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3. Most

W  wielkim, pięknym lesie środek lata już minął, kiedy niedźwiedź 
Pafnucy, razem ze swoją żoną Balbiną, wrócił z łąki nad jezior-
ko, do swojej przyjaciółki, wydry Marianny.

Wydra Marianna przestała mieć ustawiczne kłopoty ze swoimi dzieć-
mi, ponieważ leśne dzieci rosną o wiele szybciej niż ludzkie, i małe wy-
drzęta zrobiły się średnimi i prawie całkowicie samodzielnymi wydrzę-
tami. Umiały rozpoznawać prądy wodne, łowić ryby i wynajdywać sobie 
pożywienie. Mąż Marianny, Łukasz, zamieszkał kawałek dalej. Wydry mu-
szą mieszkać w pewnym oddaleniu od siebie, żeby w jednym miejscu nie 
wyłowić wszystkich ryb, których później by zabrakło. Przychodził zatem 
tylko z wizytą.

Przyszedł właśnie, kiedy Marianna nad wielkim stosem ryb niecierp-
liwie czekała na Pafnucego, którego wysłała na łąkę po rozmaite wiado-
mości. Uważała, że już powinien dawno wrócić, i była bardzo niezadowo-
lona.

– Coś się dzieje w górze rzeczki, dosyć blisko – powiadomił ją Łukasz. 
– Gdzie Pafnucy? Nie ma go?

Marianna ze zniecierpliwienia z całej siły chlapnęła ogonem w wodę.
– No więc właśnie! – wykrzyknęła. – Nie ma! Czekam tu na niego i cze-

kam, gdzież on się podziewa?
– A dokąd poszedł? – spytał Łukasz.
– Na łąkę pod lasem – odparła Marianna. – Do Pucka. Miał się dowie-

dzieć różnych rzeczy.
Łukasz chciał uczynić uwagę, że dowiadywanie się różnych rzeczy 

może potrwać dość długo, ale Marianna przypomniała sobie nagle, co on 
powiedział na początku.
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– Zaraz! – przerwała mu. – Co ty mówiłeś? Że coś się dzieje? Co się 
dzieje?

– Właśnie nie wiem – odparł Łukasz. – Słychać było jakieś odgłosy, 
których nie mogłem zrozumieć. Obce. Nie leśne. I wydaje mi się, że był 
tam ktoś obcy. Nie z lasu.

Marianna zaniepokoiła się.
– I nie poszedłeś sprawdzić? – spytała z oburzeniem.
Łukasz pokręcił głową.
– Nie – odparł. – Aż taki ciekawy nie jestem. Wolałem najpierw przyjść 

tutaj i powiedzieć ci o tym.
Niewątpliwie Marianna zrobiłaby mu awanturę za taki sposób postę-

powania, bo sama była bardzo ciekawa i już, od razu, chciała wiedzieć, co 
za odgłosy Łukasz usłyszał, ale właśnie w  tym momencie z najbliższych 
krzaków wyszły dwa niedźwiedzie. Pafnucy z Balbiną.

Łukasz tylko spojrzał na nich uważnie i od razu wskoczył do wody po 
większą ilość ryb. Obydwoje wydali mu się bardzo głodni, co rychło oka-
zało się prawdą.

– Pafnucy! – krzyknęła Marianna radośnie i zarazem z pretensją. – Naj-
wyższy czas! Coście tam robili tyle czasu, dlaczego was tak długo nie było?!
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Pafnucego i  Balbiny rzeczywiście nie było długo, ponieważ zostali 
obarczeni dosyć niezwykłym zadaniem. Marianna mianowicie zażądała, 
żeby dowiedzieli się od psa Pucka wszystkiego o różnych ludzkich przed-
miotach, o których tylko słyszała. O kołderce, o poduszce, o lampie, o swe-
terku, o wazonach i fi rankach, a także, dodatkowo, o zapałkach. Napomy-
kała o  tym wszystkim małpa, która przez jeden dzień była ich gościem, 
nieopisanie uciążliwym, i pozostawiła po sobie zagadkowe słowa. Z wy-
jątkiem zapałek. O zapałkach wspomniał Pucek.

Rozczarowana bezgranicznie małpą, która okazała się nieznośna, nie-
grzeczna, złośliwa i  bezmyślna, Marianna chciała przynajmniej zrozu-
mieć, i  to możliwie dokładnie, czego też i w  jakim celu używają ludzie, 
którzy i tak już wszystkim leśnym stworzeniom wydawali się niesłychanie 
dziwaczni. I oczywiście dowiedzieć się tego musiał Pafnucy.

Pafnucy przywykł do spełniania życzeń Marianny, a ponieważ sam rów-
nież lubił różne nowości, nie miał nic przeciwko temu. Jego żona, Balbina, 
nie protestowała ani jednym słowem nie tylko dlatego, że bardzo kochała 
Pafnucego i było jej wszystko jedno, co robią, byleby robili to razem, ale 
też i z tej przyczyny, że była prawie równie ciekawa, jak Marianna. I wca-
le nie chciała się do tego przyznawać, bo taka ciekawość wydawała jej się 
trochę niepoważna. Chętnie korzystała zatem z ciekawości Marianny.

Żeby zdobyć te wszystkie informacje, których domagała się Marian-
na, musieli spędzić na skraju lasu, przy łące, okropnie dużo czasu, infor-
macji bowiem dostarczał Pucek. A Pucek był mocno zajęty. Na łące pasły 
się krowy, owce i gęsi i całego tego towarzystwa musiał pilnować rozumny 
pies, który dopiero wieczorami miał czas na dłuższe rozmowy.

W  dodatku Pucek nie wiedział wszystkiego. Przebywał wprawdzie 
wśród ludzi, ale nie mieszkał z nimi w domu, czasem tylko zapraszano go 
do kuchni, gdzie dostawał coś dobrego do jedzenia. Odpowiadając na py-
tania Pafnucego i Balbiny, ustawicznie musiał pędzić tam i z powrotem, 
na podwórze i pod las, żeby wyjaśniać dodatkowe wątpliwości. W końcu 
poszedł po rozum do głowy i przyprowadził ze sobą kota Mruczka, który 
znacznie więcej przebywał w  ludzkim domu i  znał doskonale wszystkie 
ludzkie sprzęty.

Starając się całą swoją nową wiedzę zapamiętać, Balbina i Pafnucy 
mogli nareszcie powrócić nad jeziorko, bardzo głodni i wyczerpani umys-
łowo.

– Ach – odpowiedziała na pytanie Marianny Balbina, rozanielonym 
wzrokiem wpatrzona w ryby. – Tyle różności i wszystkie głodne...

– Strasznie głodne! – przyświadczył Pafnucy, chwytając pierwszą rybę. 
– Ko gła gach?
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– Rozumiem, że pytasz, czy to dla was – powiedziała cierpko Marian-
na. – Tak, dla was. Na spodzie są te nieco starsze, bo już dawno zaczęłam 
łowić. Kto jeszcze jest głodny, poza wami?

Balbina i Pafnucy spojrzeli na siebie z lekkim zdziwieniem i potrząs-
nęli głowami, nic nie odpowiadając i  starając się czym prędzej zlikwi-
dować tę najgorszą pustkę w  żołądku. Marianna z  irytacji aż prychnęła 
i skoczyła do wody, żeby ochłonąć. Przy okazji trafi ła na wielką rybę.

– Nic więcej nie wyłowię! – krzyknęła, dorzucając ją do stosu. – Do-
piero, jak mi wszystko opowiecie! Ten obiad wam na razie wystarczy!

– Kchekąchka – poprawił Pafnucy.
Marianna znów prychnęła i skierowała pytający wzrok na Balbinę.
– Przekąska – wyjaśniła delikatnie Balbina. – Owszem, już za chwilę...
Chciała zapewnić Mariannę, że już za chwilę zaczną opowiadać, ale 

urwała, bo była dobrze wychowana i nie mogła mówić z pełnymi ustami.
Rzeczywiście, stos ryb znikł bardzo szybko i można było przystąpić do 

opowieści. Razem z Marianną i Łukaszem przysiadły na trawie ich dzieci, 
z zachwytem wpatrzone w Pafnucego, którego uwielbiały. Pod krzakiem 
ulokował się borsuk, na gałęzi usiedli razem dzięcioł i kuna, a zza drzew 
wysunęła się sarenka Klementyna. Prawdę mówiąc, cały las z wielkim za-
interesowaniem oczekiwał wieści od Pafnucego. 

Pafnucy od razu wyjaśnił pierwszą sprawę.
– Kołderka jest do przykrycia, a poduszka pod głowę – rzekł. – Pod 

kołderką małpie... i ludziom... jest ciepło, a na poduszce miękko. To wie-
my na pewno.

Wszyscy razem ze zrozumieniem kiwnęli głowami, bo takie rzeczy były 
normalne. Każdy wiedział, że inaczej się leży na kamieniach, a inaczej na 
trawie i mchu, przykrycie zaś daje ciepło. Pafnucy mówił dalej.

– A sweterek... To takie coś... Ludzie też to zakładają na siebie... Takie 
coś dookoła osoby i na rękach... i na plecach... i wszędzie...

– I chodzą tacy spętani? – spytała ze zgrozą Klementyna.
– Ich to wcale nie pęta – powiedziała szybko Balbina. – Takie jest do 

nich dopasowane jak futro. Jak skóra. Tylko mogą zdejmować i wkładać.
– Byłoby czymś potwornym zdejmować z  siebie skórę – stwierdziła 

kuna krytycznie. – Nawet gdyby się ją wkładało z powrotem.
– Czy to jest do nich przyrośnięte? – spytał podejrzliwie borsuk.
– Ależ nie! – zawołał uspokajająco Pafnucy. – Tylko takie przyłożone. 

O, leśniczy też to ma! I nosi na sobie! I zdejmuje!
Nagle wszyscy przypomnieli sobie leśniczego, który wielokrotnie, pra-

cując w lesie, zdejmował i wkładał swoją kurtkę, a czasem nawet i sweter, 
i znów poczuli, że rozumieją.
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– Rzeczywiście – przyznała kuna. – Mogliśmy to właściwie sami odgad-
nąć. No, ale nie znamy nazw tych wszystkich rzeczy...

– A  lampa? – spytała niecierpliwie Marianna. – Pafnucy, czy ona, ta 
lampa, naprawdę świeci? I jak wygląda?

– Mruczek i Pucek mówią, że tak – zapewnił Pafnucy. – Świeci. Jak jest 
ciemno, ludzie ją zaświecają jakoś tam po swojemu i tak to wygląda jak 
księżyc. Jest ciemno, księżyc wyłazi nad drzewa i robi się widno. Tylko 
księżyc robi to powoli, a lampa szybko. Oni mówią, że widzieli to mnóstwo 
razy i Mruczek musi zawsze mrużyć oczy, kiedy ludzie zaświecają swoją 
lampę.

– I ona tak wygląda jak księżyc? – zaciekawił się Łukasz.
Balbina i Pafnucy westchnęli równocześnie.
– Pucek trzy razy leciał do ludzi i potem wracał do nas – rzekł Pafnu-

cy melancholijnie. – I sprawdzał. Bo one, te lampy, są różne. Jedne świecą 
u góry, a drugie na ścianach, a trzecie jakoś tak... Po kątach. 

– Ach, jak ja bym chciała to zobaczyć! – wyrwało się chciwie Marian-
nie.

– I co jeszcze?! – fuknął dziko borsuk. – Może i lampy Pafnucy ma przy-
nieść, co? Mało ci było małpy? Wypraszam sobie...!

– Może po prostu sama idź do ludzi i wszystko sobie obejrzyj – zapro-
ponowała kuna trochę jadowicie. – Przy okazji obejrzą ciebie...

– I złapią – odezwał się z uciechą lis Remigiusz, który cichutko przy-
był w połowie wyjaśnień. – I dopiero się naoglądasz...!

Marianna rozzłościła się okropnie, skoczyła do wody, błyskawicznie 
wyłowiła dwie ryby i ochłonęła nieco. Znów usiadła na trawie, ale nie sie-
działa spokojnie, tylko podskakiwała i skręcała się tak, jak to tylko wydry 
potrafi ą.

– Odczepcie się! – prychnęła. – Pafnucy, i co dalej? Co to są te wazony 
i fi ranki?

Dość długo potrwało, zanim Pafnucy z Balbiną zdołali wytłumaczyć 
wszystkim, co to są i do czego służą wazony, a także co i dlaczego u ludzi 
się tłucze. Wyobrażenie o tych przedmiotach pozostało raczej mętne, po-
nieważ nigdy w lesie nikt nie widział szkła. Natomiast co do fi ranek...

– Musiał przyjść Mruczek, żeby to jakoś wyjaśnić – powiedział Pafnu-
cy, z żalem spoglądając na miejsce, gdzie wcześniej były ryby – bo Pucek 
z fi rankami nie miał do czynienia. A Mruczek owszem.

– Podobno wszystkie koty, jak są małe, włażą na te fi ranki – podjęła 
Balbina. – To znaczy próbują, bo koty lubią się na coś wspinać. Ale ludzie 
strasznie krzyczą, bo wtedy te fi ranki się drą.

Marianna znieruchomiała, żeby lepiej to zrozumieć.
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– Bo jakie one są? – spytała nieufnie.
– Mruczek mówi, że takie jak gęsta pajęczyna – usiłowała wyjaśnić 

Balbina. – One wiszą. Na ludzkich oknach, w środku, w domu.
– Po co? – zdziwiła się Klementyna.
– Nie wiemy – westchnął Pafnucy.
– Owszem, wiemy – zaprzeczyła Balbina. – Żeby trochę zasłonić ten dom.
– Nareszcie jakieś rozsądne chęci – pochwalił borsuk. – Każda rozum-

na istota stara się zasłonić swój dom. 
– Ale przecież nie pajęczyną! – skrzywiła się kuna.
– One nie są całkiem takie jak pajęczyna – wysilił się Pafnucy. – Tyl-

ko podobne. Może jak taka strasznie gruba pajęczyna, taka, na którą wej-
dzie, na przykład, mysz. Ale kot jest większy od myszy, więc też to podrze.

Wszyscy nagle zaczęli rozglądać się dookoła w poszukiwaniu pajęczyn. 
Było ich mnóstwo, ale delikatnych, pojedynczych, świeżo zrobionych przez 
pająki. Nie nadawały się do eksperymentu. Wreszcie kuna odkryła jedną 
starą dziuplę, tak spróchniałą, że nikt w niej nie mieszkał, a w wejściu do 
dziupli pajęczynę, również niezmiernie starą, grubą, bardzo trudną do po-
szarpania i podarcia. Od razu zapadło postanowienie, żeby ją wypróbować.

Zaczęły dzieci kuny, nieco już podrośnięte kunięta. Szarpnęły pazur-
kami i kawałek wierzchniej warstwy przyczepił się do nich i omotał im 
łapki. Pisnęły z urazą i odbiegły, żeby pozbyć się tego balastu, ocierając go 
o korę, gałązki i patyki. Skoczyła ku pajęczynie kuna i szarpnęła porząd-
niej, po czym również odbiegła, omotana większą ilością zdumiewająco 
mocnych nitek.

– No, jeśli fi ranki są podobne...! – krzyknęła z irytacją.
Marianna najchętniej spróbowałaby osobiście, ale wchodzenie na 

drzewa było dla niej niemożliwe.
– Pafnucy...! – zawołała niecierpliwie.
– Przecież nie było mowy, żeby na ludzkie fi ranki właził niedźwiedź – 

zauważył cierpko borsuk.
Pafnucy z  pewnością rozszarpałby pajęczynę doszczętnie jednym 

machnięciem łapą, ale nie zdążył się ruszyć, bo z głębi dziupli gniewnym 
pomrukiem odezwał się pająk.

– Hej, co się tu dzieje? Czego się czepiacie? Niszczycie mi całą robo-
tę! Ta dziupla jest dla was do niczego, kto się tu pcha?

Pafnucy się zakłopotał, bo wyjaśnianie całej sprawy pająkowi stanow-
czo przekraczało jego siły. Wtrącił się dzięcioł.

– O, dajże spokój, odremontujesz to sobie bez trudu – powiedział po-
błażliwie. – Drobiazg, kilka osób chciało sprawdzić, czy twoja pajęczyna 
jest mocna, bo już się chyba nieco zestarzała...
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– Im starsza, tym mocniejsza – przerwał mu pająk dumnie. – Wynoście 
się. Ja nikomu głowy nie zawracam, więc proszę mi dać święty spokój. 
Narobiliście mi tyle dziur, że muszę zaraz je zacząć łatać. I niech mi nikt 
nie przeszkadza!

– Bardzo przepraszamy – powiedział grzecznie Pafnucy i wszyscy wró-
cili nad jeziorko, dając spokój pajęczynom.

Marianna była prawie zupełnie zadowolona. To „prawie” psuło jej 
humor i napełniało wahaniem. Żałowała trochę, że nie może owych ludz-
kich rzeczy zobaczyć, chociaż ostatnie doświadczenia z małpą nieco ją 
zniechęciły do bezpośredniego oglądania. Kto wie, taka lampa albo fi ran-
ka mogłyby również okazać się nieznośne, podobnie jak pajęczyna, której 
ostatnie nitki kuna wciąż jeszcze miała na sobie.

– Dziwię się ludziom, że lubią coś podobnego – pomrukiwała z odrazą.
Przez ten czas pojawiło się więcej zwierząt. Nadbiegła Matylda, sios-

tra Klementyny, razem z ich najmłodszymi dziećmi, przyszedł jeden śred-
ni dzik i przydreptał jeż Ignacy. Remigiusz, trochę złośliwie, przypomniał, 
że nie wszystko jeszcze zostało wyjaśnione. 

– A zapałki? – podsunął niewinnie.
– Ach! – zdenerwowała się Marianna. – No właśnie, a zapałki? Co ten 

Pucek powiedział, że co to jest?
– Jest to podobno patyczek... – zaczął Pafnucy i zastopowało go.
Patyczki, oczywiście, znali wszyscy i nie widzieli w nich nic niezwyk-

łego. Leżało ich w lesie pełno. Kiedy jednak okazało się, że ludzki paty-
czek na jednym swoim końcu robi ogień, porzucono ten temat czym prę-
dzej. Ogień, to było zjawisko przerażające i nikt nie chciał o nim nawet 
słuchać. Tylko Marianna usiłowała dowiedzieć się, jakim sposobem ów 
ogień na patyczku wybucha, ale tego nie dało się wyjaśnić.

Pafnucy znów zaczynał odczuwać nieprzyjemną pustkę w  żołądku 
i tak intensywnie zastanawiał się, jak by tu całkowicie ułagodzić Marian-
nę, że nagle doznał czegoś w rodzaju olśnienia.

– Ależ Marianno! – zawołał. – Przecież leśniczy jest też człowiekiem! 
I ma dom! I jestem pewien, że ma w tym domu lampy i wazony, i fi ranki... 
I zapałki... I możesz zobaczyć to wszystko u leśniczego!

– Pafnucy, jesteś wielki! – krzyknęła Marianna i z radości aż fi knęła 
koziołka. – Że też mi to do głowy nie przyszło...! Jesteś po prostu nadzwy-
czajny!

– Tak – zgodził się chętnie Pafnucy. – A także chyba, wiesz, głodny... To 
znaczy myślę, że jest już pora na kolację...

– Ach...! – zawołała Marianna ze skruchą i chlupnęła do wody.
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Ponieważ za jej przykładem poszedł Łukasz, a także oba wydrzęta, ko-
lacja okazała się znacznie obfi tsza niż obiad. Później można było zastano-
wić się nad wizytą u leśniczego.

I wtedy wyszła na jaw pewna nieprzyjemność.
Mała rzeczka, która teraz zrobiła się dosyć dużą rzeką, przedzielała 

las prawie na pół. Z jednej strony było go trochę mniej, a z drugiej trochę 
więcej. To mniej, to była strona Pafnucego, borsuka, kuny, Klemensa, Kle-
mentyny, Matyldy, Kikusia, Remigiusza, jeża Ignacego i dzików. To wię-
cej, to była strona wilków, borsuka Teodora, rysicy Cytry, jelenia Gawła, 
sarenki Patrycji, łosi, także dzików i leśniczówki. Mariannie i Łukaszowi 
było wszystko jedno, żadna woda im nie przeszkadzała, chociaż Marianna 
miała dom po stronie Pafnucego, a Łukasz po stronie wilków. Nie robiło 
im to żadnej różnicy.

Kiedyś przejście przez rzeczkę nikomu nie sprawiało wielkiej trudnoś-
ci, bo w niektórych miejscach była tak płytka albo wąska, że każdy mógł 
przez nią przebrnąć, lub też przeskoczyć. Teraz przeskoczyć ją swobodnie 
mógł tylko Klemens, Klementyna natomiast, Matylda, Patrycja, a nawet 
Kikuś, musieli wybierać sobie odrobinę węższe miejsca, małe sarniątka 
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zaś nie miały prawie żadnych szans. Kuna dla siebie znalazła tylko jedno 
przejście, tam, gdzie rzeczka płynęła wartko w głębszym korycie, a wielkie 
drzewa rozciągały konary daleko nad nią. Po tych konarach mogła prze-
chodzić, ile jej się podobało, a razem z nią także wszystkie wiewiórki, cho-
ciaż przeskok z  jednej strony na drugą był troszeczkę ryzykowny. Dziki, 
które niegdyś rozdeptały brzegi tak, że woda rozlała się szeroko i płytko, 
teraz musiały zanurzać się prawie po grzbiet, a małe dziczki bały się tam-
tędy chodzić. Borsuk wody nie lubił, także jeże nie miały ochoty na kąpiel, 
a rysica Cytra wody w ogóle nie cierpiała, tak samo jak wszystkie koty. 

Komunikacja między dwiema połowami lasu stała się nagle niezmier-
nie uciążliwa.

Istniało, owszem, jedno miejsce, gdzie można było przechodzić suchą 
nogą, a  rzeka płynęła pod spodem. Była to, mianowicie, szosa. Ludzka 
szosa, po której jeździły samochody.

Nikt nie miał najmniejszej ochoty plątać się tamtędy. Nawet w nocy, 
kiedy samochodów prawie wcale nie było, woń szosy odstraszała, bo była 
obrzydliwa. Przebiegało się przez nią tylko z konieczności.

Pomysł, żeby pójść do leśniczego i obejrzeć rozmaite ludzkie rzeczy, 
spodobał się wszystkim, ale nagle okazało się, że napotyka trudności. Ma-
rianna swoją ciekawością zaraziła innych i do oglądania pchały się nie 
tylko sarenki, ale nawet borsuk. Jedynie Ignacy nie wykazywał żadnej 
ochoty na wycieczkę.

– Ludzkie domy widywałem z bliska, kiedy piłem u nich mleko – oznaj-
mił. – A co do lampy, to jedna mnie nawet przestraszyła, kiedy zaświeciła 
znienacka. Na szczęście zdążyłem uciec w cień.

Najbardziej niezadowolony z sytuacji był borsuk, który do ciekawoś-
ci nie chciał się przyznać jeszcze bardziej niż Balbina. Gdyby wyprawa 
była prosta i łatwa, mógłby spokojnie udawać, że wybiera się na zwyczaj-
ny spacer, a do leśniczego zbliża się tak tylko, przy okazji. W obliczu trud-
ności, które należało pokonać, nie mógł już udawać niczego, bo na spacer 
znacznie łatwiej mógł pójść we wszystkie inne strony. A chciał pójść właś-
nie w tę jedną.

Jego honor uratowała żona, borsukowa.
– No nie – powiedziała z wyrzutem. – Nie pójdziecie tam przecież bez 

nas! Do wsi i do ludzkich domów to co innego, ale tu jest las, leśniczy 
mieszka w lesie. Ja też chcę zobaczyć te poduszki i fi ranki, jedyna okazja, 
a dzieci to co? Niechby sobie obejrzały coś nowego.

Borsuk natychmiast skorzystał z okazji.
– W głowie ci się przewraca! – skarcił ją surowo. – Sami nie pójdziecie 

w żadnym wypadku. Musiałbym iść z wami, a wcale mi się nie chce.
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– Akurat... – mruknął pod krzakiem Remigiusz.
– Toteż miałam nadzieję, że ty też pójdziesz – powiedziała potulnie 

borsukowa. – Ostatecznie, dzieciom należy się czasem jakaś rozrywka.
– A moje dzieci to co, od macochy? – prychnęła z gałęzi kuna.
– Przecież nie przeskoczą! – pisnęła jedna wiewiórka, a pozostałe za-

chichotały.
Kuna kłapnęła w ich stronę ostrymi ząbkami i odwróciła się do Paf-

nucego.
– No więc właśnie – powiedziała żywo. – Pafnucy, wymyśl coś! Ta rze-

ka narobiła nam kłopotów!
Marianna, której powiększenie rzeki bardzo się podobało, słuchała 

tego wszystkiego trochę zaciekawiona, a  trochę zniecierpliwiona. Teraz 
nagle przypomniało jej się to, czym już wcześniej zaczynała się niepokoić, 
a o czym zapomniała, słuchając opowiadania Pafnucego i Balbiny.

– Hej! – zawołała. – Zaraz, zaraz! Podobno w górze naszej rzeki coś się 
dzieje, Łukasz mówi, że słyszał odgłosy. I mówi, że chyba ludzkie. Zanim 
wszyscy ruszymy do leśniczego... a dobrze wiecie, że ja nie lubię chodzić 
po lądzie z daleka od wody... trzeba sprawdzić, co to jest!
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Informacja, rzecz jasna, wzbudziła ogólne zainteresowanie. Łukasz 
przyświadczył, że dzisiejszego poranka słyszał odgłosy nad wodą, ale był 
zajęty, więc nie popłynął w tamtym kierunku. Nie wie, co to było. Oczywiś-
cie, należy sprawdzić.

– Pafnucy... – zaczęła Marianna.
– Opamiętaj się – napomniał ją z  gałęzi dzięcioł, który mieszkał na 

najbliższym drzewie i uczestniczył we wszystkich spotkaniach i  rozmo-
wach, chociaż nie zawsze się wtrącał. – Skoro to było nad wodą, możesz 
sama popłynąć i  sprawdzić. Albo Łukasz. To po pierwsze, a po drugie, 
mogę polecieć ja, będzie szybciej. Też mnie niepokoją ludzkie odgłosy, to 
nie wróży nic dobrego.

Zanim ktokolwiek zdążył mu odpowiedzieć, poderwał się z  gałęzi 
i furknął.

Marianna zawahała się, bo dzięcioł miał rację, w górę rzeki mogła po-
płynąć bez trudu. Wciąż jednak jeszcze opiekowała się dziećmi, a nie była 
pewna, czy należy zabierać je ze sobą. Ludzkie odgłosy zazwyczaj ozna-
czały niebezpieczeństwo, małe wydrzątko mogło się na coś zagapić i zo-
stać schwytane. Lepiej już było wysłać Łukasza.

Jednakże tak już przywykła wysyłać Pafnucego, że nie potrafi ła się 
bez niego obejść. Pafnucy opowiadał o wszystkim najporządniej i najdo-
kładniej zawsze, a tym bardziej teraz, kiedy pomagała mu Balbina. I Paf-
nucy znał najwięcej osób, i z każdym umiał się dogadać, i wszyscy go lu-
bili, i nikogo się nie bał...

– Pafnucy... – zakwiliła cieniutko.
Pafnucy zrozumiał doskonale.
– Ależ dobrze, oczywiście, że pójdę – uspokoił ją. – Razem z Balbiną. 

Mam nadzieję, że później...
– Och, oczywiście, że przez cały czas będę łowiła ryby! – zawołała 

uszczęśliwiona Marianna, która również zrozumiała doskonale. – Dzieci 
też! Dzieci, do roboty...!

– Ale niech on zaczeka chwileczkę – poprosiła nerwowo Klementyna. 
– Najpierw niech wróci dzięcioł i powie, co widział. 

– My byśmy też tam mogły skoczyć dość szybko, ale jeśli tam są obcy 
ludzie, ja się boję – usprawiedliwiła się Matylda. – Nie boimy się tylko 
leś niczego, wszystkich innych tak.

– Toteż was nikt nie wysyła – mruknął Remigiusz.
Marianna zgodziła się zaczekać. Nie trwało to długo, Balbina z Paf-

nucym zdążyli zaledwie wygrzebać sobie kilka kłączy na deser, kiedy nad 
nimi furknęło i dzięcioł usiadł na swojej gałęzi.

– No i co? – spytali wszyscy równocześnie.
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Dzięcioł pokręcił głową ostrzegawczo.
– Nie jest dobrze – westchnął. – Całkiem blisko, tuż zaraz za zakrętem, 

tam, gdzie są twarde brzegi, rzeczywiście są ludzie i coś robią.
– Jacy ludzie? – zaniepokoiła się kuna.
– Co robią? – spytała chciwie Marianna.
– Nie wiem – odparł dzięcioł. – W każdym razie razem z nimi jest leś-

niczy, więc jakaś nadzieja zostaje. 
– Powiedz dokładnie, co który z nich robił! – zażądała Marianna.
– Ile jest tych ludzi? – spytał ponuro borsuk. – Czy to wycieczka?
– Chyba nie – odparł dzięcioł. – O wycieczkach dużo się nasłuchałem 

od różnych ptaków, to jest coś innego. Ich jest mniej, trzy sztuki i leśniczy 
czwarty. Leśniczy i jeden człowiek oglądali drzewo. Duże i grube, ale ja 
wiem, że w środku trochę spróchniałe, lada rok zamieszkają tam dosko-
nałe korniki. Drugi człowiek kopał, nie rękami, tylko łopatą, to jest taka 
rzecz do kopania, kopał brzeg tuż nad wodą. A trzeci człowiek chodził tam 
i z powrotem, od rzeki do drzewa i od drzewa do rzeki. Dużymi krokami.

– Jak dużymi krokami? – zainteresował się Pafnucy. – Tak?
I wielkimi krokami pomaszerował kawałek.
– Mniej więcej tak – powiedział dzięcioł. – A  potem się zatrzymał 

i o czymś rozmawiali, leśniczy i dwóch ludzi. Niestety, nie wiem o czym. 
To wszystko.

– To co to ma znaczyć? – spytała Marianna.
Nikt nie umiał na jej pytanie odpowiedzieć. Remigiusz westchnął 

ciężko.
– Widzę, że będę musiał zająć się tym osobiście – rzekł z niechęcią. – 

Trudno, pójdę tam. Ale nie liczcie na to, że zaraz wrócę z wiadomościami, 
bo mam to miejsce po drodze do domu, więc od razu pójdę do siebie. Jeś-
li się czegoś dowiem, powtórzę wam jutro. Cześć!

Marianna chciała zaprotestować, ale Remigiusz tylko machnął ogonem 
i znikł w zaroślach. Pozazdrościła mu okropnie, że zna ludzką mowę, nie 
zdążyła już jednakże nikogo za nim wysłać. Ponadto znalazła się w rozter-
ce, bo tam działy się dziwne rzeczy, a tu wszyscy wybierali się do leśnicze-
go i nie wiadomo było, jak to załatwić. Nie miała ochoty iść do leśniczówki 
samotnie, wolała mieć towarzystwo. Tak sobie, na wszelki wypadek.

Jej chęci i pragnienia były tak silne, że wpadła na pomysł.
– Pafnucy – powiedziała delikatnie. – Mnie się wydaje... Wiesz... Prze-

cież wy obydwoje, ty i Balbina... No wiesz... Możecie przechodzić przez 
rzeczkę w każdym miejscu...?

– No, owszem – odparł Pafnucy, lekko zdziwiony. – Właściwie w każ-
dym. Brzegi są płytkie, a ten głębszy środek możemy przepłynąć.
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– Przy tym upale wykąpię się nawet dość chętnie – powiedziała Bal-
bina ochoczo.

– One mogą przeskoczyć – zaczęła swój dalszy ciąg Marianna, spoglą-
dając na sarny, ale Klementyna przerwała jej od razu.

– O, nie, nasze tegoroczne dzieci są jeszcze małe!
– A nawet Perełka i Bobik mają z tym kłopoty – poparła ją Matylda.
– Ale nie musimy pchać się do leśniczówki tędy – mówiła dalej Kle-

mentyna. – Możemy iść dookoła, tam, gdzie mieszka Remigiusz, i jeszcze 
trochę dalej, za drugie jeziorko, bo tam jest mostek. Ludzie przez niego 
przechodzą i leśniczy przejeżdża, ale w nocy panuje spokój. Nasze dzieci 
też mogą przejść tamtędy.

– Ale to przecież potwornie daleko! – wykrzyknęła kuna. 
– Nam się nie śpieszy – powiedziała Matylda. – Poza tym biegamy ra-

czej szybko, więc na jutro z pewnością zdążymy. Mogłybyśmy też iść przez 
szosę, ale tego nie lubimy BARDZO. Pójdziemy dookoła.

W tym momencie zaszeleściły krzaki i pojawiły się dwie dziczyce, Le-
okadia z Eufrozyną, wiodąc ze sobą wszystkie swoje dzieci, które już nie-
źle podrosły i przestały być pasiaste. Dzieci z wielkim zapałem, popycha-
jąc się i pokwikując, popędziły do miejsca zarośniętego gęsto tatarakiem 
ze wspaniałymi, słodkimi kłączami, a obie lochy przywitały się z całym to-
warzystwem.

– Przyszłyśmy, bo sroka powiedziała, że robicie coś niezwykłego – 
oznajmiła Leokadia. – Dzieci już zaczynają same sobie dawać radę, więc 
możemy trochę odetchnąć i poszukać odrobiny rozrywki. Podobno ludzie 
przyszli i mają kołderki. Nie rozumiem, co to znaczy, ale może jest to coś 
ciekawego?

– Coś podobnego! – wykrzyknął dzięcioł. – A ja się dziwiłem, że jej nie 
ma! Cóż za bredni ta sroka wam nagadała?

– A co? – zmartwiła się Eufrozyna. – Nie ma żadnej niezwykłości?
– Ależ jest, jest! – zawołała żywo Marianna i z przejęcia chlupnęła do 

wody.
Zanim wyłoniła się z  powrotem ze średnią rybą, kuna, borsukowa 

i Balbina zdążyły wyjaśnić dzikom, że ludzie to co innego, a kołderka co 
innego, i w ogóle nie chodzi o kołderkę, tylko o fi ranki, przez które pająk 
się na nich śmiertelnie obraził. Leokadia i Eufrozyna zrozumiały z tego 
jeszcze mniej. Marianna oznajmiła, że problem leży w sposobach przeby-
cia rzeki, co ogłuszyło je do reszty, bo wiedziały doskonale, że dla wydry 
żadna rzeka nie stanowi najmniejszego problemu.

W  wyjaśnieniach wzięli wreszcie udział Pafnucy, Łukasz i  borsuk 
i obie dziczyce pojęły sprawę. 
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– To znaczy, że sroka poplątała wszystko – powiedziała Leokadia. – 
Wiecie, że to coś okropnego, w ani jedno słowo tej plotkarki nie można 
wierzyć! Czy ktoś nie mógłby jej trochę przetrzepać?

– Gdzie ona w ogóle jest? – spytała groźnie Eufrozyna. – Ja bym jej po-
wiedziała parę słów do słuchu!

Sroka przezornie trzymała się z  daleka, sama nieco zakłopotana 
swoją pomyłką. Pofrunęła w  las, usłyszawszy tylko informację Łukasza 
o ludzkich odgłosach i pierwsze objaśnienia Pafnucego na temat podusz-
ki i kołderki, i całą resztę dorobiła już sobie dowolnie. Postanowiła nie 
pokazywać się wcześniej niż jutro.

Eufrozyna i Leokadia od razu zgłosiły chęć oglądania ludzkich rzeczy 
w leśniczówce. Nikomu w lesie dotychczas nie przychodziło to do głowy, 
ale wizyta małpy i opowieści Pafnucego zaciekawiły wszystkich.

– O, z nami nie będzie kłopotu – powiedziała Leokadia. – Pójdziemy 
przez mostek na szosie, oczywiście w nocy. Ludzie na nasz widok trochę 
się przestraszają, przeprowadzimy dzieci bez żadnego trudu. Nie ma oba-
wy. Chyba nawet wyruszymy od razu, bo po drodze będziemy jeść kolację.

– Zatem spotykamy się jutro w pobliżu leśniczówki? – upewniła się 
Eufrozyna. 
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