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1. Goście
ze spalonego lasu

W

ogromnym, gęstym, pięknym lesie pojawiła się prawdziwa wiosna. W samym środku tej wiosny wielki niedźwiedź Pafnucy postanowił zapoznać swoją żonę, Balbinę, ze wszystkimi przyjaciółmi, jakich zdobył w ciągu czterech lat życia. A także, przy okazji, pokazać
jej różne miejsca, które wcześniej zwiedzał sam. Balbina przybyła bardzo
niedawno z innego lasu, który się spalił, i wszystkie zwierzęta stamtąd
przywędrowały do puszczy Pafnucego.
Oczywiście Balbina od pierwszej chwili pokochała najlepszą przyjaciółkę Pafnucego, wydrę Mariannę, i razem z Pafnucym przebywała nad
jeziorkiem Marianny prawie przez cały tydzień. Marianna i jej mąż, Łukasz, łowili ryby, a Balbina i Pafnucy jedli je z wielkim zapałem. Balbina
była bardzo wygłodniała, jeszcze bardziej niż Pafnucy, przeszła bowiem
strasznie długą drogę i przez cały ten czas miała niewiele do jedzenia,
ponieważ panowała zima, a w zimie niedźwiedzie zazwyczaj śpią. Po tygodniu poczuła się już znacznie lepiej, wspólnie z Pafnucym wybrała się
zatem na zwiedzanie okolicy.
Porzucili jeziorko Marianny także z grzeczności, ponieważ Mariannie
urodziły się dzieci, dwa małe wydrzątka, które wymagały opieki i nie należało zawracać jej głowy niczym dodatkowym.
– Nie będziemy ci przeszkadzać, bo widać, że masz pełne ręce roboty – powiedziała Balbina ze współczuciem. – Pomóc ci nie możemy, twoje dzieci są jeszcze trochę za małe na zabawę z niedźwiedziem. Wrócimy
później.
– Tylko nie odchodźcie nigdzie daleko! – zawołała za nimi Marianna.
– Dzieci dziećmi, a bez Pafnucego z pewnością o niczym się nie dowiem.
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Wpadnijcie chociaż na chwilę, żeby Pafnucy mógł mi opowiedzieć, co się
działo gdzieś tam!
– Wpadniemy i opowiemy ci wszystko – obiecał Pafnucy.
Podzielił się z Balbiną dwiema ostatnimi rybami, wyłowionymi na pożegnanie przez Łukasza, i ruszył w las.
Przede wszystkim zaprowadził Balbinę do leśniczego, który kochał go
wprost bezgranicznie od czasu, kiedy Pafnucy, razem z innymi zwierzętami, uratował mu życie. Pafnucy również kochał leśniczego, ponieważ dostawał od niego najlepsze w świecie kruche ciasteczka z miodem. Specjalnie dla niedźwiedzia piekła je żona leśniczego.
Leśniczego zresztą kochały wszystkie zwierzęta, był to bowiem człowiek wyjątkowo rozumny i porządny. Dbał o nie, opiekował się nimi, starał się dla nich o pożywienie w zimie i doskonale pilnował całego lasu.
Siedział akurat w domu w towarzystwie drugiego leśniczego, tego,
który przedtem strzegł spalonego lasu, i obaj razem, bardzo zmartwieni,
zastanawiali się, jak ten spalony las ożywić i doprowadzić do porządku.
Gdzie posadzić nowe drzewa i skąd przywieźć nową ziemię, bo ta spalona była niedobra i nic na niej nie chciało rosnąć. Leśniczy ze zniszczonego lasu martwił się dodatkowo o wszystkie swoje zwierzęta, które musiały
pouciekać przed ogniem i straciły domy, a najbardziej martwił się o wielką i piękną niedźwiedzicę, gdzieś zaginioną.
Pafnucy z Balbiną podeszli aż do samej furtki i oczywiście psy leśniczego natychmiast zaczęły szczekać.
– Cześć, Pafnucy! – wykrzykiwały między szczeknięciami. – Witaj! Jak
się masz? Czy to twoja żona? Wiemy, jak się nazywa, Balbina! Witaj, Balbino!
– Dzień dobry – powiedziała grzecznie Balbina. – Skąd mnie znacie?
– Twój leśniczy tu siedzi i rozpacza, że gdzieś zginęłaś – odpowiedziały psy jeden przez drugiego, na wyścigi, robiąc przy tym okropny hałas.
– Dobrze, że ją tu przyprowadziłeś, Pafnucy, niech on się już przestanie
martwić. Cały czas słyszymy ich rozmowę.
– Myślę, że oni was też doskonale słyszą – uczynił przypuszczenie Pafnucy. – I już pewnie wiedzą, że przyszliśmy. Dziwię się, że jeszcze nie wyjrzeli.
Psy okazały trochę irytacji, a trochę pobłażliwości.
– Muszą się pozbyć kotów – wyjaśnił jeden. – W czasie rozmowy koty
wlazły im na kolana i przyniosły swoje małe kocięta. Mają na sobie pełno
kotów i tak siedzą.
– A obaj są dobrymi ludźmi i nie zepchną ich, tylko powoli gdzieś odłożą – dodał drugi. – Koty ich uwielbiają. Korzystają z każdej okazji, żeby
posiedzieć im na kolanach. Albo nawet na głowie.
7
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W tym momencie leśniczy wyszedł przed dom i za furtką swojego ogrodu ujrzał dwa niedźwiedzie. Przez chwilę prawie nie wierzył własnym
oczom, a potem wielkim i radosnym krzykiem wezwał drugiego leśniczego.
– To bardzo przyjemnie, kiedy ktoś nas tak wita – powiedziała Balbina, kiedy już wielkie wybuchy radości trochę przycichły, a wszystkie ciasteczka zostały zjedzone. – Pafnucy, twój leśniczy bardzo mi się podoba.
– Teraz to już jest nasz leśniczy – przypomniał jej Pafnucy. – Zostaniemy w naszym lesie bardzo długo, bo twój dawny las tak prędko nie odrośnie. Możliwe, że i nasz las by się spalił, gdyby nie Bingo.
– Co to jest Bingo? – zaciekawiła się Balbina.
– Bingo to jest słoniątko, które uciekło z cyrku i przyszło do nas z wizytą – wyjaśnił Pafnucy i potem musiał już opowiedzieć Balbinie porządnie o cyrku, o słoniątku, o wielkiej burzy i o pożarze, który został ugaszony strumieniem wody ze słoniowej trąby. Trwało to strasznie długo, ale
Balbina słuchała z wielkim przejęciem.
– Słyszałam, że z dziećmi zawsze są takie okropne kłopoty – powiedziała. – Sam popatrz, uciekają z domu, nikną z oczu rodziców i wszyscy się o nie
okropnie martwią. Ale tym razem przynajmniej był z tego jakiś pożytek.
– Bardzo wielki pożytek – powiedział Pafnucy z naciskiem.
Balbina od razu przyznała mu rację i przyjrzała się czemuś małemu,
co siedziało pod krzakiem i popiskiwało żałośnie, najwyraźniej w świecie śmiertelnie przestraszone. Trochę było podobne do kotów leśniczego,
które Pafnucy znał osobiście, ale zarazem trochę inne. Miało szare futerko, szeroko otwarte, wytrzeszczone oczka i sterczące uszka z pędzelkami
na końcach.
– O, masz ci los – powiedziała Balbina. – Czyjeś dziecko.
Wszystkie zwierzęta zawsze doskonale wiedzą, czy coś jest dzieckiem,
czy też kimś dorosłym, Pafnucy zatem kiwnął głową, chociaż takiego stworzenia nigdy przedtem nie widział.
– To nie kot – zawyrokował. – Koty leśniczego nie odchodzą tak daleko
od domu i nie pchają się do środka lasu.
– Ciekawe, dlaczego? – zainteresowała się Balbina.
– Psy mówią, że są na to zbyt leniwe – wyjaśnił Pafnucy. – Nie wiem,
skąd to małe się tu wzięło i dlaczego się tak okropnie boi.
– Bo małe – odgadła Balbina. – Czy nie trzeba czegoś zrobić?
– Z pewnością trzeba – zmartwił się Pafnucy. – Tylko co?
W tym momencie z sąsiedniego drzewa, niczym szara błyskawica,
spadło coś znacznie większego wprost na małe stworzonko. Przykryło je
sobą, nastroszyło się, jakby napęczniało i zasyczało groźnie w kierunku
Pafnucego i Balbiny.
8

Las Pafnucego_Ksiazka 4.indd 8

2012-06-29 18:46:51

– No, całe szczęście, znalazła się mamusia – odetchnęła Balbina z ulgą.
– To już nic nie musimy robić – powiedział Pafnucy również z ulgą. –
Dzień dobry. Kim jesteś?
Nad ich głowami zaszeleściło i zagwizdało.
– O, rysica – powiedziała wilga z niskiej gałęzi. – Pafnucy, ona cię nie
zna. To wariatka.
– Precz stąd! – zasyczała dziko rysica. – Nie zbliżać się, bo wydrapię
wam oczy! Odsunąć się, ale już!
– Odsuńmy się dla świętego spokoju – rzekła pośpiesznie Balbina. –
Pafnucy, proszę cię... Ona się boi o dziecko.
Pafnucy zdziwił się niezmiernie, bo dotychczas nie bało się go nigdy
żadne zwierzę, nawet krowy i owce na łące wiedziały, że nikomu nie robi
nic złego, ale posłusznie uczynił dwa kroki do tyłu.
– Boisz się zupełnie niepotrzebnie – zapewnił rysicę łagodnym głosem. – Ja jestem dobrym niedźwiedziem pod ochroną, a to jest moja żona,
Balbina, która lubi małe dzieci. Możemy się zaprzyjaźnić. Dziwię się, że
cię dotychczas nigdy nie widziałem.
Nad głową rysicy, na grubym konarze, pojawiła się znienacka kuna.
9
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– Hej, cześć – powiedziała. – Jak się macie. Ona chyba też jest ze spalonego lasu. Balbina, nie spotykałaś jej tam?
– Jakoś się nie złożyło – odparła Balbina, przyglądająca się rysicy
z wielkim zainteresowaniem.
Rysica, która już zaczynała wygładzać swoje futro, uniosła głowę, spojrzała na kunę i nastroszyła się na nowo.
– Zjeżdżaj stamtąd! – prychnęła z furią. – Żadnego gadania! Co to
w ogóle za zbiegowisko, mam wam pokazać, co potrafię?!
– Oj, dobrze już, dobrze – skrzywiła się kuna i przeskoczyła nad głowy
Balbiny i Pafnucego. – Akurat nie mam co robić, tylko się czepiać twoich
dzieci. Zwierzęta ze spalonego lasu są naszymi gośćmi i nikt im nie zrobi
nic złego. Przestań wyczyniać histerie.
– Dobrze ci mówić – mruknęła rysica, ale znów jęła układać gładko
swoje futro na grzbiecie i bokach. – Zaraz. Zaniosę tego bachora do domu
i możemy porozmawiać.
Chwyciła zębami małe rysiątko za skórę na karku i błyskawicznie
wspięła się po pniu drzewa do ogromnej dziupli. Rysiątko coś pisnęło.
Rysica bez ceremonii wrzuciła je do środka dziupli, zbiegła na dół, znikła
w krzakach, wróciła z kawałem jakiegoś mięsa, znów wspięła się na drzewo, wrzuciła do dziupli także i mięso, po czym zeskoczyła na wielki, wystający korzeń i wreszcie usiadła spokojnie. Wszystko to uczyniła w takim
tempie, że wręcz w oczach migało.
– Musiałam im dać jeść – wyjaśniła niechętnie. – Co za dzieci, ledwo
przedwczoraj spojrzały na świat, a już się pchają do mięsa. Myślałam, że
coś upoluję, ale leżało tu blisko... Skąd się właściwie wzięło?
– Masz na myśli mięso? – upewnił się Pafnucy.
– A cóż by innego? Mięso gotowe do jedzenia. Samo tu przyszło czy co?
– Nie bądź głupia! – skarciła ją kuna. – To leśniczy przyniósł. Wie
wszystko i dba o jedzenie dla zwierząt, szczególnie dla tych ze spalonego
lasu. Z pewnością wie także, ile masz tych dzieci.
– Ile masz dzieci? – spytała z zaciekawieniem Balbina.
– Dwoje – odparła rysica. – Synka i córeczkę. Przepraszam, powinnam
się przedstawić, bo już widzę, że nie jesteście wrogami. Przez te moje
dzieci robię się trochę nerwowa. Nazywam się Cytra i rzeczywiście uciekłam ze spalonego lasu, i możecie sobie wyobrazić, jak wyglądały moje
ostatnie dwa tygodnie podróży z małymi dziećmi i bez pojęcia, gdzie znajdę bezpieczne miejsce. Jestem tu dopiero trzeci dzień.
– I możesz zostać, jak długo ci się spodoba – zapewnił ją stanowczo
Pafnucy. – U nas jest bardzo porządny las. I nie przychodzą żadne wycieczki ludzi, a podobno to jest coś zupełnie najgorszego.
10
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Rysica Cytra westchnęła ciężko.
– Owszem, słyszałam o tym – powiedziała. – W czasie ucieczki zdążyłam poznać ludzi. Czy macie tu dużo myszy?
Kuna, wilga i Pafnucy zaczęli jej wszystko wyjaśniać i opowiadać
o swoim lesie. Rysica wzajemnie wyjawiła im, że przebywa tu tylko chwilowo, mieszkanie w dziupli wcale jej się nie podoba, ale nie zdołała jeszcze znaleźć niczego odpowiedniego. Wolałaby głęboką norę pomiędzy
korzeniami jakiegoś wielkiego drzewa albo wśród głazów i kamieni. Na
razie musiała wykorzystać dziuplę, żeby zabezpieczyć dzieci.
– Ruchliwe są nie do wytrzymania – rzekła z lekką irytacją. – Ustawicznie mi się rozłażą, kiedy niosę jedno, drugie mi natychmiast gdzieś
ginie. Zresztą, sami widzieliście, Kolec już zdążył wyleźć nawet z tej dziupli. Dałam mu na imię Kolec, bo ledwo się urodził, natychmiast nadział
się na kolec tarniny.
– A twoja córeczka jak się nazywa? – spytała grzecznie Balbina.
– Mechatka – westchnęła rysica. – Dla odmiany od razu wytarzała się
w czymś białym, co leciało z wiatrem, i cała była zmechacona. No, inna
rzecz, że to wszystko działo się zaraz po tej katastrofie z ogniem i nie miałam szans na znalezienie spokojnego kąta. Może teraz wreszcie trochę
odetchnę.
W tym momencie jedno z dzieci Cytry zjechało z dziupli w dół po
pniu drzewa, drugie zaś, wyglądające na świat, omal nie wypadło za
nim. Utkwiło, wychylone w połowie, i gorączkowo usiłowało wrócić, drapiąc korę przednimi łapkami. Oba rysiątka popiskiwały z wielkim niepokojem.
– No i macie! – krzyknęła Cytra, ale nic więcej nie zdążyła powiedzieć
ani zrobić, ponieważ z krzaków wypadły małe dziczki i, zaskoczone całym
towarzystwem, kwiknęły przenikliwie.
Natychmiast za nimi z łomotem i trzaskiem wypadła ich mamusia, potężna locha.
Nikt, z wyjątkiem Pafnucego i Balbiny, nie pozostał na swoim miejscu, a zgromadziło się pod drzewem już więcej zwierząt. Z zarośli ciekawie wystawiał głowę bardzo młody jeleń Kikuś, pod krzakiem siedział
gość, obcy borsuk, blisko niego lis Remigiusz, a po niskich gałęziach skakało kilka wiewiórek. Żadne zwierzę nie miało ochoty narażać się na atak
zdenerwowanej dziczej mamusi i wszystkie w mgnieniu oka rozprysnęły
się w różne strony. Cytra bez słowa znów chwyciła swoje dziecko za kark
i skoczyła na drzewo.
Mamusia małych dziczków zahamowała gwałtownie przed Pafnucym
i Balbiną, wpatrując się w nich podejrzliwie.
12
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– Witaj, Leokadio – powiedział czym prędzej Pafnucy. – Nic się nie
dzieje i twoim dzieciom nic się nie stało. Możesz się uspokoić.
– Och! – jęknęła Leokadia. – No dobrze, widzę, bardzo was przepraszam. Ale sami rozumiecie, że muszę ich pilnować. Wszystkie dziewięć,
jakby się zmówiły, ciągle się gdzieś pchają i tylko mnie denerwują niepotrzebnie. Dzieci, jazda stąd! I proszę się trzymać w gromadzie!
– Eufrozyna ma gorzej – zauważyła wilga pocieszająco. – Jedenaścioro, zdaje się...?
– Jedenaścioro – przyświadczyła Leokadia. – Taka ważna była, że ma
więcej niż ja, a teraz o mało nie zwariuje. I mimo wszystko jednak moje
są odrobinę grzeczniejsze.
Zapędziła swoje dzieci z powrotem w zarośla i skierowała je w stronę
bagienka, gdzie rosły trzciny z bardzo smacznymi korzeniami.
Ledwo Leokadia z dziećmi znikła, po pniu znów ześlizgnęła się Cytra.
– No proszę, nawet porozmawiać nie można – powiedziała z irytacją.
– Jakim cudem ja mam znaleźć dom, skoro te rozmaite dzieci chwili spokoju nie dadzą? Co za jakiś rok okropny, najpierw ogień, potem same kłopoty...

13
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– Czekaj – przerwała jej Balbina. – Myślałam, że ogień był wcześniej.
Ja też się błąkałam bardzo długo, a już dość dawno tu jestem. Czy mówimy o tym samym lesie i o tym samym pożarze?
– Z pewnością – odparła Cytra po krótkim namyśle. – Mieszkałaś daleko ode mnie i wiem, że u nas był spokój, a u was już się paliło. Potem
wiatr się zmienił i poniósł ogień w naszą stronę. U nas zaczęło się palić
o wiele później i ja chyba miałam dłuższą drogę. I oczywiście szłam wolniej, ze względu na dzieci. Czy możecie mi coś doradzić w sprawie domu?
– Owszem, możemy – odezwał się Remigiusz z krzaków. – Znam łąkę
tuż pod lasem, całą zapchaną myszami. Oraz innym doskonałym pożywieniem. To w tym drugim końcu lasu, niezły kawałek, ale mam wrażenie, że
znajdziesz tam nawet kilka domów do wyboru.
– Ejże, Remigiusz! – wykrzyknęła kuna na gałęzi. – A ty co tu robisz?
Rzadko się przecież plączesz w środku lasu bez powodu?
Remigiusz skrzywił się i podrapał po głowie.
– Prawdę mówiąc, uciekłem z domu – wyznał z zakłopotaniem.
– Dlaczego? – zdumiał się Pafnucy.
Remigiusz skrzywił się jeszcze bardziej i podrapał za uchem.
– Zdaje się, że cały czas rozmawiamy na ten temat – mruknął. – Potworna ilość dzieci kotłuje mi się w norze, co najmniej trzy sztuki, i już
tego nie mogę wytrzymać. Podrzuciłem im kilka... hm... jak by tu powiedzieć... no... kawałków jedzenia... zostawiłem z moją żoną i uciekłem.
– Na ogół nie mieszkasz z żoną – zauważyła wilga.
– Toteż właśnie – potwierdził Remigiusz.
Kuna zachichotała, bo kłopoty Remigiusza bardzo się jej spodobały.
Zazwyczaj nie mieszkał z żoną i robił, co chciał, a tu wreszcie dzieci wsiadły mu na głowę. Bardzo dobrze, niech też trochę pocierpi.
I natychmiast jej uciecha się skończyła, ponieważ coś pisnęło za nią
i na konarze drzewa pojawiło się małe kuniątko. Kuna odwróciła się błyskawicznie.
– A ty co tu robisz? – krzyknęła. – Gdzie twoja siostrzyczka i braciszek?
– Nie wiem – pisnęło kuniątko. – Gdzieś tam.
– No nie, to rzeczywiście nie do zniesienia! – zdenerwowała się kuna.
– Jazda do domu, ale już! Gdzież ja teraz te bachory znajdę, a prosiłam,
żeby ich borsukowa przypilnowała! Zmiataj, i marsz tą samą drogą!
Znikła wśród gałęzi, poganiając przed sobą kuniątko.
Rysica Cytra zdecydowała się pójść za radą Remigiusza i od razu rozpoczęła przeprowadzkę w kierunku wskazywanej przez niego części lasu.
Wyciągnęła swoje dzieci z dziupli i przenosiła je mały kawałek po jednym, trzymając zębami za skórę na karku.
14

Las Pafnucego_Ksiazka 4.indd 14

2012-06-29 18:46:55

– W każdym razie to pójdzie szybciej niż gdyby lazły same – wyjaśniła
Balbinie i Pafnucemu. – Przejdę całą drogę podwójnie, ale przynajmniej
nie będę musiała szukać ich po zaroślach. Do zobaczenia!
– Uważaj na wilki – ostrzegł ją jeszcze Remigiusz. – Też mieszkają
w tamtej stronie, chociaż trochę z boku. To znaczy wilki jak wilki, uważaj
raczej na małe wilczęta.
– Strasznie ruchliwe dzieci widzę w tym lesie – powiedziała niepewnie Balbina do Pafnucego. – Czy to zawsze tak?
– Nie wiem – odparł Pafnucy, też niepewnie. – Wydaje mi się, że są
ruchliwsze niż zwykle, ale to pewnie dlatego, że jest ich więcej. Wiesz,
przyszli wszyscy ze spalonego lasu...
– Nazywam się Teodor – wymamrotał obcy borsuk, który do tej pory
cicho siedział i do niczego się nie wtrącał. – Też jestem ze spalonego lasu.
Ale, całe szczęście, jeszcze nie mam żadnych dzieci.
– Nic się nie martw, będziesz miał w przyszłym roku – pocieszyła go
natychmiast Balbina i ruszyła za Pafnucym na dalsze zwiedzanie.
Ponieważ bardzo szybko spotkali jeszcze malutkie wiewiórki, które
ustawicznym wyłażeniem z dziupli doprowadziły swoją matkę do rozpa15
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czy, małą ziębę, która wypadła z gniazda, chcąc zbyt wcześnie nauczyć
się latać, i najmłodszego wilczka, który wprawdzie umiał odnaleźć drogę
do domu, ale bardzo się bał awantury, Pafnucy zdecydował się zmienić
plany. Poznawanie lasu było wprost niemożliwe przez te wszystkie dzieci
i niewymownie zdenerwowanych rodziców.
– Pójdziemy na łąkę – zaproponował Balbinie. – Jeszcze nie znasz nikogo z tamtej strony, a tam może będzie mniejsze zamieszanie. Tu wszyscy
są tak okropnie zajęci kłopotami z dziećmi...
– Ach, to tylko kilka tygodni – powiedziała pobłażliwie Balbina. – Za
kilka tygodni będziemy mogli spotykać się z nimi zupełnie spokojnie.
– Skąd wiesz? – zaciekawił się Pafnucy.
– Nie wiem skąd wiem, ale wiem. – odparła Balbina. – Z całą pewnością wiem, że dzieci rosną.
Pafnucy szedł przez chwilę w milczeniu i bardzo głęboko rozmyślał.
Czuł odrobinę jakiejś pustki w żołądku i to, nie wiadomo dlaczego, przypomniało mu Mariannę. Nie widział się z Marianną ani wczoraj, ani dziś,
a właściwie powinien jej opowiedzieć o rysicy Cytrze, nowej osobie w lesie, a także o całym zamieszaniu i rozmaitych kłopotach. Marianna bez
wątpienia oczekiwała wiadomości.
– Czy nie jesteś głodna? – spytał nieśmiało.
– W zasadzie nie – powiedziała z wahaniem Balbina. – Ale gdyby przytrafiła się jakaś konkretna kolacja, sądzę, że byłabym zadowolona.
Pafnucy ucieszył się nadzwyczajnie i już dokładnie wiedział, dokąd
powinni pójść w pierwszej kolejności...

– No, wreszcie! – wykrzyknęła Marianna na widok dwóch niedźwiedzi,
wychodzących z lasu na polankę nad wodą. – Pafnucy, ja nie chciałam, żebyś mi znikał na całą wieczność! W lesie z pewnością się coś dzieje, a ja
nic nie wiem, bo nawet ptaki nie mają czasu powiedzieć jednego zdania!
Miałam nadzieję, że przyjdziecie. Proszę!
I z triumfem wskazała wielki stos świeżo wyłowionych ryb. Za stosem
siedział jej mąż, Łukasz, pilnujący dwóch małych wydrzątek.
16
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Pafnucemu na widok stosu zaświeciły się oczy. Jednakże bardzo pokochał Balbinę, nie rzucił się zatem od razu do ulubionego pożywienia,
tylko zwolnił troszeczkę i z pięknym ukłonem zaprosił Balbinę na kolację. Balbina przyjęła poczęstunek z przyjemnością, nie strojąc żadnych
fochów, a Pafnucy czym prędzej poszedł za jej przykładem.
Marianna przyglądała się temu z wielkim zainteresowaniem.
– No no, widzę, że ją naprawdę kochasz – powiedziała z uznaniem. –
Ale jestem pewna także, że masz jakieś wiadomości. Coś się przytrafiło?
– Marianno...! – zaczął ostrzegawczo Łukasz, ale więcej nie zdążył powiedzieć, bo Pafnucy już wpadł w zapał. Zarówno do jedzenia, jak i do
opowieści.
– We wpałochego łachu łychła łychyka – powiadomił skwapliwie wydry. – Machyka che Chykła...
Balbina zachowała więcej umiaru. Zauważyła wyraz twarzy Marianny i Łukasza i potężnie rąbnęła Pafnucego łokciem w bok, dzięki czemu
umilkł i po krótkiej chwili rozpoczął jeszcze raz.
– Ze spalonego lasu przyszła rysica i nazywa się Cytra – powiedział
szybko. – Ma dwa małe rysie, znaczy dzieci, okłokme łuchyche...
Marianna zacisnęła zęby, nie powiedziała ani słowa i skierowała
wzrok na Balbinę.
– Okropnie ruchliwe – przetłumaczyła Balbina. – Śliczne rysiątka, ale
rzeczywiście nieznośne. Cytra szuka domu. Przepraszam cię bardzo, ale
te ryby są wyjątkowo doskonałe...
Pafnucemu udało się przełknąć wspaniałą, smakowitą porcję, uznał
zatem, że może podjąć opowiadanie.
– Remigiusz jej poradził, gdzie może znaleźć ten dom – powiedział
i następna ryba jakoś sama weszła mu do ręki. – Remigiusz był w lesie,
kokechach kuchał ukek ch gogu, go kam gał geky...
Marianna nie wytrzymała.
– Pafnucy, nie! – wrzasnęła okropnie, aż małe wydrzątka przycupnęły w trawie i wytrzeszczyły oczy. – Nie wszystko naraz! Po kawałku może
uda mi się zrozumieć, rysie w naszym lesie znalazły się po raz pierwszy,
to nadzwyczajnie interesujące! Mów pomiędzy rybami! Balbina, proszę
cię...!
Pafnucy właśnie znów przełknął, więc mógł powtórzyć zdanie.
– Ponieważ musiał uciec z domu, bo tam miał dzieci. Tak powiedział.
Kchy chkuky...
– Trzy sztuki – wyjaśniła szybko Balbina.
Stos ryb skończył się wreszcie, Marianna uzyskała zatem wszystkie
informacje. Przybycie ze spalonego lasu rysiej rodziny spodobało się jej
17
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nadzwyczajnie, a komunikat o ruchliwych dzieciach wręcz ją uszczęśliwił.
– Myślałam, że to tylko moje takie żywe – powiedziała z ulgą – ale widzę, że na ruchliwe dzieci panuje w tym roku urodzaj. A już się bałam, że
moje są nienormalne.
– A tyle czasu siedzą spokojnie? – zdziwiła się Balbina.
– Bo widzą was. I słuchają. Są szaleńczo ciekawe, nie wiem po kim,
chyba po Łukaszu...
– A cha, cha, cha – powiedział drwiąco, gniewnie i zgryźliwie borsuk
spod krzaka. – Rzeczywiście, po Łukaszu! A cha, cha. Nie znasz innej ciekawej osoby? Bo ja znam taką osobiście i ciekawszej nawet nie umiem sobie wyobrazić. I te dzieci, to może jednak po niej, co?
Łukasz zaczął się śmiać cichutko, żeby nie zdenerwować Marianny,
a małe wydrzęta nadstawiły uszu. Marianna obejrzała się na nie.
– Jazda do wody! – wrzasnęła. – Uczyć się pływać! Łukasz, to twoje
dzieci, pokaż im jakąś małą rybkę! Od czego dzieci mają ojca?!!!
Odpowiedział jej wielki, potrójny plusk.
Późnym wieczorem opowieści dobiegły wreszcie końca i ustalono, że
po śniadaniu Pafnucy pójdzie z Balbiną na łąkę, żeby pokazać jej wszystkich przyjaciół poza lasem.

Słońce stało już wysoko na niebie, kiedy Balbina obejrzała sobie
wielką, piękną łąkę, pasące się na niej krowy i dalej, na skraju, ludzkie
domy. Nie przestraszyła się, bo ludzkie domy już widywała, i to nawet
z bliska.
Pafnucy uważał, że koniecznie powinien przedstawić ją krowom i koniom.
– Bo widzisz – tłumaczył – mnie już znają i muszą poznać także i ciebie. Wiesz, żeby nie było nieporozumień. Żeby znów nie wyszło, że ja jestem w dwóch miejscach równocześnie. Pójdziemy do nich bardzo powoli
i spokojnie...
19

Las Pafnucego_Ksiazka 4.indd 19

2012-06-29 18:46:59

Możliwe, że poszliby do nich bardzo powoli i spokojnie, gdyby nie to,
że Balbina nagle coś dostrzegła. To coś siedziało na skraju lasu pod krzakiem, nastroszone podobnie jak Cytra, i milczało zupełnie. Patrzyło tylko
szeroko otwartymi, przerażonymi oczami.
– Czekaj, Pafnucy – powiedziała. – Co to jest? Ja to chyba znam?
Pafnucy spojrzał i bardzo się zaciekawił.
– Ja nie znam – stwierdził. – Ale podobne to jest bardzo do dziecka Cytry i chyba także do... Tak. Do kotów leśniczego. Mnóstwo razy widziałem
z bliska trzy koty leśniczego i to jest do nich podobne.
– To jest dorosłe – oceniła Balbina. – Nie dziecko. Dlaczego jest takie
śmiertelnie przerażone?
– Pachnie ludźmi – powiedział Pafnucy po chwili węszenia. – To co to
jest? Kot...? Może trzeba zapytać Pucka?
Przez chwilę wszyscy troje, Pafnucy, Balbina i przerażone coś pod
krzakiem, trwali w bezruchu i w milczeniu. Coś pod krzakiem przestało
być nastroszone i przybrało postać naprawdę podobną do kota.
– No dobrze, jestem kotem – powiedziało cichutko, znękanym głosem.
– Możecie zapytać Pucka, on jest przyzwoity i normalny. Wiem, że jedno
z was jest niedźwiedziem, drugie pewnie też, i chyba nie zrobicie mi nic
złego. W razie czego ucieknę na cienkie drzewo.
Był to pomysł bardzo rozumny, ponieważ na cienkie drzewo nie zdoła
wejść żaden niedźwiedź, kot natomiast uczyni to bez trudu.
– Co to za jakaś mania uciekania? – zdziwił się Pafnucy. – Na pewno
nie zrobimy ci nic złego. Czy tutaj mieszkasz? Pod lasem?
Kot prychnął gniewnie.
– Skąd, wcale nie pod lasem. Najczęściej mieszkam w stajni.
– I nie boisz się koni? – zdziwił się znów Pafnucy.
– Konie to bardzo delikatne zwierzęta – odparł kot z godnością. – Żaden na mnie nie wlezie, żaden mnie nawet nie muśnie kopytem. Za to
wszystkie jedzą owies, a owies to jest coś, co bardzo lubią myszy i jest ich
w stajni mnóstwo. Ludzie się tym denerwują, nie chcą, żeby myszy zjadały
koński owies, więc ja je łapię. Te myszy. Z przyjemnością.
– To dlaczego siedzisz pod lasem? – spytał Pafnucy, ogromnie tym zaciekawiony.
Kot nie zdążył mu odpowiedzieć, bo Balbina wydała nagle okrzyk.
– Coś podobnego! Przecież to dzieci krów! Pafnucy, popatrz!
Krowy na łące pasły się spokojnie, niektóre nawet leżały i przeżuwały
trawę, pomiędzy nimi zaś ukazało się znienacka coś niezmiernie ruchliwego. Trzy rozbrykane, bardzo młode cielęta zaczęły się bawić. Podskakiwały w różne strony, rozpędzały się, nie umiały zahamować i waliły gło20
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