
BAJKI
na

cały tydzień



BAJKI
na

cały tydzień

JÓZEF HEROLD

 poniedziałek Zajączek Berti – str. 4

 wtorek Kura Rosolina – str. 14

 środa Żyrafa Maaaaaaaaaaagda – str. 24

 czwartek Lew Kameron – str. 34

 piątek Słoń Ricardo – str. 42

 sobota Tenor Caruzelli i pingwin Pavoni – str. 50

 niedziela Leśniczy Apolinary – str. 58



Zajączek Berti
Ilustracje Łukasz Mazurek 

poniedziałek



Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Berti z mamą i tatą przygotowy-
wali Wigilię. Mama kleiła ulubione pierogi Bertiego – z kapustą, a tata 
rąbał drwa, bo zima tego roku była sroga. Wokół zajęczego domku wi-
siały długie sople, które topiły się w południe na słońcu.

Kiedy z dużego pudła wytoczyły się na podłogę różnokolorowe bombki, 
okazało się, że wszyscy zapomnieli o choince. Jak można mieszkać w sa-
mym środku lasu i zapomnieć o choince? Berti zaproponował, że weź-
mie sanki i za chwilę przywiezie ogromną choinkę – taką, której czub 
będzie wystawać przez komin. Co prawda mama i tata nie chcieli się na 
początku zgodzić na wyprawę zajączka, bo już się ściemniało na dworze, 
ale Berti zapewnił, że zna wszystkie ścieżki i nawet w noc bez gwiazd 
trafi do domu z zamkniętymi oczami. Tata naostrzył mu siekierkę, wy-
jął z szuflady sznur do obwiązania drzewka i Berti, pogwizdując, wyru-
szył po choinkę. Niebo nad nim iskrzyło milionami gwiazd, pod nogami 
chrzęścił świeży śnieżny puch. Zajączkowi wydawało się, gdy patrzył  
w niebo, że jedna z tych gwiazd spada.
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Spoglądając w lewo i w prawo, nie mógł się zdecydować, którą choinkę 
wyciąć. Jedna była ładniejsza od drugiej. Ale ta, którą zobaczył na skraju 
zamarzniętego jeziora, była najpiękniejsza. Taką trudno byłoby nawet 
namalować. Ogromna, rozłożysta, pachnąca. Berti tańczył wokół niej  
i podśpiewywał z radości. Wiedział, że czeka go pochwała rodziców. Ta-
kiego drzewka nawet tata dotąd nie przyniósł na Gwiazdkę.

Kiedy wziął z sanek siekierkę, usłyszał cichy płacz, potem wyraźniejszy  
i na koniec głośną prośbę. To płakała choinka, którą wybrał. Prosiła, 
żeby jej nie ścinał. Że jest jej tu dobrze. A poza tym pomaga innym. Zimą 
chowają się pod nią niedźwiadki, kiedy złapie je śnieżyca, a latem daje 
cień lisom, gdy słońce zbyt mocno przypieka ich futerka. 

Berti nie wiedział, co ma zrobić. Wreszcie ugiął się, potrząsnął ośnieżo-
ną gałązką tak, że spadło z niej mnóstwo śniegu i odjechał, nie tknąwszy 
drzewa.
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Rozmyślał nad tym, co się zdarzyło i dlatego pomylił drogę. Z każdą mi-
nutą było coraz gorzej, bo śnieg zasypał też jego ślady. Zrobiło się ciem-
no. Krążył po lesie, osłabł, a śnieg już mu sięgał po uszy. Na koniec usiadł 
pod rozłożystą choinką i zaczął płakać. Myślał o mamie i tacie, że już ich 
nie zobaczy. Że będą mieli bardzo smutne święta. I wtedy usłyszał, jak 
ktoś mówi: Nie bój się, nie płacz. 

Zerwał się na równe łapy i zauważył, że jest pod tą samą choinką, której 
nie wyciął.

Choinka najdłuższą gałązką sięgnęła do swojej dziupli, jak do kieszeni 
marynarki, wyjęła komórkę i zadzwoniła pod nr 112. Po kilku minutach 
niebo nad lasem i zajączkiem rozświetliło się. Zajączek usłyszał głośny 
warkot. Pojawił się wielki helikopter. Zatoczył dwa koła nad konarami 
drzew i wylądował kilka metrów od choinki i Bertiego.

Śmigło przestało się kręcić i z helikoptera wyszedł wielki niedźwiedź  
w białym fartuchu. Wziął Bertiego na ręce i zaniósł do kabiny. Tam lisica 
i łasiczka otuliły zajączka kocem i dały mu herbatę z leśnych malin. 
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Helikopter znowu zawarczał i po kilku minutach byli już nad zajęczym 
domkiem. Radość mamy i taty Bertiego nie miała granic. Niedźwiedź, 
łasiczka i lisica zostali zaproszeni na wigilijną kolację. Berti pałaszował 
pierogi z kapustą, w czym pomagały mu lisica i łasiczka. A niedźwiedź 
z olbrzymiego słoika wyjmował paluchami miód i oblizując się niemi-
łosiernie, mlaskał. Było im tak dobrze, że znowu wszyscy zapomnieli  
o choince.

Rano Berti załadował na sanki pudło z bombkami i pojechał do swojej 
choinki. Po kilku minutach kolorowe kule iskrzyły się na jej rozłoży-
stych gałęziach.
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Kura Rosolina
Ilustracje Sara Szustakiewicz

wtorek



Rosolina była dobrą kurą. Raz dziennie znosiła jajko, czasem dwa, sku-
bała trawę na podwórku, wesoło gdakała ko, ko, ko, ko, ko, ko i darła 
koty z kogutem. Gospodarze byli z niej zadowoleni, a koleżanki na grzę-
dzie lubiły słuchać jej dowcipów o kaczorach. 

Aż któregoś dnia, nie wiadomo dlaczego, przestała znosić jaja. Gospo-
darze ją wyrzucili. Ale i tak była zadowolona, że nie poszła na rosół.

Rosolina na pożegnanie stuknęła się dziobem z kogutem. Wybaczyli 
sobie wszystkie kłótnie. Ucałowała koleżanki i wyruszyła w świat. Nie 
uszła jednak daleko, bo już pierwszej nocy zniosła jajo. Ale jakie jajo? 
Ogromne, większe od niej, ba, większe od koguta. Od tej pory Rosoli-
na szła przez świat z uwiązanym do nogi olbrzymem. Namalowała na 
nim kontynenty, kraje, rzeki, góry. I odtąd jajo wyglądało jak globus. 
Kura chodziła z nim po szkołach i dawała lekcje geografii. Dzieci uwiel-
biały ją i jej jajo.

Wszystkich frapowało, co też może być w środku tego jaja. Było to 
tym bardziej ciekawe, że z wnętrza dochodziły czasem dziwne odgłosy. 
Raz jakby orkiestra symfoniczna grała, a innym razem, jakby pułk czoł-
gów jechał drogą po kocich łbach.
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Zaniepokojona Rosolina poszła do weterynarza. Ten obszedł jajo trzy 
razy, przystawił trzy razy do niego ucho i orzekł:

– Lepiej nie zaglądać do środka.

Kura posłuchała weterynarza i dalej wędrowała po świecie z wielką kulą, 
która budziła podziw wszędzie tam, gdzie się pojawiła.

Wszyscy chcieli zrobić sobie zdjęcie z Rosoliną i jej gigantem. Niektó-
rzy nawet nagrywali komórkami filmy. Zdarzało się, że ktoś rzucił kilka 
groszy i kura mogła kupić sobie kilo pszenicy. Miała na cały tydzień je-
dzenia.

Coraz bardziej jednak Rosolina chciała wiedzieć, co ciągnie za sobą 
przez kraje i kontynenty. Co powoduje, że statek na oceanie przechyla 
się na bok, kiedy jajo kulnie się na drugą stronę.

O odpowiedź poprosiła lekarza. Strasznie się namęczyła, bo doktor 
mieszkał na trzecim piętrze.
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Kiedy jajo położyło się na kozetce, lekarz przyłożył do niego stetoskop, 
czyli słuchawki. Na dokładkę zrobił tomografię komputerową.
Po godzinie wydał diagnozę:
– Ho, ho, ho!
Rosolina ucieszyła się, że to nic poważnego i zbiegła z trzeciego piętra. 
Aż dziw, że jajo ocalało i się nie rozbiło.
Tak mijały dni i tygodnie. Rosolina była dumna ze swego jaja, ale też co-
raz bardziej zmęczona jego objętością i ciężarem.
Któregoś dnia, w Amsterdamie, wędrowała samym środkiem ulicy, kiedy 
z megafonu przejeżdżającego samochodu policyjnego usłyszała komu-
nikat:
– Uwaga, uwaga, wszyscy mieszkańcy naszego miasta. Ostrzegamy. Na-
stąpił atak kosmitów. Przybysze  z innej planety wylądowali na placu 
Dobrej Zabawy i wszystkich częstują nieznanymi nikomu owocami. Po 
ich zjedzeniu zasypia się.
Proszę nie zbliżać się do placu Dobrej Zabawy, a najlepiej schronić się  
w domach i czekać.
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Po tym komunikacie mieszkańcy Amsterdamu rozpierzchli się do do-
mów, tylko Rosolina została tam, gdzie stała, bo nie miała dokąd uciec.

Nawet nie zdążyła dobrze pomyśleć, co ma zrobić, kiedy pojawili się ko-
smici. Mieli srogie miny, coś krzyczeli w nieznanym języku, a zamiast rąk 
mieli miecze.

Rosolina odwiązała jajo od nogi i pofrunęła na balkon pierwszego pię-
tra. Jajo zaś zaczęło toczyć się w stronę dużego sklepu z cukierkami i bęc 
– rozbiło się.

Natychmiast podbiegli w tę stronę kosmici. Jakież było ich zdziwienie, 
kiedy z jaja wyskoczyło 62 wojowników, którzy na koszulkach mieli na-
pis: Rycerze Króla Ducha. Po krótkiej walce kosmici zostali doszczętnie 
pobici.

Amsterdam był wolny, a jego mieszkańcy obejmowali z radości dzielnych 
rycerzy. Odtąd na placu Dobrej Zabawy na cokole pomnika Wdzięczno-
ści za uratowanie miasta siedzi Rosolina. Pewnie niedługo zniesie nowe 
jajo. Może jeszcze większe. Ciekawe, co w nim będzie?
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Żyrafa 
Maaaaaaaaaaagda

Ilustracje Antonina Pawlaczyk, 9 lat

środa



Adaś składa z klocków Lego wóz strażacki, a jego babcia robi na drutach 
szalik dla niego. Adaś co roku gubi przynajmniej dwa szaliki. Kiedy już 
kończy montaż, słyszy z ulicy syrenę alarmową, więc biegnie do babci 
i pokazuje, że jego samochód nawet wydaje dźwięki alarmowe. Babcia 
najpierw wierzy w to, ale potem przytula Adasia i mówi:
–  Oj, ty łobuzie, nie oszukuj mnie.
Adaś wraca do swoich klocków i słyszy, że syrena wyje coraz głośniej. 
Wygląda przez okno i widzi jakieś zamieszanie. Ludzie pod ich domem 
biegają tam i z powrotem. Choć straży pożarnej nie widać, dźwięk jest 
coraz bardziej przejmujący. Adaś buduje wóz strażacki, bo jak dorośnie, 
chce być strażakiem.
Chłopiec biegnie do babci i woła z przejęciem:
– Babciu, chyba się palimy.
A babcia na to:
– Adasiu, Adasiu, już mnie  nie oszukasz, lepiej mi herbaty zrób.
Adaś nie idzie jednak do kuchni, tylko biegnie do swojego pokoju. Z jego 
okna widać coś bardzo niepokojącego.

26



Straż pożarna stoi około 50 metrów od ich kamienicy, ale jest tak wą-
sko, że nie może wjechać. Chłopiec wychyla się i widzi, jak z piętra niżej 
tata jego kolegi Kubę schodzi po prześcieradle w dół. Na dole Kubuś już 
czeka z mamą. Oboje mają wyciągnięte ręce. Jeżeli prześcieradło się ze-
rwie, złapią tatę Kuby. Przynajmniej tak im się wydaje.
Adaś biegnie znowu do babci, wyciąga z szafy prześcieradło i zaczyna je 
wiązać:
– Babciu wstawaj, naprawdę się palimy. Ty zejdziesz pierwsza.
– Oj, ty mój reżyserze. Za dużo filmów się naoglądałeś i myślisz, że mnie 
nabierzesz. O gorącą herbatę prosiłam.
– Babciu, nie żartuję, a gorąco może być za chwilę.
W tym czasie przez otwarte okno do ich mieszkania zaczął się dostawać 
dym.
– Adaś, czuję dym, dosyć tego. Przestań robić teatr, pewnie w czajniku 
woda się wygotowała. To ty możesz zrobić pożar.
Nagle do mieszkania wpada trzech strażaków.
– Natychmiast na dół! Zaraz cała klatka schodowa zacznie się palić  
i będzie tragedia – krzyczy jeden z nich.
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– Tego już za wiele – krzyczy babcia. – To, że mój Adaś się bawi, to rozu-
miem, ale żeby mi strażaków wołać nadaremno, tego już za wiele. Proszę 
natychmiast stąd wyjść.

Strażacy mocno zdziwieni wybiegają z mieszkania.

Wtem rozlega się głośny komunikat z podwórka:

Uwaga mieszkańcy ulicy Łokietka 16. Ogień odciął możliwość zejścia 
schodami. Straż nie może wjechać, bo jest za wąsko. Jedyny ratunek, to 
skok z okna na rozstawiony na dole nadmuchany materac lub zejście po 
linie, którą dostarczą strażacy.

Babcia z kamienną twarzą słucha komunikatu i mówi:

– Dlaczego nie powiedziałeś mi, że to prawdziwy pożar?

– Babciu, mówiłem ci – z przerażeniem odpowiada wnuk.

– Skacz Adasiu! – rozkazuje babcia.

– Nie, ty babciu pierwsza – prosi Adaś.

– Zwariowałeś, jestem nieubrana, a poza tym boję się skakać.
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Wtedy Adaś biegnie do telefonu i prosi o połączenie z zoo. Po  
krótkiej rozmowie z dyrektorem słuchawkę przejmuje żyrafa  
Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagda. Nie rozmawiają długo.

Za pięć minut na podwórzu kamienicy przy Łokietka 16 pojawia się żyrafa:

– Dzień dobry – mówi, wkładając głowę do mieszkania Adasia i babci.

Po jej szyi, najpierw babcia, a potem wnuczek, bezpiecznie zjeżdżają na 
ulicę. 

Wkrótce strażacy gaszą pożar. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Następnego dnia Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagdę przyjął burmistrz  
i wręczył jej Medal za Odwagę. Dekoracja odbyła się w ten sposób,  
że burmistrz wieszając medal na szyi żyrafy, stał na dachu ratusza,  
a Maaaaaaaaaagda na jego dziedzińcu.

Teraz chodzi dumnie po zoo z przewieszonym na swej sławnej szyi od-
znaczeniem.

A babcia i Adaś często odwiedzają ogród zoologiczny i długo gaworzą  
z Maaaaaaaaaaaaagdą. Zaprzyjaźnili się ze sobą.
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czwartek

Lew Kameron
Ilustracje Natalia Lament



Kameron od kilku dni bardzo się męczył. Bolał go ząb i żadne zaklęcia 
czarowników nie pomagały. Nie jadł, nie spał, tylko ryczał. Opuchlizna 
była tak ogromna, że trudno było poznać lwa. Poszedł więc do dentysty. 
Kiedy lekarz zobaczył go w poczekalni, próbował uciec, ale lew go do-
gonił i siłą przyprowadził do gabinetu. Pewnie ze strachu dentysta dał 
mu zbyt małe znieczulenie i kiedy zabrał się za usunięcie chorego zęba, 
Kameron zaryczał tak, że w okolicznych domach pospadały żyrando-
le, a dentysta zemdlał i trzeba go było cucić wodą. Z na wpół wyrwa-
nym zębem lew wyskoczył przez okno i z jeszcze większym bólem gnał 
przez miasto.
Jak błyskawica rozeszła się wieść, że oszalały z bólu Kameron uciekł 
z dentystycznego fotela i stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla 
mieszkańców.
Komendant miejscowej policji siedział właśnie w domu i czytał swo-
jemu wnukowi Maćkowi bajki. Dziwnym zbiegiem okoliczności akurat  
o lwie. Kiedy więc przez telefon dowiedział się o Kameronie, roześmiał 
się i potraktował to jak żart.
Zmienił zdanie, kiedy przez okno zobaczył jadące na sygnale wozy stra-
żackie, które na dachach miały olbrzymie siatki, zapewne po to, by za-
rzucić je na lwa i go obezwładnić.
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Komendant wybiegł z domu, nawet marynarki nie założył. Maciusiowi 
powiedział, że niedługo wróci i zabronił wychodzenia z domu.
W mieście panika sięgała zenitu. Wszyscy chronili się w bramach,  
a na sklepach wywieszki informowały: Zamknięte aż do złapania lwa. 
Błyskawicznie wykupiono chleb, masło i mleko, w obawie, że akcja może 
trwać długo.
Na policji rozdzwoniły się telefony. Mieszkańcy meldowali, gdzie wi-
dzieli Kamerona. Jedni dojrzeli go, jak w fontannie zanurzał głowę  
w wodzie, inni, jak z apteki wybiegał, a jeszcze inni, jak wsiadał na dwor-
cu do pociągu.
Te informacje wykluczały się, bo nie można jednocześnie być w kilku 
miejscach, no chyba, że ząb strasznie boli.
Jakaś pani przysięgała, że widziała go w kawiarni, jak zajadał się lodami: 
malinowymi, truskawkowymi i czekoladowymi. Wiadomo, lód uśmierza 
ból. Ale ta opowieść była też nieprawdziwa.
Komendant był zrozpaczony, bo nikt nie wiedział, co może taki zbolały 
lew zrobić przypadkowemu przechodniowi, który na przykład, będzie 
ubrany na biało i podobny do nieszczęsnego dentysty. Kameron mógłby 
go, na przykład, zjeść.
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Na dodatek komendant przypomniał sobie, że nie zamknął drzwi do 
mieszkania. Bał się o Maciusia.
Pędem ruszył do domu. Przebiegał puste ulice i place. Na myśl, że może 
spotkać Kamerona, biegł szybciej niż przejeżdżające z rzadka samocho-
dy. Ludzie w tych samochodach z przerażeniem dawali znaki komen-
dantowi, żeby się schronił.
Tymczasem Maciek, nie mogąc się doczekać dziadka, wziął pod pachę 
bajki i wyszedł na ulicę. Uszedł może z 300 metrów, kiedy naprzeciw 
niego pojawił się Kameron. Obaj stali kilka sekund w bezruchu. Kobieta, 
która tę sceną widziała z balkonu na III piętrze, z przerażenia omal nie 
wypadła na ulicę. Na szczęście tylko zemdlała.
Kiedy Kameron łapa za łapą zbliżał się do  Maciusia, ten odwrócił książ-
kę w jego stronę i pokazał, że lew w jego bajce podobny jest do niego. 
Kamerona tak to rozbawiło, że kulał się ze śmiechu przez kilka minut, 
po czym poprosił chłopca, żeby go zaprowadził do dentysty, bo jeszcze 
chwila, a zwariuje z bólu. Maciek znał w pobliżu dentystę, więc wziął 
Kamerona za łapę i poszli. Po wyrwaniu zęba Maciuś zaprosił lwa do 
domu. Lew nie odmówił.
Kiedy komendant wpadł do mieszkania, zobaczył, jak wnuczek czyta 
bajkę o lwach, a Kameron trzyma swoją ogromną, przewiązaną banda-
żem głowę na kolanach chłopca i mruczy. Chyba już go nic nie bolało.
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piątek

Słoń Ricardo
Ilustracje Paulina Czarnecka



Słoń Ricardo cierpi na bezsenność. Od dłuższego czasu nie skutkują na-
wet specjalne zioła sprowadzane z Afryki. Nie pomaga czytanie bajek ani 
liczenie baranów. Barany tak beczą, że Ricardo ma ochotę pogonić je 
trąbą. Budzi się w środku nocy i kręci po domu. Robi to tak niezgrabnie, 
że wytłukł już całą porcelanę. Jedynie padający deszcz go uspokaja i wte-
dy mruży oczy. Ale tylko na krótko. Z tej bezsenności i zgryzoty maleje  
w oczach. Do tego stopnia, że mieści się w małej torebce Zosi.

10–letnia Zosia dzięki obecności słonia Ricardo w torebce, nie boi się 
jeździć nawet nocnym metrem. Wie, że w niebezpieczeństwie szepnie 
coś do torebki i Ricardo urośnie na tyle, że obroni ją przed łobuzami, 
którzy często jeżdżą tą samą linią metra co ona. 
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Właśnie teraz wychodzi na peron, a za nią idzie trzech zbirów i robią 
jakieś niemądre uwagi. Zosia boi się. Zbliżają się, jeden z nich chce ją 
złapać za rękę. Ona przyspiesza kroku, podnosi torebkę do twarzy  
i coś mówi. Ricardo robi się coraz większy, wychodzi z torebki i banda, 
wrzeszcząc ze strachu, ucieka w popłochu. Ricardo nie daje za wygraną. 
Goni łobuzów po peronach. Jeden z nich ze strachu gubi buty. Ta goni-
twa powoduje panikę wśród wszystkich podróżnych. Jedni przeskakują 
perony. Inni kryją się w toaletach. Nawet służba kolejowa ze strachu za-
myka się w pociągu. Zosia przestraszona słyszy tylko ryk Ricarda, ale nie 
może go odnaleźć. Kiedy wchodzi na peron nr 4, widzi, jak policja skuwa 
w kajdanki słonia i pod eskortą wyprowadza go z dworca. Nie pomagają 
wyjaśnienia Zosi, która mówi, że to jej przyjaciel i że obronił ją przed 
bandziorami. 
Ricardo zostaje aresztowany, a miejsce jego uwięzienia jest trzymane  
w tajemnicy.
Mijają dni i tygodnie. Zosia rozpacza z tęsknoty i bezsilności. Ricardo 
jest w areszcie domowym w zoo, o czym Zosia nie wie. Słoń też tęskni. 
Bez nadziei przygląda się zwiedzającym. Wygląda Zosi, ale na darmo. Jej 
nie ma. Nie kuszą go nawet kanapki z szynką od zwiedzających, przerzu-
cane przez ogrodzenie. 
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Oboje cierpią oddzielnie. 

Zosia idzie do zoo, żeby choć na chwilę zobaczyć inne słonie. Nie roz-
poznaje Ricarda, ale on rozpoznaje ją. Wspiera się najwyżej jak może na 
ogrodzenie i trąbą przenosi Zosię do siebie. Tłum zwiedzających pod-
nosi wrzask, a Zosia przytula się do Ricarda. Już wie, że to on. Ludzie 
obok nie znają ich historii, więc dostają histerii. Wzywają pomocy.

Do zoo wkraczają strażnicy, odsuwają ludzi od klatki i wkładają w każdą 
szczelinę karabin. Ich komendant krzyczy, żeby Zosia odsunęła się, bo 
grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo, ale ona nic sobie z tego nie robi. 
Wie, że z Ricardem jest bezpieczna. Oboje kryją się pod zadaszeniem  
w niewidocznym rogu klatki. 

Kiedy strażnicy wpadają gotowi do strzału, Ricarda nie ma, a Zosia, nie 
wiedzieć czemu, uśmiecha się. Zdezorientowani strażnicy biegają tam  
i z powrotem. Zosia wykorzystuje to zamieszanie i niezatrzymywana 
przez nikogo wychodzi z zoo. Kiedy już nikt jej nie śledzi, podnosi to-
rebkę. Całuje ją i coś szepce.
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sobota

Tenor Caruzelli 
i pingwin Pavoni

Ilustracje Dorota Sass



Tenor Caruzelli i pingwin Pavoni wiedli spokojny żywot, daleko od 
śródmiejskiego zgiełku. Mieszkali nad wąską rzeczką, która przepływała 
przez dębowy las, bardzo blisko ich domu. Na brzegach tej rzeczki czę-
sto swoje sztalugi ustawiali malarze, bo widok był iście bajkowy. Dom 
był drewniany, obrośnięty niemal w całości winogronami.
Caruzelli był świetnym tenorem. Codziennie po kilka godzin ćwiczył 
głos, wyśpiewując głośno: ma, me, mi, ma, mu. Lub: do, mi, sol, do. I tak 
w kółko. Kiedy pingwin Pavoni nie mógł już wytrzymać tego śpiewania, 
dreptał nad rzeczkę i przyglądał się pracy malarzy.
Tu trzeba wyjaśnić, że Caruzelli z pingwinem wcześniej mieszkali w sa-
mym centrum, w wieżowcu na szóstym piętrze, ale wszyscy jego miesz-
kańcy omal nie zwariowali od tych głośnych ćwiczeń wokalnych śpie-
waka. Policja prawie codziennie interweniowała, żeby przypomnieć 
Caruzellemu, że nie jest sam i powinien ćwiczyć ciszej albo się wypro-
wadzić. Tak więc tenor wraz z przyjacielem pingwinem wyprowadzili się 
do lasu.
Właśnie zbliżało się setne przedstawienie opery „Rigoletto” Giuseppe 
Verdiego, w której rolę Księcia grał Caruzelli. Niestety, zachorował. Tak 
ochrypł, że nie mógł mówić, a cóż dopiero śpiewać, w dodatku tak wy-
czerpującą partię.
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Wszystkie gazety pisały o chorobie tenora, przewidując, że nie wystą-
pi on w jubileuszowym spektaklu. Pięciu lekarzy od rana do wieczora 
zaglądało Caruzellemu do gardła. Wymieniali nazwy jakichś dziwnych 
chorób, stosowali płukania, a głosu ciągle nie było. Święto operowe  
z udziałem Caruzellego stanęło pod dużym znakiem zapytania.
Na szczęście zdrowy był inny wielki tenor Valdemaro Trembatto i to 
jemu dyrektor opery powierzył arię Księcia.
Bilety na spektakl Verdiego szły jak ciepłe bułeczki. Caruzelli cierpiał  
i wypijał 10 jajek dziennie, które w milczeniu podawał mu Pavoni. Pingwin 
bardzo współczuł przyjacielowi i nie wiedział, czy skorzystać z zaprosze-
nia do opery, żeby nie urazić tenora. W końcu ustalili, że Pavoni ma iść  
i opowiedzieć, jak Trembatto poradził sobie z trudną partią Księcia.
Pavoni przygotował Caruzellemu zestaw jajek do wypicia, włożył frak, 
muchę i poszedł na przedstawienie.
Kiedy sala zapełniła się w całości, a nawet część publiczności stała, na 
scenę wyszedł dyrektor opery i  z grobową miną oświadczył, że przedsta-
wienie „Rigoletta” się nie odbędzie, bo samolot, którym leciał Trembat-
to, miał awarię i musiał zawrócić na lotnisko w Casablance. Co prawda 
Trembatto leci już drugim samolotem, ale niestety nie zdąży. Na sali zro-
biło się cicho i część publiczności zaczęła wychodzić. Panie w długich 
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sukniach i na wysokich obcasach, panowie we frakach. Wszystko to 
na nic, trzeba było wracać do domu. Dyrektor raz jeszcze przeprosił  
i zszedł ze sceny. Po chwili jednak wybiegł przed kurtynę i zaczął krzy-
czeć, żeby wracać na swoje miejsca. Nikt nic z tego nie rozumiał. Zrobiło 
się wielkie zamieszanie. Jedni wchodzili, inni wychodzili. Dyrektor, bar-
dzo zdenerwowany, zapowiedział, że przedstawienie jednak odbędzie 
się. Czyżby Caruzelli wyzdrowiał? A może Trembatto jakimś cudem zdą-
żył dolecieć? Ani jedno, ani drugie. Kiedy kurtyna się podniosła, na sce-
nie stał pingwin Pavoni. Partię Księcia znał doskonale, bo słyszał ją tysiąc 
razy w domu, jak ćwiczył Caruzelli. Najwyższe C wziął jak największy 
tenor. Po finale owacjom nie był końca. Publiczność przez pół godziny 
stała i biła brawo. Trzy razy bisowano, a scena zasłana była dziesiątkami 
bukietów, które rzucano z balkonów dla Pavoniego. Pingwin stał nieco 
oszołomiony i cały czas myślał o tym, co powie na to Caruzelli.
Następnego dnia gazety obwieściły: Pavoni – nowy król tenorów.
Kiedy Caruzelli to przeczytał, obraził się na pingwina i przestał się do nie-
go odzywać. Przeszło mu, kiedy odzyskał głos i mógł już zaśpiewać swoją 
ulubioną partię tenorową z „Rigoletta”. Teatr znowu nabity był do ostat-
niego miejsca, czuło się jednak, że coś szczególnego się wydarzy. No i wy-
darzyło się. Kiedy kurtyna poszła w górę i Caruzelli stanął w pełnej krasie, 
publiczność zaczęła skandować: Pa-vo-ni, Pa-vo-ni, Pa-vo-ni.
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niedziela

Leśniczy Apolinary
Ilustracje Anna Osińska



Zbliżały się urodziny leśniczego. Wszystkie, bez wyjątku, zwierzęta w le-
sie wprost go uwielbiały i zastanawiały się, jaki prezent najbardziej ura-
dowałby Apolinarego. 

Już od lat żadne z nich nie widziało go ze strzelbą. Nie pozwalał też na 
swoim terenie łowić innym. Zwierzęta żyły bez strachu o swoje życie. 
Kiedy robił obchód kolejnych połaci lasu, nosił na ramieniu tylko torbę, 
a na szyi lornetkę. Zwierzęta wychodziły mu naprzeciw, każde chciało 
go pozdrowić.

– Witaj Apolinary – skrzeczała sroka.

– Dzień dobry – kłaniał się jelonek i uginał prawe kolano.

– Bądź zdrów – grubym głosem odzywał się dzik i błysnął długimi sza-
blami.

Apolinary uśmiechał się, czasem zdejmował kapelusz. Bywało, że z torby 
rzucił jakimś smakołykiem. Wiewiórce dał orzechy, zającowi marchew-
kę, a dzikowi żołędzie.
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Kiedyś zasnął pod dębem. Dziki wyryły wtedy blisko niego tak potężny 
dół, że kiedy Apolinary wstał, wpadł prosto do jamy, niemal po pas. Le-
dwie się wygramolił, otrzepał spodnie i pokiwał palcem na lisa i wilka. 
Wcale się nie gniewał.

Kiedy sarenka złamała nóżkę, skacząc przez leśną rzeczkę, Apolinary ra-
zem z młodym jeleniem przenieśli ją do leśniczówki. Przez zimę karmił 
sarenkę, która nie mogła chodzić. Piła mleko z butelki przez smoczek, 
jak dziecko. Wiosną, kiedy nóżka wyzdrowiała, sarenka czmychnęła  
w gęstwinę, posyłając Apolinaremu w podzięce buziaka. Tak w przyja-
znej komitywie leśniczego ze zwierzętami mijały tygodnie i miesiące.

Jednak od jakiegoś czasu leśniczy Apolinary nie pojawiał się. Zaniepo-
kojone zwierzęta przybiegły na zebranie, które zarządził niedźwiedź. 
Tylko jeż nie przyszedł. Miał jednak usprawiedliwienie, przeziębił się  
i nie chciał zarazić katarem innych zwierząt.

Na tym zebraniu wybrano lisa, aby ten poszedł zobaczyć, co się dzieje 
z leśniczym. Lis chętnie się zgodził. Poszedł i po trzech dniach wrócił 
z kurą w pyszczku. O swojej misji zapomniał i dalej nie wiadomo było, 
co się dzieje z Apolinarym. Najwyższa Rada Leśna ukarała lisa za ten 
postępek tygodniowym aresztem leśnym. Dostawał tylko raz dziennie 
jedzenie i z nikim nie miał prawa rozmawiać. Na szczęście kura, którą 
przyniósł, jakimś cudem ożyła. Po kilku  dniach została wypuszczona na 
wolność.

Następnie wydelegowano wiewiórkę. Zadanie było to samo. Miała wy-
badać, dlaczego Apolinary nie pojawia się w lesie. Ona też wróciła bez 
sukcesu. O Apolinarym niczego się nie dowiedziała. Za to przyniosła 
całą torbę wypchaną orzechami. Kara, jaka ją spotkała, była podobna do 
tej, jaką dostał lis. Ponadto zabrano jej wszystkie orzechy. 

Do trzech razy sztuka. Tym razem jeleń przysiągł, że sprawę załatwi jak 
trzeba i niczego przy tym nie napsoci.
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Wieczorem stanął pod drzwiami leśniczówki i kopytem trzy razy zastu-
kał. Z domu wyszła żona leśniczego – Antonina. Była wyraźnie zmar-
twiona. Powiedziała jeleniowi, że Apolinary jest bardzo chory i nie wia-
domo, kiedy wróci do pracy. O obchodzeniu urodzin nie było mowy.

Jeleń prosił Antoninę o przekazanie leśniczemu pozdrowień i wrócił do 
zwierząt ze złą wiadomością. Zebrała się Najwyższa Rada Leśna. Uznała, 
że przywrócić leśniczemu zdrowie może tylko plenerowy koncert Zwie-
rzęcej Orkiestry Symfonicznej. To był pomysł sowy, a sowa – jak wiado-
mo – mądra głowa. Wszystkim się ten pomysł spodobał i jej powierzono 
jednogłośnie funkcję dyrygenta.

Zaczęły się próby Leśnej Symfonii A–dur. Pierwsze skrzypce grały lisy, 
drugie wiewiórki. Na altówkach ćwiczyły się bobry, na wiolonczelach 
sarenki, a kontrabasy trzymały jelenie. Ten kwintet stroił idealnie. Na 
flecie piccolo grał słowik, a na trąbie, co się zwie helikonem, dudnił 
niedźwiedź. 
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Kłopot był z perkusją, bo zając, który na niej grał, nie znał nut i walił we 
wszystkie bębny bez ładu i składu. Sowa się zdenerwowała i go wymie-
niła na wilka. Ten w mig zgrał się z pozostałymi muzykami.

Próby odbywały się od rana do wieczora. Zając, który wypadł z orkiestry 
za brak zdolności muzycznych, organizował catering i pilnował nut.

Po tygodniu Leśna Symfonia A–dur była gotowa. Trzy dni później  
leśniczy obchodził 60 lat. Skoro świt, w świątecznym dniu jego urodzin,  
orkiestra stanęła pod leśniczówką. Niedźwiedź dmuchnął w trąbę i obu-
dził Apolinarego.

Leśniczy wyszedł tylko w pidżamie. Był blady i smutny. Żona Antonina 
podsunęła mu krzesło.

Kiedy sowa dała znak batutą, zagrały skrzypce, zadęły trąbki, zamrucza-
ły kontrabasy, a bębny można było usłyszeć na odległość 10 kilometrów. 
Apolinary siedział nieporuszony. Miał szeroko otwarte oczy i chłonął 
każdy dźwięk.
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Nagle, nie wiadomo skąd, zerwał się ogromny wicher. Taki, że drzewa 
zaczęły się gałęziami kłaniać aż do ziemi. Oczywiście wszystkie nuty na-
tychmiast wyleciały w powietrze jak papierowe samoloty. Nawet pulpi-
ty się powywracały. Wszystko wszystkim zaczęło się mylić. Fałszowały 
wiolonczele i kontrabasy, a klarnet grał od tyłu do przodu. Słowik po-
rzucił swój flet i pofrunął do lasu. Niedźwiedź z nerwów upadł wraz ze 
swoją trąbą, przewracając przy okazji perkusję. Sowa rozpaczliwie pró-
bowała to jakoś naprawić, ale nikt nic z jej dyrygowania nie rozumiał. Co 
chwila ktoś czmychał do lasu, a na koniec odleciała też sowa, czerwona 
jak burak ze wstydu. 
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Ten wicher i uciekająca orkiestra tak rozbawiły leśniczego, że aż padł na 
ziemię ze śmiechu. Najpierw przestraszona Antonina patrzyła na zacho-
wanie męża z niepokojem, a potem już razem zaśmiewali się do rozpu-
ku, tarzając się po ziemi.

Następnego dnia 60–letni jubilat Apolinary był już całkiem zdrowy. Jego 
choroba odleciała wraz z wczorajszym wichrem. Pogwizdując, wybrał się 
na pierwszą od tygodni przechadzkę po lesie. Napotkanym zwierzętom, 
w podziękowaniu za wspaniały prezent, rozdawał garściami smakołyki. 
Wręczał też znalezione po drodze nuty, które wczoraj wiatr porozrzucał 
po całym lesie.
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