
To ja, Two ja złość. 
Z tej ksią żecz ki do wiesz się, 
jak się ze mną ob cho dzić 

i jak mo gę Ci naj le piej słu żyć.



Kra ina Strasz li wej Grzecz no ści

Wszyst ko za czę ło się od kłót ni. Gry zia i Po coś
spie ra li się o to, kto bę dzie się ba wił mio tłą. Ona ko -
niecz nie chcia ła być cza row ni cą, a on po sta no wił za -
mieść swój po kój, uda jąc, że szczot ka jest mię dzy ga -
lak tycz ną ra kie tą. 

— Ja przy naj mniej bym  się ba wił po ży tecz nie, nie
to co ty! — Po cek jak zwy kle gło śno wy krzy ki wał
swo je zda nie i aż pod ska ki wał ze zło ści. 

— Nie mo gę słu chać tych two ich wrza sków. Za -
cho wu jesz się jak ja kiś zwie rzak, chocia ż nie masz racji. 

Te sło wa do pro wa dzi ły go do fu rii. Wte dy ona
powo li stwier dzi ła, że: „złość pięk no ści szko dzi”.



I tak sprze cza jąc się za wzię cie, nie wiadomo kie dy,
ruszyli przed sie bie. Wę drowali i wędrowali, aż tra fi li
w bar dzo dziw ne miej sce. Za ję ci kłót nią, nie za uwa -
ży li ni cze go nie zwy kłe go do czasu, gdy bul go czą cy
gniew nie Po co ryk na gle zna lazł się... kil ka me trów
nad zie mią. 

— Puść go, po two rze! — pi snę ła za sko czo na Gry -
zia, widząc ol brzy mią ró żo wą isto tę, trzy ma ją cą w ła -
pie wy stra szo ne go chłop ca. 

— Mo men cik, mu szę wy tłu ma czyć te mu mło dzień -
co wi, że za cho wu je się nie ład nie. My tu bar dzo nie lu -
bi my ta kich, któ rzy się awan tu ru ją.

Trzy chwi le roz mo wy ze smo kiem Lu bo mi łem, bo
tak się przed sta wił ró żo wy gi gant, wy ja śni ły dzie ciom,
do kąd do tar ły. Gry ziel da by ła za chwy co na: 

— Kra ina Strasz li wej Grzecz no ści! Za wsze ma rzy -
łam o miej scu, gdzie wszy scy są mi li i nikt się nie zło -
ści. 

Sto ją cy już na zie mi Po coś był in ne go zda nia: 
— Do bra, do bra. Grzecz no ści, ale strasz li wej! Nie!

Nie po do ba mi się tu ani tro chę! 



Wkrót ce oka za ło się, że oko li cę za miesz ku je wie le
stwo rzeń. Wy glą da ły one bar dzo róż nie, ale za cho wy -
wa ły się iden tycz nie; nie ustan nie się uśmie cha ły i mó -
wi ły tyl ko przy jem ne rze czy. Na wet po dejrz li wy Po co -
ryk był za do wo lo ny, wciąż sły sząc, ja ki jest ślicz ny,
a ja ki po my sło wy i jak wszyst kim mi ło go wi dzieć. Jed -
nak, gdy w cią gu dwóch dni czter dzie ści sie dem osób
po wie dzia ło mu, że jest rów nież nie spo ty ka nie grzecz -
ny, za czął się po waż nie za sta na wiać. 

— Jak to jest, Gryź ka? Prze cież ja wca le nie je stem
ta ki okrop nie grzecz ny. A zresz tą, tu wszy scy ta cy są,
więc ja ka to za le ta, być grzecz nym? 

Dziew czyn ka słu cha ła go nie zbyt uważ nie. Spoj -
rza ła smut no i po wie dzia ła ci cho: 


