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1. Wiel ka zmia na – prze pro wadz ka

Przez kil ka lat miesz ka łem na dru gim pię trze i bar dzo lu bi łem swo je

miesz ka nie, bo ota cza ły je ko ro ny drzew. Szcze gól nie pięk nie by ło na

wio snę, kie dy za kwi ta ły kasz ta ny. Naj pierw ob ser wo wa łem pi ra mid ki

kwia tów, na któ rych po tem po ja wia ły się ma lut kie zie lo ne owo ce. Z cza -

sem jed ne opa da ły, a in ne ro sły i ro sły, a je sie nią by ły już wiel ki mi kol -

cza sty mi ku la mi. W paź dzier ni ku ku le się otwie ra ły, aby uwol nić

błysz czą ce brą zo we ziar na z bia łą plam ką i po zwo lić im opaść na zie -

mię. Szcze gól nie po wietrz nej no cy mnó stwo ich le ża ło na zie mi. Pod

drze wa mi sły chać by ło ra do sne okrzy ki dzie ci zbie ra ją cych świe że,

pach ną ce kasz ta ny w dro dze do szko ły. Pew nie spóź nia ły się na lek cje,

bo jak tu zo sta wić lśnią ce kasz ta ny na pa stwę kół sa mo cho dów i szczo -

tek zmia ta ją cych je do śmiet ni ków. Na wet je śli dzwo ni już dzwo nek…

Wkrót ce mia łem za miesz kać w in nym miesz ka niu, z da la od mo -

ich kasz ta now ców. Trud no by ło mi so bie wy obra zić, że kie dy kol wiek

po czu ję się do brze w no wym miej scu. Pew ne go ma jo we go dnia prze -

pro wa dzi li śmy się z ma mą na dru gi ko niec mia sta. Opi szę do kład nie

to osie dle, bo to waż ne dla dal szej opo wie ści. 

Osie dle jest ogro dzo ne, a na traw ni kach i wzdłuż ale jek ro śnie wie -

le drzew i krze wów. Za miesz ka li śmy na par te rze, a z na sze go du że go

po ko ju przez drzwi bal ko no we wy cho dzi się do ma lut kie go ogród ka,

osło nię te go z jed nej stro ny wy so kim mu rem, a z dru giej – ży wo pło -

tem. Ten ży wo płot od dzie la nas od chod ni ka bie gną ce go po mię dzy

bu dyn ka mi we wnątrz osie dla. W na szym ogród ku przy mu rze ro śnie

bar dzo gę sta dzie się cio let nia cho in ka.

2. Ma ły gość w ogród ku

Bar dzo pręd ko od kry li śmy z ma mą, że wie czo ry naj przy jem niej jest

spę dzać na ze wnątrz, w cie ple za cho dzą ce go słoń ca. Je dząc ko la cję, ob -

ser wo wa li śmy pta ki uwi ja ją ce się nad na szy mi gło wa mi. Naj wię cej za -

mie sza nia czy ni ły me wy, na wet wie czo rem na wo łu ją ce się i skrze czą ce





na da chach. W nie da le kich chasz czach za miesz ka ło wio sną wie le róż -

nych ga tun ków mniej szych pta ków, któ re uwi ły gniaz da i do cho wa ły

się w nich róż no ko lo ro wych pi skląt. Bar dzo głod nych pi skląt. Wszyst -

kie one, ukry te wśród li ści i ga łę zi, gło śnym szcze bio ta niem do ma ga -

ły się bez ustan ku do staw je dze nia. Ro dzi ce uwi ja li się jak w ukro pie,

by co chwi lę wło żyć coś do sze ro ko otwar tych dziob ków i za peł nić

wiecz nie głod ne brzusz ki. Przez ca ły dzień by ło sły chać gwiz dy, śpie -

wy, ćwier ka nia i skrze cze nia do ro słych pta ków oraz na tar czy we pi ski

ma lu chów. Wcze snym ran kiem za czy na ło tęt nić ży cie i trwa ło to przez

ca ły dzień. Wie czo rem wszyst ko się zmie nia ło. Kie dy za cho dzi ło słoń -

ce, za mie ra ły też dźwię ki. Pta ki wi docz nie szły spać, a wiatr cichł, więc

i li ście prze sta wa ły sze le ścić. Dłu gie cie nie do da wa ły ta jem ni czo ści

tej pięk nej, uspo ka ja ją cej po rze dnia. 

Pew ne go czerw co we go wie czo ru sie dzie li śmy przed do mem, roz -

ma wia jąc ci cho o co dzien nych spra wach. Na gle coś się po ru szy ło pod

ży wo pło tem. Ja kieś zwie rząt ko

prze bie gło szyb ko od jed ne go

pnia tui do dru gie go i scho wa ło

się pod ga łę zia mi. Co to mo gło

być? Kie dyś przy szły do nas je że,

ale nie po ru sza ły się tak szyb ko

ani nie by ły ta kie ma łe. Mo że ła -

si ca? Ła si ce nie są czar no -bi ałe.

Mo że to ma ły ko tek? Za gu bio ny

szcze nia czek? Ta kie do mo we

zwie rząt ka nie cho wa ły by się

w ten spo sób przed ludź mi. To

mu sia ło być dzi kie zwie rząt ko. Ale

ja kie? 

- Rzu cę mu cze re śnię, zo ba -

czy my, co zro bi – po wie dzia łem

ci cho.
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3. Głod ne zwie rząt ko

De li kat nym ru chem rzu ci łem owoc w kie run ku ży wo pło tu. Cze re -

śnia upa dła nie da le ko ro sną cych tam tuj. Nic się nie po ru szy ło. Jed -

nak po chwi li… spo mię dzy zie lo nych ga łę zi wy bie gło ma łe stwo rzon ko,

zła pa ło owoc do pyszcz ka i na tych miast zni kło w gąsz czu.

– To szczu rek! Czar no -bi ały ho dow la ny szczu rek. Skąd się tu wziął?

– za wo ła ła ma ma.

– Ma mo, co szczur ki lu bią jeść?

– Są wszyst ko żer ne…

Mó wi ła coś jesz-

cze, ale nie usły sza -

łem, bo ze rwa łem

się z krze sła i po -

bie głem do kuch ni.

Szyb ko, za nim so -

bie pój dzie… Co by

tu wziąć? Płat ki do

mle ka, ka wa łek se ra

i chleb. Wró ci łem

jak naj szyb ciej z róż -

ny mi przy sma ka mi. 

Naj pierw rzu ci -

łem zwie rząt ku ka -

wa łek żół te go se ra.

Ma lec wy padł, po r -

wał zdo bycz i uciekł

w cień. Tym ra zem

jed nak nie scho wał

się zu peł nie i zo ba -

czy li śmy, że zaja da

se rek. Jak za baw nie!




