czekolady. 
A gdy nie dam rady 
Zjeść tej czekolady, 
To każde dziecię, 
Na całym świecie 
Zje jej tyle 
Do woli, 
Aż je brzuch zaboli! 
 
Hydroplan zatoczył szeroki łuk pozostawiając góry po prawej stronie i Emma 

zobaczyła daleko przed sobą bezmiar wód Oceanu. Mark podał jej okulary przeciwsłoneczne. 
- Będziemy lądować w pełnym słońcu i odblask wody będzie bardzo mocny. 
Pomału zniżał lot, aż znaleźli się nad szeroką zatoką głęboko wżynającą się w ląd, 

wyglądającą jak wielkie rozlewisko potężnej rzeki. Zewsząd otaczały ją lasy, ciągnące się do 
dobrze już widocznego wysokiego Masywu Górskiego. 

Lecieli jej środkiem, tuż nad samą wodą. Łagodna bryza spiętrzała niewielkie fale. 
Nagle po prawej stronie las się urwał i ukazała się osada. Mała Strażnica Wschodnia. 

Byli u celu. 
Emma zobaczyła kilka osób stojących na długim pomoście, którzy osłaniając rękami 

oczy przed słońcem, patrzyli w kierunku nadlatującego samolotu. 
- Ten pan w kraciastej koszuli i jasnym kapeluszu, to twój Dziadek. Mój ojciec, 

Burmistrz tego miasteczka, stoi obok niego. 
Zatoczyli pętlę by lądować pod wiatr, i po chwili samolot osiadł na wodzie. Kierowali 

się w stronę pomostu. Podjeżdżając ku niemu, Mark wyłączył silnik i hydroplan pod 
wpływem rozpędu, łagodnie dobił do mola. 

Dziadek z Szeryfem zarzucili liny. 
- Cumy mocno! – Krzyknęli i podali niewielki trap. ( Pomost służący do zejścia) 
Mark otworzył kabinę. 
- Emmo, rozepnij się i możesz już zejść na ląd. 
Przy drzwiach czekał już Dziadek. Podał jej rękę i gdy tylko stanęli na pomoście, 

przytulił ją do siebie. 
- Dziadku, dziaduniu – całowała go po policzkach – tak się cieszę, że przyjechałam. 
Starszy pan miał wilgotne oczy. 
- Popatrzcie, jaką mam dorosłą wnuczkę. – Zwrócił się do osób, które przypatrywały 

się wzruszającemu powitaniu – Emmo przywitaj się. To nasz Szeryf, a to Burmistrz. Piotrek 
podejdź do nas, zawołał do chłopca, który stał w pewnej odległości. 

Rudy jak wiewiórka, opalony, a piegowaty! Z kolczykiem w prawym uchu, wyższy od 
niej o głowę, i chyba trochę starszy, podszedł do niej, ale nie podał ręki. 

- Cześć, Piotrek. Przydzielono mnie do ciebie. 
Dopiero potem wyjaśniło się, co miał na myśli, gdy mówił „przydzielono mnie do 

ciebie”. 
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A psy, gdy tylko znalazły się na pomoście, pobiegły jak szalone na brzeg i wskoczyły 
do wody. Kos wypuszczony z klatki, śmignął w górę, zrobił kilka kółek i usiadł Emmie na 
ramieniu. 

Gdy Mark wyładował bagaże i pocztę, udali się wszyscy do domu Burmistrza na 
proszony obiad. 

- Najedz się moja wnuczko porządnie, bo to chyba twój ostatni „cywilizowany” 
posiłek, a zaznaczyć muszę, że żona Burmistrza słynie z doskonałej kuchni, w 
przeciwieństwie do mnie – wyjaśniał Dziadek. Prowadzę trochę spartański tryb życia i nie 
przejmuję się gotowaniem, a tobie dziecino rodzice nie zapomnieli chyba o tym powiedzieć? 
– Spytał z niepokojem. 
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W i e k o w a    p o s i a d ł o ś ć    D z i a d k a 

 
„ D o m   P o d   S t r z e l i s t ą   S o s n ą ” 

 
 

 
 
 
 
Rzeczywiście comber sarni w sosie brusznicowym mógł zadowolić podniebienia 

najwytrawniejszych smakoszy. Nie mówiąc o wielu przystawkach i deserach. 
Niestety, obiadu nie można było przeciągać w nieskończoność, bo Dziadek i Emma 

mieli przed sobą jeszcze cztery godziny jazdy samochodem. 
Wyjaśniło się, co miał na myśli Piotrek mówiąc, „przydzielono mnie do ciebie”. 

Dziadek dogadał się z państwem szeryfostwem, że ich syn będzie towarzyszył Emmie w 
czasie wakacji i mieszkał u niego. Miał dojechać za tydzień. 

Chłopak nie był bardzo z tego zadowolony, bo układał inne plany, a poza tym nie 
wiedział, o czym będzie gadał z taką smarkatą dziewczyną. A tak doprawdy nie lubił 
dziewczyn. Zdążył o tym powiedzieć Emmie przy deserze. Ona się tym zbytnio nie przejęła, 
bo w jej klasie było kilku takich jak on. 

Z drugiej strony miał nadzieję, że przebywając razem ze starszym panem nauczy się 
od niego wielu rzeczy, bo sam miał zamiar w przyszłości zostać Strażnikiem Parku. Więc nie 
ma tego złego, co by nie wyszło na dobre. 

Gdy Emma zobaczyła samochód Dziadka, zamurowało ją. Pokazywano w programach 
telewizyjnych różne dziwaczne pojazdy, ale z takim czymś jeszcze się nie spotkała. 
Właściwie w oczy rzucały się cztery potężne koła, a potem na nich osadzona kabina, do której 
należało wspiąć się po kilku metalowych schodkach. Reflektorów z przodu, z boku, z tyłu 
było, co nie miara. Do tego z tyłu sterczał bęben z nawiniętą stalową liną, a także niewielki 
dźwig. Jak się później przekonała, każde koło, niezależnie od innych, poruszało się 
samodzielnie, z inną prędkością i pod innym kątem.  

Piotrek miał nadzieję, że Dziadek pozwoli mu pojeździć tą maszyną, i to go bardziej 
interesowało, niż przebywanie z jakąś dzierlatką. 
 

Jechali leśną drogą, która cały czas pięła się serpentynami pod górę. Była raczej  
przeznaczona dla takich wehikułów jak dziadkowy, a nie dla samochodów osobowych. 

Buli i Mogli leżały na bagażach. Od czasu, do czasu jednak zrywały się i ujadały, 
wietrząc jakąś niewidoczną zwierzynę. 

- Widzę, że nie straciły myśliwskiego instynktu w twoim betonowym mieście. Dobre 
pieski, Dziadek pogłaskał je. Zamknij Kosa do klatki, bo to raj dla sokołów, orłów, jastrzębi i 
innego mięsno żarłocznego ptactwa, a dla niego to zupełnie inny świat, niż ten, w którym 
przebywał. Staniemy zaraz na małej polance. Rozprostujemy nogi, psy trzymaj raczej na 
smyczy, bo są podniecone tajemniczymi zapachami. Mam nadzieję, że rodzice nie zapomnieli 
o ciepłym dresie i grubych swetrach dla ciebie? Przebierzesz się, bo będzie coraz chłodniej. Ja 
też nałożę kurtkę. Do domu dotrzemy o zmroku, który w górach zapada bardzo szybko. 

Po krótkim postoju ruszyli i jechali drogą przypominającą przecinkę leśną, wyboistą 
wystającymi kamieniami i korzeniami drzew. Kabina zawieszona na doskonałych 
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amortyzatorach, przypominała raczej kołyskę niż trzęsące się pudło, więc po pewnym czasie 
Emma przytuliwszy się do Dziadka, zasnęła. A on szczęśliwy objął ją ramieniem i wóz 
prowadził jedną ręką. 

Obudziło ją szczekanie psów, które wyczuły kres podróży. Było ciemno. Światła 
reflektorów omiatały przydrożne drzewa, które, gdy już całkowicie oprzytomniała, wydały się 
jej gigantycznymi olbrzymami stojącymi w szeregu i salutującymi im. 

- Dziadku, to przecież Wielkie Sosny! Ale wielgachne! - Wołała Emma. 
- Tak, tak. Jutro zaniemówisz jak je zobaczysz w całej okazałości. No, jesteśmy już na 

miejscu. 
Las się skończył i wjechali na obszerny dziedziniec. Chociaż noc była jasna i 

gwiaździsta Emma dostrzegała tylko ciemną bryłę wielkiego domu, z którego dochodziło 
głośnie ujadanie. 

Dziadek wysiadł, otworzył drzwi na ganku. Wybiegł duży pies i skomląc z radości, 
podskakiwał mu aż do ramion. 

- Nie bój się, to mój labrador Alf. – Mówił Dziadek, zdejmując Emmę z samochodu i 
stawiając na ziemię. 

 - Alf przywitaj się z Emmą i twoimi nowymi przyjaciółkami Buli i Mogli. Psy 
obwąchiwały się przyjaźnie, a Emma pomagała wnosić bagaże do jasno już oświetlonego, 
obszernego holu. 

- Jest już późno. Widzę kochanie, że padasz ze zmęczenia, więc zaprowadzę ciebie do 
sypialni. Obok jest łazienka. Potem przygotuję kolację i nakarmię psy. 

Obszernymi, drewnianymi schodami weszli na piętro. Emmie tak kleiły się oczy, że 
nie mogła dokładnie przyjrzeć się domostwu. Gdy Dziadek wprowadził ją do pokoju, i gdy 
zobaczyła ogromne łóżko z wielkimi poduszkami i puszystą pierzyną, świat, dom, wakacje 
przestały ją interesować. 

- Dziaduniu, nie chcę kolacji. Zostaw drzwi otwarte. Psy przyjdą do mnie. Kosa 
postawię na stoliku. Tak mi się chce spać. Dziękuję ci za wspaniały dzień. Dobranoc. 

Objęła go i ucałowała. 
Rano nie mogła sobie przypomnieć czy się umyła, jak położyła się spać, co się stało z 

psami i Kosem. Zmęczenie, rześkie powietrze, moc wrażeń zwaliły ją z nóg. 
 
Obudziły ją promienie słońca igrające na jej powiekach. Dziadek zapomniał widocznie 

zaciągnąć zasłonki. Chociaż była rannym ptaszkiem, to nie chciało się jej wstać, i to nie z 
powodu wakacji, w czasie, których obiecują sobie wszyscy długo spać, leniuchować i nic nie 
robić, ale przyczyną były poduszki i pierzyna. Rodzice opowiadali często o dziadkowym 
domu, i tłumaczyli jej, co to znaczy „pierzyna”, że z puchu kaczego, że gruba jak hipopotam, 
ale sama śpiąc pod lekką, cienką kołdrą, nie mogła sobie wyobrazić jak  można przykrywać 
się takim workiem pierza. W dawnych czasach mogli tak sypiać, ale teraz? 

Teraz już wiedziała i postanowiła, że poprosi Dziadka i zabierze ją do siebie, i całe 
swoje życie już się z nią nie rozstanie. 

Ach jak miękko, niebiańsko! 
Psów nie było, chociaż drzwi były uchylone. Kos siedząc na starej wiszącej lampie 

naftowej, cicho pogwizdywał. 
Ze zdumieniem stwierdza, że on z kimś rozmawia, a ona to wszystko rozumie! To 

tylko zapewne miły sen. Ale przecież słyszy rozmowę! 
- Tak, przyjechaliśmy z wielkiego miasta i w naszym mieszkaniu nie ma takich myszy 

jak wy. I nie denerwujcie mnie, mówię wam, siedźcie cicho jak myszy pod miotłą, widzicie, 
że dziewczyna śpi, dajcie jej spokój! 

Obróciła się na bok i zobaczyła przy komodzie dwie szare myszki. 
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- O, obudziła się! – Zapiszczały. – Witamy ciebie Emmo! Ja jestem Plam, a to mój 
mąż Plum. Jesteśmy rzecznikami naszej dosyć sporej mysiej rodziny, mieszkającej u twojego 
Dziadka. Wiemy, że nie jest z tego zbyt zadowolony, ale jakoś nas znosi. Staramy się nie 
narzucać i schodzić mu z drogi, tak jak labradorowi Alfowi, szczególnie jemu. Prawda Plum? 

- Tak, moja droga. Szczera prawda. Mamy nadzieję, że będzie się dobrze tobie Emmo 
mieszkało w tym domu i liczymy na twoją łaskawość, czyli pozostawiane dla nas jakieś 
smakowite kąski. Żono Plam, czy to wszystko, co mieliśmy powiedzieć? Jak będziesz od nas 
czegoś potrzebowała, zastukaj trzy razy w podłogę, w jakimkolwiek miejscu, a postaramy się 
jak najszybciej zjawić. Poleniuchuj sobie, a my znikamy. 

I tak jak powiedziały, tak zrobiły, zaszywając się w jakiejś dobrze zamaskowanej 
mysiej dziurze. 

Emma nie mogła ochłonąć ze zdziwienia, że myszy i Kos rozmawiają, a ona wszystko 
rozumie. Ale, to tylko sen. Fajny sen. 

Gdy jednak usłyszała mówiącego do niej Kosa – A mówiłem im, by przyszły później. 
– Zaczęła wątpić czy śni. Należało to sprawdzić. 

- Mój czarnopióry Kosuniu, czy rozumiesz, co ja teraz do ciebie mówię? 
- Kochana Emmo, ależ oczywiście. A dlaczego nie miałbym rozumieć? Wstawaj, bo 

dzionek piękny. Zaraz przybiegną psy i dopiero zagadają ciebie. 
Emma usiadła na łóżku. Teraz była pewna, że nie śpi. 
Myślę, że należałoby się zastanowić nad tą dziwną sytuacją, dlaczego Emma zaczęła 

rozumieć mowę zwierząt, albo, dlaczego zwierzęta mówiły językiem ludzi? Obojętny wydaje 
mi się rodzaj języka, niech sobie gadają, w jakim chcą, ale najważniejsze jest to, że się 
dogadywali! 

To jedno. Na wakacjach może wszystko się zdarzyć. Potwierdzają to ciekawe i 
nieprawdopodobne opowieści powakacyjne. Należy wierzyć opowiadającym, nawet wtedy, 
gdy ma się pewne wątpliwości. Gdy Emma opowie w szkole, że rozmawiała z myszami, czy 
też niedźwiedziem grizlli, skutek będzie taki sam jakby ktoś inny opowiadał, że łapał płotki a 
złowił wieloryba, i za to wpisali go do Księgi Guinessa. 

Ale wakacje się dopiero zaczęły i proponuję, by spokojnie przyjąć do wiadomości, że 
jest tak a nie inaczej. Na pewno nasza historia będzie ciekawsza. 

Jak Kos to przewidział, tak się stało. Do pokoju wpadły Buli, Mogli i Alf. 
- Obudziłaś się Emmo! - I już skakały po pierzynie, zapadając się w niej jak w 

głębokim śniegu. 
- Alf był tak miły, że oprowadził nas po najbliższej okolicy, a nawet wykąpałyśmy się 

w potoku. Wstawaj, bo Dziadek przygotowuje śniadanie. 
Dochodzący zapach smażonego bekonu, podrażnił apetyt Emmy. Zerwała się z łóżka, 

umyła, ubrała i zeszła na dół, a za nią psy. 
Kos siadł na głowie Alfa, który z godnym podziwu spokojem zgodził się na to, a 

nawet myślę, że z pewnym zadowoleniem. Było to dla niego nowe doświadczenie, bo jakiż to 
ptak odważyłby się zbliżyć do niego, a co dopiero usiąść na nim? 

- Dzień dobry wnuczko, jak się spało? Dziadek pocałował Emmę w czoło.- Słyszałem 
na górze rozmowy i myślałem, że albo gadasz przez sen, albo jak to dzieci lubią, opowiadasz 
sobie głośno różne historyjki. Czy zjesz jajka sadzone na bekonie? Tak, to wspaniale. Nie 
mam niestety tak białego chleba, jaki jest w mieście, ale sam go wypiekam. Pokażę ci później 
jak to robię i mam nadzieję, że będziesz mi pomagać. Na stole znajdziesz także miód z dzikiej 
barci, i dżem z leśnych malin. Ja pijam na śniadanie kawę, a ty? Niestety nie mam w lodówce 
coli. 

- Dziadku, nigdy jej nie piję. Dzisiaj mam ochotę na mleko.  
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Emma zmywała naczynia, a Dziadek wycierał. Gdy szybko uporali się z tym zajęciem, 
postanowił oprowadzić wnuczkę po domu i okolicy. Było to ważne, bo przecież miała 
mieszkać tutaj prawie dwa miesiące i musiała wszystko poznać, by móc się potem swobodnie 
poruszać. 

Piszę o tym, bo przypuszczam, że będzie to także was interesować. 
- Jak zapewne już zdążyłaś zauważyć dom jest cały drewniany i dlatego z wielką 

ostrożnością obchodzimy się tutaj z ogniem. Budowali go i ulepszali nasi pradziadowie, aż 
jest taki, jakim go widzisz. Oczywiście ja i twoja świętej pamięci Babcia, co nieco 
pozmienialiśmy i mam nadzieję, że moi następcy uczynią to samo. A może ty Emmo? 

Ale jestem dumny, że dom wygląda tak jak przed stu laty. Oczywiście nie oświetlam 
go już lampami naftowymi i nie ogrzewam ciepłem z kominka, ale muszę ci powiedzieć, że 
często to jeszcze robię, z sentymentu do przeszłych czasów. Zwie się to nostalgią. Znasz 
Emmo to słowo? To miło. 

 Za dawnych lat, chociaż i dzisiaj także, w tym kominku, który widzisz, gotowało się 
różne strawy w wiszących nad ogniem kociołkach, albo kręciło się rożnem i opiekało nie 
tylko drób, ale świniaka, ba sarnę, czy dzika! Dlatego kominek jest taki przestronny. 

Przez ten dom, jeszcze parę lat temu, przewijało się wielu gości. Stąd parter to jedna 
wielka izba, będąca zarówno kuchnią, jadalnią i miejscem wypoczynku. Muszę ci powiedzieć, 
że to bardzo wygodne, chociaż ze sprzątaniem jest już gorzej. 

Oprócz wielu spiżarni i przeróżnych schowków, które poznasz później, znajdują się 
jeszcze tutaj: biblioteka i moja sypialnia z łazienką. Teraz na nie kolej. 

Emma usłyszała jak Alf mówi do jamniczek – Wiecie co, Dziadek zanudzi nas na  
śmierć. Proponuję małą wycieczkę do kąpieliska. Co wy na to? 

Odpowiedź mogła być jedna. – Ma się rozumieć! 
- Hola, hola! – Zawołał Kos z ramienia Emmy. Ja też chciałbym. Poczekajcie, zaraz 

spytam się, czy mi wolno? 
Ale Emma go uprzedziła i powiedziała: - Pod jednym warunkiem, że Alf będzie ciebie 

pilnował, a ty nie oddalisz się więcej jak o jeden metr od jego grzbietu. 
- Słowo labradora, że tak będzie! – Szczeknął Alf. I Kos sfrunął mu na głowę. 
 
Biblioteka okazała się przestronnym pokojem, w którym ściany zakrywały regały 

zapełnione setkami książek, i już od pierwszego rzutu okiem widać było, że wiele z nich to 
bardzo, bardzo stare wolumeny.  

Na środku stał obszerny stół zarzucony w wielkim nieładzie albumami, mapami, 
arkuszami zapisanego papieru. Królował na nim przedpotopowy komputer, jak go określiła 
Emma. Tuż koło okna stała radiostacja.  

Dziadek podszedł do radiostacji. Paliły się i migotały tam jakieś żółte, zielone i 
czerwone lampki. 

- To jest jedyny środek łączności. Niestety nie jestem wyposażony w sprzęt 
satelitarny, bardzo drogi. Moja Strażnica jest niewielka i nie najważniejsza, i z chwilą mojego 
przejścia na emeryturę, przestała pełnić urzędową rolę. Jestem honorowym Strażnikiem i będę 
pełnił swoje obowiązki do czasu wybudowania nowej Stacji, w innym miejscu. 

Mam codzienny kontakt z innymi Strażnicami i Szeryfem Małej Strażnicy 
Wschodniej. Będziesz musiała serdeńko nauczyć się jak ją obsługiwać, na wszelki wypadek. 
Ale to potem. 

A teraz najsmutniejsza wiadomość. Nie znajdziesz u mnie telewizora, ale myślę, że 
jakoś bez niego przeżyjesz wakacje. No, i na dodatek nie ma połączenia internetowego. 
Komputer służy tylko do zapisywania informacji. 

 Z biblioteki można było wejść do sypialni, ale Emma tylko zerknęła do niej przez 
otwarte drzwi. Wzrok jej przykuł duży olejny portret Babci. Czy to było przewidzenie, czy to 
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wybujała fantazja Emmy, bo Babcia uśmiechnęła się, układając usta w ciup jakby chciała ją 
pocałować. 

- Witaj Babciu, to ja, twoja wnuczka. 
- Emmo, z kim rozmawiasz? – Spytał Dziadek. 
- A... Tylko przywitałam się z Babcią.  
Wzruszony pocałował ją w czoło.- Darujmy sobie teraz twoje piętro i strych. Pokażę ci 

o wiele ciekawsze rzeczy. 
Wyszli na zewnątrz. Dom otaczał rozległy trawnik, tak, że z powodzeniem można 

było grać na nim w golfa. A dalej była już ściana niebotycznych sosen. 
Nie sposób było dojrzeć wierzchołków tych dorodnych i niesamowitych drzew, a ich 

pnie szybko obejść. 
- Niektóre są tak grube, że razem pięciu chłopa nie da rady ich objąć – powiedział 

Dziadek. Podejdźmy do tej najbliższej i zabawmy się w chowanego. Ja odliczam do 
dziesięciu. 

Emma zaczęła obiegać pień, a gdy się zatrzymała Dziadka nie było widać. Po chwili 
dojrzał ją i zawołał – Emma zaklepana! 

- Dziadku, a kiedy będziemy wspinać się na wierzchołek? – Spytała z filuterną minką 
Emma. 

O, Dziadek nie dał się podejść. – Jestem wyspany, najedzony, więc możemy zaraz. Za 
dwa dni będziemy u celu. Co ty na to? 

- Dobrze Dziaduniu, tylko założę moją odświętną sukienkę. 
Tak się przekomarzając, ruszyli w kierunku gdzie Emma dostrzegła pływające psy, jak 

się jej zdawało, w basenie. Obok stała obszerna drewniana szopa, a z za niej wartkim 
strumieniem wypływał potok, który nagle uspakajał się, po zderzeniu z zaporą. Dalej, w 
spokojnym już zbiorniku wody, to ten basen z psami, zanurzało swe łopatki wielkie, 
drewniane koło, teraz nieruchome. 

- Dziadku, dziadku to przecież młyn!- I już Emma biegła w tamtą stronę. 
Psy widząc ją, wołały. – Ale fajna woda, wskakuj do nas! 
A Kos przyfrunął do Dziadka i usiadł mu na ramieniu. 
- Emmo, ale tu jest fantastycznie. – Świergotał. Też mam chęć na kąpiel, ale o ile 

wiem, to kosy taplają się tylko w kałużach. 
Szopa okazała się solidnym budynkiem. Mieściła wszystko, co było potrzebne i nie 

potrzebne do prowadzenia gospodarstwa. Była też garażem dla wehikułu dziadkowego, a 
także dla starych, zabytkowych już maszyn rolniczych. W wielkim porządku poukładany był 
sprzęt ratowniczy. Pachniało sianem, starymi smolnymi deskami, a przez szpary przebijały się 
smugi słoneczne. 

- Popatrz Emmo – Dziadek zaprowadził ją do niewielkiej turbiny – to źródło naszego 
prądu. Stąd mamy oświetlenie, napęd pompy, a więc wodę bieżącą w domu. Oczywiście 
turbinę porusza to wielkie koło. Dawniej był tu i młyn, i tartak i tak z biegiem czasu służyło 
ono coraz to innym wynalazkom, coraz to innym potrzebom. A samo się nie zmieniało. Darzę 
je należytym szacunkiem i dbam o nie. Śmigaj wnuczko do domu, załóż kostium kąpielowy. 
Słoneczko już przygrzewa, a woda, choć nie tak ciepła jak w morzu, to można popływać.  

Gdy Emma wróciła, Dziadek już leżał na plecach w wodzie. Psy mokre goniły się po 
trawniku, wesoło szczekając. 

- Emma, zaciśnij mocno zęby, bo wchodząc do wody i szczękając z zimna, możesz je 
sobie powybijać. – Ostrzegły ją. 
Najnieprzyjemniejszy był pierwszy skok, ale już potem, gdy ścigała się z Dziadkiem, 

nurkowała, przyzwyczaiła się do chłodu szczypiącego skórę. 
Gdy mokrzy wracali do domu, psy wyciągnięte na trawniku i suszące się na słońcu, 

nawet nie podniosły głów. 
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Kos natomiast przytulił się mocno do szyi Emmy i z niepokojem patrzał w niebo. 
Wysoko nad łąką szybowały jastrzębie, wypatrujące zdobyczy. 

 
Jedząc „małe, co nieco” jak mawiał Miś Puchatek, bo górskie powietrze i rześka 

kąpiel zaostrzyły apetyt, Dziadek udzielał Emmie koniecznych rad, przykazań, pouczeń, 
nakazów, wskazań dotyczących, najogólniej można by rzec, regulaminu wakacyjnego. 

A były one następujące. Nie wymienię wszystkich, bo nie chcę nudzić: nie oddalać się 
z domu i od domu bez powiadomienia, kąpać się tylko w towarzystwie, nie wchodzić do 
wartkich potoków, a jeżeli tak, to tylko w kapoku, nie brać do rąk zapałek, spotkasz dzikiego 
zwierza, bierz nogi za pas i uciekaj. A poza tym pytaj, pytaj, jeszcze raz pytaj. 

- Dziadku, daję ci słowo harcerskie, że będę się starała. 
- Wiem, że jesteś rozsądną dziewczyną. W sobotę państwo szeryfowie przywiozą 

Piotrka. To dobry chłopak, trochę dziki jak to dorastający młodzian. Na pewno nie będziesz 
się z nim nudziła. Poza tym ma już jako takie doświadczenie, bo mieszka tutaj od urodzenia. 

Ja też postanowiłem zrobić sobie wakacje i pokażę wam wiele ciekawych rzeczy. 
Odbędziemy kilka wycieczek, a książkę będę pisał jak znajdę na to czas. To sprawa 
drugorzędna. Ty jesteś teraz najważniejsza. 

- Niech żyje mój ukochany Dziadek – Emma wydała z siebie indiański okrzyk. 
Kos podskoczył i świergotał. – Ale mnie przestraszyłaś! 
 
Dni płynęły spokojnie. Tyle było zajęć, zabaw i różnych przyjemności, niespodzianek, 

że okazywały się zbyt krótkie. 
Poranne mgły szybko ustępowały miejsca ciepłym promieniom słonecznym. Ale już 

późnym popołudniem cienie się wydłużały i chłodny zmrok zapadał szybko, a na czystym 
niebie zapalały się miliony gwiazd. 

Dobra pogoda dopisywała. Dziadek uczył Emmę jak rękami łapać pstrągi. Choć 
pływało ich wiele, nie było to łatwe. Ileż to razy, poślizgnąwszy się na kamieniu, lub źle 
celując, kąpali się w lodowatej wodzie. Śmiechu było, co nie miara, ale złowione ryby 
smakowały wybornie. 

Emma nigdy nie zbierała grzybów, chociaż wiedziała, że rosną w lasach, dzielą się na 
jadalne i trujące. Teraz wchodziła parę kroków do najbliższego zagajnika i Dziadek 
pokazywał jej, które należy zbierać, jak się nazywają. Prawdziwki były takiej wielkości, że 
można było na nich siadać. Część uzbieranych grzybów Dziadek przeznaczał na suszenie, a 
resztę zjadali. Były pyszne. A od tych suszących się pachniał cały dom! 

Ręką można było sięgnąć po maliny, jagody. 
Oczywiście i niestety, ten sielski obraz trochę psuły komary, a kleszcze szczególnie 

upodobały sobie Buli i Mogli. Emma myślała o rodzicach, którzy za pewnie mieli ich o wiele 
więcej, i bardziej krwiopijnych. Powiedzmy sobie szczerze, że na całym świecie nie ma 
miejsca bez komarów. Być może tylko w klimatyzowanych pomieszczeniach jest ich brak i 
na folderach reklamowych biur turystycznych. 

Dziadek miał swoje sposoby na ich odganianie i jad, który świetnie sobie z tymi 
bzykawkami radził. 

 
Jak się okazało na weekend do Dziadka wybierali się także państwo burmistrzowie z 

Markem. Zapowiadało się gwarnie i wesoło. 
Emma przygotowywała pokoje dla gości i pomagała Dziadkowi w kuchni. I tutaj 

należy wspomnieć o wędzarni i piecu chlebowym. Wędzarnia znajdowała się, tuż za ścianą, 
po drugiej stronie kominka i była tak zbudowana, że dym z kominka mógł być także 
wykorzystany do wędzenia. To, co Emma zobaczyła, zaparło jej dech. Wisiały tam połacie 
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dzików, saren, szynki wszelkiego rodzaju, różnorodnych kształtów i wielkości kiełbasy. 
Można było się już najeść samym widokiem i zapachem. 

- Jak wiesz Emmo, żadne drzwi w tym domu nie są zakluczone, nawet te wejściowe i 
dlatego, kiedy tylko masz ochotę, możesz tutaj zaglądnąć i najeść się ile zdołasz. Nawet tego 
małego dzika. – Śmiał się Dziadek. 

Ale wypiek chleba był urzekającą przygodą. 
Tuż za domem był niepozorny pagóreczek i Emma dotychczas nie zwróciła na niego 

uwagi. Z przodu murowany z żelaznymi drzwiczkami. A reszta tonęła w trawach i kwiatach 
łąkowych. 

- To jest ten piec. – Dziadek otworzył metalowe drzwiczki i Emma zobaczyła komorę 
wymurowaną cegłami i kamieniami.- Tutaj wypieczemy chleb. Teraz zarobimy ciasto. 
Chodźmy do kuchni. 

Wyjął długie, drewniane koryto. 
- Wygląda jak kajak i gdyby ktoś się bardzo uparł, to można nim pływać, ba może 

także służyć jako wanna. Zrobimy w nim ciasto chlebowe. Będziesz mi pomagała. Radzę ci 
podwinąć rękawy, tak, dobrze, a ja zdejmę koszulę, przekonasz się, dla czego. 

Dziadek sięgnął po miskę, wypełnioną rzadkim ciastem, na powierzchni, którego 
widać było pękające bąble powietrza. 

- Jest to zaczyn z żytniej mąki. Wlewam go do koryta, a z stojącego obok worka 
dodamy odpowiednią ilość mąki. Teraz ja stanę na jednym końcu, a ty na drugim. Będę 
pomału wlewał wodę i naszym zadaniem będzie wymieszanie zaczynu, mąki i wody, tak by 
powstało piękne, jednolite ciasto.  

Emma zrozumiała, dlaczego podkasała rękawy. Ręce miała oblepione prawie po 
pachy. Nie mogła wyciągnąć ich z klejącej się masy. A jak bardzo ciężko było mieszać! 

- Dziadku, nie dam rady! Przykleiłam się do koryta! 
- Podleję ci trochę więcej wody. Lepiej prawda? Dobrze dziecinko, umyj ręce. Ja już 

dokończę. 
Po kilku minutach Dziadek równomiernie rozprowadził ciasto w korycie i przykrył 

lnianą ścierką. 
- Teraz będzie rosnąć. Chleb upieczemy jutro.  
 
Wcześnie rano, gdy z dziadkowego pokoju dochodziło równomierne chrapanie, a psy 

nawet nie drgnęły, gdy przechodziła koło nich, a Kos otworzył jedno oko, by zaraz je 
zamknąć, Emma cichutko zeszła do kuchni i zajrzała do dzieży – tak to się fachowo nazywa 
koryto drewniane do wyrobu ciasta chlebowego – ciasto urosło, aż się prawie przelewało 
przez krawędź. 

- Dzień dobry. – Emma usłyszała znajome jej już głosiki Plum i Plam. – Też nie 
możemy spać z podniecenia czekając na świeży chleb! Dziadek wypieka go znakomicie. 
Niech się inne schowają. To dla nas wielkie święto. Trochę nas potem bolą brzuchy z 
przejedzenia, ale co tam, raz się żyje. Dziadek trochę pomruczy, gdy mu nadgryziemy 
bochenek, ale musi nas lubić, bo dotychczas nie zafundował sobie kota. 

Będzie dzisiaj wiele zamieszania, no i smakowitego dla nas jedzenia. Oczywiście 
nasza cała mysia rodzina, wybiera się na wieczorną ucztę i tańce. Bądź tak uprzejma Emmo, i 
poproś psy by nas nie goniły. No, to do zobaczenia! 

 
 Zaraz po śniadaniu Emma pomagała nosić szczapy drzewa, które Dziadek w 

przemyślny sposób układał w piecu, tak by dobrze płonęły. Potem je zapalił. - Polana 
zamienią się w węgiel drzewny, jaki w miastach używacie do grillowania, a jego żar rozgrzeje 
cegły.  

W kuchni Dziadek zakasał rękawy, wymieszał ciasto i przygotował dwie deski. 
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- Posyp je dokładnie mąką. Będę kładł na nie bochenki. A teraz patrz, odrywam 
kawałek ciasta, ładnie formuję i mamy już pierwszy chleb. Będzie ich dziesięć. Gdy skończę, 
ty dziecinko ładnie wyskrobiesz koryto z resztek, a ja zajrzę do pieca. 

Pominiemy wiele innych czynności gospodarskich, odczekajmy do momentu, gdy 
Dziadek uzna, że można już rozpocząć wypiek. 

Deski z bochenkami znajdowały się już przy piecu. Dziadek otworzył drzwiczki i 
następnie żelazną szuflą wygarnął żar. 

- A teraz, drewnianą łopatą o długim kiju, będę chleb po chlebie, wsuwał do środka. 
No, są już wszystkie. Zamykam piec. Teraz nazbieramy trochę liści chrzanowych. 

Po godzinie wrócili. 
- Emmo, stań przy deskach i każdy bochenek, który wyjmę, posmaruj wodą, o tą 

miotełką, która leży w misce. Uważaj bardzo, bo chleb jest bardzo gorący, a woda będzie 
parować. Jesteś gotowa? Wspaniale. Uwaga, otwieram. 

Dziadek wsunął drewnianą łopatę, po chwili wyjął nią bochenek i postukał go zgiętym 
kciukiem. 

- Patrz, jak fajnie się upiekł, jak wyrósł. Skórka twarda, ale nie spalona. Wyjmował 
bochen za bochnem. Każdy ważył około trzech kilo. - Teraz owiniemy każdy z osobna w 
liście chrzanowe, a potem w ścierki lniane, by nie utraciły świeżości i przeszły aromatem 
ziela. 

- Mamy jeszcze trochę czasu i proponuję kąpiel. Kto pierwszy w wodzie, ten dostaje 
nagrodę.  

Pobiegli jak szaleni, zrzucając ubrania po drodze. Psy ich wyprzedziły i nim dobiegli, 
już pływały. 

- Klapa. – Powiedział Dziadek. – One zwyciężyły. 
- Dziadziu, nie zapomnij, że jestem małą kobietką i nic nie poradzę, że się zrobię na 

bóstwo, jak mówi mama, no czymś w tym rodzaju, przed przyjazdem gości. Wyłączam się z 
gospodarstwa. 

- Znam to, znam to moja miła. A ja sobie odpocznę na hamaku. 
 

Oczywiście to „robienie się na bóstwo” polegało na wyszukanym uczesaniu i 
założeniu „ najbardziej odpowiedniej na tą chwilę” letniej sukienki. Jak widać nie wymagało 
ani czasu, ani trudu. 

- Fiu, fiu, fiu. – Gwizdnął Kos. – To się Mark i Piotrek w tobie zakochają. 
- Zamknij dziób! – Wrzasnęła Emma. 
- He, he, he. – Kos ma rację – Psy przysiadły na progu pokoju. 
- A wy się nie poprawiacie? – Zapytał Alf jamniczek. 
- No, możemy, ale tylko dla ciebie, byś mógł nas podrywać do tańca. 
Nagle psy umilkły i nastawiły uszy. Alf poderwał się. – Jadą goście! Panienki za mną, 

lecimy naprzeciwko. I już ich nie było. 
 Dziadek, który miał wyostrzony słuch, a można by powiedzieć, że wyszkolony, bo 

wiele lat przebywając w puszczy, nauczył się nie tylko rozróżniać głosy zwierząt i ptaków, 
ale jak mawiał, a wierzono mu, mógł określić gatunek szeleszczącej trawy, dosłyszał też 
nadjeżdżające samochody. 

- Emmo, zaraz będą goście. Pośpiesz się. 
Emma uwielbiała jeździć po poręczach. To była jej pasja. Bardzo się ucieszyła, że i 

tutaj z pierwszego piętra na parter prowadziła lśniąca i gładziutka, jakby dla niej wykonana 
belka. Teraz z niej skorzystała, poprawiając przy tym jakiś wymyślony rekord świata. 

 
Nadjechały dwa samochody podobne trochę do dziadkowego wehikułu, bo należy 

przypuszczać, że żaden inny nie dojechałby tutaj. 
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Ho, ho! – Wołał Mark już z daleka. – Wyglądasz wspaniale Emmo z Puszczy. Witaj 
Dziadku! 

Goście wysiedli.  
- Pokoje przygotowane. Jak zwykle. Czujcie się jak u siebie w domu. – Zapraszał 

Dziadek. 
Widać było, że byli tu stałymi bywalcami, bo państwo Burmistrzowie i Szeryfowie 

wiedzieli doskonale gdzie są ich pokoje i jak mają się poruszać po dziadkowym 
gospodarstwie. 

Panie objęły zaraz komendę nad kuchnią, a panowie i młodzież, to znaczy Emma i 
Piotrek, zajęli się przygotowaniem pikniku. 

Popołudnie było ciepłe, a woda przy młynie nagrzana, więc Mark nie zastanawiając 
się, rozebrał się szybko i wskoczył do basenu. 

- Brr, wspaniała kąpiel. Piotrek, Emma skaczcie! 
Piotrek się ociągał. 
- Ja im pokażę jak się pływa i artystycznie wykonuje salta. – Pomyślała Emma. – I tak 

jak stała, w tej specjalnej sukience, i w tej specjalnej misternej fryzurze, rozpędziła się, 
podskoczyła w górę, podkurczyła nogi, objęła rękami, dwa razy przekoziołkowała i z wielkim 
pluskiem wpadła do wody. 

Gdy się wynurzyła, a nie muszę dodawać, że wyglądała jak zmoknięta foka, wszyscy 
bili brawa i rechotali. 

Tego nie mógł darować Piotrek. – Co baby lepsze?! I już wykonał na trawie gwiazdę, 
odbił się od brzegu i kręcąc śrubę, zanurzył się. 

- Brawo, brawo. – Wołano. 
Na pewno oglądalibyśmy wspaniałe pokazy skoków, gdyby nie obowiązki. 
Burmistrz i Szeryf rozstawili rożen nad kręgiem kamiennym. Do środka wysypano 

jeszcze gorące węgle z pieca chlebowego, a na wierzchu położono kilka polan dębowych i 
brzozowych. 

Dziadek z Markem nadziali na metalowy pręt, niespodziankę od Pani Burmistrzowej, 
gotowego do pieczenia peklowanego warchlaka. 

Nad niewielkim ogniem należało go teraz cierpliwie i wolno obracać, by się nie spalił, 
a równomiernie opiekał. Każdemu wyznaczono po piętnaście minut tego obowiązku. 

W międzyczasie rozstawiono drewniany stół i ławy. 
Psy zwabione coraz mocniej rozchodzącym się zapachem pieczeni, zajęły niedaleko 

pozycje wyjściowe. Kos natomiast nie wiadomo, dlaczego upodobał sobie Szeryfa i nie 
opuszczał jego ramienia. 

Gdzieś, w bezpiecznej odległości, koło pnia ściętej sosny, Emma zobaczyła Plum i 
Plam, dającej jej jakieś znaki. Gdy podeszła do nich, szepnęły: 

- Tutaj zbierze się nasza rodzina, to plac naszej zabawy i uczty. Nie zapomnij pouczyć 
psy. Nie martw się o nas, ale gdybyś zechciała przynieść parę kąsków i zatańczyć z nami, 
bardzo byśmy się cieszyli. 

Stół zapełniał się sałatkami, także mięsiwami i kiełbasami z dziadkowej wędzarni. 
Oczywiście na środku królował wielki bochen chleba. Emma była dumna i wszystkim 
powtarzała – patrzcie, to ja i Dziadek upiekliśmy go dzisiaj. To „ja” brzmiało trochę jak to 
powiedzenie: „samochwała w kącie stała”. Ale Dziadek ją rozumiał, tak jak i inni goście. Bo 
nikt z obecnych nigdy nie piekł chleba w piecu chlebowym. 

Emma zauważyła, jak panowie weszli do piwniczki znajdującej się pod domem. 
Wiedziała, bo Dziadek zdążył ją już tam zaprowadzić, że to jego szczególnie pielęgnowane 
miejsce. Przechowywał w nim kupne i swojego wyrobu wina, różne nalewki. Pokazał jej 
niedużą, dębową beczułkę, w której leżakował podobno od stu pięćdziesięciu lat koniak, a 
pijano go tylko w czasie doniosłych uroczystości rodzinnych. 
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Nareszcie świnka się dopiekała. 
Dziadek przysunął do siebie chleb, pocałował, nakreślił znak Krzyża, postawił na 

boku i dużym nożem kroił kromki. Rozchwytywano je natychmiast, delektując się ich 
zapachem i smakiem. 

Żona Szeryfa odkryła gliniany garnek i powiedziała. – Mam coś specjalnego do tego 
wspaniałego chleba. 

- Wiemy, wiemy! - Wołano. - Smalec ze skwarkami i cebulą! 
Dosłownie wyrywano sobie garnek i smarowano pajdy chleba. 
Dziadek sięgnął po dzbanek i rozlał płyn do małych kieliszków. 
- Oto koniak na wyjątkowe okazje. A taką dzisiaj mamy. Witam w domu moją 

ukochaną wnuczkę Emmę. Oczywiście młodzież nie pije. Twoje zdrowie Emmo! 
Upieczonego warchlaka położono na stole i każdy, kroił sobie tyle mięsa, na ile miał 

ochotę. 
Dorzucono teraz sporo szczap do tlącego się ogniska. Ogień buchnął w górę, 

oświetlając miejsce biesiady. Niewielkie chmury na niebie, tylko od czasu do czasu, 
przesłaniały skrzące się srebrne gwiazdy. Księżyc świecił jasnym, dużym sierpem. Chłód 
ciągnął od ziemi. Sięgnięto po kurtki i swetry. 

Psy niemiłosiernie objedzone grzały się przy ognisku. 
Wtedy Dziadek sięgnął po skrzypce. Wszyscy zamilkli. Burmistrzowa nachyliła się do 

Emmy i powiedziała szeptem: 
- To wielka niespodzianka. Od czasu śmierci twojej Babci, nie miał ich w ręku. 

Bardzo ciebie musi kochać. 
Po smutnej, rzewnej melodii, popłynęły następne już żywsze, weselsze. Mark 

przyniósł gitarę i przyłączył się do Dziadka. 
Wtedy Dziadek oddał skrzypce Burmistrzowej, która nieźle radziła sobie z tym 

instrumentem, skłonił się przed Emmą i zaprosił do tańca. 
 Pozostali stanęli kołem i klaskali w rytm melodii. 
- Dziadziu, nie znam takich tańców. Połamię sobie nogi. – Emma wydawała się być 

trochę przerażona. 
- Patrz na mnie i powtarzaj ruchy. O tak. Dwa kroki do przodu, ugięcie nogi w 

kolanie, dwa do tyłu, doskonale. Podaj mi rękę, tak, obróć się w kółko, i noga zgięta w 
kolanie, dwa razy zamachnij nią...A teraz wszyscy razem. 

Objęto się nawzajem w pasie i żywe koło pulsowało rytmicznie. 
 
Emma przypomniała sobie o mysiej rodzinie. Do koszyka włożyła resztki ze stołu, 

kilka pajd chleba i oddaliła się w kierunku pnia, do którego sięgał nikły poblask ogniska. 
- No nareszcie, witamy naszą gospodynię. Wiwat! 
Emma zobaczyła na obszernym pniu tańczące myszy, wiele siedziało przy stołach. 
- Dziękujemy ci za to, że psy dały nam spokój. Co prawda, groźne są sowy i inne 

nocne polowczyki, ale wystawiliśmy liczne warty by nas w razie czego ostrzegały, a muzyka i 
ogień powstrzymują skutecznie ich apetyt na nas. Pozwól Emmo, że przedstawię ci moją 
rodzinę. To dziadek, a to babcia, te jasno szare, na samym brzegu, to sześćdziesiąt naszych 
dzieci, a reszta to wujowie, ciotki, kuzyni, bracia i siostry ze swoimi rodzinami. Sporo nas, 
nie prawda? Na razie rozdzielimy to, co nam przyniosłaś, a potem idziemy w tany, i prosimy 
także ciebie. 

- Życzę wam smacznego i potem wrócę do was. 
- Gdzie chodziłaś Emmo? - Spytał Dziadek. 
- Do naszych współlokatorów, czyli polnych myszy. Jestem z nimi zaprzyjaźniona i 

zaproszona na tańce. Wyobraź sobie, że tańczą podobnie jak ludzie. 
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Dziadek zdołał już poznać fantazję wnuczki i pomyślał, że ma ją niezależnie od pory 
dnia. 

Gdy ogień przygasał, i mimo skocznych tańców, chłód dawał znać o sobie, zaczęto 
sprzątać, a Emma ukryła trochę smakowitości dla swoich mysich przyjaciół. 

- Proponuję kąpiel - zażartowała Emma. Ale nikt nie podjął wezwania. 
Zagaszono starannie ognisko i udano się na spoczynek. 
Gdy Dziadek leżał już w łóżku, Emma usiadła koło niego, objęła go za szyję. 
- Dziękuję ci za wspaniały dzień i bardzo, bardzo ciebie kocham. 
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P o t o k    S k a c z ą c e g o    Ł o s o s i a  

 
 

 
 
Nie spieszono się ze wstawaniem, odsypiano nocną zabawę, leniuchowano. Dzień 

zapowiadał się słoneczny i ciepły. 
Dziadek namówił gości na połów pstrągów. Mieli je zjeść na obiad, a resztę zabrać do 

domu. Oczywiście jego wypróbowanym sposobem. Rękami. Panie początkowo protestowały, 
że nie dadzą rady, a to woda za zimna, ale w końcu i one postanowiły wziąć udział, jak to 
określiły, w zabawie. 

Do miejsca, gdzie w ocenie Dziadka ryb było  najwięcej, i gdzie mogli być pewni 
sukcesu, było zaledwie kilkadziesiąt metrów, więc udano się w strojach kąpielowych. 
Dziadek, na wszelki wypadek, jak to się ładnie rymuje, dał do niesienia Piotrkowi kilka 
podbieraków. 

Strumień był wartki, szeroki, płytki, kamienisty. Woda tak przezroczysta, że bez 
trudności można było dostrzec pod głazami ukrywające się pstrągi. 

Rozstawiono się, co parę metrów wzdłuż koryta, by sobie nie przeszkadzać i mieć 
wiele miejsca na połów. 

Uwaga. – Zawołał Dziadek. – Kamienie są śliskie, a prąd dosyć mocny, poruszajcie 
się ostrożnie, i nie płoszcie sąsiadom ryb, no to zaczynamy! 

- Emmo. – Szepnął do niej Dziadek. – Pomóż paniom. Ale będzie śmiechu! I 
zachichotał, przeczuwając pyszne sceny. 

 
Pani Burmistrzowa 
I Szeryfowa, 
Paluszkiem stopy 
Wodę badają, 
To go cofają, 
To znów wkładają. 
Lecz gdy już krok, 
Zrobić miały, 
Czy prąd był za silny? 
Czy kamień za śliski? 
Na pupach siedziały. 
Ratunku, toniemy! 
- Krzyczały. 
To widząc 
Burmistrz z Szeryfem 
Za brzuch się łapali. 
I gdy tak rechotali, 
Do rozpuku śmiali, 
Prąd podbił im nogi. 
Pacnęli do wody 
I pstrągi 
Pod wodą łapali! 
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Oczywiście, jak się Emma już przekonała, trzeba było mieć duże doświadczenie i 
cierpliwość, by złapać pstrąga rękami. Zawodowcami byli tylko Mark i Dziadek. Reszta 
towarzystwa znakomicie się bawiła, a o to przecież Dziadkowi chodziło. 

Alf jako przedstawiciel swojej labradorskiej rasy, nie wychodził z wody. Jamniczki, 
choć uwielbiały kąpiele, były bardziej wstrzemięźliwe. Kos nie odstępował Dziadka, bo miał 
pietra przed jastrzębiami. 

 
Szykowano się do powrotu. Wsiadano do samochodów. Nie zapomniano o pstrągach, 

no i oczywiście o chlebie.  
Gdy Dziadek i Emma wracali do domu, za nimi w pewnej odległości, jakby się 

ociągając, szedł Piotrek. 
Emma zaczekała na niego. 
- Piotrze wiem, że nie lubisz dziewczyn, ale myślę, że jakoś mnie strawisz. Dziadek 

jest fantastyczny i na pewno poprawi ci humor. 
 
Każdy urlopowicz marzy, by w czasie wakacji w dzień świeciło słońce, w nocy 

księżyc i gwiazdy, no i oczywiście nie było komarów i jakichś tam niemiłych niespodzianek. 
Jak dotychczas na tych stronach starałem się zapewnić naszym bohaterom fajną 

pogodę. 
Proszę mi wybaczyć, następnego dnia deszcz rytmicznie uderzał w dachówki i 

parapety. Las ociekał wodą, na podwórzu tworzyły się kałuże, a poziom wody w potoku 
nieznacznie się podniósł. 

Ubrani w nieprzemakalne peleryny i buty gumowe towarzyszyli Dziadkowi do tamy. 
Psy, a jest takie powiedzenie, że „w taką pogodę, to i psa nie wygnasz z domu” wolały 
wylegiwać się na kanapie, a Kos, choć nie pies, podzielał ich zdanie. 

Dziadek otworzył szerzej zaporę, tak by mogło spływać więcej wody. 
- Wejdziemy teraz do szopy i uruchomimy koło. 
To było bardzo proste. Dziadek wyciągnął do wewnątrz drewniany kołek i koło 

zaczęło się pomału obracać, aż osiągnęło swój rytm.  
- Teraz też ruszyła turbina i będzie ładować generator prądu.  
Piotrek poczuł się w swoim żywiole. Oglądał wszystko z wielkim zainteresowaniem, 

ale stare maszyny gospodarskie przypadły mu szczególnie do gustu. 
- Dziadku – tak Dziadek przykazał mu do siebie mówić – czy można je uruchomić? 
- Nie wiem. Nie próbowałem. Ojciec mój jeszcze niektóre używał. Teraz są to już 

okazy muzealne, i tak je należy traktować. 
- A czy mógłbym przy nich pomajstrować? Daję słowo, że nic nie zepsuję. 
- Młodzieńcze, daję ci wolną rękę, pod warunkiem a. Że nie zrobisz sobie krzywdy, b. 

Będziesz zgłaszał mi, co zmierzasz robić, c. Nie wylecisz w powietrze i nie spalisz szopy. 
Jeżeli którąś z nich uruchomisz, dostaniesz uczciwą zapłatę. Jak zepsujesz, ojciec twój 
zaciągnie pożyczkę w banku. 

Emma chętnie by mu towarzyszyła, ale ugryzła się dyplomatycznie w język i 
postanowiła zaczekać, co przyniesie czas. 

Zostawili  go przy lokomobilach, a sami wrócili do domu. 
Zajęła się porządkami po gościach i pichciła obiad. Dziadek siedział przy swoim 

wielkim stole i grzebał w papierach. 
Muszę z wielkim niepokojem i nawet pewnym przerażeniem zaznaczyć, że dom ten 

zamieszkiwali jacyś dziwni ludzie. Nie tęsknili do telewizora i gier komputerowych. Myślę, 
że znalazłyby się tylko walkman. Może by korzystali z komórek, ale na tym terenie były 
martwe, a wiem także z całą pewnością, że nawet nie mieli ich przy sobie. Czy ktokolwiek z 
was odważyłby się pojechać na takie wakacje? 
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Po obiedzie Dziadek prosił Emmę i Piotrka do biblioteki. Ujrzeli rozwieszony nieduży 
ekran, a na stole rzutnik. 

Włączył go i na ekranie ukazała się mapa. 
- Popatrzcie, to wschodnia część naszego Parku, z Górami Skalistymi. Stamtąd płynie, 

o ta kręta, niebieska nitka, Potok Skaczącego Łososia. Fajna nazwa, nie prawda? U jej źródeł 
łososie składają ikrę, i płynąc pod prąd, skaczą w powietrzu. 

Zmienił obraz. – A to bardzo dokładna karta potoku niezbyt odległego od naszego 
domu płynącego do zatoki morskiej. Spad rzeki jest znaczny, ale na całej długości przejezdny. 
Popłyniemy pontonem. A celem naszej przejażdżki będzie niewielka wysepka w zatoce. 
Piotrek tam już bywał. To ośrodek szkoleniowy dla płetwonurków i stacja obserwacyjna dla 
naukowców. 

- Hurrra, hurrra! – Zgodnie krzyczeli Emma i Piotrek. Dołączyły się do nich psy 
głośno ujadając. Kos nie pozostał w tyle i wesoło gwizdał. 

`- Wiem, że doskonale pływacie, i dlatego zdecydowałem się na tą wycieczkę. To był 
warunek podstawowy. Prąd jest mocny, masa wystających skał, powalonych drzew i innych 
przeszkód, niewielkie przełomy, ale trudne w pokonywaniu, a więc można się w każdej 
chwili przewrócić lub wypaść za burtę. 

Od pojutrza zapowiadają polepszenie pogody, więc pójdziemy na krótki spacer do 
potoku. Dawno tam nie byłem i nie wiem, w jakim stanie jest droga, a musimy przenieść 
ponton i trochę sprzętu. Nie będzie to łatwe, bo pod górkę. No i na zakończenie zapowiadam 
dla wytrwałych niespodziankę. 

Piotrek poleciał do swoich antycznych maszyn. Emma interesowała się starymi 
książkami Dziadka, a on sam stukał na przedpotopowym komputerze. 
 

Następny dzień podobny był do poprzedniego, więc zajęli się sprawdzaniem i 
przygotowywaniem sprzętu do wyprawy. 

Nasi czworonożni przyjaciele, przepraszam, jeden dwunożny, śledzili je z 
zainteresowaniem. A to za sprawą Alfa. 

- Moje drogie panny i ty sympatyczny ptaszku, muszę wam wyznać, nawet pochwalić 
się, że zostałem przez Dziadka specjalnie wyuczony do ratowania ludzi. Nareszcie nasza psia 
rasa labradorów została doceniona. Posiadamy wrodzone, teraz to nazywają genetyczne, ku 
temu zdolności. Nie chwalę się, moje miłe, wy macie też swoje niepowtarzalne cechy, i dla 
tego jest was najwięcej w domostwach, ale my labradory wysunęliśmy się nawet przed 
owczarki. Ach, gdybyż mógłbym być foką! Uwielbiam pływanie. 

- O, my też. – Wtrąciły się Buli i Mogli. - W przeciwieństwie do ciebie, drogi 
przyjacielu, jesteśmy polowczykami. Te lasy wprowadzają nas w stan podniecenia, bo tyle tu 
zapachów różnej zwierzyny. 

- Dobra, dobra przestańmy się przechwalać i słuchajcie dalej, bo dzieją się ciekawe 
rzeczy. Teraz Emma i Piotrek przymierzają kaski ochronne. To na okoliczność gdyby ktoś 
wypadł za burtę. Tfu, tfu, na psa urok, Czego, jak czego, ale skał w naszej rzece nie brakuje. 

A teraz uważajcie. Sięgnęli po kapoki. No to jest sprzęt powszechnego użytku, nawet 
podczas jazdy kajakiem. Ja także mam swój. 

- Alf, chodź do mnie. – Zawołał Dziadek i założył na niego specjalnie uszytą 
kamizelkę. – Nic nie utyłeś mój piesku, leży na tobie jak ulał. A co zrobimy z naszymi 
jamniczkami? One muszą czuć się też bezpieczne. 

- Buli, Mogli. – Gwizdnęła Emma. 
- Pomierz je. – Powiedział Dziadek. – W obwodzie i długości grzbietowej. Coś dla 

nich wymyślimy. Piotrze, mam nadzieję, że ruszysz głową i coś zmajstrujesz. No, ale naszego 
Kosa chyba zwolnimy z tych zabezpieczeń, nie prawda? To byłoby wszystko na dzień 
dzisiejszy. Drobnostkami zajmiemy się potem. 
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Gdy Emma zamierzała wyjść z Dziadkiem, Piotrek poprosił: 
- Emmo, czy możesz mi pomóc, jeżeli masz czas? 
„Przyszła koza do woza”, pomyślała, ale głośno odpowiedziała: 
- Ma się rozumieć, chętnie.  
Lokomobila, takiej nazwy tu użyję, zapewne jest wiele innych imion, przypominała 

parowóz żelazny, chociaż i to porównanie jest już nie aktualne, bo w dzisiejszych czasach 
parowozy można spotkać tylko w muzeach, ale jeszcze nie tak dawno ciągnęły wagony 
pasażerskie i towarowe.  

- Tutaj jest stara marynarka Dziadka. Załóż ją, bo się poplamisz. 
- Ale ja się w niej utopię. – Protestowała Emma, ubierając się. 
- Nie przejmuj się, masz tutaj szmatę, maczaj ją w tej misce z ropą naftową i pięknie 

myj maszynę, tak by się świeciła jak garnki w kuchni. Ja dokręcę jeszcze parę śrubek, 
sprawdzę czy wszystkie korbki i części ruchome działają. 

Marynarka bardzo się przydała, mimo to ręce, nogi, twarz i włosy, pokryły się tą 
niezbyt mile pachnącą i tłustą cieczą. 

Piotrek popatrzył na Emmę, szybko się odwrócił, by nie zauważyła jak się śmieje. Po 
chwili podał jej kawałek lustra. 

Zobaczyła potarganą, czarną zjawę. 
- Ratunku diabeł! – Krzyknęła i wybiegła z szopy. 
 
Poranna mgła była zwiastunem polepszającej się pogody. Piotrek przekonał Dziadka, 

że lokomobilę można uruchomić i prosił bardzo, by się na to zgodził. 
- No dobrze, spróbujemy. Muszę sobie przypomnieć jak to wszystko funkcjonuje. To 

było tak dawno. Ojciec pozwalał mi od czasu do czasu obsługiwać maszynę. Uwaga, 
włączam. Wszystko jest o`kay! 

Koło zaczęło obracać się. Lokomobila trzęsła się, charczała, buchała parą, ale 
pracowała. 

- Piotrek podejdź do mnie. Zwolnij hamulec. Dobrze, ale nie puszczaj. Dziadek 
pociągnął za sznurek, zasyczała para i rozległ się głośny gwizd. Znak, że lokomobila rusza. I 
ruszyła! 

Bardzo, bardzo powoli, ale toczyła się na przód. Piotrek, hamulec, zawołał Dziadek. – 
A teraz pokręć korbką do tyłu. Stawiamy maszynę na dawne miejsce. Tak, tak. Jeszcze 
mocniej.  

I lokomobila zaczęła się cofać. Stop. Hamulec. Dobrze. Gdy ogień zgaśnie, spuszczę 
parę z kotła. No, no gratuluję ci Piotrze. Masz u mnie stówę. Tak jak obiecałem.  

- Jutro wybieramy się na wycieczkę. Drogi już obeschły i zapowiada się miły dzień. 
 
Plecaki wypełnione sprzętem i wiosła, które zabrali ze sobą, z każdym metrem 

pokonywanej drogi pnącej się regularnie pod górę, miejscami gubiącej się wśród 
zarastających ją krzaków, poprzegradzanej powalonymi drzewami, zatarasowanej odłamkami 
skał, stawały się coraz cięższe. 

- Dziadku, daleko jeszcze? – Dopytywali, coraz częściej odpoczywając. A Dziadek nie 
zdradzając swojego zmęczenia, rad był z tych przystanków. Przyczyna była prosta, postarzał 
się i brakowało mu sił. 

Jeszcze trochę uf uf, sapnięć, stęknięć i nareszcie zatrzymali się. 
- Zachowujcie się cicho, nie rozmawiajcie. Wiosła i plecaki zostawimy tutaj. Idźcie za 

mną, moimi śladami. Podchodzimy do Potoku Skaczącego Łososia. 
Po pewnym czasie usłyszeli szum wody, który w miarę zbliżania tak narastał, że 

zaczęli zdawać sobie sprawę, że nie jest to wartki potok o miłej nazwie, tylko spieniona, 
zderzająca się ze skałami rzeka. 
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Las się urwał i stanęli na brzegu zatoczki, w której prąd wody był spokojniejszy. 
- Jutro stąd wyruszymy. A teraz podejdziemy do tego wystającego odłamka skalnego 

ostrożnie, nie wychylając się zbytnio. Dobrze. Teraz popatrzcie. 
To, co zobaczyli przeszło ich najśmielsze oczekiwania. 
Masy wody wciśnięte w koryto wysokich skał, pędziły z zawrotną szybkością. Po 

prawej stronie, na niewysokich przełomach, stado szarych niedźwiedzi grizzly polowało na 
skaczące łososie. Kilka młodych niedźwiadków nieudolnie naśladowało starszych, traktując 
to zajęcie raczej jako wspaniałą zabawę. Przewracały się wzajemnie i biegały po silnym 
nurcie. 

Nagle jeden z najokazalszych niedźwiedzi, prawdopodobnie przywódca stada, stanął 
na tylnich łapach, zwrócił się w ich stronę i zaczął węszyć. 

- Widocznie nas wyczuł. – Powiedział Dziadek. – Jesteśmy zbyt daleko by poczuły się 
zagrożone. Prawdopodobnie nie będą na nas zwracać uwagi i dalej będą łapać ryby. 

Małe niedźwiadki przestały się bawić i Emma usłyszała jak wołają do niej: 
- Wiemy, że jesteś tam Emmo. Czujemy to. Cały las już mówi o tobie. Nie kryj się. 

Rodzice są spokojni. Chodź do nas, damy ci łososi. 
Jedna z niedźwiedzic ryknęła na małe i te potulnie powróciły do swojej zabawy. 
- Nie zbliżaj się, Emmo, bo jesteśmy niebezpieczni. – Mówiła niedźwiedzica. – Mamy 

wiele szacunku dla twojego Dziadka, który nas ochraniał i dbał o nas. Jesteśmy pewni, że z 
waszej strony nam nic nie grozi. Zwierzęta na całym świecie potrafią się szybko porozumieć. 
Wiemy wszystko o tobie od twoich miastowych przyjaciół. Uważaj, zaraz podrzucimy wam 
kilka ryb i odejdźcie. My zostajemy, by najeść się na całą zimę. 

Emma stanęła na skale. 
- Zejdź, bo je spłoszysz.- Krzyknął Dziadek. 
- Dziadku wiem, co robię. Zaraz dostaniemy kilka łososi. 
Piotrek i Dziadek ze zdumieniem obserwowali jak dorosłe niedźwiedzie zbliżyły się 

do zatoczki, rzuciły na brzeg ryby i wróciły do polowania. 
- To jakieś czary, to jakieś czary. – Powtarzał w kółko Piotrek. – Emmo jesteś 

czarownicą. Czy możesz zamienić mnie w grizzly? 
- Ten Park jest zaczarowany. Mogę tu rozmawiać ze zwierzętami. Sama nie wiem, dla 

czego. Nie wierzysz, to się zaraz przekonamy. 
Nad ich głowami Dzięcioł rytmicznie i pracowicie dziobem wykuwał w sośnie dziurę, 

by dobrać się do korników. 
- Przepraszam Dzięciole, czy możesz na chwilę przerwać, a potem trzy razy zastukać. 

Piotrek nie wierzy, że mnie rozumiesz. 
Ptak przestał pracować. - Oczywiście, że to zrobię. Pozdrawiam ciebie Emmo. I 

pokiwał jej skrzydłem. 
- Licz Piotrze. Raz, dwa, trzy. Widzisz, potwierdził. 
Dzięcioł przeleciał nagle nad Piotrkiem, a ten poczuł, że coś miękkiego i rzadkiego 

spadło mu głowę. 
Dziadek i Emma zaśmiewali się do rozpuku. 
 
W drodze powrotnej, która z wielu względów była o wiele przyjemniejsza, bo z górki, 

bo wiosła i plecaki pozostawili przy zatoczce, a ryby nie były zbyt ciężkie, Dziadek głośno 
zastanawiał się nad niewytłumaczonym zachowaniem się łososi. 

- Pomyślcie. Pokonują setki kilometrów, by dotrzeć do pewnych rzek, a dlaczego do 
nich a nie do innych, też pytanie bez odpowiedzi, następnie płyną pod prąd, przeważnie taki, 
jaki widzieliście, by w górnym biegu złożyć ikrę i wyczerpawszy wszystkie swe żywotne siły, 
w większości umrzeć. Po drodze padają łupem Orek, niedźwiedzi, ptactwa, no i ludzi. 
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A narybek i łososie, które przeżyły podążają z powrotem na stare miejsca żerowisk. 
Dla czego nie szukają spokojniejszych miejsc, bezpieczniejszych, gdzie bez utraty życia 
mogłyby się rozmnażać? Myślę, że nie zmarnowałem życia pracując w tym Parku, zadając 
sobie często podobne pytania, w większości pozostające bez odpowiedzi. 

 
Ponton wykonany ze specjalnego tworzywa, nie tylko był mocny i nie zatapialny, ale 

co najważniejsze lekki, o czym przekonali się, ciągnąc go na wózku pod górę. 
Do Zatoki Zezowatej Orki, do której wpływał Potok Skaczącego Łososia, mieli 

dotrzeć po południu, a potem wiosłując po niej, przed zmierzchem osiągnąć wyspę, na której 
mieścił się naukowy punkt obserwacyjny. 

Gdy Emma spytała Piotrka o nazwę wyspy, ten bez namysłu odpowiedział: Wyspa 
Zwariowanych Czarownic i szybko odskoczył na parę metrów, woląc znaleźć się w 
bezpiecznej od niej odległości. A tak naprawdę zwano ją Wyspą Leniwego Żółwia. 

 
Niedźwiedzi jeszcze nie było, gdy dotarli do zatoczki, choć łososie niestrudzenie, 

ciągle parły do przodu, w górę rzeki. 
Gdy w kaskach ochronnych, w kapokach, z zapiętymi linkami, usiedli w pontonie, 

Emma nakazała jamniczkom: - Nie ruszajcie się ze swoich miejsc. Komendę nad wami 
obejmuje doświadczony Alf. Macie się jego słuchać. Ty Kosie także. Zrozumiano! 

- Tak jest. – Odszczeknęły zgodnie. 
- A teraz słuchajcie mnie uważnie. – Powiedział Dziadek.-  Ja prowadzę ponton i 

dowodzę. Wszystkie moje polecenia mają być wykonywane bez namysłu, natychmiast. Znam 
tą rzekę jak własną kieszeń, jaka jest o każdej porze dnia i roku. Mam wieloletnie 
doświadczenie i musicie mi ufać. Oczywiście rzeka ma swoje kaprysy, jest nieobliczalna, 
nieraz zła i wściekle spieniona. Chce mnie pokonać, walczy ze mną i moimi pasażerami. Ale 
wszystkie podróże kończyły się szczęśliwie, chociaż bywało bardzo dramatycznie. 

Piotrze i Emmo chwytacie za wiosła tylko na mój rozkaz. Siedzicie na ławkach i 
trzymacie się mocno uchwytów tam zamocowanych, a także tych wokół pontonu. To nie jest 
łatwe, bo nieraz staniemy dęba, jak na nieujeżdżonym koniu. Przyczepcie się do pontonu 
długą linką. To tylko na wypadek, gdyby ktoś wyleciał za burtę. Sam się podciągnie, albo inni 
go wyciągną. 

Dziadek odepchnął ponton wiosłem, kierując go ku nurtowi rzeki. 
- Uwaga, trzymajcie się mocno. Zaczynamy podróż. 
W tej samej chwili silny prąd wody porwał ponton i mogło się wydawać, że zdani są 

na łaskę żywiołu, że Dziadek nie zapanuje nad nim, że żadne wiosło nie poskromi spienionej 
rzeki, że lada moment rozprują się na wystających głazach lub rozbiją o skalisty brzeg. 
Wyglądało to bardzo groźnie. Serca podeszły im pod gardło. Zaparło dech. 

Ale Dziadek silnym ruchem wiosła ustawił ponton dziobem w kierunku jazdy i 
zwinnie ominął pierwsze kamienie. I choć pędzili „ na łeb, na szyję”, to Emma i Piotrek 
odzyskali pewność, że są bezpieczni, że Dziadek panuje nad żywiołem.  

Buli i Mogli przywarły do dna pontonu, starając się utrzymać równowagę, ale nieraz 
podskakiwały i toczyły się jak piłki. Alf, który odbył wiele takich podróży, mocno wsparty na 
łapach, starał się pomagać latającym przyjaciołom. 

- Oprzyjcie się o mnie! O tak, dobrze. 
Pogoda była wymarzona. Ani chmurki na niebie, ani podmuchu wiatru. Bryzgi wody 

łagodziły palące promienie słońca. Cały czas, w odwrotnym kierunku płynęły ławice łososi, 
tak, że można było je głaskać po grzbietach. 

Skaliste brzegi jakby się obniżały, chociaż nurt nie malał na sile. Dziadek nieznacznie 
poruszał wiosłem, chociaż zdarzały się sytuacje, że z całej siły napierał na nie, stawiał ponton 
w poprzek, omijając nie widoczne, a znane tylko jemu, podwodne przeszkody. 
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Emma i Piotrek zapomnieli dawno o strachu. Pokrzykiwali, śpiewali, świetnie się 
bawili. 

- Za chwilę będziemy przekraczać nie wysoki próg. Trochę ponurkujemy. Nie 
panikujcie. Mocno się trzymajcie uchwytów. Alf leżeć! Buli, Mogli leżeć! – Dziadek starał 
się przekrzyczeć narastający szum wody. 

Rzeka skręcała w lewo i nic nie wskazywało, że przed nimi nagle załamie się i 
opadnie niżej. 

- Uwaga! – Krzyknął Dziadek. 
Wydało się im, że ponton zawisł w powietrzu, że stracił kontakt z wodą, że lecą w 

przepaść, że zaraz wywrócą się, że się rozbiją. Przed nimi, obok nich spieniona, hucząca, 
kotłująca się masa wody. Trwało to zaledwie sekundy. Ponton, jak gumowa piłka pacnął o 
gładką powierzchnię i dalej płynął już spokojnie. 

Gdy myśleli, że emocje mają już za sobą, to Emma z niewiadomych przyczyn straciła 
równowagę i wypadła za burtę. Choć prąd wody tutaj nie był taki ostry jak tam „ na górze”, to 
jednak na tyle silny, że unosił Emmę jak bezwolną kłodę drzewa. Starała się ze wszystkich sił 
płynąć w kierunku brzegu, ale żywioł był od niej silniejszy. Poczuła nagle szarpnięcie linki. 
Zapomniała o niej. Nie mogła jednak jej chwycić, bo musiała odpychać się od kamieni 
wystających z wody. Ale miała już tą świadomość, że jest uwiązana do pontonu, i Dziadek ją 
wyłowi. 

A Dziadek nie stracił zimnej krwi. W momencie, gdy zobaczył, że Emma fiknęła 
koziołka, mocno oparł się o wiosło, postawił ponton bokiem i krzyknął do Piotrka: 

- Wiosłuj do brzegu, z całych sił! 
- Alf skacz! 
Pies jednym susem wskoczył do rzeki i skierował się w stronę Emmy. Po chwili dotarł 

do niej. Emma wiedziała, że na grzbiecie ma przymocowany uchwyt. Złapała się go i mocno 
trzymała. Teraz razem z Alfem, wspólnie, płynęli do brzegu, pokonując siłę prądu. 

Choć skały stromo wpadały i tutaj do wody, Dziadek zdołał uwiązać ponton. Teraz 
razem z Piotrkiem  mozolnie wybierali linkę, aż Emma i Alf znaleźli się przy burcie, a po 
chwili wewnątrz pontonu. 

Emma była trochę poobijana, posiniaczona, ale czuła się doskonale, więc wznowili 
podróż. Zresztą mieli zatrzymać się wkrótce na planowany postój, odpoczynek i posiłek. 

 
Rzeka traciła swój impet. Płynęła leniwiej, choć wartko. Prostowała swój bieg. Brzegi 

stawały się coraz niższe, bardziej dostępne. 
Dziadek skierował ponton ku piaszczystej łasze i nareszcie poczuli grunt pod nogami. 

Psy wyskoczyły pierwsze. 
- Nie damy się nabrać na podobną wycieczkę! – Szczekały jamniczki. Czujemy się jak 

tłuczkiem bite kotlety. Ale dziękujemy tobie Alficzku za uratowanie Emmy. Przez następne 
dni będziemy oddawać tobie najsmakowitsze kęski z naszego pożywienia. 

- Ho, ho moje panny. Spełniłem swój obowiązek. Nie było tak źle. Przeżywałem 
gorsze przygody. Kiedyś wam o tym opowiem. A teraz suszmy nasze futra. – Powiedział Alf i 
rozłożył się na gorącym piasku. 

 
Do Zatoki Zezowatej Orki dotarli bez większych przeszkód, spokojnie. Otworzyła się 

przed nimi niespodziewanie. Potok Skaczącego Łososia do swojego ujścia płynął w skalistej 
rynnie, która się nagle urywała, dając miejsce bezmiarowi wód. Dopiero patrząc w lewo i w 
prawo, dostrzegało się stromy, skalisty, zarosły lasem brzeg, ciągnący się w nieskończoność, 
po horyzont. 
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- Jesteśmy prawie na miejscu. – Powiedział Dziadek. Musimy około godziny 
spokojnie wiosłować, by dotrzeć do wysepki. Jest całkowita flauta, więc nie będzie to 
uciążliwe. Emmo dasz radę? 

- Ja tak. Piotruś coś nie tęgo wygląda, może go zwolnimy? – Emma puściła oko do 
Dziadka. 

- Dziadku, baba na burcie to kupa nieszczęścia. Zostawmy ją na brzegu lub rzućmy na 
pożarcie Orkom. – Odciął się Piotrek. 

- Możesz mnie wyrzucić. Orki przeżarte są łososiami, a słodkimi deserami gardzą. – 
Zaśmiała się Emma. 
- Cicho tam na burcie! - Huknął Dziadek. Sięgnął po radiotelefon i połączył się z 

Markem. 
- Jesteśmy już w zatoce. Wszystko w porządku. Tylko Emma trochę się skąpała. 

Wiosłujemy. Twoja pomoc nie jest potrzebna. Spotkamy się za godzinę na wyspie. Over. 
- Umówiłem się Markem, że pospieszy nam z pomocą gdyby nam się coś przytrafiło, 

lub zaholuje nas na wyspę. Młodzieży za wiosła. Równo, tak jak ćwiczyliście. 
Zaczęła wiać wieczorna bryza, marszcząc gładką powierzchnię zatoki. Fala była 

niewielka, a wiatr słaby, więc bez specjalnego wysiłku płynęli naprzód i wysepka nabierała 
coraz wyraźniejszych konturów. 

Ogromna, czerwona kula słońca powoli opadała do morza, by w chwili, gdy dobijali 
do wyspy, zanurzyć się w nim i zgasnąć. 

Jacht Marka zakotwiczony, przechylał się z burty na burtę, a on sam czekał już na nich 
na plaży i pomógł wyciągnąć ponton. 

Gdy weszli do budynku stacji, w kominku palił się mocny ogień, a od strony kuchni 
rozchodził się zapach smażonego boczku i jajecznicy. 

- A kuku, niespodzianka! –  Przed Dziadkiem stanęło dwóch brodatych mężczyzn. – 
Witamy na wyspie Johnie Silverze. 

Dziadek stanął jak wryty, zaniemówił. 
- Aaa, to wy... I uściskom, poklepywaniem po plecach nie było końca. 
- Pozwólcie, że wam przedstawię moją wnuczkę Emmę. Piotrka już znacie. Emmo, to 

dwaj najwybitniejsi na świecie profesorowie, najznakomitszych uniwersytetów, zajmujący się 
łowieniem ryb i ich zjadaniem, i do tego jeszcze im za to płacą. A łososia gęsto, więc nie 
przegapili okazji. 

- A nie przegapili, nie przegapili. Zaraz się o tym przekonacie, gdy rybę zobaczycie na 
stole. 

Psy padły przy kominku, nie zainteresowane nawet podrażniającymi nos zapachami. 
Kos jak zwykle czekał na stole na swoje okruszki. 
Piotrek i Emma skosztowali pieczonego łososia, powąchali jajecznicę i szybko znikli 

w swoich sypialniach. 
Emma dopiero teraz, gdy leżała w łóżku i przeżywała jeszcze raz dzisiejszą przygodę, 

zrozumiała jak była wtedy przerażona swoją bezsilnością w rozhukanym żywiole wody, jak 
się bała. 

Dziadek uchylił drzwi i zapytał: 
- Śpisz Emmo? 
- Nie Dziadku. Wejdź proszę. 
Usiadł przy niej na łóżku i głaskał ją po włosach. 
- Bardzo się bałaś wnuczko? – Zapytał. 
- Tak Dziadku, bardzo. 
- Ja też. – Pocałował ją w czoło. – Śpij kochanie. To już mamy za sobą. Nie myśl o 

tym. Jutro zapowiada się wspaniały i wesoły dzień. 
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Emmie i Piotrkowi nie mogło nic sprawić większej radości, jak zaproszenie przez 
naukowców, by wzięli udział w badaniach naukowych. 

Nie opodal Markowego jachtu, kotwiczył drugi, którego wczoraj nie dostrzegli. 
Niewielkie pływające laboratorium, chociaż jak się już zdążyli przekonać, stacja naukowa na 
wyspie była świetnie wyposażona we wszelkie środki badawcze, włącznie z komunikacją 
satelitarną. 

Odpłynęli parę mil w głąb zatoki, rzucili kotwicę. Naukowcy Bob i Aron, ( ja jestem 
Bob a on Aron. Mówcie nam po imieniu. Na statkach badawczych wszyscy są kumplami) 
sprawnie rozpoczęli swoją pracę. 

Zawiesili na bomie kamery i mikrofony, i spuścili w głąb morza. 
- Podpatrujemy jak żyją ryby, o czym rozmawiają i jak wędrują. Staramy się 

odpowiedzieć na pytania twojego Dziadka. Może się nam kiedyś uda?  Ale dosyć filozofii, 
zabieramy się do roboty. Rzucamy sieć. Wyłowione ryby będziecie ważyli i mierzyli, niektóre 
odłożymy do badań laboratoryjnych, resztę wrzucimy do morza. 

   Woda była tak czysta, że ławice łososi były doskonale widoczne, a płynęły tak 
gęsto, że sieć wypełniła się prawie natychmiast. 

Przez następne godziny, Emma i Piotrek zajmowali się rybami. 
- Ogłaszamy przerwę. Każdy robi, co chce. My skaczemy do wody. 
I tak jak stali, Bob i Aron, śmignęli za burtę. Piotrek za nimi. Emma wdrapała się na 

reling i wykonując podwójne salto z pełną śrubą, bez rozprysku przecięła wodę. 
 
Gdy odpoczywali na pokładzie, Piotrek nagle podniósł się i bacznie począł się czemuś 

przypatrywać. 
- To Orki, tam od północy! – Pokazywał ręką. 
Bob przyniósł lunetę. - Tak, masz rację, to Orki. Emmo, Piotrze popatrzcie. 
Zbliżenie było tak znaczne, że Emmie wydawało się, iż przepływają tuż przed 

dziobem jachtu. Czarno białe, o idealnych opływowych kształtach. Zwinnie, szybko i lekko 
poruszając się, mimo swojej wagi, sprawiały wrażenie, że igrają sobie z wodą, bawią się 
wesoło. A one tym czasem  przypłynęły tutaj tylko w jednym celu, najeść się łososi. 

- Drogi Aronie nie będziemy próżnować. Zaczyna się dla nas „orka”. No i najwyższy 
czas zająć się naszymi, złowionymi rybami. Jak chcecie, ale nie musicie, Emmo i Piotrze 
możecie podglądać, co robimy w laboratorium. 

Oczywiście nie mogli przepuścić takiej okazji. 
Bob i Aron oglądali łososie bardzo dokładnie. Wymieniali jakieś nazwy łacińskie, a to 

ten chory, a to ten pełen pasożytów, a ten oblepiony morskimi ślimakami, a tamten taki, a ten 
to. I tak nagrywając swoje spostrzeżenia na dyktafon, kroili, skrobali i napełniali niezliczone 
ilości probówek kawałkami ryb, potrzebnych do dalszych badań. 

Emma obserwowała na monitorze obrazy przesyłane przez podwodną kamerę. 
Przypomniała sobie, że nagrywane są też dźwięki podmorskie. 

- Jeżeli znam język zwierząt, to może zrozumiem jak i o czym rozmawiają ryby? To 
by było dopiero odkrycie naukowe! Założyła słuchawki na uszy, ale oprócz nie zrozumiałych 
dźwięków, szumów, pojedynczych pisków, mruknięć, chrząknięć nie wyłapała żadnego 
zrozumiałego słowa. 

- O rany Julek! – Szybko odłożyła słuchawki. – Ale jestem głupia. Przecież te biedne 
ryby, gdyby mówiły, prosiłyby mnie o ratunek! 

Piotrek przyglądał się jej badawczo i powiedział: - No i co panienko, pogadałaś sobie 
z rybkami? 

Pamiętajcie, nie należy w żadnym wypadku tego robić, bo to nie grzeczne, i 
obrzydliwe, tego, co uczyniła Emma, pokazała mu język. 
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Wrócili na wyspę, ale nie zastali Marka. Dziadek uwędził kilka łososi i był z tego 
bardzo dumny.  

- Lada chwila spodziewam się Marka, więc należy rozpalić ognisko. Piotrze i Emmo 
zajmijcie się tym, a ja z profesorami pójdę do kuchni i przygotujemy kolację. 

Zapadał zmierzch. Psy biegały po plaży goniąc kraby. Zupa rybna gotowała się w 
kociołku i z utęsknieniem wypatrywano Marka, gdyż bez niego nie chciano zaczynać kolacji. 

Nareszcie nadjeżdża. Słychać było warkot silnika. 
Nagle oślepił ich reflektor, a przez megafon usłyszeli: 
- Rzućcie broń! Poddajcie się, bo rozsiekamy was w kawałki, a te porozwieszamy na 

rejach! 
- Co to, kto to? – Emma schowała się za Dziadka, mocno go obejmując. 
- Nie ruszać się! Podziurawimy was z muszkietów! 
„ Piętnastu chłopa na umrzyka skrzyni, 
Hej, ho i butelka rumu...” Śpiewano na pokładzie łodzi, a gdy osiadła na plaży, w 

świetle ogniska Emma rozpoznała skaczących z burty Marka z nieznajomą jej dziewczyną, 
państwa Burmistrzów i Szeryfów poprzebieranych za piratów. 

Emmę urzekło tak to widowisko, że nie spostrzegła, jak Dziadek, Piotrek, naukowcy 
znikli i powrócili po kilku minutach w strojach rozbójników morskich. 

Emma zrozumiała, że to dla niej „uknuto spisek”. Było jej bardzo miło, ale i ona 
musiała włączyć się do zabawy. Podbiegła do kociołka i krzyknęła: 

- Piraci na kolana! Inaczej wyleję ten skarb do morza! 
- Ach Pani, zmiłuj się nad nami, rozdziel wśród nas to bezcenne jedzenie. – Błagali 

klęcząc. 
- Pod jednym warunkiem, że od każdego dostanę całusa. 
 
Nieznajoma okazała się dziewczyną Marka. 
- To Ella, to nad jej farmą przelatywaliśmy. Nie chce postawić nawet balii z wodą, 

bym mógł u niej lądować. A gdzie twój przyjaciel Piotrek? 
A Piotrek skorzystał z zamieszania i ukrył się. 
- Nie, nie będę całował dziewuchy, a do tego Emmy! O co, to nie. Mam w nosie zupę. 
Ale zrobiło mu się głupio. Musiała się najeść wczoraj strachu, nie mniej niż on. 

Przecież to tylko zabawa, a on wyjdzie na dudka, a tego zabraniała mu męska ambicja. 
- Emmo, Emmo. - Zawołał. – Jeszcze ja, jeszcze ja! 
Podbiegł do niej i pocałował w... Rękę. 
- To rycerz, a nie pirat. – Śmiała się mama szeryfowa. – Pomylił role. 
 
Po kolacji Bob sięgnął po gitarę i zaśpiewał: 
 
Łosoś w kotle, 
Na półmisku, 
Łosoś w occie, 
Łosoś w puszce, 
I w probówce, 
I w lodówce. 
Łosoś nawet 
W morzu pływa. 
Pływa?! 
Oczywiście. 
Bo to ryba! 
Chyba? 
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Nie, nie. 
Pomylił mi się 
Z Łosiem. 
A łosie, 
Mają w nosie 
Wszystkie łososie. 
Nawet, 
W pomidorowym 
Sosie! 
 
Teraz Aron odpowiedział akompaniując sobie na gitarze. 
 
A jeden uczony, 
Do tego brodaty 
W łososiowe 
Popadł szaleństwo. 
Czy na spacerze, 
Czy też w sypialni, 
Łazience, 
Jadalni, 
Bawialni, 
Żonę i dziatki, 
Z łososiem 
Mylił często. 
I biednego, 
Tak to „wzięło”, 
Że napisał 
O łososiu 
Naukowe dzieło! 
 
Mark nie dał za wygraną. Uderzył mocno w struny. 
 
Łosoś tu, 
Łosoś tam, 
Łosoś ojciec, 
Łosoś mama, 
Łosoś Ella ukochana. 
Łosoś w szafie, 
W bibliotece. 
Fotografie 
Z łososiami. 
Nawet w lustrze, 
Mamma mia! 
Twarz łososiem 
Się odbija! 
Wierzcie Panie 
I Panowie, 
Teraz nawet 
Przy ognisku 
Siedzą sobie. 
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Dziadek wstał, przeciągnął smyczkiem po strunach skrzypiec. 
 
Protestuję, 
Protestuję, 
Jestem piratem, 
Morskim zbójem. 
Jak mój tata, 
Jak mój dziadek 
I pradziadek. 
A babcie, 
Żony i 
Kochanki, 
To ich branki! 
Tą dziewczynę 
Moją Emmę 
Łosoś, sakrable, obraża! 
To dziecko 
Korsarza! 
Choć półślepa 
I kulawa, 
Nogę kula 
Roztrzaskała, 
Twarda jest 
Jak skała. 
Kordelasem 
Łeb rozłupie 
Kto wspomni 
O łososiu, 
Nawet 
W łososiowej zupie! 

 
Emma zaśpiewała a cappella: 
 
My piraci, morscy chwaci 
Kręgiem siedzim przy ognisku 
Pijem rum, dukaty liczym, 
Nie przejmujem się niczym. 
A gdy ktoś się z rybą wychyli, 
Niech się modli do Świętej Maryli! 
 
- Dlaczego do Świętej Maryli? – Pytano. 
- Bo się rymuje! – Odpowiedziała, Emma. 
 
Tańce, śpiewy zakończyły się dobrze po północy. W obszernej stacji każdy znalazł 

miejsce do spania. 
Psy wsunęły się do Emmy pod kołdrę, a Kos wydeptał sobie gniazdo w jaśku. 
Jasno świecący sierp księżyca odbijał się w morzu pomarszczonym bryzą. 
A łososie niezmordowanie płynęły do swojego celu. 
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Po śniadaniu, żegnani przez Boba i Arona, odpłynęli jachtem Marka, ponton 
uwiązawszy na długim holu. 

W Małej Stacji Wschodniej przesiedli się na dziadkowy wehikuł i ruszyli do domu. 
- Dziadku. – Powiedziała Emma. - To było super, fantastyczne. Dziękuję. Tobie też 

Piotrze. 
A Piotrek, ku ich zaskoczeniu, jak było to w jego zwyczaju, nie mruknął coś pod 

nosem, tylko odpowiedział jasno i wyraźnie: 
- Tak, tak fajnie. Ja także dziękuję wam. I cieszę się, że Emmie nic groźnego nie 

przydarzyło się, chociaż, kto wie, bo nadal rozmawia ze zwierzakami. 
- A to palant! Szczeknęła Buli. – Dajmy mu nauczkę. 
I psy najeżywszy grzbiety, wyszczerzając zęby, warcząc przy tym bardzo groźnie, 

wyglądały tak, jak by zaraz miały rzucić się na Piotrka i rozszarpać go. 
- Spokój! – Zawołała Emma. – Wybaczam mu. A teraz po kolei merdajcie ogonami, 

od Alfa zacząwszy. Niech zrozumie, że nie jesteście tresowane, ale, że mną rozmawiacie. 
Co z wielką ochotą uczyniły, bawiąc się przy tym znakomicie, tym bardziej, że Piotrek 

miał bardzo niewyraźną minę. 
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K o p a l n i a   z ł o t a 

 
 

 
 
 
Dni wakacji, jak to zwykle bywa, przemijały szybciej niż te szkolne. 
I wbrew przypuszczeniom mieszczuchów, że w lesie można skonać z nudów, no, bo 

co tam jest do roboty, liczenie drzew? Leżenie na mchu i dłubanie w nosie? A do tego węże, 
komary, kleszcze i strachy, Emma i Piotrek świetnie sobie radzili z tą monotonią, czyli nie 
nudzili się. 

Duży w tym udział miał Dziadek, który znalazł w nich chętnych słuchaczy, więc 
przekazywał im swoje doświadczenia, odkrywał tajemnice zwierząt i roślin. 

Pogoda, jak to w górach, była zmienna. Od upalnych dni, po zimne tak, że palili w 
kominku i nosili grube swetry, a w deszczowe, gdy tylko psy krótko wybiegały z domu, no, w 
wiadomym celu, Dziadek pisał na starodawnym komputerze, Emma buszowała po bibliotece, 
a Piotrek ambitnie starał się przywrócić do życia stare maszyny. 

Emma myślała często o rodzicach, którzy zapewne w mniej przyjaznych lasach 
tropikalnych, wydobywali z ziemi jakieś ciekawe kawałki murów, i jeszcze bardziej 
interesujące ludzkie kości, a ich pasja odkrywcza i entuzjazm na pewno pozwalały im znosić 
bohatersko wszystkie trudy. 

Najmniej martwiła się o swoją domową i bezdomną „menażerię”, bo polegała w stu 
procentach na swoim przyjacielu Jackowi, który miał te same zamiłowania, co ona i te same 
marzenie, zostać weterynarzem. 

A jakie wy macie? 
Ja chciałem być kominiarzem, potem strażakiem, podróżnikiem, złotym medalistą 

Olimpiady, aktorem, pisarzem. Żadne z nich nie spełniło się. Ale zdrowe marzenia są cudne. 
Nie tracę, więc nadziei i chcę być... Ponownie siedmioklasistą. 

Wracajmy jednak do Emmy. 
Miała twardy orzech do zgryzienia. Dlaczego mogła rozmawiać ze zwierzętami? 

Dlaczego sowy, wróble, niedźwiedzie, myszy, oprócz ryb, mówiły ludzkim językiem? Czy 
znalazła się w zaczarowanym lesie? To, dlaczego Dziadek, który spędził tutaj prawie całe 
swoje życie nie uległ czarom? Pytań było wiele. Postanowiła jednak nie łamać sobie nimi 
głowy i cieszyć się, że posiadła taką umiejętność. Ma w nosie to, co myślą o niej Dziadek i 
Piotrek. 

Pewnego razu, gdy przeglądała stare rupiecie na strychu, Stara Sowa, która się na nim 
zadomowiła, i która była bardzo mądra, nie to, że się za taką uważała, tylko, że miała wielkie 
uznanie braci leśnej, co jest zupełną odwrotnością niż u ludzi, trochę poirytowana, że Emma 
przeszkadza jej w dziennej drzemce powiedziała: 

- Moja droga Emmo, może mogłabyś przenieść swoje wizyty na strychu na wieczór, 
co znakomicie ułatwiłoby mi spokojny, dzienny sen? Ale ponieważ mnie już obudziłaś, 
skorzystam z tej okazji i porozmawiam z tobą. 

Dam ci mądrą radę: nikomu i nigdy nie mów, że z nami rozmawiasz. Nikt ci nie 
uwierzy, a narazisz się na śmieszność i szyderstwa. Mówienie prawdy nie zawsze jest celowe 
w waszym ludzkim świecie, chociaż należy mówić prawdę, bez względu, czy okrzykną ciebie 
kłamcą. Filozofię będziesz przerabiała w gimnazjum, więc zwalniam teraz ciebie z obowiązku 
zrozumienia nawet tak prostych  reguł tej nauki. 
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Dziewczyno, nie ty pierwsza i nie ostatnia być może, jak nie wyginie całkowicie nasz 
ród zwierzęcy na Ziemi, mogłaś pogadać sobie z nami. To bardzo wielkie wyróżnienie, 
bardzo, bardzo rzadkie. A to w nagrodę za dobre serce dla naszych przyjaciół w mieście. 

Planujemy leśne spotkanie, jesteś już zaproszona i mam nadzieję, że je przyjmiesz. 
Myszy zawiadomią ciebie o terminie, jak ich oczywiście nie zjem wcześniej. A teraz moja 
Emmo, wyfruwaj, chciałam powiedzieć zejdź ze strychu, bo okropnie się zmęczyłam 
gadaniem, i to w czasie przeznaczonym dla mojego snu. Ciao bambino. 

 
Dziadek planował tak urozmaicone wędrówki po okolicy, by Emma i Piotrek nie tylko 

rozpoznawali rosnące tam drzewa, zioła, rośliny, podpatrywali obyczaje zwierząt, ale by 
nabierali kondycji fizycznej. Teren był raczej wyżynny i pokonywanie go wymagało sporo 
wysiłku i samozaparcia. Dziadek nie oszczędzał im, jak to nazywał, wypraw wysokogórskich, 
czyli wspinaczek, lecz po niezbyt strzelistych i stromych skałach. 

Ale najbardziej lubili wdrapywać się na niebotyczne sosny, chociaż nigdy nie dotarli 
do ich koron. Dziadek dawał im na to jeszcze pięć lat czasu, tak jak na „zdobywanie” 
gubiących się w chmurach odległych górskich szczytów. 

Emma najbardziej uwielbiała samotne wędrówki, oczywiście za przyzwoleniem 
Dziadka. Na przykład oznajmiała: idę na grzyby do brzozowego zagajnika, albo nazbieram 
malin w maliniaku koło Starego Dębu, lub podpatruję puchacze koło Wiedźmowego Jaru. 
Można powiedzieć, że miejsca te leżały w zasięgu wzroku, niedaleko, więc Dziadek mógł być 
o nią spokojny. 

A tak naprawdę chodziło o to, by swobodnie nagadać się ze zwierzętami. I nie 
przypuszczała, że są aż tak gadatliwe! 

Ledwo zagłębiła się w las, już ją zaczepiano i zaprzątano głowę. 
- Wyobraź sobie droga Emmo, mówiła Pani Wiewiórka, mój mąż znowu zaspał, a 

przecież to czas robienia zapasów zimowych, a ta zapowiada się ostra i śnieżna, czas 
zbierania orzechów i buczyny. Przecież ja z moją dziatwą sami nie damy rady! Nie możesz go 
jakoś pobudzić do działania? 

- Kukułka znowu podrzuciła mi jajko! - Wołała Mama Pełzacz. - To skandal! Skandal! 
Skandal! 

- Jak mogę ci pomóc?- Dopytywała Emma. 
- Nie możesz, nie możesz, taki mój los. Nie odróżnię jej jajka od swoich. O mój losie, 

o mój losie! 
- Cześć Emmo. Czy jestem odpowiednio tłusty? – Dopytywał się Suseł. – Wiesz, że 

prześpię całą zimę, tak jak to się powszechnie mówi, jak suseł. No, przede mną jeszcze trochę 
czasu do obżarstwa. Gdybyś znalazła jakieś smaczne żerowisko, to bądź tak uprzejma i 
powiadom mnie. 

Nie tylko rozmawiała, ale w miarę swoich możliwości leczyła. W czasie jednej ze 
swoich wędrówek natknęła się na Orła Górskiego. Na jej widok próbował podnieść się i 
poderwać do lotu, ale przewrócił się. 

- Nie bój się. Pomogę tobie. 
- Tak, tak, uwierz jej. To Emma, nasza przyjaciółka. – Uspakajał Borsuk, który 

wyszedł z nory. 
Orzeł miał zwichnięte skrzydło. – Tutaj nie nastawię go. Jesteś za duży i ciężki. 

Potrzebuję pomocy Dziadka. Muszę zabrać ciebie do domu i tam pobędziesz parę dni, aż 
nabierzesz siły. 

- Emmo daj mi słowo, że mogę czuć się bezpieczny, że nie spotka mnie żadna 
krzywda, że nie znajdę się w klatce jakiegoś ZOO. – Prosił Orzeł. 

- Daję słowo. Ale muszę usztywnić skrzydło. Poszukam parę patyków, no i oderwę 
koniec mojej sukienki, bo jakoś to wszystko muszę powiązać. 
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Jakież było zdumienie Dziadka i Piotrka, gdy zobaczyli Emmę w towarzystwie Orła 
Górskiego, posłusznie skaczącego koło niej z unieruchomionym skrzydłem. 
 

Wieść o takim wspaniałym czynie, wszem i wobec niósł Orzeł wracając do swoich 
Skalistych Gór. To przesądziło o dawno planowanym spotkaniu zwierząt z Parku 
Narodowego. 

Któregoś przedpołudnia, gdy Emma zastanawiała się w kuchni nad szybkim i nie 
skomplikowanym, powiedzmy leniwym obiadem, z za puszki z mąką wyszli Plum i Plam i 
pokłonili się w pas. 

- Jesteśmy ambasadorami Mądrej Sowy, co jest czynem odwagi, gdyż wielu naszych 
poprzedników przypłaciło to życiem. Wieści, które mamy tobie przekazać, są tak ważne, że 
Sowa powściągnęła swoje niecne zamiary. A oto one: pojutrze, na Łosiową Polanę, przed 
południem, zapraszają ciebie zwierzęta na nadzwyczajne zebranie. 

- Dziękuję, z wielką przyjemnością przyjdę. Ale nie wiem, czy Dziadek mi pozwoli, a 
także nie mam pojęcia gdzie to jest. 

- Spoko kochanieńka. Wszystko przemyślane i zaplanowane. Nasz mysi wywiad 
doniósł, podsłuchując oczywiście rozmowę Dziadka z Piotrkiem, że będą wędkować. Wiemy, 
że nie należy podsłuchiwać, bo to paskudna przywara, ale wywiadowcy są zwolnieni z takich 
ocen. A ty wybierzesz się na grzyby. Nasze dzieci będą zbierać je za ciebie. A my będziemy 
twoimi przewodnikami. A nasi meteorolodzy przewidują dobrą pogodę. I jak? 

- Ależ tak, bardzo się cieszę. Dziękuję wam za odważne posłowanie. 
- Widzisz Emmo – odezwała się Plam – w obyczajach i zwyczajach dyplomatycznych, 

których ty oczywiście nie znasz, no, bo skąd, przyjętym jest, że ambasador przynoszący dobre 
wieści, jest obdarowywany. Myślę, że nie wyjdziemy stąd z pustymi rękami? 

I ja też tak myślę, znając dobre serce Emmy. 
 
Pojutrze było takie jak zwierzęta przewidziały. Cumulusy płynęły po niebieskim 

niebie, od czasu do czasu rzucając swój cień na ziemię. Dziadek i Piotrek, jak to ustalił 
wywiad mysi, udali się na ryby, a Emma uzyskała pozwolenie na zbieranie grzybów.  

 Plum i Plam przycupnęli sobie na ramionach Emmy i wskazywali drogę. Nie było to 
daleko, i gdy dotarli na miejsce, Łosiowa Polana pełna była zwierząt. Podobne, ale 
wymyślone przez rysowników sceny, oglądała na filmach disnejowskich. Trochę ją to 
speszyło. 

- Podejdź do nas! – Wołał Górski Orzeł. – To dobre miejsce. Wszystkich będziesz 
dobrze widzieć i słyszeć. 

Obok Orła stali: Miś Brązowy, Miś Grizzly, Szop, Biały Jeleń, a nad nimi, na gałęzi 
siedziała Mądra Sowa.  

- Cisza! - Huknął Miś Grizzly. 
Oczy wszystkich skierowały się ku Mądrej Sowie. 
Ta siedziała nieruchomo, oczy miała zamknięte. 
- Myśli, mądrze myśli, coś mądrego powie. Cicho, cicho nie przeszkadzajmy jej.- 

Szeptano. 
Gdyby nie wnuczek Mądrej Sowy, Sowek Czupurny, który siedział za nią, mogłoby 

dojść do kompromitacji, bo tak między nami, Mądra Sowa spała sobie smacznie Był to 
przecież czas jej snu. 

- Babciu, obudź się! – I szturchnął ją pod skrzydło. 
Stara Sowa, która z niejednej dziupli wyjadała myszy, więc wiedziała jak się ma 

zachować. 
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- Hm. - Odchrząknęła. – Przepraszam, zamyśliłam się. Witajcie na tym 
nadzwyczajnym i wyjątkowym spotkaniu. Dziękuję, że tak licznie przybyliście. Witam 
naszego miłego gościa Emmę. 

- Witamy, witamy! – Wołały zwierzęta. 
- Nie mamy wiele czasu, więc będę się streszczała, i będę mówić, o czym należy 

mówić, co nie wszystkim się to udaje. Ad rem.( Po łacinie – wracając do rzeczy) - Czy 
wiemy, dlaczego i po co się tutaj zebraliśmy? 

- Tak, tak Sowo. Wiemy. – Odpowiedziały zwierzęta. 
- Czy jesteśmy zgodni w naszych poglądach? 
- Tak, tak Sowo. Jesteśmy. – Odpowiedziały zwierzęta. 
- To wspaniale. Tak też przypuszczałam. Droga Emmo, twoje szczególne umiłowanie 

zwierząt, opieka nad nimi, nie tylko jest powodem naszej radości i szacunku dla ciebie, ale 
nadzieją, że tacy jak ty nie pozwolą nam zginąć! 

Stara Sowa wyjęła spod skrzydła chusteczkę i wycierała łzy, które popłynęły z jej 
oczu. 

Ale i inne zwierzęta nie kryły łez. 
- Nasza sytuacja jest tragiczna. Codziennie, na całym świecie, wymiera bezpowrotnie 

dziesiątki naszych gatunków. I nie zanosi się na poprawę. Jak świat długi i szeroki ludzie 
wycinają piękne lasy. W jakimś ataku szału, co raz więcej, coraz więcej. A te jeszcze nie 
tknięte siekierą są tak zaśmiecone i zadeptane przez turystów, że prawie martwe.  

Mądrzy i dobrzy ludzie tworzą rezerwaty, jak nasz Park Narodowy, by nas chronić. 
Ale jest ich coraz mniej. Tak jak naszych obrońców. Może i dla nich należałoby wydzielić 
miejsca przetrwania? Kto wie, kto wie? 

Liczę sobie lat...- Nie dosłyszano ile, bo bardzo cicho to mruknęła. – I mogę wam 
powiedzieć pod przysięgą, że smak wody, smak myszy i innych gryzoni zmienił się nie do 
poznania. Z chmur padają zatrute deszcze i  śniegi. To znaczy, że nawet tutaj, w tym parku, 
każda trawka, każdy owoc, każdy kwiatek, każdy zwierzak nosi w sobie odpowiedni zapas 
trucizny. Niszczą nas nieznane choroby, zmienia się nasz instynkt. Stajemy się coraz bardziej 
niespokojni, napastliwi, nie respektujemy wzajemnie naszych odwiecznych zwyczajów! 

Stara Sowa ponownie sięgnęła po chusteczkę. 
- Biały Jeleniu, bądź tak dobry i dokończ za mnie, omawiałam wszak z tobą moje 

wystąpienie. Drogie zwierzęta, i ty Emmo, wybaczcie mi, wiek i wzruszenie nie pozwalają mi 
dalej mówić. 

- Dziękujemy ci, masz rację. Tak to jest. – Wołały zwierzęta. 
Biały Jeleń wysunął się do przodu i odezwał się donośniejszym głosem niż Sowa: 
- Dziękuję ci za zaufanie moja droga i nie wypowiem jednego zbędnego słowa. 
Jedyny ratunek widzimy w opamiętaniu się ludzi. Słuchaj Emmo uważnie. Jeżeli  w 

końcu nie zrozumiecie, że sami sobie szykujecie zagładę, i to w bardzo krótkim czasie, 
zginiecie wy i my. A my nie możemy się bronić, ani wam pomóc. 

Droga Emmo! Wierzymy w ciebie! Uzgodniliśmy, że gdy dorośniesz i nie zmienisz 
swoich zainteresowań, odsłonimy przed tobą tajemnicę wędrówek ptaków. Dziękuję. 
Rozejdźmy się. 

Plum szepnęła do ucha Emmie: - Wypada coś powiedzieć. - No, dalej. 
- Kocham was i kochać nie przestanę! – Zawołała wzruszona. 
Można sobie wyobrazić jak całowano, ściskano i podrzucano Emmę, śpiewając przy 

tym „ Niech nam żyje, niech nam żyje...” 
 

- A gdzie nazbierane grzyby? – Spytała Emma. 
- Nie martw się. – Odpowiedział Plum. – Zajrzyj do kuchni. 
Przecierała oczy ze zdumienia. Na stole piętrzyła się pryzma prawdziwków i rydzów. 
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- Należy się wam nagroda. Chodźmy do spiżarni. Dostaniecie połeć wędzonej słoniny. 
Ledwo myszy znikły, uginając się pod ciężarem mysiego przysmaku, nadeszli 

Dziadek i Piotrek z zadowolonymi  minami, jak to rybacy, którzy mogą się pochwalić 
udanym połowem. 

- Ho, ho! – Zawołał Dziadek. Widać Emmo, że ty także nie próżnowałaś. Prawdziwki 
ususzymy, a z rydzów i naszych pstrągów urządzimy sobie kolacyjną ucztę. Emma smaży 
rydze na patelni, ty Piotrze czyścisz ryby, a ja rozpalam ogień pod rusztem. 

Dziadek i Piotrek nie domyślali się, że w jakimś mysim zakamarku, w tym samym 
czasie, odbywa się mysia słoninowa biesiada. 

 
Poranne mgły coraz częściej snuły się między drzewami. Pająki pracowicie wyplatały 

pajęczyny. Cienie się wydłużały, a dnie były coraz krótsze. Oznaki zbliżającej się jesieni i 
kończących się wakacji. 

Pewnego wieczoru, gdy palące się w kominku brzozowe szczapy, strzelały iskrami, 
Dziadek oznajmił Emmie i Piotrkowi: 

- Moje dzieci szykujemy się na wycieczkę do Kopalni Złota. 
- Hurrra! Wspaniale! – Cieszyli się Piotrek i Emma. 
 
Hej, 
Do kopalni idziemy, 
Tonę złota wykopiemy. 
Zmienimy na dolary. 
Dziadek już za stary, 
Po co mu dolary? 
Nas, 
Powiedzmy szczerze, 
Dolar też nie bierze. 
Więc 
Nikt nie ma ochoty 
Na ten biznes złoty. 
A jak w kopalni 
Złoto znajdziemy, 
To, co? 
To się nim najemy. 
 
- Ta kopalnia jest tak zryta, przekopana, że znalezienie, choć małej grudki tego 

kruszcu jest mało prawdopodobne.- Mówił Dziadek. -  Tak naprawdę, to nigdy nie było go 
zbyt wiele i w końcu zaprzestano poszukiwań. Tunele, ku zadowoleniu zwiedzających 
zachowały się w doskonałym stanie, a gdy ilość turystów znacząco wzrosła, wykonano 
niezbędne prace konserwatorskie, zapewniające bezpieczeństwo odwiedzającym. 

Jednak dojście do kopalni z Małej Strażnicy Wschodniej, trawa w jedną stronę ponad 
trzy dni, i wymaga dobrej sprawności fizycznej. My, stąd, nie spiesząc się, dotrzemy w ciągu 
dwóch. 

Tak się złożyło, że to nasz protoplasta Emmo, popadł w gorączkę złota. Okazał się 
jednak na tyle odpornym na ten wirus, że zajął się handlem drzewem, skórami zwierząt, a 
jego dzieci i wnukowie różnymi interesami, hotelarstwem, turystyką. Twoi pradziadowie, 
wnuczko, okazali się też zasłużonymi obywatelami dla sprawy publicznej, więc utrzymaliśmy 
prawo własności kopalni, mimo że jest to Park Narodowy. Miło być właścicielem kopalni 
złota. Podnosi to twoje znaczenie tak, że każdy bank gotowy jest udzielić wielomilionowego 
kredytu. Pytanie, tylko jak go spłacić? 
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Jutro, po śniadaniu pokażę wam na mapie drogę do kopalni i omówimy wstępnie 
niektóre szczegóły. 

 
Emma była tak podekscytowana nadchodzącą wyprawą, że nie mogła zasnąć. Wierciła 

się na łóżku, to zapalała lampkę by poczytać książkę, to ją gasiła myśląc, że zmorzy ją sen. 
- Emmo nie możesz spać, więc przyszliśmy. – Usłyszała głosy Plum i Plam. – To 

piękna wycieczka. A ten mostek nad kanionem, to dopiero będzie przeżycie! Nie każda mysz 
jest tak odważna by przejść po nim. 

- Co to za most? – Spytała, Emma. 
- E, taki ze sznurków i lin stalowych. Niezbyt długi, ale wisi tak wysoko nad rzeką, że 

w głowie się kręci. No i trochę się buja. Ale skraca znakomicie drogę go kopalni. 
- Jak Dziadek wytyczy przez niego trasę wycieczki, to znaczy, że z Piotrek i ja damy 

sobie radę.- Powiedziała Emma. 
- Jasne, że dacie. My zawiadomimy naszych krewnych i wszystkie zwierzęta o 

planowanej wyprawie, by czuwali nad wami. No, ale musimy dowiedzieć się jutro więcej 
szczegółów, gdy Dziadek będzie pokazywał mapę. A teraz staraj się zasnąć. Najlepiej zacznij 
liczyć myszy od jednej do stu. Jak ci się w międzyczasie nie rozbiegną, to gwarantujemy, że 
zaśniesz. Dobranoc. 

 
Gdy Dziadek rozkładał mapę na stole, Emma szukała mysich przyjaciół, ale byli 

doskonale schowani zapewne gdzieś między książkami. 
- Tu jesteśmy, a tutaj jest kopalnia złota. – Dziadek przesuwał palec po mapie. – Nie 

będę was męczył w czasie wakacji zadaniami matematycznymi pytając: skala mapy jest jak  – 
jeden do pięć tysięcy. Zmierz linijką z podziałką drogę i powiedz ile to jest kilometrów? 
Odpowiem za was, trzydzieści. Prawda, że nie wiele? Ale cały czas pod górę, nieraz znanymi 
mi skrótami, ale niezbyt łatwymi. 

- Dziadku, w ciągu jednego dnia nie damy rady! – Zaprotestowała Emma. 
- Dziecinko, to ma być wycieczka przyjemna, krajoznawcza, a nie ćwiczenia z zakresu 

hartowania ciała i ducha. Myślę, że będziesz zadowolona jak powiem, że podzielimy ten 
dystans na dwa dni, i to w jedną stronę. 

- Wspaniale Dziadku. 
- Dla mnie może być jeden dzień. – Lekceważąco powiedział Piotrek. 
- Jak słyszałeś Emma protestuje. Wyobraź sobie, że ja też. A wiesz, dla czego? Bo się 

postarzałem i też nie dam rady. 
Piotrkowi zrobiło się głupio, i zdobył się na to, co u wielu nie przeszłoby przez gardło, 

lub zwykle nie mieliby pojęcia, że należałoby tak uczynić, powiedział: - Przepraszam. 
- Pierwszego dnia dotrzemy do niewielkiego schroniska. Tam przenocujemy, a potem 

spokojnie będziemy podążać do kopalni, która na mapie oznaczona jest dużą czerwoną 
kropką, jaką określamy miejsca godne zwiedzania. Obok niej stoi domek, w którym mieszkali 
kopacze złota, a teraz jest także miejscem odpoczynku dla turystów. 

No i popatrzcie. Niedaleko kopalni przepływa potok, to ta wijąca się niebieska 
wstążka. Z nią łączą się cieniutkie niteczki strumieni. W jednym z nich płukano wydobytą 
ziemię z kopalni, i szukano grudek złota. 

- Dziadku, czy nad tym potokiem będziemy przechodzić przez most linowy? – Spytała 
Emma, i zaraz zaczerwieniła się, bo palnęła gafę. 

- A ty skąd o tym wiesz? –Zaciekawił się Dziadek. 
Emma nie mogła wydać się, że powiedziały jej to myszy. Musiała szybko coś 

wymyślić, by odpowiedzieć Dziadkowi. 
- Chyba słyszałam  o nim od kogoś na wyspie, ale nie przypominam sobie kto to był. 
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I wtedy spostrzegła jak z za jednej książki wysuwa się łapka Pluma i pokazuje 
kciukiem: – Bomba jesteś! 

- Masz rację. Kanion, w którym płynie potok, jest głęboki, nie do przejścia. 
Zbudowano, więc most linowy, skracający drogę do kopalni, a zarazem będący atrakcją 
turystyczną. Jest bezpieczny, ale dostarcza „dreszczyku”. 

Teraz od pogody zależy, kiedy wyruszymy. Zadzwonię do Boba i Arona i ustalimy 
najkorzystniejszy czas wycieczki. 

 
Te dobre prognozy pogodowe przypadły na najbliższy tydzień. Oczywiście musieli się 

liczyć chłodnymi porannymi i wieczornymi mgłami, jakimś przelotnym deszczem. Gdzieś za 
Skalistymi Górami spodziewano się silnych opadów i huraganów, ale na trasie ich wycieczki 
miały być to dni złotej jesieni. 

Zwierzęca Służba Meteorologiczna potwierdzała te zapowiedzi. Plum i Plam jednak 
wspomnieli, że Górski Orzeł był trochę zaniepokojony wiatrami po „drugiej stronie”, jak się 
wyraził, i na wszelki wypadek przeniesie się z rodziną do bezpiecznego gniazda. Prosił jednak 
by nie panikować, bo w górach pogoda jest zmienna i nieprzewidzialna jak kobieta. Plum się 
całkowicie z tą opinią zgodził, natomiast Plam chciała małżonka zasztyletować wzrokiem. 
Tak czy owak ptasie służby czuwają. 

- Abyś nie czuła się samotna, wybieramy się razem z tobą. Dogadamy się z psami, by 
nas pilnowały i podwoziły. Mamy jeszcze wiele czasu na przygotowania. 

 
Ustalano dzień marszruty. Dziadek uzgadniał z Szeryfem i Markiem sposób 

utrzymywania łączności. 
- Młodzieży, pojutrze wyruszamy.- Oznajmił Dziadek przy śniadaniu. – Tym razem 

zabieramy tylko niezbędne zapasy jedzenia, apteczkę, termosy. Jak rozłożymy to na trzy 
plecaki, nie będziemy się zbytnio przemęczać. Oczywiście kurtki ciepłe, przeciw deszczowe, 
swetry są też mile widziane. Resztę znajdziemy w schroniskach. Od śpiworów po szczoteczki 
do zębów, ale te radzę zabrać.  

Uzgodniłem z Szeryfem, że w drodze będziemy meldować się, co dwie godziny. Takie 
są wymogi bezpieczeństwa. Od każdego turysty wymagamy, by umiał obsługiwać 
radiotelefon. Wy to już potraficie. By było weselej przećwiczymy udzielanie pierwszej 
pomocy przy, na przykład, zwichnięciu ręki, złamaniu nogi, zatamowaniu krwotoku. 

- Dziadku, ależ przerabialiśmy to już w szkole, nieprawda Piotrze? – Najeżyła się 
Emma. Piotrek energicznie kiwał głową. - To takie nudne. 

- Ćwiczenie czyni mistrza. – Odpowiedział Dziadek. – Jako kierownik wycieczki, 
jestem zobowiązany przepisami Parku Narodowego, zapoznać was z podstawowymi 
zasadami ratownictwa i wykonam to. No, ale gdybyście chcieli zrezygnować z wycieczki.... 

- Nie, nie!- Wołała Emma. – Ja chcę do kopalni! Mogę nauczyć się nawet podawania 
nocnika! 

- Akurat tego wariantu nie przerabiamy w lesie. – Śmiał się Dziadek. 
 

Gdy wszyscy spali, w kuchni odbyła się wojenna narada. Wzięli w niej udział: Alf, 
Buli, Mogli, Kos, Plum i Plam. 

- Drodzy przyjaciele. – Zaczął Plum. – Mam nadzieję, że zapewnicie mi i mojej 
szanownej małżonce opiekę i od czasu do czasu pozwolicie wskoczyć sobie na grzbiet, gdyby 
popuchły nam łapki. Jest jednak poważniejsza sprawa. Prognozy pogody są dobre, lecz my 
zwierzęta zawsze wyczuwamy grożące nam niebezpieczeństwa. W tym wypadku niepokoją 
nas burzowe chmury po drugiej stronie gór. Górski Orzeł przeniósł się w bezpieczne miejsce, 
nawet nasi dalecy krewni, świstaki, postanowili się ewakuować się. Coś w tym musi być. 

- No dobrze, ale co my mamy robić? – Spytała Buli. 
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- Trzymać się blisko wycieczkowiczów i w razie, czego udzielić im pomocy. – 
Odpowiedziała Plam. 

- Może ostrzec Emmę? – Zaproponowała Mogli. 
- Nie, nie teraz. Bez paniki. Zrobimy to w ostateczności. – Stwierdził Plum. – 

Trzymamy się razem. Żadnego biegania po tropach. Kos będzie łącznikiem między nami a 
Orłem. 

- O co to, to nie! – Zaprotestował Kos. – Życie mi miłe! 
- Bracie, uspokój się!- Warknął Alf. – W chwilach niebezpiecznych dla zwierząt, jak 

zresztą sam wiesz, staramy się sobie pomagać, a nie zjadać. Odmiennie niż ludzie. Howg! 
Powiedziałem. 

- No to dogadaliśmy się. – Powiedział Plum. – Jutro pobiegamy sobie po lesie i 
postawimy wszystkich, od mrówek po orły, na nogi i ogłosimy stan gotowości. Życzę 
przyjemnych snów. 

 
Nadszedł dzień Wielkiej Wyprawy. Wcześniej niż zwykle zjedli śniadanie. Zarzucili 

plecaki na plecy i wyruszyli  
Mgła leżała na drodze, ale gdzie niegdzie przedzierały się promienie słońca, 

zwiastujące dobrą pogodę. 
Pochód otwierał Dziadek, on prowadził i regulował tempo, za nim Emma z Kosem na 

ramieniu i Piotrek. Psy swobodnie wybiegały do przodu. 
 
Szeryf połączył się z Markiem, lecącym hydroplanem po pocztę do Dużego Miasta.  
- Właśnie wyruszyli. Pogoda dobra, nastroje świetne. Odezwę się ponownie o 

umówionej porze. Over. 
 
Wierzcie mi, że opisywanie w ochach i achach, krajobrazu otaczającego 

maszerujących bohaterów, nie jest dla mnie trudnością i poświęciłbym tej przyjemności 
dalszych dziesięć stron, ba nawet dwadzieścia. Zostawiam to jednak filmowcom, którzy 
nakręcą film na podstawie tej książki, i w wielkich, panoramicznych obrazach zrobią to 
jeszcze lepiej niż ja. 

Droga to wiła się pod górę, to opadała stromo w dół, by miejscami przemienić się w 
spacerową alejkę. Napotykali to szersze, to węższe strumienie, ale zawsze wartkie, tak, że 
skakanie z kamienia na kamień, gdy je przekraczali, groziło niezmiennie skąpaniem się w 
lodowatej wodzie. A im dłużej szli, a słoneczko przygrzewało coraz mocniej, tym bardziej 
Emma i Piotrek pragnęli by noga im się poślizgnęła, by zanurzyli się w zimnej kąpieli. 

Należy tutaj wspomnieć, że Emma często w czasie przepraw przez wodę, chowała do 
kieszeni Plum i Plam, bo biedne nie dałyby rady pokonać takiej przeszkody. 

Wielokrotnie odpoczywali i sięgali do plecaka po kanapki. A Dziadek wybierał takie 
miejsca, by można było w między czasie zachwycać się majestatem przyrody. Jak to się 
mówi: pogodzić pożyteczne z przyjemnym. 

Oczywiście, zgodnie z planem, co dwie godziny, Dziadek dzwonił do Szeryfa, że 
wszystko jest o`kay. 

Jeszcze przed zmierzchem dotarli do celu dzisiejszej wędrówki, do schroniska. 
 
Budynek nie był okazały, ale masywny. Ściany wykonane z bali sosnowych, podobnie 

jak i dach. Okiennice zaryglowane od wewnątrz, ale drzwi przemyślnie zamknięte na skoble 
mógł otworzyć każdy, by dostać się do środka i rozgościć. W tym przecież celu postawiono 
tutaj schronisko. 

- Wygląda na to, że dawno nikt tutaj nie zaglądał. Widać jedynie ślady niedźwiedzi, 
które chciały zapewne zamieszkać tutaj. Poczekajcie, aż zapalę lampę naftową. 
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Gdy rozbłysło światło, weszli do środka. 
- Emmo, otwórz okna, bo należałoby naszą sypialnię trochę przewietrzyć. 
W niezbyt obszernym pomieszczeniu stały trzy piętrowe łóżka, stół z dwoma ławami, 

szafa z naczyniami i zapasem prowiantu. W rogu prezentowała się murowana kuchnia z 
żeliwną płytą. 

- Jak widzicie, mamy wszystko by przenocować, zjeść coś ciepłego. Piotrze, z drugiej 
strony domu, znajdziesz narąbany zapas drzewa. Przynieść sporą naręcz i napal w piecu. 

- A ty wnuczko sięgnij po ścierkę, bo kurzu tutaj sporo. Parę metrów stąd płynie 
strumień. Biorę wiadro i przyniosę wodę. 

Psy pobiegły za Dziadkiem, a Plum i Plam wybrały się do krewnych, których w parku  
nie brakowało. 

 
Gdy skończyli kolację, Dziadek zadzwonił do Szeryfa i oznajmił, że wszystko gra, 

kładą się spać, że zgłosi się rano przed rozpoczęciem dalszego marszu, i że życzy mu i 
małżonce dobranoc. 

- No to młodzi dostali w kość, znając naszego Dziadka. – Śmiała się Szeryfowa. – 
Piotrek trochę się utemperuje. To był dobry pomysł z tymi wakacjami. 

 
W izbie było przyjemnie ciepło, pachniało zjedzoną kolacją. Emma i Piotrek 

przesypiali na ławce. Dziadek patrzył na Emmę z miłością. Udała mu się wnuczka. Piotrek 
wydoroślał. Zapowiada się dobry Strażnik Parku. A sam jakby odmłodniał, otrząsnął się ze 
smutnej samotności. – No, no nie roztkliwiaj się. – Powiedział do siebie.  

- Ratunku, grizzly! – Zawołał. 
Emma i Piotrek półprzytomni zerwali się z ławy. 
- Co, jak, gdzie? – Pytali bezładnie. 
- Daję wam pół minuty na wejście do śpiworów. Dobranoc. 
Rano nie pamiętali nawet jak zasuwali zamki błyskawiczne. 
 
Starannie po sobie posprzątali. Śmieci zakopali. Wpisali się go księgi gości. Jeszcze 

raz sprawdzili, czy wszystko zostawiają w należytym porządku i zamknęli schronisko. Przed 
nimi nie tylko piętnaście kilometrów drogi, ale most linowy, no i cel wycieczki, Kopalnia 
Złota.  

Szli raźno, wypoczęci i uskrzydleni zapowiadającymi się emocjami. 
Podczas porannej łączności z Szeryfem, Dziadek usłyszał, że być może pogoda się 

pogorszy, bo wyż z naszej strony osłabł, i późnym wieczorem może spaść deszcz i będzie 
wietrznie. Ale na pewno będą już na miejscu. A tam spokojnie przeczekają krótkotrwałą 
pluchę. 

 
Gdy Emma z psami i Kosem pozostała trochę w tyle, Plum i Plam siedzący na Alfie, 

niczym na rumaku, mówili jeden przez drugą: 
- A co, mieliśmy nosa, no nie? Na nasz rozum, i naszych braci z lasu, faktycznie 

zacznie wiać i padać w nocy. Mamy, więc spokojną drogę przed sobą. Najgorsze 
przeczekamy w schronisku. Najważniejsze, że mamy zapasy jedzenia, wy psy nieprzemakalne 
futra, a ty Emmo, Dziadek i Piotrek kurtki deszczowe. Damy sobie radę. Gdyby coś się 
pogorszyło, dostaniemy od razu wiadomość od naszych zwiadowców. 

- Bądź tak miła i przenieś nas przez tą sznurkową kładkę. Inaczej musielibyśmy 
poprosić o pomoc jakiegoś przelotnego orła. A to zbyt skomplikowane. 

- Ma się rozumieć, że was zabiorę, pod warunkiem, że sama się odważę przejść. 
- E, to nic trudnego, jak dla ciebie. 
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Podejścia pod górki były już bardziej strome, wymagały większego wysiłku, 
odpoczywali, więc częściej, ale posuwali się do przodu zgodnie z wyliczeniami Dziadka. 

- Emmo!- Zawołali Plam i Plum. - Ładuj nas do plecaka. Zbliżamy się do mostu. 
- A wy, moje przyjaciółki, jak dacie sobie radę? –Spytał Alf jamniczek. 
- Spokojnie. Nie mamy lęku wysokości. Najważniejsze by nam łapy nie powpadały 

między szczeble. 
- O to nie musicie się obawiać. Przechodziłem przez most wiele razy. Widziałem jak 

niektórzy panikują, a tak naprawdę ten mostek to pestka. 
- To prawda. - Powiedział Kos. – Ja sobie najzwyczajniej nad nim przefrunę. Ha, ha, 

ha. 
- Ale dowcipny. - Żachnęły się Plum i Plam. - Jak jesteś taki mądry, to wygryź dziurę 

w podłodze. He, he, he. 
- Spokój! – Poprosiła Emma.- Może pomyślicie o mnie, że mam pietra. 
- Emmo, to taka tylko gadanina. – Powiedziała Buli. – Jak chcesz zawiążemy ci oczy i 

przeprowadzimy. 
- Nie, będę szła tyłem i do tego na rękach! – Spieszmy się, bo Dziadek woła. 
 
Ściany kanionu prawie, że prostopadle, zanurzały się w potoku na znacznej 

głębokości. Jego brzegi łączył solidny, niedługi, bo zaledwie pięćdziesięciometrowy most, 
zawieszony na stalowych linach. Oczywiście pomyślany dla pieszych, więc kładka była 
niezbyt szeroka. Ponieważ był mostem wiszącym, to musiał być „miękki” i bujać się. To tak, 
jak byśmy chodzili po niezbyt dobrze napompowanym materacu plażowym. 

 
Dziadek sprawdził umocowanie lin, potem dokładnie oglądnął dokładnie każdy 

skrawek mostu. Wrócił zadowolony. 
- Jest w doskonałym stanie. Piotrek idzie przodem, za nim Emma, a ja zamykam 

pochód. Odważnie. Zatrzymamy się na środku. Będziecie podziwiać jeden z najpiękniejszych 
widoków świata. 

Nim ruszyli, psy były już po drugiej stronie. 
Gdy weszli na most i zrobili kilka kroków, Piotrek przystanął. – Nie dam rady 

Dziadku. Mam chyba lęk wysokości. 
- O rany, ja też! - Zawołała Emma. - Dostaję choroby morskiej. 
- Nigdzie się nam nie spieszy, moje dzieci. Powoli, powoli, krok za krokiem i do 

przodu. Tak wam się spodoba ta przeprawa, że nie będziecie chcieli zejść z mostu. No, 
naprzód! 

 
Na wprost  
Most. 
Liny! 
Liny! 
 
Macie pietra? 

 
Tak, 
Tak! 
Pies nie 
Rak. 
Kos  
Nie ryba. 
My nie  
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Z cyrku  
Chyba? 
A ta  
Głębia, 
Wartka 
Woda! 
Szkoda  
Życia! 
Życia  
Szkoda. 
Rany Jula 
Jak się buja, 
I kołysze! 
 
Trzaski 
Słyszę, 
Wiatru 
Jęki. 
 
Nie przejdziemy. 
Dzięki, 
Dzięki. 
 
Tam kopalnia  
Pełna złota. 
 
Już nam przeszła 
Nań ochota. 
Więc wracamy 
Chleb  
Żuć czerstwy, 
Czystą  
Łykać wodę 
I zachować 
Życie młode! 
 
Z każdym metrem nabierali pewności siebie, i gdy znaleźli się na środku, zapomnieli o 

lękach. Dziadek miał rację. Widok był bajeczny. Z jednej strony kanion sięgał  horyzontu, 
spiętego klamrą strzelistych gór, ze szczytami pokrytych wiecznym śniegiem, a z drugiej 
zaczynał się, potężnym wodospadem, jednym z największych w Parku Narodowym. 

Ale niektóre wierzchołki gór przykrywały już ciemne chmury. – Niosą do nas deszcz.- 
Powiedział Dziadek. - Komu w drogę, temu czas. Zamelduję Szeryfowi, że przeszliśmy przez 
most. 

 
Dochodząc do schroniska nie tylko ubrali kurtki, ale sięgnęli po latarki. Było chłodno i 

szaro. Grube, czarne obłoki przesłoniły zachodzące słońce. 
- Już nie daleko. Całe szczęście, że nie pada, bo zamiast dróg mielibyśmy wartkie 

strumienie. Ale tak to jest w górach. Pogoda zmienia się z godziny na godzinę. Nie byłbym 
zaskoczony, gdyby sypnęło śniegiem. 

- Jak to śniegiem? – Zdziwiła się Emma. 
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- A tak to, że jesteśmy na znacznej wysokości ponad poziomem morza. 
- Szkoda, że nie wzięliśmy sanek. – Usłyszała Emma, jak Plum mówił do Plam. 
 
- Pobiegniemy na przód. – Powiedział Alf do Buli i Mogli. - Sprawdzimy, czy 

wszystko jest w porządku. Nieraz zaglądają tu wilki. Myślę, że się z nimi dogadamy. 
Emma po chwili usłyszała ich wesołe poszczekiwania. – Jesteśmy na miejscu. Macie 

jeszcze parę kroków. 
Istotnie. Po chwili znaleźli się przed schroniskiem, trochę większym niż poprzednie, 

ale specjalnie niczym nie różniącym się, jak się przekonali, wchodząc do środka. Tylko 
zamiast jednej, były tutaj dwie izby. 

- Będziesz Emmo spała w towarzystwie duchów twoich przodków. Pradziad mieszkał 
w o wiele mniejszym domku. Po pożarze, po napaści bandytów, pobudowano ten oto dom, i 
taki zachował się do dzisiaj. 

Piotrze pójdziemy razem po drzewo do palenia. Zaczyna padać. Naniesiemy spory 
zapas. Potem będzie to mniej przyjemne. A ty Emmo przywitaj się z miotłą i ścierką. 

 
Jak zwykle Dziadek połączył się z Szeryfem. – Szykujemy się do kolacji. Miałeś 

rację. Zaczyna padać. 
- Powiedz Emmie, – odpowiedział Szeryf - że dzwonili rodzice. Pytali o nią i 

przekazali całusy. Odkryli wielkie miasto. Światowa sensacja. U nich wszystko w porządku. 
A jak tam Piotrek? No, to smacznego i do rana. 

- Wiedziałam, wiedziałam! – Emma uderzała dłońmi po stole, niczym w bęben. – 
Ojciec miał rację, chociaż wielu naukowców nie zgadzało się z nim. Dziadku, musimy 
dokopać się do złota. Zostańmy parę dni! Sfinansuję mu następną wyprawę! 

- Dziecinko, podzielam twoje szlachetne intencje, ale twój pradziad rozsądnie przestał 
kopać, gdy się okazało, że więcej nie wygrzebie z tej góry grama złota. Myślę, że 
odziedziczyłaś po nim jakieś podobne geny, i jak się prześpisz, to i ty zmienisz zdanie. 
Kończmy jeść, a potem myć zęby i do śpiworów. 

Plam i Plum znalazły  miejsce do snu pod szafą, a psy ułożyły się przy Emmie. 
Chociaż było im wszystkim niezbyt wygodnie, to było miło i ciepło. 

 
Ranek przywitał ich ciągłym deszczem i silnym wiatrem. 
Dziadek zdążył już napalić w piecu. Emma i Piotrek nie kwapili się do wstawania, bo 

dwa dni wędrówki pod górę, dały im się we znaki. Czuli się jakby mieli grypę. Bolały ich 
wszystkie mięśnie. Chociaż zwiedzanie kopalni złota było ich marzeniem, a była ona już w 
zasięgu ręki, to chcieli jeszcze poleniuchować. Tym bardziej, że pogoda się zepsuła i było 
pewne, że jutro nie wyruszą w powrotną drogę. 

- Poleżcie sobie, nigdzie nam się nie spieszy. – Powiedział Dziadek ubierając żółtą 
kurtkę przeciw deszczową. – Wypuszczę psy i przejdę się do kopalni. To parę metrów  stąd. 
Otworzę ją i oczyszczę wejście z pajęczyn. Alf, Buli, Mogli idziemy. 

Psy bardzo niechętnie złaziły z łóżka. 
Kos zagwizdał. – Jak to dobrze nie być psem. No, ruszajcie się. Ja się za was nie 

wysiusiam. 
 
- Dobrze, że mnie odwiedziłeś – mówił Szeryf do Marka. – Dołączy do nas zaraz 

Burmistrz. Aron i Bob siedzą przy radarach i analizują pogodę. Oczywiście Dziadek i młodzi 
przesiedzą najgorsze w schronisku i nic im nie grozi. O jest i Burmistrz. Gdyby w ciągu 
najbliższych czterech dni, pogoda nie poprawiła się, proponuję wysłać po nich helikopter. 
Mark ty polecisz. Co wy na to? 

- Ja się zgadzam. – Odpowiedział Mark. 
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- Jeżeli pogoda pozwoli na lot helikopterem, to oczywiście należy biedaków ściągnąć, 
bo pozjadają psy, a jak wiem, prędzej umrą z głodu niż to zrobią. Połączmy się z Dziadkiem i 
powiedzmy mu to. 

 
Zadzwonił radiotelefon. Emma zeskoczyła z łóżka. 
- Halo, słucham? 
- To ja Szeryf. Gdzie Dziadek? 
- Poszedł do kopalni. Powinien zaraz wrócić. 
- Świetnie. A co u ciebie i Piotrka? 
-Bolą nas kości i odpoczywamy. 
-A, jaka pogoda? 
- Pada. Ale jest fajowo. 
- Jak Dziadek wróci, niech zadzwoni do mnie. Do usłyszenia. 
 
Dziadek ociekający wodą wszedł do środka, a za nim psy. Otrząsnęły się tak, że 

Emma i Piotrek zeskoczyli z łóżek. 
- Rozum wam odebrało! – Wołała Emma. 
- Dziadku, dzwonił Szeryf i prosił o rozmowę. 
- Chcę wam powiedzieć, że pajęczyny, a było ich sporo, nie zagradzają nam wstępu do 

kopalni. 
 

Gdy Emma i Piotrek jedli śniadanie, Dziadek rozmawiał z Szeryfem 
- Tak, tak, rozumiem. Myślę, że helikopter nie będzie potrzeby. Domek wytrzyma, tak  

jak przez dziesiątki lat. Gdyby, co, schowamy się w kopalni. Rozumiem powagę sytuacji. 
Tak, tak. Piotrek i Emma, to mądre dzieci. Jestem z nich zadowolony. Poradzimy sobie. 
Zwiększamy częstotliwość rozmów. Over.   

- Rozszalał się nad nami huragan, który niespodziewanie przeszedł na naszą stronę. 
Mówiłem, że w górach pogoda zmienna jest. Mamy jedzenie, dach nad głową, więc nie ma co 
panikować. Przeczekamy. Zwiedzimy kopalnię, a potem, gdy pogoda się nie poprawi, to i 
owo uporządkujemy, także muzeum. 

- Jakie muzeum? – Spytała, Emma 
- Nasze rodzinne, wnuczko, i publiczne. Wybierzemy się tam po obiedzie.  
 
Choć wiatr wściekle szarpał koronami drzew, choć deszcz siekł z siłą fali sztormowej, 

przebiegli w kurtkach przeciwdeszczowych ile mieli sił w nogach kilkadziesiąt metrów 
dzielących ich od kopalni. 

Plum i Plam siedzieli w kieszeni Emmy, a pod kapturem schował się Kos. Psy 
zmoknięte, szczekając niecierpliwie, były już na miejscu. Dobiegli do wysokiego urwiska 
skalnego. Dziadek otworzył solidne drewniane drzwi i weszli do środka. Trochę światła 
przedostało się z zewnątrz, dalej panowała ciemność, że oko wykol. 

Dziadek zapalił lampę naftową. Zobaczyli część tunelu. Gołe skaliste ściany i gęsto 
stojące stemple z solidnych kloców drewnianych, i właściwie nic więcej. Ciemności skrywały 
na pewno ciekawsze rzeczy, jeżeli nie marzenie o złocie. 

Zrobili parę kroków i weszli do obszernego pomieszczenia wykutego w skale, też 
podpartego belkami. 

- Oto nasze muzeum. – Oznajmił Dziadek. – Zapalę jeszcze parę lamp, by było jaśniej. 
Zdejmijcie kurtki. 

Kopalnia nie funkcjonuje już od stu lat. A rzeczy zgromadzone tutaj pochodzą mniej 
więcej z tamtego czasu.  Niektóre przedmioty są trochę nowsze, ale to wynik moich zakupów 

 52



na pchlich targach i wizyt na strychach. Nie jest tego wiele, bo była to mała kopalnia, 
oddalona od świata, jak się sami przekonaliście, o spory kawałek drogi. 

- Dziadku, tu wiszą też jakieś stare fotografie. -  Emma wskazała na tablicę. 
- To twój pra, pra dziadek, ten w kombinezonie, wymiętym kapeluszu i z woreczkiem 

złota w ręku. - Dziadek przybliżył lampę. – Przyjrzyj się mu dokładnie. Jesteś do niego 
podobna jak dwie krople wody. 

Emmie wydawało się, że pradziadek puścił do niej oko. I ja też tak myślę, bo jakże to 
jest możliwe z fotografii robić oko do kogoś? Ale im dłużej Emma przyglądała się zdjęciu, i 
im bardziej się upewniała, że faktycznie podobna jest do protoplasty, tym także była coraz 
pewniejsza, że on się do niej nawet uśmiecha. A może to błyski palącego się knota w lampie 
powodowały takie wrażenie? Tak czy inaczej Emma była szczęśliwa, że poznała odległego 
krewnego, do tego wyglądającego tak sympatycznie jak jej obecny Dziadek. 

- Dziadku, ale ty jesteś też do niego podobny. To znaczy, że ja  jestem do ciebie. 
- Nic z tego nie rozumiem. - Zaperzył się Piotrek.- Jesteście krewniakami, więc jakieś 

podobieństwo jest logiczne. Cóż w tym dziwnego? 
- A tak wyglądało płukanie złota. – Dziadek dalej objaśniał fotografie. - Ci ludzie, z 

tego zdjęcia dawno już pomarli. A to wózek do wywozu urobku, to ten sam, co stoi tutaj. A to 
rynna drewniana, szczątki jej też się tutaj znajdują, którą płynęła woda ze strumyka, i w której 
na sitach przemywano ziemię, szukając grudek złota. Kilka sit leży tam na półce. 

Co jeszcze tutaj mamy? Łopaty, kilofy, młotki do opukiwania skał, świdry do 
wiercenia otworów. Nieraz litą skalaną ścianę trzeba było kruszyć przy pomocy niewielkiego 
ładunku dynamitu. Gdzieś tutaj powinny leżeć kawałki lontu prochowego, służącego do 
zdalnego, bezpiecznego  zapalania. O są, to te cienkie rurki. Dynamitu, ze względu na 
bezpieczeństwo, nie pokazujemy. 

A teraz współczesna niespodzianka.- Dziadek podszedł do półki, na której leżało 
szereg hełmów górniczych z lampkami. – Na korytarzach porozwieszane są lampy naftowe. 
Gdybyśmy mieli je po kolei zapalać, a potem gasić, to turyści musieliby spędzić tutaj pół 
dnia. Posługujemy się najnowszą techniką górniczą. Hełmy z lampkami elektrycznymi. W 
tym celu z bazy zabieramy baterie. I tym razem, niosłem je w plecaku. 

Emmo podejdź do mnie. Załóż ten pasek z baterią. Piotrze, rób to samo. Teraz 
poprzymierzajcie hełmy. No trochę są za duże, ale nic nie szkodzi. Podłączę wam lampki do 
baterii. Nie gaście, bo idziemy szukać złota. 

I rozpoczęli wędrówkę po labiryncie korytarzy. 
Dziadek szedł pierwszy i omiatał pajęczyny. - Po lewej białe strzałki wskazują drogę 

w głąb kopalni, a po prawej, te odblaskowe, zielone, prowadzą do wyjścia. 
Niektóre odcinki ścian były mokre, bo za pewnie gdzieś znajdowała się szczelina, 

przez którą dostawała się woda. Często potykali się o odłamki skał leżące na ziemi. I o dziwo, 
napotkali kolonię gacków posrebrzanych. 

- Jak się one tutaj dostały? – Dziwił się Dziadek. Drzwi szczelnie zamknięte. Muszą 
mieć jakieś dodatkowe wejście. Może to przez pęknięcie, którym sączy się woda? Ciekawe. 
Jutro się tym zajmiemy. 

Gacki nie reagowały na światło. Spały smacznie. 
Plum powiedziała do Emmy: - To nasi dalsi krewni. Mamy trochę kłopotów z 

porozumieniem się, bo mówią dialektem górskim. Potem popytam ich jak się stąd wydostają, 
bo muszą przecież coś jeść! A teraz to dla nich najlepszy okres na gromadzenie w sobie 
zapasów na zimę. 

Szli to w górę, to w lewo, to w prawo, to w dół, dokładnie tak jak drążyli skały 
poszukiwacze złota. Gdy dotarli do ostatniego odcinka, było już bardzo duszno. 

- Jak oni mogli kopać w takich warunkach? – Dziwił się Piotrek. – Bez żadnej 
dodatkowej wentylacji? Ledwo można tutaj oddychać. Wracajmy, bo się udusimy. 
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- A do tego usuwali skałę gołymi rękami. Tak, tak, kiedyś to byli twardziele. Nie takie 
wymoczki jak my teraz. Telewizory, komórki, komputery, samochody, pralki. No to 
kierujemy się zielonymi strzałkami. 

W muzeum zostawili kaski i baterie. – Jak jutro pogoda nie ulegnie poprawie, to 
wracamy tutaj na całe pół dnia. Odkurzymy nasze cenne eksponaty, i trochę posprzątamy 
korytarze. Nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre. 

Dziadek z trudem otworzył drzwi. Wiatr się wzmógł, a deszcz lał się strumieniami. 
- No, dzieci. Szykujcie się do sprintu, albo śpimy tutaj, bez kolacji. 
Psy też nie chciały wytknąć nosa. 
- Kto pierwszy w domu, dostaje nagrodę, czekoladę z orzechami. Trzy, cztery. Start! 
 
- Halo, halo, Szeryfie. Niestety musimy tutaj jeszcze pozostać. Wiatr się wzmógł, a 

drogami pędzą potoki. Idziemy do kopalni. Robimy małe sprzątanie. Potrwa to parę godzin. O 
szesnastej wracamy do domu. Będę wychodził na zewnątrz co pewien czas, by się 
zameldować. 

- Dobrze ciebie zrozumiałem. - Odpowiedział Szeryf. – Śledzimy mapę pogodową. 
Niestety nie najlepsze prognozy. Ale pojutrze zapowiadają zdecydowaną poprawę. Nie 
przemęczajcie się. Macie jeszcze trochę czasu. 

- Bierzemy obiad ze sobą i idziemy do kopalni. Over. 
 

Uprawianie wyścigów do kopalni nie było zbyt przyjemne, ale jedynym sposobem, by 
jako tako sucho się do niej dostać. 

- Nim zaczniemy sprzątać, spróbujemy dowiedzieć się, w jaki sposób gacki dostają się 
do kopalni. – Zaproponował Dziadek. - To dla mnie zupełna nowość. Ubierzcie hełmy i 
zapnijcie pasy z bateriami. 

- Dziadku, czy mogę wziąć paczkę herbatników? – Spytała Emma. 
- Jak ci to polepszy humor, to oczywiście. A ty Piotrze? 
- Ja się nigdy nie rozstaję z moimi mlecznymi cukierkami. 
- Ale jesteś chytry! – Zawołała Emma. – Nigdy nas nie poczęstowałeś. O ciasteczkach 

możesz zapomnieć. 
- No, dobrze, dobrze. Żeby was pogodzić, to powiem wam, że zawsze noszę przy 

sobie paczuszkę rodzynek, które uwielbiam. 
 

Zatrzymali się przy mokrej ścianie. 
- Piotrze, podaj mi lampę naftową, która koło ciebie wisi. Dziękuję. Zdejmuję osłonę 

szklaną i zapalam knot. A teraz przystawiam lampę do ściany. Jeżeli natrafię na jakąkolwiek 
szczelinę biegnącą na zewnątrz, płomień musi się odchylić. 

Dziadek przesuwał lampę, to tu, to tam. Przystawiał do sufitu. Na próżno. 
- Cierpliwości, idziemy dalej. 
Nagle płomień zachybotał się i mocniej rozbłysnął. – A tu cię mamy.- Piotrze 

potrzymaj lampę. Gacki przecisną się przez najwęższą szparę. 
Dziadek badał ręką ścianę. – O mam, mogę wsunąć dłoń. Piotrze przyświeć tutaj. 
Język płomienia jakby się wydłużył i powędrował do szczeliny. 
- Teraz wszystko wiemy. Powieś lampę na miejsce. Nie będzie nam potrzebna. O są 

nawet tutaj ślady odchodów. Tak, to ich droga komunikacyjna. Jeżeli ktoś znajdzie gdzie jest 
ujście, stawiam stówkę. Tajemnica częściowo zbadana. Wracamy do muzeum i  muszę 
zadzwonić do szeryfa. 

Nagle usłyszeli jakby trzask pękającego drzewa. Psy podskoczyły do nich, najeżyły 
sierść i niespokojnie kręciły się.  
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Emma usłyszała jak Plum i Plam wołają: - Emmo, Emmo uciekamy! Kopalnia się 
wali! 

- Tak, tak !- Szczekały psy. – Uciekamy! 
Nagle przy nich jeden ze stempli pękł z hukiem i zasłoniła ich chmura pyłu. 
- Biegnijcie do wyjścia. Pod ścianą. – Krzyknął Dziadek. Szybko... 
I w tym momencie stemple zaczęły łamać się jak zapałki i runęła na nich lawina 

kamieni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 55



 
 
N a   r a t u n e k ! 

 
 
 
 
- Zapracował się Dziadek z młodzieżą, bo nie ma żadnych wiadomości. –Mówił 

Szeryf do żony. – Nie dzwonię, bo mnie w kopalni nie usłyszy. A może jest tak okropna 
pogoda, że nie chce wytknąć nosa na zewnątrz? Tak czy owak trzeba cierpliwie czekać. 
 

Emma poczuła lizanie po twarzy i usłyszała skomlenie Buli. – Obudź się, obudź się. 
Wiemy, że żyjesz. Plam, co robić, co robić? 

- Liż ją dalej. Oddycha, więc żyje. Jest tylko nieprzytomna. – Mówiła Plam. 
Emma chciała coś powiedzieć, ale usta miała wypełnione gęstym pyłem. Utrudniał jej 

oddychanie. Starała się odkaszlnąć, poruszyć się, ale czuła na sobie ciężar kamieni. W końcu 
otworzyła oczy. Było ciemno, i ta cisza. Poza Buli i Plam nie słyszała innych głosów. Ona 
żyła, także Plam i Buli. A inni? Co z nimi? 

W końcu odkaszlnęła. 
- To ja Buli, to ja Plam. – Wołały ucieszone zwierzęta. 
- Słyszę was, ale nie mogę się poruszyć.- Emma mówiła z trudem. – Co z innymi? O 

jak mnie wszystko boli. 
- Nie mamy pojęcia. – Odpowiedziała Plam. – Na razie zajmujemy się tobą. Tam 

gdzie staliśmy, a raczej, gdy już biegliśmy, runął sufit. Nie wiemy, na jakiej długości. Mamy 
nadzieję, że to tylko część korytarza. Spróbuj Emmo wygrzebać się. Leżą na tobie niewielkie 
odłamki skał i sporo żwiru. No próbuj. Buli bierz się do odgrzebywania. 

Emma zdołała wyciągnąć prawą rękę. – Jest cała i mogę nią poruszać. Gdzie jesteście? 
Chcę was dotknąć. O Buli, o Plam. Czuję wasze futerka. 

I Emma się rozpłakała. Szlochała. Łzy spływały po policzkach. – Dziadku, Dziadku, 
Piotrze czy mnie słyszycie?! – Krzyczała tak głośno jak mogła. – Mogli, Alf, Kosie! 

Odpowiedziało milczenie. Do jej uszu nie dochodził najmniejszy szelest. Absolutna 
cisza. 

- Muszę się sama ratować. - Powiedziała Emma. - Plam jesteś zbyt malutkim 
zwierzaczkiem, by mi pomóc. Ale możesz się przecisnąć przez najwęższą szparkę, przez 
najmniejszy otwór, więc twoim zadaniem jest dotarcie do innych, wierzę, że żywych, i 
zbadanie, na jakiej długości jesteśmy zasypani. No ruszaj i wracaj jak najszybciej. A ty Buli 
pomóż mi wyciągnąć drugą rękę. 

Po chwili wspólnych wysiłków udało się. 
- Buli, nic nie widzę. Powiedz jak wygląda miejsce, w którym leżę? – Poprosiła 

Emma. 
- Na około dwa, trzy metry wolnej przestrzeni, mogłabyś stać. Najważniejsze, że 

dochodzi powietrze, i możemy oddychać. Wesprzyj się na rękach i postaraj wydostać się ze 
żwiru. No próbuj, z całej siły. Dobrze, dobrze! – Cieszyła się Buli. 

Emma nie czuła już przytłaczającego ją ciężaru. Poruszała nogami, rękami. Nie są 
uszkodzone. – Buli siadam. – I usiadła. Hełm miała na głowie. Dotknęła lampki. Nie 
stłuczona. Przewody? Całe. Spokojnie, spokojnie. Ręce jej drżały, gdy je podłączała. Oślepiło 
ją światło. Zmrużyła oczy. Latarka działała! 

Teraz mogła zobaczyć na własne oczy ogrom zniszczeń. Miała wielkie szczęście. Po 
jej stronie belki wytrzymały napór, a te po drugiej przechyliły się i nie pękły, i tym samym 
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utrzymały skałę, która w innym wypadku spadła by na nią. Błoto i kamienie, które się tutaj 
przedostały, boleśnie ją tylko poturbowały. Poza tą niszą, w której się znalazła, obydwie 
strony korytarza były zasypane. 

Wzięła Buli na kolana, przytuliła się do niej, jedynej żywej istoty, jakby szukając 
ratunku i pocieszenia. I wtedy spostrzegła dużą, ciętą i krwawiącą ranę na jej boku. 

- O mój piesku, biedactwo. Wyliż sobie dokładnie ranę. Ja ci ją opatrzę. Zdjęła bluzkę, 
oderwała kawałek materiału i obwiązała Buli. – Na razie zatamuję krew i zabezpieczę przed 
brudem. 

Nie, nie mogła poddać się rozpaczy. Wstąpiła w nią otucha. Żyje i musi ratować 
innych. Natychmiast. Ale jak się stąd wydostać. Jest zielona strzałka. Tam jest wyjście. 
Dobrze. Ale musi ustalić gdzie teraz mogą znajdować się Dziadek i Piotrek. 

Dziadek, gdy krzyczał, był za nią. Jak daleko? Piotrek biegł przed nią, psy także. To 
znaczy, że mogli się uratować, zawiadomić Szeryfa z drugiego radiotelefonu w domu, lub, że 
przekopują się w jej stronę. W takim razie musi ratować Dziadka, który znalazł się w 
najgorszym położeniu. A może go nie zasypało? Może ma tylko odciętą drogę? Naprzód. 

Patrzyła na ścianę skalnego gruzu. A jak ruszy jakiś kamień, czy nie spowoduje 
lawiny, która ją zasypie? 

- Buli, daj głos od czasu, do czasu, tak jakbyś ścigała sarnę. Może nas usłyszą. 
Omiatała lampą rumowisko cal, po calu. Skąd zacząć? 

 
Szeryf niepokoił się. Dziadek milczał. Próbował go wywołać, mimo że zdawał sobie 

sprawę, iż jest to bez celowe. Minęły trzy godziny od ostatniej rozmowy. Dziadek znany był 
wszystkim ze swojej punktualności i rzetelności. Musiało się im coś przytrafić. Zadzwonił do 
Marka. 

- Jeżeli za godzinę Dziadek nie zatelefonuje, ogłaszam alarm ratunkowy. Tobie 
powierzam helikopter. Masz wystartować natychmiast, gdy warunki pogodowe na to 
pozwolą. Zwołaj swoich chłopaków i sprawdźcie czy wszystko macie na pokładzie. Rozkaz. 

- Tak, przyjąłem rozkaz. Zwołuję ratowników i sprawdzam sprzęt. Odbiór radiowy na 
kanale bezpieczeństwa. 
 

Piotrek słysząc krzyk Dziadka - uciekajcie – tak jak sprinter wyskakujący z bloków 
startowych po strzale startera, pobiegł do przodu. Tuż przy nim Mogli, a wyprzedzał go Alf. 
Słyszał trzask łamiących się stempli, łoskot spadających skał i nagle poczuł bolesne uderzenie 
w plecy, upadł, przekoziołkował parę razy do przodu, i stracił przytomność. 

Nie miał pojęcia jak długo leżał, ale jak otworzył oczy, było ciemno, obok warował 
przy nim Alf, a gdzieś z oddali słyszał skomlenie Mogli. Gdy próbował się podnieść, poczuł 
przejmujący ból w prawej ręce. 

- Ała, boli, ratunku, jest tam kto?! - Nikt nie odpowiadał. Cisza. Alf począł lizać go po 
twarzy. Nie oponował. Przynosiło mu to ulgę. Ponownie pomału podnosił się, uważając na 
rękę. 

- Chyba złamana. - Pomyślał. 
Na głowie nie miał hełmu. Krew strużką spływała po policzku. Wstał, ból prawej ręki 

był przeszywający. Po lewej stronie fosforyzowały na zielono strzałki. Pomału, dotykając 
ściany, posuwał się do przodu. Nagle natrafił na wiszącą lampę naftową. 

A zapałki? Są w muzeum. 
Oparł się o ścianę. Bolały go plecy, ręka zwisała bezładnie. Był poobijany. 
- Nie, nie dam rady dalej! – Krzyczał. – Ratunku! 
Nagle opamiętał się. Gdzieś w pobliżu jęczała Mogli. Na pewno ranna. A co z 

Dziadkiem, z Emmą. Byli za nim. 
- Emma, Dziadek! – Wołał. – Nikt mu nie odpowiedział. 
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Musi być niedaleko wyjścia. Nie zostawi ich tak. 
Alf szarpał go za spodnie, szczekał, dawał mu znaki, że musi iść za nim. Złapał go za 

obrożę i dał się prowadzić. Po chwili stanęli. Zielone strzałki się urwały. Zrozumiał, że jest 
przy muzeum. Przypomniał sobie, na jakiej półce, w jakiej szafce leżały środki opatrunkowe, 
i zapałki! Zapałki! Najważniejsze, znaleźć zapałki! 

Ręka bolała go nie miłosiernie, obijał się o jakieś sprzęty, strącał z półek eksponaty. 
Gdzieś tutaj muszą leżeć. Zapomniał o bólu, o ciemności. Muszą być tutaj. Są! 

- Hurra. – Krzyczał z radości. Tak jakby już wydostał się z tej pułapki. 
Teraz lampy. Ostrożnie, bo są napełnione naftą. Wyczuł je. Jedną ręką nie zdołam 

zapalić lampy. Umieścił ją między kolanami. Teraz zapałki. Wyjął ich kilka, pudełko 
przytrzymał wargami. Teraz skrzesać ogień. Bał się, że poparzy usta. Ale  nie miał wyboru. 
Zapalił i przyłożył do knota. Udało się. Jest jasno. Wyszedł na korytarz i zobaczył Mogli. 
Starała się czołgać w jego stronę. Tylnie łapki miała sztywne. Wyglądało to na uszkodzenie 
kręgosłupa. 

Pogłaskał ją po głowie. – Leż piesku tutaj spokojnie. Muszę poradzić sobie z moją 
ręką, a potem zajmę się tobą. Alf zostań przy niej. 

Gdy się odwrócił z przerażeniem zobaczył, że część korytarza, tam gdzie miało być 
wyjście, wypełnia lawina błota i skał. Droga odwrotu była zamknięta. 

 
Plam zwinnie przedostawała się przez szczeliny między odłamkami skał, 

przekopywała się przez zwały piachu, błota. Nagle znalazła się w silnym strumieniu 
powietrza i strużkach płynącej wody. Po zapachu poznała, że tędy latają gacki, jej krewniacy i 
tutaj musiało nastąpić tąpnięcie – inaczej wstrząs wywołany pękaniem skał, jak to określają 
górnicy. 

Znalazła się przed trudnym wyborem, szukać uwięzionych w chodniku, tak jak 
poleciła jej Emma, czy też zawiadomić zwierzęta w lesie o wypadku, i podjąć akcję 
ratowniczą. 

To drugie rozwiązanie wydało się jej słuszniejsze. Należało działać szybko. 
Wdrapywała się, ile miała sił, coraz wyżej i wyżej. Mdlały jej łapki, przystawała często i 
ciężko oddychała. Ale u ujścia, teraz już nie szczeliny, tylko szerokiego zapadliska, 
zauważyła kilku krewnych, dających jej znaki, że tam są. Obok nich pokazał się Sokół 
Wędrowny. 

- Spróbuję do ciebie sfrunąć, i zabrać ciebie. 
Plam w innym wypadku schowałaby się głęboko, ratując życie, ale teraz między 

zwierzętami zawiązała się SOLIDARNOŚĆ. Cel był jasny, ratować uwięzionych w kopalni. 
Plam czuła się w uchwycie szponów niezbyt przyjemnie, ale najważniejsze, że była 

już na górze. 
Zwołano sztab kryzysowy. 
 
- Tu P4, tu P4 do wszystkich Strażnic. Ogłaszam alarm. Od kilku godzin nie mam 

łączności z Dziadkiem. Powinien być z wnuczką Emmą i moim synem Piotrem w Starej 
Kopalni. Nie mogę wysłać helikoptera. Prognoza pogody na obecną godzinę – wiatr 
północny, o sile 150 km/godzinę. Pułap chmur niski, opady deszczu około stu litrów na metr 
kwadratowy. Prognoza na najbliższe dwanaście godzin, bez zmian. Dopiero jutro zanikające 
deszcze, wiatr słabnący. 

Proponuję by P1 wysłała ekipę ratunkową. Jesteście najbliżej. Może P3 także. Musicie 
to jednak rozważyć. My wysyłamy swoją. P1, P3 jak mnie zrozumieliście? Odbiór. 

- Tu P1 – jesteśmy już w drodze. Over 
- Tu P3 -  będzie trudno, ale już ruszamy. Over. 
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- Tu P4 – potwierdzam odbiór. Przechodzimy na fale bezpieczeństwa. Meldowanie 
ciągłe. Over. 

Szeryfowa stała przy mężu blada i zdenerwowana. – To coś bardzo poważnego. Oby 
żyli. 

- Moja droga, odwołaj te słowa. Póki akcja ratunkowa się nie zakończy, póty jest 
nadzieja, że cieszą się dobrym zdrowiem. 

- Halo, Mark, co u ciebie? 
- Tu Mark. Wszystko przygotowane. Proponuję polecieć na wschód, tam mniej wieje, 

następnie wejść w Kleszczową Dolinę, i dotrzeć dołem do Kanionu. Może popróbujemy 
przejść mostem linowym. Jak mnie zrozumiałeś? Odbiór. 

- Dobrze, dobrze zrozumiałem. Można zaryzykować. Zgadzam się. 
- Halo Szeryfie, halo Mark. – Tu Bob i Aron. Słyszeliśmy rozmowę. Z naszych 

namiarów radarowych wynika, że to dobry pomysł. Mark – przejdź na naszą słyszalność, 
będziemy ciebie prowadzić. Over. 

- Bob, Aron, potwierdzam. Przechodzę na wasze fale. Over 
- Szeryfie startuję. Over. 
- Powodzenia. Over. 
 
Dziadek zapamiętał tylko swój rozdzierający krzyk: uciekajcie! I lecące na niego 

skały. 
Gdy ocknął się, czół w nogach dotkliwy ból. Nie mógł się poruszyć. Zrozumiał, że ma 

nie tylko nogi przygniecione drewnianym stemplem, ale i połamane. Z wielkim trudem usiadł. 
- Nie jest tak źle. – Pomyślał. – Żyję i mogę siedzieć. Muszę zapalić latarkę. Hełm 

miał na głowie. O jego lewe udo opierał się głaz pokaźnych rozmiarów, ale nie uszkodził 
baterii. Namacał włącznik. Rozbłysło światło i ujrzał niezbyt pocieszający obraz.  

Belka, która przygniatała mu nogi, oparła się o kamień na tyle duży, że ich nie ucięła. 
Natomiast dwa stemple nad jego głową wytrzymały napór skał, ale były niebezpiecznie 
popękane, i groziły w każdej chwili załamaniem się. Tuż za plecami, korytarz był całkowicie 
zasypany. Przed nim, natomiast, chociaż gruz skalny rozsypał się szeroko, widać było wolną 
przestrzeń korytarza.  

- Czy ktoś mnie słyszy! Tu jestem! Nie mogę się ruszać! – Wołał tak silnie, na ile 
mógł. 

Odpowiedziała mu cisza. 
Nie dostrzegł też siedzących za jego plecami Kosa i Plum. 
- Powinieneś  Kosie pokazać się Dziadkowi. – Mówił Plam. Ucieszy się, mając przy 

sobie jakieś żywe stworzenie, i odzyska nadzieje, że inni też żyją. Mnie nie zna, a poza tym 
mam zwichniętą tylną łapkę, trudno mi się ruszać. Tutaj poczekam na ratunek. Myślę, że żona 
już organizuje pomoc. No pokaż się. 

Kos usiadł na ręce Dziadka i zaczął śpiewać. 
- Ach, jesteś Kosie. Jak się cieszę, że żyjesz. Będzie nam raźniej we dwoje.- Dziadek 

mówił wyraźnie wzruszony. – Sięgnę po kamień i będę nim uderzał o ścianę. Może nas ktoś 
usłyszy. 

Ale bezskutecznie. Nikt nie odpowiadał. 
- Muszę Kosie wyłączyć latarkę, by oszczędzać baterię. Trochę się zdrzemnę. Jestem 

w stu procentach pewny, że przyjaciele spieszą nam na ratunek. Przed nami wolna przestrzeń, 
więc polataj sobie, może znajdziesz jakieś wyjście. 
 

W gronie Zwierzęcego Sztabu Kryzysowego znaleźli się: Orzeł Wysokogórski, 
Niedźwiedź Grizzly, Krzyżodziób Świerkowy, Dzięcioł Czarny, Świstak, Borsuk i Plam. 
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- Wejście do kopalni jest tak zasypane, że nie dostaniemy się do niej od tej strony. – 
Myślał głośno Orzeł Górski. –Ocalić możemy uwięzionych, poszerzając, nazwijmy to, Drogę 
Gacków. Co myślicie o tym? 

- Tak, tak. –Potakiwali głowami. 
- Wiemy, że Emma żyje. Jest cała i zdrowa. O losie innych nie mamy pojęcia. Ludzie 

rozpoczęli już akcję ratowniczą. Piesze ekipy najwcześniej dotrą tutaj jutro. O helikopterach 
nie mają co marzyć, bo pogoda jest paskudna. 

- Zadanie pierwsze. – Dokopać się do wszystkich na dole. Umożliwić im 
porozumienie się ze sobą. W tym celu potrzebujemy wielu kopaczy – borsuków, świstaków, 
myszy, kretów, lisów. Najważniejsze by dotrzeć do Emmy, i porozumieć się z nią. 

- Zadanie drugie. – Niedźwiedzie i szopy poszerzają Drogę Gacków, tak by ludzie 
mogli dostać się do zasypanych. Ale niestety nie znajdą tej rozpadliny. A jeżeli, to bardzo 
późno. Musimy skierować ich tutaj. Uczyni to Emma. 

- Zadanie trzecie. –Ptaki utworzą most powietrzny i przeniosą z odległych okolic 
potrzebnych nam kopaczy. Jak mi się wydaje, to jedyne rozsądne rozwiązanie? 

- Tak, tak. – Potwierdzili sztabowcy. 
- Panie i Panowie przystępujemy do akcji. Powodzenia. – Powiedział Orzeł Górski i 

odleciał by zorganizować przerzut zwierząt drążących tunele. 
 
Emma z trudem usuwała kamienie. Ręce miała pokaleczone. Pracowała 

nieprzerwanie, mimo obezwładniającego zmęczeni, pragnienia i głodu. Głodu? Przypomniała 
sobie o ciasteczkach. Gdy wyjęła paczkę z kurtki, okazało się, że zrobiła się z nich kasza.  

- Podzielimy się piesku. Ale tylko po troszeczku. Nie wiemy jak długo tutaj 
pobędziemy.    

Nagle Buli zaczęła wachlować ogonem. – Emmo, Plam wraca! 
Zaczęła szczekać. – Plam, Plam tutaj jesteśmy! 
Po chwili ukazała się mysz w całej swojej okazałości. – Hurra, jesteśmy uratowani. 

Byłam na górze, poza kopalnią. I opowiedziała, co się wydarzyło. 
- Ściana, w której jak widzę, zrobiłaś już głęboką dziurę, ma około trzech metrów 

grubości. Na razie przestań pracować, bo urwisko jest nie stałe, i może dojść do powtórnych 
osunięć. Nad tym już pracują nasi specjaliści. Między jednym a drugim zawałem jest 
niewielka przestrzeń. W tej chwili jest tam już kilka borsuków. Starają się wywęszyć, czy w 
zasypanej części jest Dziadek lub Piotrek. Niestety nie znają zapachu człowieka. Masz może 
przy sobie jakąś rzecz od nich? 

- Mam, mam. – Odpowiedziała Emma. – I sięgnęła po chustkę do nosa, którą dostała 
od Dziadka. 

- Wspaniale! Zaraz wracam. – I Plum znikła. 
Trwało to bardzo krótko. – Tam jest Dziadek! Wołała Plum. Nadchodzą posiłki, więc 

mam nadzieję, że zarówno ciebie jak i Dziadka szybko odkopiemy. Prawdopodobnie Piotrek 
dobiegł do wyjścia, ale niestety i one jest zasypane. Emmo czekaj spokojnie, aż wydrążymy 
spory tunel. Lecę na druga stronę przypilnować robót. Pa. 

 
Dziadek obudził się. Usłyszał odgłos usuwanych kamieni. Zapalił latarkę. Chwycił 

kamień i uderzał nim regularnie o ścianę. Dawał znaki, że jest tutaj, że żyje. A więc pomoc 
nadeszła bardzo szybko. Zbyt szybko. A może to Piotrek i Emma przebijają się do niego?  

Ale nikt nie odpowiedział na pukanie. – Może nie słyszą? – Pomyślał. -  Nic innego 
nie pozostaje, jak cierpliwie czekać. Zgasił światło. 

Wiesz, co Kosie. - Powiedział Plum. - Gdyby nie moja chora łapka, zacząłbym drążyć 
dziurę. Ale na mój nos, czuję nie tylko borsuki, ale i świstaki i...To Plam! Tam jest moja 
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żona, żywa! O rany jak się cieszę! Wierzyłem w nią, że coś wymyśli, chociaż z myśleniem u 
kobiet to różnie bywa. Przyfruń do mnie Kosie, niech cię uściskam. 

 
Emma i Buli patrzyły jak urzeczone. Otwór szybko się powiększał i po chwili ukazała 

się głowa borsuka. 
- Witamy Szanowne Panie. – Jestem Borsuk z Borsuczego Siedliska. A to moja żon i  

syn. Chwilę cierpliwości, a przejście będzie gotowe. No niezbyt wygodne, ale zawsze wyjście 
na świeże powietrze, choć pogoda okropna. 

Borsucza rodzina po chwili znalazła się w środku. 
Emma objęła ich. Łzy jak grochy kapały jej z oczu. – Dziękuję wam, dziękuję. 
- No dosyć czułości. Czas upływa, a roboty wiele. – Powiedział Pan Mąż. - Teraz 

zaczniemy poszerzać tunel z tej strony. 
- Ja wam pomogę. – Poprosiła Emma. 
- No, dobrze. Usuwaj gruz pod ścianę. Resztę pozostaw nam. 
- Hej tam koleżanki i koledzy, możecie wchodzić. – Zawołał Borsuk. 
W małym pomieszczeniu zrobiło się tłoczno. Zaroiło się od świstaków, myszy, 

borsuków i lisów. 
- Witam was wszystkich, i dziękuję za ratunek. Wzruszona Emma ściskała wszystkim 

łapy. 
- Emmo, Buli. – Wołała Plam.- Plum i Kos są także z Dziadkiem. Mąż ma zwichniętą 

łapę, ale to drobnostka. Teraz przejdźcie na druga stronę, bo u ciebie jest niewiele miejsca, a 
nasi przyjaciele będą przekopywać się do Piotrka. Powinny być z nim Mogli i Alf. 

Emma powoli, powoli czołgała się do przodu. Czuła się jak w beczce najeżonej 
gwoździami.  

Gdy podrapana dotarła do celu, przywitał ją chłodny wiatr, i spływające strużki wody. 
Woda! – Była bardzo spragniona. I podobnie jak Buli, zaczęła zlizywać ją prosto ze 

ściany. 
 
Dziadek nie gasił już światła. Słyszał coraz głośniejszy łoskot odsuwanych kamieni. 
- Obawiam się, że Dziadek dozna szoku, gdy zobaczy, kto go odkopuje. Powiedział 

Plum do Kosa. 
Dziadek nie mógł odwrócić się, więc nie mógł dostrzec pracujących przy wykopie. 

Słyszał już spadające na tą stronę odpryski skał. 
Zapanowała jakaś dziwna cisza. Dziadek nie widział otworu, nie widział ściskających 

się Plam i Plum. Ale usłyszał tłumiony przez skały głos Emmy. 
- Dziadku, Dziaduniu, to ja Emma. Czy możesz odpowiedzieć? 
Dziadek nie mógł wydobyć z siebie głosu. Wzruszenie ścisnęło gardło.  
- Dziadku, Dziadku, czy żyjesz? – Usłyszał ponownie przerażony głos Emmy. 
Zebrał się w sobie i krzyknął. – Tak żyję! 
Zemdlał. 
Przerwano pracę. – Co się stało? – Spytała Emma. 
Plam, która wyprowadzała właśnie kulejącego Pluma, odpowiedziała. 
- Dziadek jest nieprzytomny. Ma zmiażdżone nogi. Nie może się ruszać, a ściana grozi 

zawaleniem. Nasi specjaliści właśnie rozważają jak sobie z tym poradzić. A wierz mi, że 
wiedzą w tej materii, przewyższają ludzi. Najlepiej gdyby zeszły tutaj Grizzly, ale zejście jest 
zbyt wąskie, może się przecisną, ale nie wyjdą. Za nic nie zaryzykują spotkania z ludźmi, a 
musiałyby czekać, aż zostaną wyciągnięte.  

 
Sztab kryzysowy kierowany przez Szeryfa gromadził się przy bardzo dokładnych 

mapach Parku Narodowego. Nanoszono na bieżąco pozycje ekip ratunkowych posuwających 
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się w kierunku Kopalni  Złota. Wyglądało to jak wielki wyścig do określonego celu. 
Faktycznie. Celem było ratowanie życia. Tutaj czas się liczył, nie na wagę złotego metalu. 

Mimo złej pogody, ekipy szły bardzo szybko. Byli to doświadczeni, zawodowi 
ratownicy. 

- Tu helikopter, tu helikopter. – Meldował Mark. Siedzimy na polanie przed 
kanionem. Most linowy zerwany. Bob i Aron każą nam czekać. Wiatr i deszcz dosłownie 
przydusiły nas do ziemi. Jest bardzo niebezpiecznie. Uwaga, uwaga. Zaobserwowaliśmy 
dziwne zjawisko. Wiele ptaków, mnóstwo ptaków, różnych gatunków, kieruje się w stronę 
kopalni. Nie uwierzycie w to, o czym teraz powiem. Melduję oficjalnie. Każdy z tych ptaków 
niesie w szponach to borsuka, to świstaka, mysz, lisa, a nawet bobra. Lądują, by za chwilę 
odlecieć w głąb lasów, po nowe zwierzęta. Nie możemy tego wytłumaczyć. Over. 

Burmistrz popatrzył znacząco na Szeryfa. – Mają chyba przewidzenia ze zmęczenia. 
Musimy przyjąć meldunek i czekać na jego wyjaśnienie. 

 
Piotrek znalazł się, można by tak powiedzieć, w najlepszym położeniu. Miał do 

dyspozycji wszystkie narzędzia, którymi mógłby się posłużyć przy odkopywaniu wejścia. 
Miał zapas lamp naftowych, bańki z naftą, ba nawet laski lontu. Wodę, jedzenie, obiad, który 
tutaj mieli zjeść. Opatrunki. No i dwa psy. Mogli położył na kocu, i dał jej tabletkę przeciw 
bólową. Sam zresztą z niej skorzystał, bo złamana ręka rwała niemiłosiernie. I miał pewność, 
że doczeka się ekipy ratunkowej. 

Mógł położyć się na kocach, i cierpliwie czekać. 
Ale tego nie uczynił, bo musiał ratować Emmę i Dziadka. Nawet ze złamaną ręką. 
I zaczął od swojej ręki. Dokładniej, od złamanego przedramienia. Unieruchomił je 

dwoma patykami i elastycznym bandażem, który był w apteczce. Tam też znalazł temblak. 
Rozważnie posilił się, nakarmił psy. Zapalił dodatkowe lampy naftowe, sięgnął po 

kilof, łopatę i stanął przed zwałem skał, przegradzającym korytarz do Emmy i Dziadka. 
Praca jedną ręka wymagała nie tylko siły, ale i odporności ducha na zbyt małą 

skuteczność pracy. 
Z głębi ściany dochodziły odgłosy usuwania zatoru. 
- Ratownicy! – Ucieszył się i odłożył ciężki kilof. 
Alf machał ogonem, szczekał i drapał ścianę. – Też słyszysz, więc się nie 

przewidziałem. 
Alf pobiegł do Mogli. – Zaraz tu będą. A wiesz, kto? Szopy, borsuki, myszy. 

Niesamowite. 
- Ja też czuję i słyszę zwierzaki. Szkoda, że nie mogę się ruszyć. Alf wracaj. Pilnuj 

Piotrka, bo może się przestraszyć tych, co mu powiedzą dzień dobry. 
Piotrek odskoczył do tyłu, gdy wyłoniła się głowa szopa spoza upadającego kamienia. 

Pomyślał, że dokopał się do niego, by go pożreć. Nie był jednak pewny czy szopy pracze 
zjadają ludzi. By bronić się, chwycił za łopatę. Alf podskoczył do Piotrka, oparł się o jego 
ramiona, lizał go po twarzy, szczekał radośnie i ile miał sił wachlował ogonem. 

Gdyby Piotrek rozumiał mowę zwierząt, jak Emma, zwyczajnie by powiedział: - To 
nasi ratownicy. Nie bój się! Ale w tym wypadku musiał to zademonstrować psimi 
zwyczajami. 

Kawałki skał, piasek wyrzucane były z szybkością procy. Gdy otwór się powiększał, 
Piotrek ze zdumieniem ujrzał gromadę borsuków, lisów, świstaków, myszy, która z wielką 
precyzją, znajomością rzeczy i dobrą organizacją wykonywała swoją pracę. 

Zrozumiał, że ma to jakiś związek z Emmą. Podśmiewał się z niej, że gada ze 
zwierzętami. I to one go ratują! Był tak oszołomiony, że spokojnie stał z boku i podziwiał je. 

Koło niego zaroiło się od zwierzaków, które zupełnie nie przejmowały się  nim i 
powiększały przejście. 
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Nagle usłyszał głos Emmy: - Piotrze jesteś tam? 
- Emmo, Emmo, żyję. Jest Alf i Mogli. – Krzyczał i płakał. Napięte nerwy dały o 

sobie znać. 
- Piotrze, przejdź tutaj. Dziadek potrzebuje pomocy. Buli i Kos są ze mną. 
Przeciskał się przez odkopaną szczelinę, a za nim Alf. Tak jak Emma nie zważał na 

ostre kamienie, które rwały ubranie i raniły go. Najgorzej było z ręką na temblaku. Każde 
otarcie się o ścianę, powodowało przejmujący ból. 

 
Wieczór był parny. – Chętnie włączyłbym klimatyzację. – Pomyślał Jacek. – Dopiero 

by się Emma wściekła. Ta to ma dobrze. Lasy, rzeczki. Przyjemnie i chłodno. Na pewno buja 
się na leżaku i myśli jak tu mi gorąco. Leżał na kanapie i pilotem skakał po kanałach 
telewizyjnych. 

... Mała Strażnica Wschodnia,... Przeleciał kanał. 
Co!? To tam gdzie jest Emma. Cofnął obraz. 
„ Ekipy ratowników z czterech stron idą w stronę starej kopalni złota. Wiatry o sile 
huraganu i deszcz utrudniają marsz. Pomoc z helikopterów jest wykluczona. Nic nie 
wiadomo o losie, prawdopodobnie zasypanych w kopalni, Strażnika Parku na 
emeryturze, jego wnuczki Emmy, a córki archeologów, którzy w ostatnio odkryli 
miasto w Amazonii, i syna Szeryfa Piotra. Za godzinę połączymy się ze sztabem 
kryzysowym w tym mieście.” 
- Mamo, mamo! –  Jacek krzycząc, wpadł do kuchni. – Emma zasypana w kopalni 
złota! 
- Uspokój się synku. Nasza Emma? 
- Telewizja podała tą wiadomość. Za godzinę będą się łączyć z Małą Strażnicą 
Wschodnią. 
- O Boże, o Boże! – Zaczęła płakać. – Podaj mi numer telefonu do Szeryfa. 
 
Gdy Piotrek stanął przed Emmą, nie wiedziała czy skakać z radości, czy płakać, ale 

patrząc na niego, wybuchła śmiechem. W porwanym swetrze i spodniach, w podrapanej 
twarzy, włosach rozczochranych, czarny od kurzu, wyglądał jak strach na wróble.  

Piotrek żachnął się, ale widząc Emmę w poszarpanej sukience, rozerwanej kurtce, w 
przydużym hełmie, zakurzonej, a twarz oblepioną błotem, zrozumiał, że musi wyglądać 
podobnie. 

- Czy?... Czy to ty? – Rechotał. – Nie, nie mogę opanować się. O rany moja ręka! 
- Piotrze, Piotrze. Jak się cieszę, że żyjesz. - Podeszła do niego i pocałowała do w 

brudny policzek. 
Wtedy on objął ją zdrową ręką i przytulił do siebie. – Ja też, że ty... – Wzruszenie nie 

pozwoliło mu dalej mówić. 
I stała się rzecz, o której tylko w bajkach można pisać. Wszystkie zwierzęta zaczęły 

bić brawo. 
Musimy też wspomnieć o podobnym przywitaniu się Buli, Alfa, Kosa, Plum i Plam. 
- Ja idę do Mogli. – Powiedziała Buli. Zostanę przy niej, aż nadejdzie pomoc. 
- Piotrze za tą ścianą leży Dziadek. Ma połamane nogi. Ale jest pewien kłopot. Strop 

w każdej chwili może zawalić się. Zwierzęta zastanawiają się, jak sobie z tym poradzić. To 
doświadczeni budowniczowie. Musimy im zawierzyć. 

Tym razem Piotrek powstrzymał się od wszelkich uwag. 
Podeszli do nich Borsuk, Szop Pracz, Świstak, Bóbr i Plam. 
- Ustaliliśmy, zaczął Szop, że zbudujemy specjalne wzmocnienie, a w innym miejscu 

spowodujemy sztucznie obsunięcie części góry leżącej nad kopalnią. Wtedy uprzątniemy 
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korytarz i oswobodzimy Dziadka. Należy teraz posłać Alfa do niego, który nie tylko jest 
świetnym ratownikiem, ale będzie dodawał mu otuchy.  Bobry zajmą się resztą. 

- Moi drodzy, róbcie to, co uważacie za stosowne.  Porozmawiam z Dziadkiem. 
- Dziadku, Dziadku czy mnie słyszysz? 
- Tak dziecko. Jestem bardzo słaby. 
- Wszyscy żyjemy. Zaraz wyślemy do ciebie Alfa z tabletkami i ciepłą zupą w 

termosie. Potem, to, co będziesz widział przyjmij proszę z wiarą, zrozumieniem i spokojem. 
To zwierzęta pospieszyły nam na ratunek. I one pomogą tobie. 

 
Jack czekał z niecierpliwością na transmisję telewizyjną. Wreszcie! 
 
- Dobry wieczór państwu. Znajduję się w pomieszczeniu sztabu kryzysowego w Małej 
Strażnicy Wschodniej. Rozmawiam z Szeryfem, który dowodzi akcją. Jakie 
wiadomości? 
- Żadne. Proszę popatrzeć na mapę. Ekipy ratunkowe podchodzą z czterech stron, za 
półtora dnia będą na miejscu. Tu stoi helikopter. Gdy tylko wiatr osłabnie, wystartuje. 
Niestety nic nie wiemy o losie zaginionych, a ni nie mamy pojęcia, co się wydarzyło. 
Cała  nadzieja w poprawie pogody. 
- Proszę Państwa, pozostańcie z nami. Będziemy dalej informować o akcji ratunkowej. 
 
Dziadek zapalił latarkę. Usłyszał szczekanie Alfa. Pies po chwil leżał przy nim, lizał 

mu  twarz i skomlał. 
- O mój piesku, o mój piesku – tulił Alfa. Przywróciłeś mi nadzieję. 
Zobaczył przywiązany do grzbietu termos i lekarstwa. Z trudnością usiadł i sięgnął po 

nie. 
Gdy się posilał, zobaczył to, co przeszło jego możliwości rozumowania. Powiedzmy 

prosto, nie dowierzał własnym oczom. 
Nagle zaroiło się od bobrów. Najstarszy z nich, zapewne przywódca, podszedł do 

niego, pogładził go po głowie i zaczął oglądać belkę przygniatającą nogi, badać popękane 
stemple nad głową, dotykać zwisu skalnego i, według przypuszczeń Dziadka, wydawał jakieś 
polecenia swoim towarzyszom. 

Nie będę wdawał się w techniczne opisy tego, jak bobry i inne zwierzęta zabrały się 
do ratowania Dziadka, i uprzątania korytarza, który, jak wiemy, nie był dalej całkowicie 
zasypany. 

Tak czy owak, Dziadek zapomniał o bólu, o zagrożeniu życia, i ze zdumieniem i 
podziwem obserwował jak budowano konstrukcję ze stempli, które ściągano z głębi 
korytarza, jak je fantastycznie obrabiano. Podziwiał niesamowitą organizację dziesiątek 
innych zwierząt sprzątających korytarz. 

Emma i Piotrek odzywali się do niego od czasu, do czasu, by wiedział, że są przy nim, 
że wszystko przebiega tak, jak zaplanowano. 

- Dziadku. – Powiedziała Emma. – Musimy teraz przejść do muzeum, tak nam radzą 
zwierzęta. One się tam już gromadzą. Zostanie z tobą Alf i Starszy Borsuk. A za chwilę, 
gdzieś, w innym miejscu, nad kopalnią niedźwiedzie grizzly zakończą swoją pracę i obsuną 
kawałek góry. Bardzo naukowo wyjaśniały mi, dlaczego, ale ja nic nie zrozumiałem tych 
matematycznych wzorów i obliczeń. Prosto mówiąc, by wytrzymało to, co zbudowały bobry. 
Dziadku.... I tu głos Emmy się załamał, bo może, może tak być, że ty..... 

- Emmo, Piotrze. – Głos Dziadka był stanowczy. – Natychmiast odejdźcie. Do 
zobaczenia. Będzie dobrze. 

Alf nie ruszał się ze swojego miejsca. Stary Bóbr, stanął przy Dziadku, wziął go za 
rękę i bacznie obserwował sufit. 
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Przejdźmy na chwilę, nad kopalnię, tam gdzie spotkamy niedźwiedzie grizzly, 

brunatne, a nawet rzadko odwiedzające tutaj swoich krewnych, kodiaki. 
Dziadek, który spędził całe swoje życie w Parku, i inni strażnicy, a także  naukowcy, 

nie mogli przypuszczać, że aż taka ilość niedźwiedzi może się zgromadzić w jednym miejscu, 
Trudno było zliczyć ile wykopywało, przenosiło ogromne odłamki skał, potężne 

głazy. Pomagała im także cała armia już nieraz wymienianych tutaj zwierząt. 
Wykop, nad którym pracowano, został ukończony. Zwierzęta odsunęły się na 

bezpieczną odległość. Teraz dwa potężne kodiaki odepchnęły głaz wielkości sporej willi. 
Według wszelkich dokładnych matematycznych i statystycznych obliczeń, oraz 

nagromadzonego doświadczenia, powinna teraz oderwać się lawina skał, głazów, ziemi, 
drzew, i spłynąć w dół. 

Ale nic takiego nie nastąpiło. Zaniepokojenie malowało się na pyskach niedźwiedzi. 
Czyżby coś źle obliczono? 

I nagle z potężnym hukiem góra runęła w dół. 
 
Dziadek poczuł jak Borsuk mocno ścisnął mu rękę, a Alf prawie, że położył się na nim 

i w tym momencie drgnęły ściany, z sufitów posypał się kurz. Trwało to sekundę, może 
dłużej. 

Bóbr zaczął podskakiwać, latać w kółko, jak, jest takie powiedzenie, jak pijany zając 
w kapuście, wydawał jakieś okrzyki, Alf szczekał radośnie. Wtedy Dziadek zrozumiał, że 
wszystko się udało. 

Teraz Bóbr zaczął przegryzać belkę leżącą na nogach Dziadka. Ogromny ciężar 
przytłaczający go, ustąpił. Słyszał jak Emma i Piotrek wołają: - Zaraz będziemy przy tobie. 
Napięcie, ból, radość, wyczerpanie sprawiły, że przewrócił się na bok i... 

- Zasnął. – Powiedział Bóbr do Alfa. – Biedak się nacierpiał. 
 
Zawał odgradzający Dziadka topniał w oczach i akcja ratunkowa miała się ku 

końcowi. 
Emma i Piotrek czekali już z materiałami opatrunkowymi. 
- Dziadek śpi. –Informowała Plum. – Wiemy, że ratownicy są daleko, a Mark ze 

swoim helikopterem stoi przed mostem linowym. Raczej byłym mostem, bo zerwanym. Jest 
wcześnie rano. Wiatr ustaje i przypuszczam, że Mark wkrótce wystartuje. 

My nie zdążymy powiększyć szczeliny prowadzącej do kopalni, ale na tyle jest 
szeroka, by sobie z nią poradził wyszkolony ratownik. Zwierzęta nie chcą się spotkać z 
ludźmi. Już wracają do swoich domów, a ptaki uformowały most powietrzny. 

- Plam, przecież chcę podziękować za pomoc. – Zdenerwowała się Emma. 
- Spokojnie. Usuwają ostatnie kamienie. Zaraz pożegnajcie swoich przyjaciół. 
Myszy, świstaki, bobry, szopy, bobry, które właśnie skończyły pracę, zgromadziły się 

przy Emmie, Piotrku, Alfie i Buli. 
- Drodzy przyjaciele, nie wiem jak wam dziękować, jak się wam odwdzięczyć za 

uratowanie życia. – Mówiła Emma wzruszona. -  Nie ma tu ptaków i niedźwiedzi, proszę 
przekazać im nasze wyrazy wdzięczności. Pamiętam, co usłyszałam na polanie leśnej, i 
przyrzekam wam, że zawsze będę z wami. 

Stary Bóbr odpowiedział. – Emmo, wykonaliśmy tylko nasze obowiązki. Prosimy, by 
także ludzie spełniali je wobec nas. 

Piotrek nigdy nie zapomniał, jak wymieniał braterskie uściski z szopami, borsukami, 
bobrami, świstakami i myszami. I nie starł się nikomu o tym opowiedzieć, bo i tak, nikt by 
mu nie uwierzył. 
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- Halo, Stary Bobrze. – Zawołała Emma, - Zupełnie zapomniałam. Trzeba Alfa 
wyciągnąć na górę. Żaden z ratowników nie znajdzie tego wejścia, a jeżeli tak, to po długim 
czasie, a Dziadek potrzebuje natychmiastowej pomocy. 

- Mamy kanały podziemne i łatwo stąd wyjdziemy, ale Alf nie da rady. Poszukajcie 
jakiejś liny. 

- Zaraz przyniosę. – Powiedział Piotrek. – Jest w muzeum. 
Szop z liną w pysku, wspinał się zwinie po występach prawie, że pionowej szczeliny. 
Na górze czekał już Grizzly. 
Emma przewiązywała Alfa liną. – Bądź tak miła i zrób mi pętle przy przednich  

nogach. Muszą mnie ciągnąć niestety pionowo, bo inaczej się nie zmieszczę, ale jak wiesz nie 
jest to zgodnie ze sztuką ratowniczą. Kto to widział psa transportowego pionowo? Wstyd. Ale 
co się nie robi dla przyjaciół. 

- Dobrze, dobrze. – Nie wymądrzaj się. Wiem, co robię. Pamiętaj. Sprowadź tutaj 
ludzi. 

- Gotowe. –Zawołała Emma. 
Grizzly pomału wyciągał Alfa, tak by go nie poranić. 
 
- Tu helikopter. Melduje się Mark. Wiatr słabnie. W ciągu godziny wystartujemy. 

Odbiór. 
- Tu P4. Szeryf. Zrozumiałem. Wyślę dodatkowe helikoptery. Over. 
- Baza helikopterów. Tu P4. Szeryf. Przygotować do lotu dwie maszyny ze sprzętem i 

jeden medyczny. Prawdopodobny start za godzinę. Over. 
- Tu Bob i Aron. Potwierdzamy poprawę pogody. Wiatr północno- wschodni, 

przechodzący na wschód. Siła malejąca z ośmiu do sześciu. Powodzenia. Over. 
- Tu baza, tu baza. Szeryf. Do wszystkich. Wiatr ustaje. Helikoptery w pogotowiu. 

Czekać na dalsze meldunki. Maszerować dalej. Over. 
 
Dziadek otworzył oczy. Przy nim klęczeli Emma i Piotrek. – Moje dzieci, moje dzieci, 

znowu jesteśmy razem. Chciałbym usiąść, ale podnoście mnie bardzo ostrożnie. O tak, 
dobrze. Objął ramionami Emme i Piotrka i przytulił do siebie. 

- Piotrze, dla czego nosisz rękę na temblaku? – Spytał Dziadek. 
- Złamana. Sam sobie unieruchomiłem, a potem Emma to poprawiła, 
- Dziadku, jestem tylko trochę potłuczona jak jabłko. – Emma uprzedziła pytanie.  

Teraz unieruchomimy twoje nogi, a potem podłożymy pod ciebie koce. 
Gdy leżał wygodnie, opowiedzieli mu, co się tutaj wydarzyło. 
- Jestem z was dumny, zdaliście najważniejszy egzamin swojego życia. Gdybym nie 

widział na własne oczy, kto nas odgrzebywał, nie uwierzyłbym, tak jak nam nie uwierzą ci, 
którym będziemy o tym opowiadali. Tak to już jest, jak w przysłowiu: „ Prawda w oczy 
kole”, ludzie nie chcą znać prawdy, bo jest niewygodna. Chcą żyć złudzeniami, przyjemnymi 
w ich mniemaniu dla siebie złudzeniami. 

Szeryf na pewno zarządził alarm. Gdyby pogoda była sprzyjająca, dawno mielibyśmy 
tu helikoptery i akcję odkopywania. Znaleźliśmy się w komfortowych warunkach. Żyjemy, 
mamy, co jeść, choć nie wiele, co pić, nie jest ze mną tak źle, więc nic innego nie pozostaje 
nam jak czekać. Jestem z siebie zadowolony, że w muzeum zgromadziłem parę rzeczy na taki 
wypadek, jaki dzisiaj miał miejsce, w tym parę koców. Radzę wam, połóżcie się na nich koło 
mnie i prześpijcie się, bo się słaniacie na nogach. 
 

- Halo, Szeryfie. Tu Mark. Starujemy. Wiatr siada. O, trochę nas rzuciło. Widoczność 
słaba. Włączyłem reflektory. Jesteśmy nad kopalnią. Zaraz, chwilę, to nie kopalnia, zniżam 
lot, o Mon Dieu, tak to kopalnia! Tam gdzie jest wejście obsunęły się skały, dosłownie góra 

 66



zjechała z lawiną błota i drzewami, aż do schroniska! Straszne! Dom stoi nietknięty. A błoto 
dalej płynie. Moim zdaniem z tej strony  pomoc wykluczona. Jeżeli nie było tąpnięcia w 
kopalni, to żyją i są zamknięci. Wznoszę się wyżej. Wszędzie to samo. Połamane drzewa, 
rwące potoki na drogach, zapadliska. Przerażające. Spróbuję lądować jak najbliżej wejścia. 
Szeryfie wysyłaj wszystkie możliwe helikoptery. Odbiór stały. Over. 

- Halo, tu P4, do wszystkich. Baza helikopterów. Startować. P1, P3, P4 zaprzestać 
marszu. Odpoczywać. Podwieziemy was. Określić swoje dokładne pozycje. Meldować. Bazy 
P1, P3 potrzebny sprzęt, buldożery, ładować na śmigłowce. 

- Tu baza P3. Szeryfie. Helikopter transportowy zepsuty. 
- P4. Szeryf. Musi wystartować. Naprawiajcie do jasnej ciasnej. Przepraszam. Stańcie 

na głowie. 
- P4 do Marka. Ruszają posiłki. Co u ciebie? 
- Tu Mark. Stoimy przy schronisku. Zaraz wyruszymy na pieszy zwiad. Łączność 

stała. 
 
„Wiadomość z ostatniej chwili. W Parku Narodowym podjęto przy kopalni akcję 
ratunkową. Z informacji uzyskanych od Szeryfa wynika, że jeden z helikopterów już 
tam lądował. Inne są w drodze. Pogoda się poprawiła na, tyle, że helikoptery mogły 
wystartować. Niestety, wejście do kopalni zasypane na znacznej przestrzeni. Ale jest 
nadzieja, że wszyscy żyją. Nasi reporterzy już tam lecą. Następna transmisja z miejsca 
wypadku. Bądźcie z nami. 

 
Tego ani Jack, ani jego mama nie oglądnęli, mimo że telewizor był włączony. 

Zmęczeni czekaniem i napięciem, spali skuleni na kanapie. 
 
- Tu Mark do Szeryfa. Jest Alf! Jest Alf! Zabłocony, ale w dobrej kondycji. Posłuchaj 

jak się cieszy, jak szczeka. Jak on się wydostał? Daje znaki, że chce nas prowadzić. Idziemy 
za nim. Tu Mark, chłopaki słyszeliście?! Jest znak życia. Szeryfie niech helikoptery na razie 
lądują przy schronisku. Łączność ciągła na wszystkich kanałach. Over. 

 
Telefon. Dzwoni długo. Jacek budzi się. Sięga po słuchawkę. 
- Tu Szeryf. Jest nadzieja. Jest Alf. Dotarł do ratowników i prowadzi ich do miejsca 

skąd zapewne się wydostał. Powiedz matce. Trzymajcie się. 
 
Obudziło ich zimno. 
- Nakryjcie mnie dodatkowymi kocami. Która to godzina? Ósma rano. Piotrze 

przynieś z muzeum stare miski aluminiowe. Nagrzejemy wody. A ty wnuczko przejdź się po 
korytarzach i poznoś tutaj naftowe lampy. Przy szczelinie rozpalicie ognisko. Czy znaleźliście 
radiotelefon? 

- Pozostały z niego kawałeczki.- Powiedziała Emma. – Idę po lampy. 
- Emmo, Emmo nie odchodź.- Poprosiła Mogli.- Zanieś mnie do Dziadka. Trochę go 

ogrzeję. 
- Ja też wejdę do niego. – Powiedziała Buli.  
Zdejmując lampy naftowe, Emma upewniała się, że korytarze, poza nielicznymi 

miejscami, są nietknięte. Gacki spały tak, jak by nic się nie wydarzyło, jakby były pewne, że 
wydostaną się stąd bez przeszkód.  

Natrafiła na niewielkie wysypisko. Gdy je mijała, światło lampy naftowej odbijało się 
od niego dziesiątkami iskierek. Stanęła jak wryta. Złoto! Sięgnęła po migoczącą grudkę. 
Trzymała w ręce urobek złota większy od jej dłoni. Jaki ciężki! 
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W pierwszym odruchu chciała zostawić lampy i pobiec do Dziadka. Prawdopodobnie 
każdy z nas krzyczałby – ZŁOTO, ZŁOTO!!!! I nie zważając na okoliczności, w jakich się 
znalazł, straciłby zdrowy rozsądek. 

Ale Emma położyła grudkę z powrotem. Usłyszała Plam.- Zanieś lampy. Ja zostanę 
tutaj i starannie zagrzebię te świecidełka. Nie dosyć, że nie można ich pogryźć, to smak mają 
okropny. Wolę dziadkową słoninę. 

Ogień już się palił, a na kamieniach stały miski z wodą. Było znacznie cieplej. Dym 
ginął w szczelinie. 

- Emmo, zaświeć kilka lamp.- Powiedział Dziadek. – Będzie trochę milej. A teraz 
zjemy śniadanie. Piotrek stawia cukierki, ja rodzynki. Mamy cztery zupki w proszku. Zaraz 
woda się zagotuje, więc napijemy się ciepłej zupy. Trzy czerstwe bułki. Emmo zmocz je, i 
połóż na brzegu ogniska, będą jak z piekarni. 

- Dziadku, mam jeszcze resztkę zgniecionych ciasteczek. 
- No to zapowiada się uczta, o jakiej nikt z nas nie marzył. Oczywiście zaprosimy 

nasze pieski i Kosa. 
- Dodatkowo będziemy gościć naszych wybawców, a moich przyjaciół, myszki Plam i 

Plum. – Powiedziała Emma.- No pokażcie się, najwyższy czas was przedstawić. Ten z łapką 
na temblaku, to Plum mąż Plam. 

- Bardzo się cieszę i dziękuje wam. Zapraszam na śniadanie. Przynieś Piotrze świeże 
bułeczki i sprawiedliwie podzielimy się tym, co mamy. 

 
- Tu Mark, do Szeryfa. Podchodzimy cały czas, Alf narzuca silne tempo. Gdzieś przed 

nami pokazała się smuga dymu. O, Alf szczeka i skręcamy w tamtym kierunku. Wyślij 
helikopter. Podaję współrzędne... Jak mnie zrozumiałeś? Over 

- Tu P4, Szeryf. Zrozumiałem. Współrzędne...   Over. 
- P4 do P1. Leć na podany cel. Over. 

 
- Tu Mark, do P1 helikopter. Jesteś nad nami. Kieruj się na dym. Kontakt stały. 

Melduj. 
- Tu Helikopter. Dym wydostaje się z widocznej szczeliny. Wokół niedużej polany 

pościnane drzewa i usunięte na bok. Wygląda to na robotę bobrów. Ale skąd tutaj bobry? 
Lądowisko bezpieczne. Wiatr umiarkowany. Halo Szeryfie. Prosimy o zezwolenie lądowania. 

- P1, P1 ląduj. Kontakt stały, bez meldowania. Chłopaki szybciej. 
 

- Mark. Alf wyrwał do przodu. Dochodzę do powalonych drzew. 
 

- P1 wylądowałem. Widzę Marka. Alf przy szczelinie. Biegniemy do niego. 
 

Nagle Buli i Mogli zaczęły szczekać. – Emmo to Alf, słyszymy go! 
- Tak, tak, z nim są ludzie! – Piszczały Plam i Plum. 
- Dziadku! – To Alf, znaleźli nas, znaleźli nas! – Krzyczała uradowana Emma. 
- Piotrek wrzeszcz ile masz sił w płucach. – Nakazał Dziadek. 
- Emmo, wspinam się do Alfa. – Powiedziała Plam.- I znikła w szczelinie. 

 
- Mark. Słyszę Piotrka. Szeryfie słyszę Piotrka. O jest i Emma. 
- Szeryfie schodzę. W górnej części szczelina dosyć obszerna, zwęża się ku dołowi. 

Biorę młotek pneumatyczny. Chłopaki pomału popuszczajcie linę. Sporo występów, tak jakby 
zbudowano stopnie. Dalej ściany gładkie. Dosłownie przeciskam się. Szeryfie słyszysz jak 
wołają. 
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- Emma, Piotrek, jesteśmy tutaj. Mark schodź dalej. Przy samym zejściu jest poziomy, 
krótki korytarzyk. Dziadek żyje! Wszyscy żyjemy! 
 

- O rany, nie przejdę. Stoję na dole. Muszę klęknąć. Nie dam rady. Użyję młota. Nie, 
nie. Klęczę. Położyłem się. Widzę światło, jeszcze metr. Są! Piotr i Emma podtrzymają mnie 
za ramiona, zaraz, już jestem, już stoję! 
 

Państwo Szeryfowie słyszeli przejmujący szloch. Sami płakali jak bobry. 
- Synku, synku. – Czy mnie słyszysz? – Wołała Szeryfowa. 
- To ja Piotrek. Mamo, tato, żyję, żyjemy wszyscy! 

 
- Mark. Helikopter sanitarny, szykujcie się do lądowania. Szeryfie. Poszerzymy 

korytarz na dole. Daję ci Dziadka. 
- Cześć stary. Dzielnie się spisałeś. Mam nogi trochę połamane, ale wyjdę z tego. Nie 

blokuję linii. Czekamy spokojnie. Masz syna nie od parady. Emma też wspaniała. 
 

Witamy Państwa z helikoptera naszej stacji telewizyjnej, która jako pierwsza 
relacjonuje bezpośrednio akcje ratunkową. Jak się dowiedzieliśmy wszyscy żyją. 
Jesteśmy już nad miejscem, skąd widać szczelinę prowadzącą do zasypanych. Jak 
Państwo widzicie stoi już tam kilka helikopterów i ratownicy uwijają się przy zejściu 
do kopalni. Nim wylądujemy, okrążymy okolicę i pokażemy rozmiar zniszczeń. 
Wszędzie lawiny błota, powywracane drzewa. Jesteśmy nad dawnym wejściem do 
kopalni. To morze błota i skał. Podchodzimy do lądowania. Teraz reklama, a po niej 
dalszy ciąg naszej transmisji. Bądźcie z nami. 

 
- Tu Mark, do Szeryfa. Przy Dziadku jest lekarz. Wszystko o`kay. Damy sobie radę 

przy poszerzeniu tunelu. Sprzętu i ludzi mi wystarczy. Odwołaj ekipy do baz. Zostawiam dwa 
helikoptery. Pozostałe niech pozbierają chłopaków i odstawią do domów. Do wszystkich. 
Dziękuję wam w imieniu uratowanych. 

- Tu Szeryf do wszystkich. Koniec akcji. Ekipy piesze, podajcie swoje współrzędne, 
zabierzemy was. Dziękuję wam. Do zobaczenia i usłyszenia. Over. 
 

- Muszę ci pogratulować Alf. – Mówiła Plam do Alfa. – Dzielnie się spisałeś. 
- E, co tam. To tylko rutyna, wyszkolenie. – Odpowiedział Alf. – Ale w jego głosie 

można było wyczuć zadowolenie z usłyszanego uznania. 
Kto z nas nie jest próżny i łasy na pochwały? Myślę jednak o takich, którzy zasłużyli 

na to ciężką pracą lub bohaterskim poświęceniem. 
 
Jesteśmy już na stałym lądzie, chociaż grzęźniemy w błocie po kolana. Dobrze, że 
deszcz ustaje. 
- Dzień dobry, pytamy ratownika, proszę nam powiedzieć czy są jakieś trudności przy 
poszerzaniu tunelu? 
- Nie napotykamy na żadne. Musimy zwiększyć tak zwane kolano, to jest przejście z 
poziomu do pionu, tak by łatwo wydostać nosze z Dziadkiem. 
- A jak się on  czuje? 
- Lekarz, który jest przy nim, na dole, mówi, że jest wszystko o`kay, na pewno będzie 
chodził. Chciałem tylko dodać, że ktoś przed nami poszerzał szczelinę, że oczyścił 
polanę z drzew, by mogły lądować helikoptery. Poza tym na dole przekopano tunele w 
miejscach zawałowych. Nie mogła tego zrobić Emma, ani Piotrek jedną ręką! Tym 
bardziej Dziadek.  
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- Jakie jest wytłumaczenie? Ufo. Nie odkryte  plemię Indian? 
- Uratowani wspominają o zwierzętach, mieszkańcach tego Parku Narodowego. 
Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w dalszej części naszego programu. Teraz 
reklama. Bądźcie z nami. 

 
- Czy to możliwe Mamo, co mówi Emma, że to zwierzęta?– Tyle lat ją znam. Nieraz 

buja, ale nigdy nie kłamie. 
- Nie wiem Jack. Może tam na dole mieli jakieś przewidzenia, może ulatniał się jakiś 

gaz, który to powodował?  
- No dobrze. A kto kopał przejścia, szyb ratunkowy? 
- Może nikt. Może się te zwały same tak ułożyły? Dziwne i nie wytłumaczalne rzeczy 

pokazują w telewizji. Poczekamy na Emmę, sama to wyjaśni. 
 
- Doktorze, proszę przygotować Dziadka do transportu. Przekop gotowy. Emma, 

Piotrek, wy w następnej kolejności. Psy weźmiecie na ręce. – Zmęczony Mark przysiada przy 
Dziadku. – Myślę, że nie będzie kłopotów. Nosze przejdą łatwo, a wyciąganie nie potrwa 
długo. 

- To nasza rutyna zawodowa. – Mówi Dziadek. – Mamy wiele doświadczenia. I tym 
razem wszystko wspaniale się uda. Nie martw się chłopie. 

- Mark. – Emma mówi mu na ucho. – Idź za mną, jak gdyby nic, o tak sobie. Pokażę ci 
coś, o czym nikomu jeszcze nie mówiłam, nawet Dziadkowi. 

Emma bierze lampę naftową i idzie w głąb korytarza, a za nią, Mark. 
- Patrz.- Emma odgrzebuje wysypane kamienie. – Złoto. 
- Tak, to złoto. Przykryj i nikomu ani słowa. Potem opowiesz Dziadkowi. 
Wrócili i Mark zarządza transport. Piotrek bierze na ręce Buli, a Emma Mogli. Do 

kieszeni Pluma. 
 
Za chwilę rozpocznie się ostatni etap akcji ratowniczej. Wyciągiem zbudowanym nad 
szczeliną, który tu widzimy, zostanie wydobyty Dziadek na specjalnych noszach. Po 
nim Emma, Piotrek i psy. 
O, przy wejściu już stoi jeden z bohaterów dzisiejszego dnia Alf. Wszyscy się też pytają 
jak pies ten wydostał się na zewnątrz. Przecież sam nie pokonałby tej pionowej 
szczeliny. Nowa zagadka. 
Ale uwaga, już widać nosze, głowę Dziadka. Uśmiecha się do kamery. Już jest na 
powierzchni. 
- Jak się pan czuje? 
- Doskonale. Pozdrawiam telewidzów. 
A oto i Emma z suczką Mogli, która ma sparaliżowane tylnie nogi. Ale jest już po 
pierwszych zastrzykach, i ma biegać jak dawniej. 
- Emmo witamy ciebie.  
- Cześć Jack, hurra Mała Strażnica Wschodnia. Chwileczkę, podniosę tylko z ziemi 

moją przyjaciółkę myszkę Plam. A to Plum, jej mąż ze zwichniętą łapką. Posadzę ich na moim 
ramieniu. Oto bohaterowie! To oni zorganizowali nasz ratunek. 

- Emmo, może więcej nam o tym opowiesz. Wiele tutaj działo się tajemniczych rzeczy. 
- To potem. – Jestem bardzo zmęczona. 
- Dziękujemy. Ale i jest przy nas Piotr, syn Szeryfa, który dowodził akcja ratunkową, 
na ręku niesie Buli. 
- Piotrze jak się czujesz?   
- Na tyle dobrze by ucałować mamę i ojca.  
A oto jest i doktor. Zaraz pokaże się Mark, dowódca akcji wydobywczej. 

 70



-Halo, Mark. Dwa słowa dla telewidzów. 
- Chwilę. Startujcie. Spotkamy się w Małej Strażnicy Wschodniej.  
Jestem szczęśliwy, że wszystko poszło sprawnie, że wszyscy uratowani. Ktoś nam 
jednak bardzo pomógł. 
- To właśnie pytanie dręczy nie tylko nas, ale i telewidzów. 
- Nie umiem na nie odpowiedzieć. Postara się o to Emma. Przystępujemy teraz do 
zabezpieczenia kopalni. Pozdrawiam wszystkich. 
- Proszę Państwa dobiegła końca nasza transmisja z akcji ratunkowej. Na pewno 
spotkamy się nieraz z naszymi bohaterami i wypytamy o pewne tajemnice. Do 
zobaczenia. 
 
Helikopter, którym lecieli nasi bohaterowie, zatoczył koło nad domem Dziadka i siadł 

na murawie. Nie z powodu awarii czy też złej pogody, ale z bardzo prostej przyczyny, musieli 
zabrać trochę rzeczy osobistych, bo następne dni mieli spędzić w Małej Strażnicy 
Wschodniej. Wysiadali tutaj Plum i Plam, którym dopisało szczęście, że nie wracali na 
piechotę, czy też okazyjnym Orłem Górskim. 
 

Tym razem lądowali na dziedzińcu szpitalnym, a tam czekała już na nich spora grupka 
przyjaciół. 

Gdy wychodzili, a ma się rozumieć Dziadka wynoszono, Państwo Szeryfowie porwali 
w objęcia swojego syna Piotrka, Dziadkowi ściskał dłonie Burmistrz, Burmistrzowa zalewała 
dosłownie łzami Emmę. Lekarze, siostry szpitalne, mieszkańcy Małej Strażnicy bili brawo i 
wręczali kwiaty. 

Natychmiast przystąpiono do wstępnych badań lekarskich, a Dziadka odwieziono na 
salę operacyjną. Nie zważano, że pacjenci wymagają przed tym solidnej kąpieli. Pierwsze 
rozpoznanie musiało być natychmiastowe i od tego zależało dalsze leczenie. Podopieczni byli 
wycieńczeni, wygłodzeni, odwodnieni, poobijani, a także połamani. Dotychczas trzymali się 
dzielnie, ale mógł nadejść kryzys, i należało temu zapobiec. 

Emmę pierwszą wysłano do kąpieli. Potem Piotrka, z założonym już fachowo gipsem 
na przedramieniu. Należy dodać, że chirurdzy byli pełni uznania dla jego amatorskiego 
usztywnienia ręki. 

Emma i Piotrek, wykąpani, przebrani, mogli opuścić szpital. Emma miała zamieszkać 
u Państwa Szeryfów. Czekali jednak na koniec operacji Dziadka. W między czasie dołączył 
do nich Mark. Był tak oblepiony błotem, że ledwo go rozpoznali. 

- Skorzystam z prysznica, przebiorę się i posiedzę z wami. Potem was odwiozę do 
domu. 

Wreszcie. Jest Dziadek. Wywożą go ze sali operacyjnej. Emma i Piotrek już są przy 
nim. 

- Dziadku najmilszy, Dziadku najmilszy... – Beczy Emma. 
- No już dobrze, dobrze. Piotrze, widzę, że i tobie nie skąpili gipsu. O, jesteś, Mark. 

Dziękuję jeszcze raz. To była wzorowa akcja. Jest i Szeryf. Chłopie chodź tutaj, niech ciebie 
uściskam. Oto bohater ostatnich dni. Moi drodzy, czuję się doskonale, jednak z tym 
oświadczeniem muszą moje nogi poczekać trochę. 
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W a k a c j e,   w a k a c j e   i   p o   w a k a c j a c h. 

 
 
 
 
Lekarze uznali, że następne tygodnie Dziadek spędzi w gipsie, a nic nie stoi na 

przeszkodzie by wracał do domu. Oczywiście mógł poruszać się tylko na wózku. Emmie 
pozostało jeszcze dziesięć dni do końca wakacji. 

Chociaż Panie Szeryfowa i Burmistrzowa ofiarowywały swoją pomoc, Emma i 
Piotrek zapewnili, że bez najmniejszych kłopotów będą się opiekować Dziadkiem. Mark 
załadował, więc trójkę do helikoptera i zawiózł do „Domu Pod Strzelistą Sosną”. 

 
Piotrek łowił ryby, Dziadek wygrzewał się na słoneczku, a Emma wróciła ze zbioru 

malin. 
- Dziadku. – Muszę ci coś powiedzieć. Rozmawiałam już o tym z Markem. W kopalni 

odkryłam złoto. Sporo złota. Niektóre grudki są wielkości pięści. I co ty na to? 
– Emmo, to jest już twoja kopalnia. Dawno przepisałem ją i ten dom na ciebie, ale 

prawa własności uzyskasz jak będziesz pełnoletnia. Do tego czasu ja będę twoim 
pełnomocnikiem. Może tego złota jest wiele, a może parę grudek. Nie ważne. Nie może się o 
tym nikt dowiedzieć, oprócz twoich rodziców. Wiadomość o odkryciu złota uruchomi w 
ludziach najgorsze instynkty, żądze, takie, jakie zapewne oglądałaś w wielu filmach. 
Znaleźliby się tacy, którzy zniszczyliby ten Park, mimo, że drugie słowo brzmi dumnie 
Narodowy. 

Jeżeli nie miałem złudzeń, halucynacji czy też nie śniłem, i widziałem na własne oczy 
ratujące nas zwierzęta, to jesteśmy im winni to, by o tym złocie milczeć. W innym wypadku 
zginą. Jesteś mądrą, o dobrym sercu dziewczynką. Jestem dumny z ciebie i wiem, że umiesz 
trzymać język za zębami. Złoto nie wietrzeje, nie traci na swojej wartości, więc niech sobie 
spokojnie leży, jak dotychczas, aż będziesz mogła nim dysponować. Co ty na to? 

- Dziadku masz rację. Ja dochowam tajemnicy. Rodzice na pewno będą chcieli 
ponownie wybrać się do odkrytego miasta w Amazonii, a to kosztuje masę pieniędzy. Czy nie 
można uszczknąć trochę tego złota, i pomóc im? 

- Kochanie masz złote serduszko, a to jest wiele cenniejsze niż wszystkie zapasy złota 
na świecie. Nie martw się, coś tam wymyślimy. Od tej chwili słowo „złoto” jest w naszych 
rozmowach „tabu”, inaczej zakazane. 

- Dobrze. Tak mi smutno, że pozostało nie wiele dni do końca wakacji. Tak tu 
wspaniale. Będzie mi ciebie bardzo brakowało. A może pojedziesz ze mną? Rodzice i ja 
zaopiekujemy się tobą, a jak wyzdrowiejesz, to wrócisz, a ja spędzę tutaj zimowe wakacje. 

- Jedno jest już pewne, że możesz hulać na nartach z okolicznych górek, co do 
wyjazdu, o tym zadecydują lekarze. Zostawmy ten temat na później, bo wraca Piotr, jak 
widać, z udanego połowu i pomyślmy o obiedzie. 

 
Przed spaniem Emma wybrała się na strych, chociaż jak mówią, szczególnie 

wieczorami używają sobie tam duchy, by pogadać z Mądrą Sową. 
Ta już przebudziła się, przeciągała, czyściła pióra i przygotowywała się do lotu po 

kolację. 
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- Witam ciebie Emmo. Smutno i nudno będzie bez ciebie. Pamiętaj, że „ściany mają 
uszy”, tym razem tymi uszami byli Plum i Plam, którzy słyszeli twoją rozmowę z Dziadkiem. 
Od dawien dawna wiedzieliśmy, że w kopalni jest złoto. Jak wiesz, nie było w naszym 
interesie chwalić się tym. Uznaliśmy jednak, że dla urzeczywistnienia twoich szlachetnych 
celów w przyszłości, potrzebne będzie ci trochę pieniędzy, więc zorganizowaliśmy małą 
„odkrywkę”. Ryzyko z naszej strony było spore, bo niestety nie możemy przewidzieć 
ludzkiego postępowania. Wybacz, i twojego, i Dziadka także. Ale już twoje zachowanie w 
kopalni, utwierdziło nas, że postąpiliśmy słusznie. Jako sowa, nie mogę powiedzieć tobie 
„kocham ciebie, Emmo”, bo tak tylko mówią ludzie, i niestety nadużywają tych słów, 
natomiast w naszym języku brzmi to „uchuuuu uuu”. 

- Moja Mądra Sowo ja też „uchuuuu uuu”. 
- A teraz Emmo ad rem. ( Sowa była biegła w łacinie, i nieraz lubiła się tym 

pochwalić. Pamiętamy, że „ad rem” znaczy „do rzeczy”). Jak wiesz, Dziadek organizuje 
uroczyste pożegnanie Ciebie i wakacji, i zaprasza gości z Małej Strażnicy Wschodniej. Po 
długim zastanawianiu się, burzliwych debatach zwierzęta postanowiły wziąć w nim udział. 
Jak, pozostanie tajemnicą, no i oczywiście niespodzianką. Tym razem pogoda dopisze. Nasi 
meteorolodzy są bezbłędni. 

- Dziękuję Mądra Sowo. Chciałabym spędzać tutaj wszystkie wakacje. No to, 
dobranoc. A jak jest to po sowiemu „dobranoc”? 

- „Hu hu” 
- No to hu hu. 
 
Dni szczęśliwe i pogodne, a szczególnie te wakacyjne, przemijają bardzo szybko, 

jakby były krótsze od innych o parę godzin. 
Mogli już biegała. Buli zagoiły się rany, jako, że rany goją się przysłowiowo jak na 

psie. Alf posmutniał, gdyż nadchodził czas rozstania z przyjaciółmi, a Kos nie opuszczał jego 
głowy, jakby to przygnębienie w pełni podzielał. 

Chociaż Piotrek często zaglądał do swoich ulubionych maszyn, to chętnie pomagał 
Emmie w przygotowaniach do, nazwijmy to wielkiego pikniku. Dziadek w swoim wózku też 
nie pozostawał bezczynny. 

W przeddzień przyjazdu oczekiwanych gości, Dziadek zarządził wypiek chleba. 
- Zdradzimy Piotrkowi tajemnicę. Ja niestety ograniczę się do nadzoru i 

podpowiadania. Tym razem będą to tylko trzy bochenki. Jeden z nich weźmiesz ze sobą 
Emmo do domu. No, to pokaż, co potrafisz. 

Emma i Piotrek spisali się na celująco. Wieczorem ciasto w dzieży podniosło się 
znacznie, co oznaczało, że jutro będzie można spokojnie rozpalać piec. 

W życiu niespodzianek nigdy nie za wiele. Gdy Emma w wędzarni zastanawiała się, 
jakie poda wędliny i mięsiwa, Plum i Plam weszli do środka i podali jej pożółkłą kartkę. 

- Znaleźliśmy  na strychu. A tak naprawdę, to ją podsunęła Mądra Sowa. 
Emma zaczęła czytać, ale kątem oka dostrzegła, że myszki dostają oczopląsu na 

widok tylu smakołyków, a zapach przyprawia ich o zawrót głowy. 
Sięgnęła po połeć boczku i podała im. 
- To ode mnie byście mnie zapamiętali jak z najlepszej strony. 
- Emmi, tili mili pi i bez tych smacznych kąsków. Oczy sobie wypłaczemy, gdy nas 

opuścisz. 
- Co znaczy „tili mili pi”? 
- Po mysiemu „bardzo ciebie kochamy” 
Emma uklękła i pocałowała Plum i Plam. – Zawołajcie rodzinkę, bo nie dacie rady 

udźwignąć tego kawałka. 
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I zaczęła czytać podaną jej kartkę. Wiele słów było nie zrozumiałych, wiele z błędami, 
ale zorientowała się, że jest to przepis na jakąś potrawę. 

 
- Dziadku, popatrz, co mam. Plum i Plam znalazły na strychu. 
- Kiedyś opowiem tobie o naszych przodkach, o ich związkach z obywatelami różnych 

narodowości. I ta pożółkła kartka jest tego  świadectwem. To zamorska bardzo popularna, 
powiem nawet, narodowa zupa gulaszowa. Wiesz co, podamy ją gościom. Ale to będzie 
bomba. – Dziadek wyraźnie się ożywił.- Składniki, jak czytam, wszystkie do niej mamy. Nie 
jest pracochłonna. Ugotujemy ją w kociołku. A nasz upieczony chlebek, będzie do niej 
wspaniale pasował. 

A teraz Piotrze, bo mamy chwilę czasu, a nie jest jeszcze ciemno, ułożymy w piecu 
szczapy, a podpalę je wcześnie rano. 

 
- Emmo, pobudka. – Trąbił Plum w jej w ucho. – Dzisiaj trochę wcześniej. Dziadek 

już przy piecu. A oto WIELKA NIESPODZIANKA. Zostałam oficjalnie upoważniony przez 
organizatorów WIELKIEJ DEFILADY ZWIERZĄT PARKU NARODOWEGO, poniekąd 
jestem ponownie ambasadorem, tym razem nie Mądrej Sowy, by przekazać tobie, iż dzisiaj 
po południu przed tobą, mieszkańcami tego domu i gośćmi, przemaszeruje WIELKA 
DEFILADA ZWIERZĄT PARKU NARODOWEGO. Prosimy, więc o umożliwienie 
przemarszu przez trawnik przed domem. Nie potrwa to długo, około dziesięciu minut. Tą 
wiadomość przekaż tylko Dziadkowi, no i Piotrkowi. POBUDKA !!! 

Emma zerwała się na równe nogi. – Chyba ogłuchłam. Całe szczęście, że widzę, i do 
tego mysz, która od rana mnie denerwuje! 

Ale Plum był daleko w mysiej norze. 
 
Dziadek ucieszył się z zapowiadanego marszu zwierząt. –To będzie dzień mocnych 

wrażeń: defilada, zupa, goście. Do dzieła, bo czasu niewiele nam pozostało. Teraz włożymy 
chleb do pieca. Żar już wygarnąłem. Piotrze łap za łopatę i wsuń te trzy bochenki do środka, 
nie za głęboko. Dobrze. Zamknij drzwiczki. Za godzinę spotykamy się ponownie tutaj. 

Ja zajmę się teraz zupą gulaszową, a wy rozstawcie stoły, przygotujcie palenisko. 
Piotrze wyciągnij ze stodoły trójnóg do zawieszenia kociołka. Resztę pomogą nam nasi 
goście. Pogoda jest piękna, więc się nie spóźnią. Od południa odpoczywamy i czekamy. 

 
Bochenki chleba owinięte w liście chrzanowe i lniane ręczniki parowały na stole 

kuchennym. Składniki do zupy zgromadzone w kociołku, czekały na gotowanie. 
Teraz mogli sobie pozwolić na chwilę wytchnienia. Emma i Piotrek baraszkowali w 

kąpieli. Dziadek drzemał w fotelu. 
 
Obudził go warkot helikopterów. Dlaczego dwa? Aż tyle gości? Przyglądał się jak 

sprawnie siadają przed domem. 
Gdy śmigła zastygły w bezruchu, otworzyły się drzwi, ... Emma nie mogła uwierzyć 

własnym oczom. 
- To rodzice! - I już biegła jak szalona w ich stronę.- Mamo, tato! 
A oni czekali z otwartymi ramionami. 
Dziadek, który zamienił się w łup soli, teraz pędził na wózku, co sił w rękach, do 

swojej córki i zięcia. 
Pozwolę sobie pominąć scenę spotkania wnuczki, Dziadka, córki i zięcia. Nie to, że 

nie potrafię jej opisać, a dla tego, że jestem tak samo wzruszony jak oni i nie mam siły 
uderzać w klawisze komputera. 
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Z helikopterów wysiedli Państwo Burmistrzowie, Państwo Szeryfowie, Mark z Ellą, 
nasi naukowcy z wyspy Aron i Bob, drugi pilot Jerzy z żoną Marią. Jeżeli dodać do tego 
szczekanie psów i gwizdanie Kosa, to zgiełk był spory i nie tak szybko ustał. 

- Mamo, tato. – To mój przyjaciel Piotrek. Woli maszyny, niż dziewczyny, a na mnie 
nie może patrzeć. 

- Proszę jej nie wierzyć. Tak było na początku. Emma jest wspaniała. A jak mnie 
przedstawiła swoim przyjaciołom myszom, to zrozumiałem, że dziewczyny są również 
interesujące jak one. 

Buli i Mogli nie odstępowały ani na krok od Państwa Profesorów, a przy nadarzającej 
się okazji, wskakiwały im na kolana. Bardzo się stęskniły. 

Gdy rozlokowano się w pokojach, jako tako ogarnięto, panie zajęły się kuchnią i pod 
nadzorem Dziadka przygotowywały nie znaną im zupę, panowie troszczyli się  o drugą stronę 
pikniku, nazwijmy ją techniczną. 

Kociołek wisiał nad ogniem, a z zupy doglądanej osobiście przez Dziadka, rozchodził 
się miły zapach, zastawiono stoły, niektórzy goście korzystali z kąpieli w basenie, i co tam, 
nie będę opisywał pikniku, bo nie ma takiego, kto by, co najmniej kilka razy nie brał udziału 
w takiej imprezie. 

Nastrój panujący był, można by powiedzieć, super radosny. Opowieściom nie tylko o 
kopalni, akcji ratowniczej, o zwierzętach, osobistych przeżyciach, ale także o mrożącym krew 
w żyłach odkryciu starożytnego miasta w Amazonii, nie było końca. Najbardziej cieszono się, 
że zasypani żyją, że wszyscy spotkali się ponownie. Może gdzieś tam przewijała się niteczka 
smutku, bo to koniec wakacji, bo trzeba rozstać się z przyjaciółmi, wracać do domu. 

Wśród tego miłego rozgardiaszu, Plam po kilku nieskutecznych próbach, nareszcie 
dopadła do Emmy. 

- Nie mogę złapać tchu, bo latam za tobą od dłuższego czasu, a ruch jest taki, że 
uniknęłam wielokrotnie zdeptania. No, dobrze, już się uspokoiłam. Za dziesięć minut 
zaczynamy defiladę. 

- Proszę o uwagę, proszę o uwagę!- Wołała Emma stojąc na pniu. – A oto WIELKA 
NIESPODZIANKA. Usiądźcie proszę na ławkach. Dziadku wysuń się trochę do przodu. 
Bardzo proszę o ciszę, żadnych komentarzy. Będziecie świadkami czegoś niepowtarzalnego, 
czego jeszcze ludzie nie widzieli i prawdopodobnie nie zobaczą. Będziecie jedynymi. Proszę 
nie robić zdjęć. Ja stanę koło Dziadka. Tak mnie poproszono. 

 
Zaraz parada. 
Mądra Sowa 
Na ramieniu 
Emmy siada. 
- Ruch od rana, 
A ja nie niewyspana. 
- Szepce Sowa  
Emmie do ucha. 
Ja Sowa, ty i Dziadek 
Odbierzemy 
Zwierząt defiladę. 
Sowa skrzydłami 
Daje znaki. 
Pokazują się zwierzaki. 
 
Na przedzie Grizzly 
I Bure Niedźwiedzie. 

 75



Za każdym  
Niedźwiedzia żona. 
Małe Niedźwiadki 
Na ich ramionach. 
 
W niedźwiedzie tropy 
Wstępują  
Dorodne Szopy 
Zwane Praczami. 
A każdy Szop, 
Nieważne 
Młody czy stary, 
Nosi słoneczne 
Ciemne okulary. 
Do tego, 
Jak myślą ich damy, 
Najpiękniejszy 
Na świecie 
Ogon pręgowany. 
 
A tuż za nimi, 
Mordki nakrapiane 
Srebrzystoszare futerka, 
Wysypała się 
Borsucza kawalerka. 
I cóż by nie myśleć 
I cóż by nie rzec 
Wspaniałym zwierzakiem 
Jest Borsuk- Jeźwiec. 
 
Już się stadem 
Pokazały, 
Zaświstały, 
I przepadły. 
Świst,  
I na łąkę 
Znów wpadły. 
Żółto-szare 
Panny i chłopaki, 
Żywe jak srebro 
Świstaki. 
 
Hej witajcie! 
Hej dzień dobry! 
To my Bobry! 
Domy, tamy 
Budujemy, 
Zasypanych 
Ratujemy. 
Gdy kłopoty 
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Jakieś macie 
Najzwyczajniej 
Do żeremi. 
Zaglądajcie. 
Życie wasze 
To odmieni! 
I pamiętaj! 
Że reklama Bobra 
Dla każdego 
Dobra! 
 
Jednej, małej myszy 
Nikt nie usłyszy, 
A jak idą nas tysiące, 
Szaro-buro 
Na tej łące. 
Jedna myszka mała 
Nic by nie zdziała, 
Siedziałaby w dziurce 
I rzewnie płakała. 
Ale są wodzowie 
Plam i Plum, 
Gdy ktoś do nas, 
To my bum, bum, bum! 
W tysiącach 
Jest nas siła. 
Mądra Sowo, 
Zjedz nas tysiąc, 
Wątroba ci pęknie 
I już byś nie żyła. 
Ale los nasz taki, 
Ze zjadają nas 
Pojedynczo, 
Te żarłoczne ptaki! 
 
I dalej było 
Zwierzyny 
Wiele. 
Powiedzmy 
Ich przedstawiciele. 
Suseł 
Co już śni? 
O zimowej drzemce. 
Trzymając się 
Za ręce, 
Szły –  
Ryjówki, 
Rzęsorki Rzeczki 
I Popielice. 
Tyle ich było, 
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Że nie zliczę. 
Potem 
Kot z kotem. 
Ryś i Żbik. 
Dzikie to koty 
Którym 
Nie znane są 
Kotów domowych 
Psoty. 
Także 
Wiewiórek mrowie. 
Za nimi 
Wilk z Łosiem, 
W przyjaznej 
Rozmowie. 
Były Kuny, Lisy 
Dziki i Jelenie 
Tak wiele, wiele 
Innych, że ich 
Nie wymienię. 
A powód 
Jest prosty. 
Mianowicie taki, 
Że znane są mi 
Nie wszystkie  
Zwierzaki! 
 
Już się zaczęły 
Pokazy lotnicze. 
I znowu Ptaków 
Nie policzę, 
Nazw nie podam 
Nawet połowy. 
Zwykła przyczyna, 
Nie weszły 
Do głowy. 
Orła Górskiego 
Rodzina 
Na przedzie. 
Ptaków flotyllę  
Wiedzie, 
Prezentację 
Zaczyna. 
Myszołowy 
W korkociągi, 
W pętle 
Mokolągwy. 
W beczki 
Pustułki. 
Gile akrobacje 
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Z pisklęcej 
Szkółki. 
Za nimi 
Drozdy Obroźne, 
A po nich 
Krogulce groźne. 
Następny szwadron 
Gotowy, 
To Myszołowy. 
Nie chcąc pozostać 
W tyle 
Do przodu 
Pchają się Gile. 
To nasza kolej! 
Drozdy wołają. 
I wyfruwają. 
Małe na niebie 
Zamieszanie. 
Tylko chwilowe. 
Już następne grupy 
Do lotu gotowe. 
Mysikróliki 
Jastrzębie, 
Siwarniki, 
Drozdy kolorowe, 
Białorytki, 
Dzięcioły. 
Kruków latania 
Różne szkoły. 
 
Gdy ostatni rząd 
W dali już znika, 
Słychać trel Słowika. 
Wtóruje chór Pluszczy 
Śpiewaków z puszczy. 
 
- To pożegnanie. 
Mili panowie 
I miłe panie. 
- Rzecze Mądra Sowa. 
- Dziękuję, 
Życzę smacznego 
I odlatuję. 

 
Jeszcze długie minuty siedzieli nieruchomo i w ciszy. Jakby nie dowierzali temu, 

czego byli świadkami. Gdybym tam był, prawdopodobnie także zapomniałbym języka w 
buzi. 

Odezwał się Dziadek. – Moi mili. Oddano szacunek naszej Emmie. I nie zapomnijmy, 
że uratowano jej życie. Zasłużyła na to. Wszystko to jest jak wspaniały sen. Tylko, że ten sen 
śniliśmy wszyscy. W tych samych obrazach. I tak nikt nam nie uwierzy. Więc zapraszam na 
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wspaniałą zupę gulaszową, która przypomni nam, że żyjemy w konkretnym świecie, a nie w 
świecie fantazji. 

Migoczące gwiazdy i pełnia księżyca dodawały uroku przyjemnemu wieczorowi. 
Zapalono lampy naftowe. Dorzucono szczap brzozowych do ogniska. 

Emma siedziała między rodzicami. Była szczęśliwa, że są, że zrobili jej wielką 
niespodziankę. A ich rozpierała duma, że mają tak wspaniała córkę. 

- Czy w dżungli rozmawiałyby ze mną tamtejsze zwierzaki? – Myślała głośno Emma. 
– Co o tym sądzisz mamo? 

- Nie wiem dziecinko. Jeszcze nie mogę się otrząsnąć z tego, co tutaj widziałam. Na 
razie tam nie pojedziesz, bo niezbyt to bezpieczna wyprawa. 

Plam i Plum wspięły się po grzbiecie Alfa, który siedział przy Emmie, przeskoczyły 
na ławkę i znalazły się na jej kolanach. 

- Emmo, mogłabyś nam podać kawałeczek mięsa z zupy. Chciałyśmy też 
posmakować. 

- Bardzo proszę. No i jak? 
- Z kim ty rozmawiasz? – Zapytał profesor. 
- Z myszami tatusiu. Znają kilka jeszcze zakopanych miast w Amazonii. 
- Co ty mówisz! – Możesz mnie im przedstawić? – Kilka miast. Fantastycznie! 
Gdy Emma postawiła Plum i Plam na stole, przed ojcem, Pani Burmistrzowa zaczęła 

histerycznie krzyczeć. – Myszy! Ratunku! A gdy usłyszała jak mówią: - Ależ proszę się nie 
bać, jesteśmy przyjaciółmi Emmy. – Osunęła się na ławę, i tylko dzięki mężowi, z niej nie 
spadła. 

Gdy bawiono się w najlepsze, Mark postarał się o jeszcze jedną niespodziankę. Niebo 
rozświetliły pióropusze sztucznych ogni. 

Bob, Aron, Mark grali na gitarach, Dziadek wtórował im na skrzypcach. Tańczono do 
upadłego. Nawet pan profesor zapomniał o tytule, wykopaliskach i poczuł się jak za młodych 
lat. Tym bardziej, że ze swoją jeszcze narzeczoną, odwiedzał tutaj Dziadka i jego żonę. 

Około północy sprzątano ze stołów i udawano się na spoczynek. 
- Emmo. – Zawołała Plam. – Chodź na strych. Mądra Sowa prosi, byś do niej zaszła. 
 
- Trochę nam napędziliście stracha tymi racami. Ale nie w tej sprawie ciebie 

wzywałam. Dobrze, że i wy jesteście Plam i Plum. Wszyscy ciebie uhuuuu uuu, i zżyliśmy się 
z tobą, moje dziecko, bo tak wolno mówić, zważywszy na mój wiek. Wiemy, że tutaj 
będziesz wracać. Muszę przypomnieć tobie o apelu zwierząt na polanie. Wierzymy, że 
będziesz nas ochraniać, wszystkie zwierzęta na całym świecie. Podejdź do mnie, nich ciebie 
uściskam. 

Mądra Sowa objęła Emmę skrzydłami i tuliła do siebie. 
- A teraz Plum i Plam wasza kolej. 
- Emmo my ciebie tili mili pi! Weź nas w dłonie i przystaw do twarzy, byśmy mogli 

ucałować twoje policzki. 
Emma czuła na twarzy mięciutkie, cieplutkie pyszczki. I chyba łzy? 
- Dochodzi północ Emmo. – Za chwilę nasz język będzie dla ciebie niezrozumiały. 

Ale, zapamiętaj to sobie, nigdy nie będziemy się ciebie bać, i wiemy, że się jakoś dogadamy. 
Dźwięk głosu, mimika twarzy, ruch rąk i ciała, bicie serca, czytanie z oczu pozwolą nam 
rozumieć się. Uhuuuu uuu! 

- Tili mili pi! 
To były ostatnie słowa Mądrej Sowy i myszek Plum i Plam. 
I wtedy Emma rozbeczała się jak małe dziecko i przez płacz słyszała - uchu, puchu, 

uchu puchu, pi, pi, pi, pi, pi. 
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Po śniadaniu Emma spakowała swoje rzeczy. Było jej smutno, że rozstaje się z 
leśnymi przyjaciółmi, że to koniec wakacji, że Dziadek na razie pozostanie u Państwa 
Szeryfów, do czasu, aż będzie mógł wstawać z wózka. Polubiła Piotrka. Okazał się fajnym 
kompanem. 

Usiadła na łóżku. Jeszcze raz rozejrzała się po pokoju, jakby chciała zapamiętać każdy 
jego szczegół. I wtedy spostrzegła koło szafki, dwie szaro-bure myszki, siedzące na tylnich 
łapkach, i przyglądające się jej swoimi czerwonymi oczkami. 

- Kochane Plum i Plam do zobaczenia. Przyjadę w zimie. 
W odpowiedzi usłyszała tylko -  pi, pi, pi, pi. 
 
Helikoptery wzbiły się w powietrze, zatoczyły szeroki łuk nad „Domem Pod Strzelistą 

Sosną” i skierowały się w stronę Małej Strażnicy Wschodniej, zostawiając za sobą zieloną 
puszczę Parku Narodowego. 

 
 
 
 
 
 
K  o  n  i  e  c 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Szczecin, dnia 31 października 2004 roku. 
 
Książeczka napisana dla wnuczki Emmy Jagielskiej 
na pierwszą Gwiazdkę w jej życiu – 2004 roku. 
 
 
Po mojej śmierci przekazuję Jej prawa autorskie do tej książki. 
Prawa Autora chronione Ustawami Europejskimi. 
Kopiowanie, przedruk, cytowanie tylko za zgodą autora. 
 
Książkę wydrukowano w trzech egzemplarzach. 
Pierwszy  - Emma Jagielska 
Drugi       - Alicja i Urszula Konkol  
Trzeci      - Autor                       
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Przepis na węgierską 
zupę gulaszową  

( na pięć osób ) 
 
 
Składniki : 
 

 2 pietruszki 
 2 marchewki 
 kawałek selera 

 
100  g  słonina – najlepiej wędzona 
2 cebule ( lub trzy ) 
 
1 kg mięsa wieprzowego – nie za chudego i 
tłustego – może być łopatka 
smalec wieprzowy – koniecznie! Potrzebny do 
opiekania mięsa. Ilość wg. uznania. (100 g 
?). Może być także wołowina – najlepiej 
gicz. 
 
papryka czerwona mielona słodka – tylko 
węgierska! Jeżeli będzie w kupionej torebce 
brunatnawa, wyrzucić! Musi mieć kolor 
czerwony. Znaczy to, że jest świeża.   
ostra pasta paprykowa – tylko węgierska! 
Lub strąki suszonej ostrej papryki 
węgierskiej! 
Kminek – szczypta, do smaku. 
Jeżeli nie macie oryginalnych przypraw 
węgierskich,  odstąpcie od gotowania zupy. 
 
malutkie kluseczki – cipetki – goluszki – 
tarchonia – podobne polskiej zacierce, 
w paczce 250 g. 
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ziemniaki, np. 5  dużych sztuk – lub wg. 
uznania i potrzeby. 
 
 
 
 
G o t o w a n i e 
 
Mięso pokroić w kawałki ( wielkość jak na 

gulasz ), posolić, popieprzyć i odstawić. 
 
Ziemniaki obrać, pokroić w drobną kosteczkę 

i ugotować, tak jak się gotuje ziemniaki. 
Uważać by nie rozgotowały się, raczej powinny 
być twardawe, bo w zupie „dojdą do siebie”. 

 
Kluseczki ugotować, tak jak się gotuje 

kluseczki. Można dodać odrobinę oliwy, by się 
nie posklejały. Nie zapomnieć na końcu 
przepłukać zimną wodą, tak by były „sypkie” a 
nie klejąca się masa. 

 
Jarzyny obrać, pokroić w talarki i gotować 

w dowolnej ilości wody, bo w tym wywarze 
będziemy gotować mięso. 

 
Cebulę pokroić w drobną kosteczkę. 
Słoninę także. 
Na patelni wytopić skwarki. Uwaga by się 

nie zwęgliły, bo zupa będzie gorzka. Dodać 
cebulę. Podsmażyć do złotego koloru. Wtedy 
dodać szklankę wody. Uwaga z nalewaniem, bo 
tłuszcz będzie pryskał. Na małym ogniu dusić 
cebulkę, aż zmięknie. To wszystko trwa naprawdę 
krótko! 
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To wszystko wlewamy do gotowego wywaru 
jarzynowego. Są dwie szkoły: jedna – zostawiamy 
jarzyny, druga – wyjmujemy i zjadamy, lub 
wyrzucamy. 

 
Uwaga na ziemniaki! By się nie rozgotowały. 
 
Kluseczki gotują się długo. Nie podawać 

kamieni! 
 
Teraz podsmażamy, a właściwie obsmażamy 

mięso na smalcu wieprzowym! aż zmieni kolor na 
jasny. Kuchnia węgierska klasyczna nie znosi 
oliwy lub innych zamienników. Podsmażone 
kawałki wrzucamy do ugotowanego wywaru. 
Dodajemy przegotowanej wody, tak by przykryła 
mięso i jeszcze trochę, bo wyparuje. Dodajemy 
także kminek. Np. 25 g. Ale wg. swojego 
uznania. Wsypujemy cztery do pięciu kopiastych 
łyżek czerwonej słodkiej papryki. 

Tak długo gotujemy, aż uznamy, że mięso 
jest miękkie. 

Podajemy do stołu osobno zupę, osobno 
ziemniaki, osobno kluseczki. Każdy nabiera 
sobie dowoli, ale tak by starczyło i dla 
innych. 

Oczywiście też indywidualnie regulujemy 
pikantność dodając ostrej papryki węgierskiej. 
Jeżeli użyjemy chili lub tabasco, NIE JEDZCIE 
TEJ ZUPY!!! To nie będzie zupa węgierska, tylko 
meksykańska lub jakaś inna. Brrr! 

Oczywiście podajemy do zupy kilka 
flaszeczek węgierskiego czerwonego wina. 
Pamiętać by pierwsze flaszki były odkorkowane 
jedną godzinę przed serwowaniem! Nabierają 
lepszego bukietu. Przy następnych i jeszcze 
następnych butelkach o tym obowiązku zapomina 
się, i  można sobie to wybaczyć. 
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Smacznego!!!  
Wspaniała jest z tą zupą zabawa na wolnym 

powietrzu. Gotujemy na ognisku w kociołku, na 
niedużym ogniu! Pamiętać o  mieszaniu, 
próbowaniu i piciu palinki!  

 
Dziadek 
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K r z y s z t o f     J a g i e l s k i 
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W a k a c j e 
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