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MA RZEC

Gdzie się po dział śnieg i dla cze go wie ją 
strasz ne wia try? 

Za ją czek Fi lip i je go ro dzeń stwo uwiel bia li śnieg, zwłasz cza gdy na pa da ło go
du żo przy nie wiel kim mro zie. Był wte dy bar dzo lek ki, wy star czy ło dmuch-
nąć, a płat ki pod ry wa ły się do gó ry i za le pia ły no sek. To ła sko ta ło i by ło bar -
dzo za baw ne, szcze gól nie kie dy dmuch nę ło się znie nac ka pro sto w pysz czek
któ re goś z ro dzeń stwa. Za ata ko wa ny Choj rak od ra zu brał śnieg w łap ki, że -
by się zre wan żo wać, a Wiel ka Buź ka pisz cza ła. Cza sem się śmia ła i włą cza ła
do za ba wy, a cza sem ob ra ża ła. 
— Ma mo, on mnie ob sy pu je śnie giem! — skar ży ła się ma mie. 
— To ty też go ob syp — od po wia da ła ma ma. 
W świe żym, kop nym śnie gu za jącz ki ta rza ły się, nur ko wa ły i fi ka ły ko zioł ki.
A kie dy osiadł i zro bił się tward szy, ko pa ły no ry i ko ry ta rze, ba wi ły się w cho -
wa ne go. Na ta kim śnie gu zwie rząt ka po zo sta wia ły po so bie śla dy. Każ da łap -
ka zu peł nie ina czej od ci ska ła się w mięk kim pod ło żu. Dzię ki śla dom za jącz ki
z ła two ścią od naj dy wa ły się w le sie, a ich wspól ne za ba wy nie mia ły koń ca. 
Od pew ne go cza su jed nak po go da się zmie ni ła. Co raz rza dziej pa dał śnieg,
a kie dy tyl ko po kry wał świat cien ką, pu szy stą koł der ką, za raz przy cho dzi ła
od wilż i roz ta pia ła go w zim ne, grzą skie bło to. 



Fi lip i ta ta od kry wa ją, że ma ją wspól ny se kret

Po nie bie pły nę ły wiel kie, ciem ne chmu ry, pę dzo ne sil nym wia trem. By ły
ogrom ne, do stoj ne i pięk ne. Cza sem prze su wa ły się przed ocza mi po wo li, z jed -
nej stro ny nie ba na dru gą, czy li — jak mó wił ta ta — ze wscho du na za chód.
Kie dy in dziej wi chry szar pa ły ni mi na wszyst kie stro ny, roz ry wa ły je al bo pę -
dzi ły jed ną na dru gą. Wte dy Fi lip ukry wał się przed wia trem w ja kimś za cisz -
nym miej scu i ob ser wo wał to, co dzia ło się na nie bie. Tro chę się bał, ale bar dziej
za chwy ca ło go to, co wi dział. Pew ne go dnia przy siadł się do nie go ta ta. 
— Wi dzisz tę ciem ną chmu rę? Tę, któ ra przy po mi na czar ne go ba ran ka? — za-
py tał. 
— Gdzie? O, wi dzę! Strasz na, praw da? A tam pły nie in na, wy glą da jak kacz -
ka. 
— Aha. A ta bu ra obok, po patrz, przy po mi na gło wę mi sia. Pew nie za raz zje tę
kacz kę. 
— Mi sie nie zja da ją ka czek — za śmiał się Fi lip. 
— Ten mi siek zja da, za raz zo ba czysz... 
— Ta to, spójrz na tę wiel ką chmu rę, któ ra pię trzy się z ty łu. Wy glą da jak duch,
ja kie ma oczy i bu zię…
— Za raz wszy scy się jej prze stra szą i uciek ną! No, to ży cie two jej kacz ki ura-
to wa ne! 
Ta ta i Fi lip spoj rze li na sie bie i za czę li się śmiać. Wcze śniej nie wie dzie li, że
obaj w skry to ści ba wią się w tę sa mą grę. Te raz po zna li swój se kret. 
— Ależ je steś do mnie po dob ny, Fi li pie. 
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— Wiesz, ta to, faj nie jest ba wić się ra zem. 
— Ja też tak my ślę, sy nu. Cza sem się tak po ba wi my, ale niech to bę -

dzie na sza ta jem ni ca. Nie chcę, że by się ze mnie śmia li, że ta ki sta ry za jąc, a ba -
wi się jak dziec ko. 
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Czy jest coś pięk niej sze go niż drze wa? 

Na stęp ne go dnia za ją czek wy brał się z ma mą na szczyt wzgó rza, gdzie ro sły
mło de brzóz ki. Pod cien ką ko rą ich ga łą zek ukry wa ło się słod kie zie lo ne ły ko,
przy smak za jącz ków. 
Kie dy Fi lip na peł nił brzu szek, za do wo lo ny usiadł pod sta rym dę bem, tak aby
gru by pień chro nił go przed sil nym wia trem. W za my śle niu ob ser wo wał sza re
nie bo i ry su ją ce się na je go tle od le głe drze wa. 
— Po patrz, ma mo, ja kie drze wa są pięk ne, ja kie ma ją nie zwy kłe kształ ty. Są
nie sa mo wi te. Jed ne ma ją ga łę zie roz po star te na bo ki i ta kie moc ne, że wiatr ich
pra wie nie ugi na. In ne wy glą da ją tak, jak by unio sły swo je roz wi dlo ne ra mio -
na do gó ry i po trzą sa ły ni mi raz w jed ną, raz w dru gą stro nę. O tak, zo bacz,
jak na gim na sty ce. 
Za ją czek uniósł łap ki nad gło wę i za czął prze chy lać się na bo ki w ta kim sa -
mym ryt mie, jak drze wa, któ re ob ser wo wał. Po chwi li zno wu się ode zwał. 
— A jesz cze in ne ma ją zwi sa ją ce ga łę zie. Te ga łę zie roz dzie la ją się na de-
li kat ne wit ki. Wiatr tar ga ni mi na wszyst kie stro ny, a one po mi mo te go
szar pa nia wca le się nie ury wa ją. 
Ma ma prze rwa ła ogry za nie ga łą zek i po wie dzia ła: 
— Masz ra cję, wszyst kie drze wa są pięk ne i bar dzo do nas po dob ne. Jed -
ne du że i sil ne, od ra zu wi dać, że po tra fią się oprzeć naj więk szym za wie -
ru chom, a in ne wy glą da ją na sła be i wiot kie, ale nie spo sób ich zła mać.
Czę sto w ma łym cie le kry je się wiel ki duch... 
— Wiesz, ma mo, kie dy tak pa trzę, to my ślę, że drze wa to naj pięk niej -
sze, co stwo rzy ła na tu ra. 
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