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Rozdział 1.

Podróż w nieznane

Michał spogladał
˛
przez okno samochodu. Był wściekły
na tate.
˛ Jak mógł nie zapytać go o zdanie? Tak po prostu
oznajmił, że chłopiec spedzi
˛
całe wakacje na wsi. Miał tylko
nadzieje,
˛ że bedzie
˛
tam Wi-Fi. Musi przecież mieć dostep
˛ do
sieci. Tak niewiele brakowało mu do stworzenia królestwa.
Zdobył już tyle przymierzy i nie mógł pozwolić na to, aby
jakiś głupi wyjazd na wieś pokrzyżował mu plany.
Co mam tam robić?, myślał Michał. Galerii handlowych
nie ma, hamburgerów nie sprzedaja˛ i pewnie ciotka nawet
nie ma komputera. Z rozmyślań wyrwały go słowa taty.
– Synku, tak bedzie
˛
lepiej – rozpoczał.
˛
Michał nie zamierzał tego słuchać. Najchetniej
˛
zatkałby
sobie uszy. Mimo to tata kontynuował:
– Na świadectwie miałeś takie kiepskie oceny. Kompletnie zaniedbałeś nauke.
˛ Myślisz tylko o grach i komputerze.
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Michał po wakacjach miał rozpoczać
˛ czwarta˛ klase.
˛ Faktycznie, może ostatnio nie przykładał sie˛ do nauki, ale wystarczyło jej na tyle, żeby przejść do nastepnej
˛
klasy. Jeszcze
rok temu był pilnym uczniem, ale w ostatnich miesiacach
˛
zupełnie stracił motywacje.
˛
Chłopiec miał ciemne, krótkie włosy i błekitne
˛
oczy. Najcześciej
˛
nosił kraciaste szorty i koszulki polo. Był dość watłej
˛
postury, a to, że wiekszość
˛
wolnego czasu spedzał
˛
przed
komputerem, tylko pogarszało spraw˛e.
– Przynajmniej nie zawracałem wam głowy. Ciagle
˛
jest
coś ważniejszego niż ja. – Michałowi chciało sie˛ płakać. –
A teraz wywozisz mnie do jakiejś dziury na dwa miesiace.
˛
– Michałku, kiedyś to zrozumiesz. – Michał spostrzegł,
że wzrok taty zdawał sie˛ nieobecny. – Jeszcze nie bedziesz
˛
chciał stamtad
˛ wracać.
– Tak! Już to widze!
˛ – prychnał
˛ chłopiec.
Wtem za oknami samochodu migneła
˛ tablica oznaczaja˛
ca wjazd do Przygody Wielkiej. Zbliżali sie˛ do celu podróży.
Droga zrobiła sie˛ waska,
˛
a dookoła były tylko pola, przy których gdzieniegdzie stały nieliczne domostwa. W powietrzu
unosił sie˛ zapach świeżo skoszonej trawy. Oczom Michała
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ukazał sie˛ traktor, ale ten widok wcale go nie ucieszył.
– Pamietam,
˛
jak kiedyś marzyłeś o własnym traktorze
– powiedział tata, szukajac
˛ wzroku Michała we wstecznym
lusterku.
Chłopiec też to pamietał.
˛
Tata przywiózł mu wtedy piek˛
nego zielono-żółtego johna deera z przyczepa.
˛ Traktor tak

bardzo podobał sie˛ Michałowi, że ten uparł sie,
˛ aby spać
z nowa˛ zabawka.
˛ Potem rano mama śmiała sie,
˛ że na jego
twarzy odbił sie˛ ślad jednej z opon pojazdu.
Jednak teraz Michał nie uśmiechnał
˛ sie˛ do taty. Czuł sie˛
oszukany.
– No i jesteśmy! – zawołał z wymuszona˛ radościa˛ tata
i zgasił silnik samochodu.
Przed duży dom wyszła ciocia Krysia, starsza siostra taty.
Miała rude włosy, które zabawnie sterczały dokoła głowy.
Michałowi skojarzyły sie˛ ze spre˛ żynami. Ciocia była dość
niska i przy kości, a jej buzie,
˛ pokryta˛ piegami niczym rozgwieżdżone niebo, zawsze ozdabiał szeroki uśmiech. Ciocia
miała dwoje dzieci, ale oboje byli już studentami i wyprowadzili sie˛ z domu do miasta. Jej ma˛ż, wujek Bruno, pracował
gdzieś bardzo daleko, dokad
˛ musiał latać samolotem. Michał nie mógł sobie przypomnieć, czy był to Nepal, czy
Neapol, w każdym razie coś na „N”.
Gdy wyszli z samochodu, ciocia zaczeła
˛ ich radośnie
witać i zapraszać do domu. Michałowi nie spieszyło sie˛ do
czułości. Jedyne, o czym marzył, to ucieczka. Nie mógł sie˛
pozbyć myśli, że pobyt w tym miejscu bedzie
˛
dla niego jak
wiezienie.
˛
– Michał! – krzyknał
˛ tata. – Przywitaj sie˛ z ciocia!
˛
– Cze! – odburknał
˛ chłopiec.
– Grzeczniej! – wrzasnał
˛ tata.
– No cze! Widze,
˛ że naucze˛ sie˛ jezyka
˛
nowoczesnej młodzieży. – Ciocia mrugneła
˛ porozumiewawczo do taty.
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O! Pierwszy raz ktoś zaliczył mnie do młodzieży. Ale
fajnie!, pomyślał Michał, ale postanowił nadal być niemiłym
i nie słuchać nikogo. On wcale nie prosił sie˛ o wakacje
z ciocia.
˛
– Wejdźcie, prosze.
˛ Ugotowałam obiad na wasz przyjazd.
Twoje ulubione gołabki,
˛
braciszku – zwróciła sie˛ do taty.
Ojciec uśmiechnał
˛ sie˛ i wniósł bagaże Michała do domu.
Chłopiec pamietał,
˛
że już kiedyś był w tym miejscu, ale tylko
na chwile.
˛ Nagle zastanowiło go, dlaczego tata tak rzadko
odwiedzał swoja˛ siostre.
˛ Nie, żeby Michał chciał to zmienić, ale uznał to za lekko podejrzane. Dom cioci nie różnił
sie˛ zbytnio od tysiecy
˛ innych wiejskich budynków: drewniane okna, spadzisty dach, ściany w kolorze wyblaknietej
˛
różowej koszulki czy (ble!) dziewczecych
˛
majtek. A wsze˛
dzie dookoła mnóstwo doniczek z kwiatami. Pomiedzy
˛
tymi
doniczkami gdzieniegdzie poustawiano lekko przerażajace
˛
figurki otyłych krasnali. Już od przekroczenia progu domu Michałowi nic sie˛ nie podobało. Te wszystkie kwiatki,
serwetki, to ciasto...
Co? Ciasto! Ależ pachnie! Chyba z truskawkami!, zareagował Michał.
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Uwielbiał takie smakołyki. Nie mógł powstrzymać sie,
˛
aby nie podejść bliżej i nie powachać.
˛
– Upiekłam specjalnie dla ciebie, Michałku! – zawołała
ciocia.
Chłopiec nic nie odpowiedział. Postanowił, że nie zje
ani kawałka. Niech tata wie, że on, Michał Szymański, nie

zgadza sie˛ na pobyt w tej całej Przygodzie Wielkiej. Co to
w ogóle za nazwa? Teraz wszystko go irytowało.
Michał, konsekwentnie realizujac
˛ swój plan, nie zjadł
także obiadu, mimo że był głodny jak wilk. Tata wygladał
˛
na zmartwionego, ale ciocia nie traciła pogody ducha.
– Wiesz, Michałku, tam za górka˛ mieszka dwóch chłopców, a tu, w domu obok nas, mieszka Kornelia – rozpoczeła.
˛
– Chodza˛ do jednej szkoły.
– I co z tego? – odburknał
˛ chłopiec.
Tata sie˛ zamyślił i nawet nie skarcił Michała za te˛ odpowiedź.
– Bardzo sie˛ ucieszyli, kiedy powiedziałam im, że przyjeżdżasz.
Nareszcie była jakaś nadzieja dla Michała, aby przetrwać
te dwa miesiace.
˛
Któryś z tych dzieciaków na pewno ma
komputer. Michał wykombinował, że zaprzyjaźni sie˛ z nimi, po to, aby móc połaczyć
˛
sie˛ z siecia.
˛ Ta myśl pozwoliła liczyć na to, że jednak uda mu sie˛ dotrwać do września.
Tata z ciocia˛ wyszli przed dom i długo o czymś rozmawiali, a pod koniec rozmowy przytulili sie˛ do siebie.
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Tymczasem Michał był coraz bardziej głodny i, póki dorośli nie wracali, siegn
˛ ał
˛ po wielki kawał ciasta. Gdy tata
z ciocia˛ zakończyli rozmow˛e, weszli do domu. Wokół Michała było mnóstwo okruszków, ale nikt tego nie skomentował.
Ciocia uśmiechneła
˛ sie˛ pod nosem, a Michał uważał, że
nadal wygrywa.

– Czas na mnie – powiedział tata i podszedł do Michała.
– Trzymaj sie,
˛ synku. Wrócimy po ciebie za jakiś czas. Ciocia
o ciebie zadba.
– Tato, nie rób mi tego! – Michałowi było bardzo przykro.
Nagle dotarło do niego, że to, o czym mówił tata, stawało sie˛
prawda.
˛ Znów chciał być małym chłopcem, którego wcia˛ż
sie˛ przytula i bezustannie pilnuje. Może miał dziewieć
˛ lat,
może czasem marzył o tym, by być dorosłym, jednak teraz
potrzebował być dzieckiem, którego nikt nie porzuca. Czuł,
że rodzice pozbywali sie˛ go tak, jak wyrzuca sie˛ stara˛ rzecz.
– Synku, mam teraz dużo pracy, bed
˛ e˛ późno wracał do
domu.
Tata mocno przytulił chłopca i wyszedł. Michał chciał za
nim pobiec, ale gdzieś tam głeboko
˛
czuł, że to nic nie da.
Rodzice już podjeli
˛ decyzje,
˛ a jak dorośli na coś sie˛ upra,
˛ to
nie ma po co walczyć.
Chłopiec obserwował odjeżdżajacego
˛
ojca. Chciało mu
sie˛ krzyczeć. Czuł sie˛ zdradzony.
– Michałku, ide˛ teraz nakarmić moje zwierzeta.
˛ Może
pójdziesz ze mna?
˛ – zaproponowała ciocia, aby złagodzić
sytuacje.
˛
– Co mnie obchodza˛ jakieś sierściuchy? – odpowiedział
Michał.
– Szkoda. Milka, Bobo, Orzech i cała reszta czekaja˛ na
ciebie – powiedziała ciocia, wychodzac
˛ z domu.
Milka? Bobo? Orzech? Co to za imiona?! Co to za zwierze˛
ta? Michał był bardzo zaciekawiony, ale – zgodnie z planem
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– nie miał zamiaru wykazywać żadnego zainteresowania
tym, co działo sie˛ wokół.
W domu, kiedy czuł sie˛ samotny lub smutny, siadał do
komputera i grał. Dzieki
˛ temu zapominał o swoich problemach i przenosił sie˛ w świat magii. Miał wtedy wrażenie,
że jest bezpieczny. W tym momencie bardzo mu tego brakowało.
Michał ukradkiem spojrzał przez okno wychodzace
˛ na
podwórko. Zobaczył, że ciocia głaskała jakiegoś psa. Chłopca
aż skrecało
˛
od środka, aby poznać to zwierze˛ i pobiegać
z nim po podwórku. Nawet nie zwrócił uwagi na to, że
ciocia dostrzegła jego teskne
˛
spojrzenie.
Do końca dnia chłopiec był milczacy,
˛ odpowiadał zdawkowo, ale ciocia zdawała sie˛ tego nie zauważać. Ona też
miała plan. Liczyła na to, że Michał sie˛ w końcu otworzy,
a wtedy dostrzeże i doceni uroki Przygody Wielkiej.
Niedługo później Michał miał sie˛ przekonać, o tym, że
ciocia miała racje.
˛

Rozdział 2.

Dżdżownica

Przez nastepne
˛
dni Michał mało jadł. Był smutny i zły
zarazem. Nie chciał tu być. Nic go nie cieszyło. Marzył
o zalogowaniu sie˛ do sieci, a jednocześnie bardzo sie˛ nudził. Nic dziwnego, że ożywił sie˛ na widok rówieśników
zmierzajacych
˛
w kierunku domu cioci. Nareszcie szansa na
skorzystanie z komputera stawała sie˛ realna. Chłopiec już
w myślach logował sie˛ do sieci.
Michał zdziwił sie,
˛ że odwiedziło go trzech chłopców,
skoro ciocia mówiła, że mieszka tu jakaś dziewczynka. Gdy
wszyscy weszli do domu, przekonał sie,
˛ że wśród nich była
jednak Kornelia, bo takie imie˛ nosiła sasiadka.
˛
Okazało sie,
˛
że miała ona po prostu bardzo specyficzny sposób bycia. Mimo że była najniższa, to od razu miało sie˛ wrażenie, że przewodzi grupie. Ubrała sie˛ w koszykarski strój. Powiedzieć,
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że strój był na nia˛ za duży, to mało. Wygladała
˛
tak, jakby
pożyczyła ubrania od dorosłego dwumetrowego koszykarza.
Twarz i włosy dziewczynka skryła pod czapka˛ z daszkiem.
Michał pomyślał, że Kornelia wyglada
˛ zupełnie inaczej od
dziewczat,
˛ które znał.
Dzieci weszły do domu i ciocia przedstawiła ich Michałowi. Gdy zaproponowała im wspólna˛ zabaw˛e, Michał udawał
brak zainteresowania.
– No chodź! – zawołała Kornelia. – Pokażemy ci okolice.
˛
– Ale co tu jest do ogladania?
˛
– odpowiedział zaczepnie
Michał. – Same łaki,
˛ pola i lasy.
Na twarzy Kornelii pojawiła sie˛ złość.
– Myśleliśmy, że sie˛ tu nudzisz. Nie, to nie! Bez łaski.
Chłopaki, spadamy!
Cała trójka odwróciła sie˛ i wszyscy wyszli z domu. Michał bardzo żałował tego, co powiedział, ale taki już był.
Najpierw mówił, później myślał. Tak stało sie˛ i tym razem.
No i przepadło. Chyba jednak nie pogram na kompie, pomyślał. Wyglada
˛ na to, że bed
˛ e˛ pierwszym człowiekiem,
który umrze z nudów.
Chłopiec jeszcze przez chwile˛ siedział zadumany, ale
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w pewnej chwili podniósł sie˛ i wybiegł z domu.
– Hej! Poczekajcie! – krzyczał do nowo poznanej trójki.
– Niby na co? – zapytała Kornelia, nie odwracajac
˛ sie˛ do
Michała.
– Na mnie! Przepraszam was! – wołał zrozpaczony chłopiec. – Zrobie˛ wszystko, tylko sie˛ zatrzymajcie.

Poczuł, że tygodnie bezczynnego siedzenia w domu
wpłyneły
˛ na jego kondycje.
˛ Sapał i nie miał siły biec dalej.
Nigdy nie zaliczał sie˛ do tych najbardziej wysportowanych.
Był średniego wzrostu, włosy miał krótko ostrzyżone. Wyróżniały go oczy – były jak dwa wielkie niebieskie koraliki,
w których ktoś zamknał
˛ niebo. Dzieki
˛ nim nie jeden raz udało mu sie˛ wyjść z tarapatów. Wiedział, że wystarczyło, że
spojrzy na nauczycielke˛ i zrobi smutna˛ mine,
˛ a ta wybaczy
mu brak zadania domowego czy spóźnienie.
– Zrobisz wszystko? – zapytała Kornelia. Na jej twarzy
pojawił sie˛ tajemniczy uśmiech.
– No tak.
– To znajdź dżdżownice˛ i ja˛ zjedz. – Mówiac
˛ to, dziewczyna odwróciła sie˛ do swoich kolegów. Wszyscy przybili
sobie piatki
˛ i z szyderczymi uśmiechami spojrzeli na chłopca. Wygladało
˛
na to, że ten pomysł bardzo spodobał sie˛
kompanom Kornelii.
– Chyba sobie żartujesz – powiedział Michał. Jednak
wiedział, że już nie ma odwrotu. Musi to zrobić, bo inaczej
wyjdzie na tchórza i całe wakacje spedzi
˛
tylko z ciotka.
˛ – No
dobra! To szukam!
Pozostali zrobili wielkie oczy i przestali sie˛ już tak szeroko uśmiechać. Michał zaczał
˛ kopać rekami,
˛
przerzucajac
˛
tylko małe ilości ziemi i udajac
˛ tylko, że szuka, bo bardzo
chciał uniknać
˛ dżdżownicowej uczty. Najwyraźniej Kornelia
odczytała jego zamiary, bo zawołała:
– Pomóżcie mu! Coś mu to kopanie nie idzie.
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Obaj chłopcy w sekundzie rzucili sie˛ do pomocy.
– Mam! – zawołał wyższy i podał robaka Michałowi.
Ten bez przekonania siegn
˛ ał
˛ po dżdżownice.
˛ Cieszył
sie,
˛ że nie zjadł nic na obiad, bo miał wrażenie, że żoładek
˛
podchodzi mu do gardła. Było mu coraz bardziej niedobrze.
Wszyscy spogladali
˛
na dżdżownice,
˛ która wiła sie˛ bezradnie
miedzy
˛
palcami Michała.
– Nie zrobi tego! – zawołała zaczepnie Kornelia. – Idziemy, chłopaki!
– Poczekaj. Daj mu szanse!
˛ – Nareszcie odezwał sie˛ niższy z chłopaków.

Michał czuł, że musi to zrobić. Nie wybaczy sobie, jeśli
nie spróbuje.
To jak żelek w kształcie robaka, taki z posypka,
˛ powtarzał
sobie w myślach. Otworzył usta i najwolniej, jak sie˛ da,
zbliżył do nich dłoń. Miał wrażenie, że dżdżownica wie, co
za chwile˛ sie˛ wydarzy. Ostrożnie położył robaka na jezyku
˛
i jak najszybciej próbował go połknać,
˛ jednak ten poruszał
mu sie˛ w ustach, jakby chciał sie˛ jeszcze uratować. Pozostali
z przejeciem
˛
patrzyli na Michała. Wygladali
˛
na zdziwionych,
ale też pełnych podziwu dla jego odwagi.
Michał postanowił pogryźć dżdżownice.
˛ Poczuł piach pomiedzy
˛
zebami,
˛
miał wrażenie, że nigdy nie zdoła połknać
˛

tego robaka. Jeszcze kilka sekund i... Udało sie!
˛ Przeszło
przez gardło.
Ale ulga, pomyślał Michał.
– Nie zadaje˛ sie˛ z takimi, co jedza˛ robaki! – zawołała
nagle Kornelia. Była wściekła. Nie sadziła,
˛
że chłopiec zdoła
to zrobić.
Taki obrót spraw zaskoczył nie tylko Michała. Miny kolegów Kornelii zdawały sie˛ mówić: „O co ci chodzi, dziewczyno? Przecież zjadł. Tak jak chciałaś”. Jednak potwierdziły sie˛
podejrzenia Michała, że to ona przewodziła grupie i w kwestii wielu spraw miała ostatnie słowo.
– Nic tu po nas! Maciek! Franek! Idziemy!
Tym razem żaden z nich sie˛ nie sprzeciwił, a Michał został zupełnie sam. Nie rozumiał zachowania Kornelii. Uważał, że wykazał sie˛ wielka˛ odwaga,
˛ a mimo to wcale mu sie˛
to nie opłaciło.
Powoli wracał do domu cioci. Czuł sie˛ wykorzystany.
Wcześniej liczył na popraw˛e swojej beznadziejnej sytuacji.
Teraz był już pewien, że to bed
˛ a˛ najgorsze wakacje ever.
Gdy w końcu wrócił do domu, robiło sie˛ już ciemno,
a ciocia od progu wypytywała Michała o wrażenia na temat
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nowych znajomych. Ostatnia˛ rzecza,
˛ o której chciał rozmawiać, było spotkanie z dżdżownica.
˛
Z drugiej strony czuł sie˛ bardzo samotny. Coraz cześciej
˛
myślał o tym, dlaczego rodzice podrzucili go na wieś. Czuł
sie˛ odtracony.
˛
A teraz do tego wszystkiego doszła ta cała
historia z dzieciakami z Przygody Wielkiej. To było ponad

jego siły. Nie chciał tego, ale łzy same napłyneły
˛ mu do
oczu. Ciocia w milczeniu przytuliła go bardzo mocno, nawet
troche˛ za mocno. Michał jednak nie zwrócił jej uwagi, bo
w tamtym momencie bardzo potrzebował czyjegoś wsparcia.
Nareszcie pozwolił sobie na okazanie swojej bezsilności
i zdziwił sie,
˛ że wcale nie było mu z tym źle.
Usiedli razem na kanapie. Gdy płakał, ciocia głaskała
go po głowie i trwało to na tyle długo, że w końcu zapadł
w sen.
Ciocia cichutko wstała i przykryła Michała kocem. Pocałowała go w policzek i wyszeptała:
– Oj, Michał. Pozwól sobie pomóc. Nie badź
˛ taki uparty.

Rozdział 3.

Zdjęcia, truskawki i rosół

Chłopiec był bardzo zdziwiony, gdy obudził sie˛ rano na
kanapie, a do tego ubrany w zwykłe ciuchy, a nie w piżame.
˛
Co sie˛ stało?, zastanawiał sie,
˛ rozgladaj
˛ ac
˛ sie˛ dookoła.
Jego wzrok napotkał ciocie,
˛ która nadchodziła z kuchni z
talerzem pełnym naleśników z dżemem truskawkowym. –
O! Dzień dobry, śpiochu! – przywitała go.
– Dzień dobry – odpowiedział.
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Chłopiec czuł sie˛ dziwnie lekko i nie był już taki zły na
wszystko, co go otaczało. Zabrał sie˛ za naleśniki. Poczuł
zgrzytanie miedzy
˛
zebami
˛
i przypomniało mu sie,
˛ że ostatnia˛ rzecza,
˛ która˛ jadł poprzedniego dnia, była dżdżownica.
Jednak ta myśl tylko na chwile˛ pogorszyła mu humor, nie
miał zamiaru psuć sobie tej naleśnikowej uczty.

Po śniadaniu odniósł talerz do kuchni i podziekował
˛
za
naleśniki. Ciocia zdawała sie˛ nie widzieć w tym nic nadzwyczajnego, ale czuła, że to dobry znak.
– Ciociu – zaczał
˛ Michał. – T˛esknie˛ za rodzicami.
– To zrozumiałe – odpowiedziała ciocia. Wytarła rece
˛
w fartuch i pochyliła sie˛ nad chłopcem. – Zadzwonimy do
nich dzisiaj. Może przed obiadem?
Chłopiec przytaknał.
˛
– Teraz musze˛ wyjść na podwórko – powiedziała kobieta i, podnoszac
˛ z połogi wiaderko, wyszła z domu.
Michał zaczał
˛ zastanawiać sie,
˛ co powie rodzicom. Nie
chciał od samego poczatku
˛
rozpaczać, że umiera z nudów
i nie może wytrzymać bez nich i bez komputera. Planował
zachowywać sie˛ tak, jakby było mu tam dobrze i niczego
mu nie brakowało.
Z rozmyślań wyrwała go ciocia. Odstawiła wiadro pełne
ziemniaków i z kiszeni wyciagn
˛ eła
˛ telefon. Potem próbowała dodzwonić sie˛ do taty Michała. Udało jej sie˛ uzyskać
połaczenie,
˛
ale rozmowa trwała bardzo krótko. Po jej zakończeniu ciocia przekazała chłopcu, że tata obiecał oddzwonić
nastepnego
˛
dnia.
W Michale wezbrała złość na ojca. Zastanawiał sie,
˛ czym
mógł być aż tak zajety,
˛ że nie poświecił
˛ nawet minuty na
rozmow˛e z własnym synem.
Ciocia też nie rozumiała zachowania swojego brata. Widziała, jak bardzo chłopiec sie˛ meczył.
˛
Aby go rozweselić,
poprosiła, aby usiadł obok na wersalce. Zrobił to, lecz bar-
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dzo niechetnie.
˛
Podeszła do regału i siegn
˛ eła
˛ po jakaś
˛ gruba˛
ksia˛żke.
˛
Tylko nie ksia˛żki! To ma być pocieszenie?, pomyślał chłopiec.
– Chciałabym pokazać ci stare zdjecia.
˛
– To po co cioci ta ksia˛żka? – zapytał zdziwiony.
Ciocia sie˛ roześmiała.
– To nie ksia˛żka. Kiedyś nie trzymało sie˛ zdjeć
˛ w komputerze, nawet nie dało sie˛ ich zrobić telefonem. Kupowało sie˛
aparat, do niego wkładało klisze˛ i można było fotografować
wszystko, do czasu, aż skończył sie˛ film.
– Jaki film? – dopytywał chłopiec. – Mówiłaś przecież
o zdjeciach.
˛
Ciocia wzieła
˛ głeboki
˛
wdech i ponownie próbowała
wszystko wyjaśnić.
– Film, to taka rolka, na której zapisywały sie˛ zdjecia.
˛
Jak
już ten film sie˛ skończył, to wyciagało
˛
sie˛ klisze˛ i z pewna˛
nuta˛ niepewności zanosiło sie˛ ja˛ do fotografa.
– Po co? Przecież zdjecia
˛
były już zrobione – zaciekawił
sie˛ Michał.
– Po to, by je wywołać. Dopiero wtedy mogłeś obejrzeć
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wywołane obrazki z wakacji. To był zawsze najciekawszy
i czesto
˛
bardzo zabawny moment. Poza tym można było
poczuć, że ponownie jest sie˛ tam, gdzie wykonano zdjecie.
˛
– Dziwne – skomentował Michał. – Teraz po prostu przeglada
˛ sie˛ fotki w telefonie.
– Tak, to prawda. Jednak, gdy zepsuje ci sie˛ telefon, to
wszystkie przepadna.
˛

– No może.
– Pokaże˛ ci coś – powiedziała ciocia i otworzyła ksia˛żke,
˛
która˛ nazywała albumem. – To zdjecie
˛
twoich rodziców, gdy
byli narzeczeństwem, a to jest z ich ślubu.
Michał nic nie mówił. Nie mógł przestać myśleć o tym,
jaka mama była uśmiechnieta
˛ na tych zdjeciach.
˛
Jej oczy
patrzyły tak wesoło i przytulała sie˛ do taty. Zupełnie jak
kiedyś. Nagle Michał poczuł sie,
˛ jakby znalazł sie˛ w swoim
domu. Jakiś rok temu.
Siedzi z mama˛ w kuchni nad łubianka˛ świeżych truskawek. Owoce sa˛ piekne,
˛
ich skórka błyszczaca
˛ i tak cudownie
pachna.
˛ Właśnie planuja˛ wspólnie przygotować ryż z truskawkami. Mama śmieje sie,
˛ że moga˛ nie zda˛żyć, bo zjedli
już prawie połow˛e owoców.
Do domu wchodzi tata. Mama wita go od progu. Mocno
przytula i całuje. Tata pyta o samopoczucie mamy i zaczepnie czochra włosy Michała. Chłopiec złości sie˛ o to, ale tak
naprawde˛ bardzo to lubi.
Mama opowiada o tym, że ma ogromna˛ ochote˛ na truskawki, tata przytakuje i, głaszczac
˛ ja˛ po brzuchu, mówi,
że ma teraz prawo mieć zachcianki. Michał nie wie, o co
chodzi, ale uśmiecha sie˛ do rodziców, widzac
˛ ich szczeście.
˛
– ...a tutaj jesteś ty w kapieli
˛
z mama˛ – opowiada o zdje˛
ciach ciocia Krysia.
Michał uśmiechnał
˛ sie,
˛ ale znów wrócił myślami do rodziców. Co sie˛ stało?, myślał. Przecież dawniej wiecej
˛
sie˛
śmiali. Tata miał dla niego wiecej
˛ czasu, nie złościł sie˛ tyle,
co teraz, a mama nie przesiadywała samotnie w pokoju.
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Postanowił, że kiedyś zapyta o to ciocie.
˛ Ona wiedziała
wszystko. Umiała wydoić krow˛e, ze zdobytego mleka zrobić
ser, a nawet przewidzieć, kiedy bedzie
˛
burza.
Michał uświadomił sobie, że pierwszy raz od dawna czuł
w środku przyjemne ciepło, o którym troche˛ już zapomniał.
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Kto wie? Może nawet ucieszył sie˛ z przyjazdu do Przygody
Wielkiej.
– A kto jest na tym zdjeciu?
˛
– zapytał chłopiec.
– To twoja babcia Ala, gdy miała ze trzydzieści lat. A na
jej kolanach siedzi twój tata – odpowiedziała ciocia.
– A co on ma w rece?
˛
– zapytał zaciekawiony.

– To łuk. Twój tata był fanem wszystkich opowieści o Indianach. Nawet kiedyś oznajmił nam, że zmienia imie˛ i kazał
nam na siebie mówić Wilczy Kieł. Powiedział, że jest indiańskim wodzem i tak należy sie˛ teraz do niego zwracać. Mnie
nadał przydomek Czerwony Obłok.
– To pewnie przez twoje krecone
˛
rude włosy – wtracił
˛
chłopiec.
– Być może – zaśmiała sie˛ ciocia i przygładziła włosy,
które zdawały sie˛ wcale nie słuchać swojej właścicielki. –
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A babcie˛ nazwał Szamanka Ala-Ala. Powiedział, że szaman
to najmadrzejszy
˛
człowiek, ale też taki, który potrafi uzdrawiać innych. Babcia znała sie˛ na ziołach i wiedziała, które
pomagaja˛ na ból brzucha, a jakie należy wetrzeć w niegojac
˛ a˛
sie˛ rane.
˛ Poza tym nic nie leczy bólu lepiej niż przytulenie
mamy. To jest super moc! – Ciocia opowiadała wszystko z
wielkim uśmiechem na twarzy.
Michał nie mógł uwierzyć, że ta historia dotyczyła jego
taty. Z opowieści cioci wynikało, że gdyby tata miał teraz
tyle lat, co on, to mogliby być najlepszymi kumplami. Ale
obecnie tata nie miał na nic czasu, rzadko sie˛ uśmiechał i bez
przerwy narzekał. Chłopiec posmutniał.
Ciocia zamkneła
˛ album i odłożyła go na miejsce. Szybko
weszła do kuchni.
– No i obiad gotowy! – zawołała. – Siadaj do stołu! Dzisiaj mamy rosół. Michał nie lubił zup. Nigdy ich nie jadł.
Machanie łyżka,
˛ z której połowa zupy spłynie, zanim dotrze
do ust. Uważał, że zupy sa˛ nudne. I jeszcze te pietruszki
i koperki pływajace
˛ na wierzchu. Dorośli tyle tego sypia,
˛
że nie lada sztuka˛ było nabranie zupy bez tych zielonych
farfocli.
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Wiedział jednak, że ciocia bardzo sie˛ stara. Zrobił jej już
tyle przykrości, że postanowić dać na luz.
Zanurzył łyżke˛ w zupie, spróbował i nie mógł uwierzyć,
że jedzenie może być takie smaczne. To sto razy lepsze od
hamburgerów, frytek i pizzy razem wzietych,
˛
myślał Michał.
A ten makaron... pychota!

Gdy chłopiec opróżnił talerz, ciocia zaproponowała dokładke.
˛ Zgodził sie˛ bez zastanowienia i doszedł do wniosku,
że chyba jednak nie wszystkie zupy sa˛ takie złe.
Wieczorem tego dnia Michał rozmyślał o łuku, który
widział na zdjeciu.
˛
Już kiedyś słyszał o czymś takim. Dało
sie˛ z niego strzelać, ale nie nabojami, jak z pistoletu, tylko
strzałami.
Rozmyślał, czy gdzieś go znajdzie i czy tata umiałby z
niego jeszcze strzelać. Potem oczami wyobraźni przeniósł
sie˛ gdzieś do świata Indian.
Wszyscy mieli na głowach pióropusze i stali wokół wielkiego ogniska. Gdzieś w oddali słyszał parskanie koni. Twarze ludzi oświetlone były blaskiem ognia, a gdy Michał
obrócił głow˛e, zobaczył swego tate,
˛ który w skupieniu naprawiał łuk. Nie chciał mu przeszkadzać, obserwował tylko,
jak pracuje. Nagle tata-Indianin podniósł głow˛e i powiedział:
– Niedźwiedzia Łapo, nadszedł już czas! – Michał nie
mógł uwierzyć, ale te słowa skierowane były prosto do niego.
Był bardzo podekscytowany. – Nadszedł czas, aby nauczyć
cie˛ tajników łucznictwa. Mój łuk znajdziesz na strychu. Dawno temu schowałem go w wielkiej szafie, liczac
˛ na to, że
pewnego dnia naucze˛ mojego syna, jak strzelać z łuku.
Wtem do pokoju weszła ciocia, aby życzyć Michałowi
dobrej nocy, co skutecznie sprowadziło chłopca na ziemie.
˛
– Dobranoc! – zawołała.
– Dobranoc! – odpowiedział Michał.
– O czym tak znowu myślisz?
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– Ciociu, czy bed
˛ e˛ mógł jutro pójść na strych?
– A skad
˛ ten pomysł? – zdziwiła sie˛ kobieta.
– Słyszałem kiedyś o nawiedzonych miejscach. Może
znajde˛ tam ducha! – wymyślił na poczekaniu Michał, aby
nie wyjawić prawdziwego powodu nagłego zainteresowania
strychem.
– No dobrze! Kiedyś sama prawie tam wyzionełam
˛
ducha przy sprzataniu.
˛
Ciocia z uśmiechem na twarzy zgasiła światło, a Michałowi bardzo szybko udało sie˛ zasnać.
˛ Zapowiadało sie,
˛ że
nastepny
˛
dzień bedzie
˛
pełen atrakcji.

Powiadom mnie,
gdy ruszy przedsprzedaż!

