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4. Piknik

P

ewnego pięknego dnia, kiedy wiosna nadrobiła już swoje wszystkie opóźnienia, niedźwiedź Pafnucy bez pośpiechu maszerował
przez las. Odbył właśnie bardzo, ale to bardzo długi spacer, ponieważ był z wizytą u bobrów. Widział siedzibę bobrów pierwszy raz. Nigdy
przedtem u bobrów nie bywał, mieszkały one bowiem w zupełnie innej
części lasu, na samym końcu, tam, gdzie leśna rzeczka już wypływała na
łąki, ugory i moczary.
Bobry zrobiły sobie z tej rzeczki całe wielkie jezioro. Wybudowały
tamę z konarów, gałęzi, patyków i ziemi, nie pozwoliły płynąć rzeczce swobodnie dalej, tylko zmusiły ją do rozlania się szeroko i w wodzie wybudowały sobie domy. Pafnucemu bardzo podobały się i jezioro, i tama, i bobry.
Zaprzyjaźnił się z nimi na zawsze. Obejrzał wszystko z największą dokładnością, a teraz wracał, żeby o tym, co widział, opowiedzieć Mariannie.
Po drodze oczywiście pożywiał się różnymi roślinami, korzeniami,
kłączami i w ogóle wszystkim, co mu wpadło pod rękę. Poziomek, które bardzo lubił, jeszcze nie było, ale pokazywały się już pierwsze grzyby,
które wynajdywał i zjadał z przyjemnością. Nie śpieszył się, jego spacer
trwał zatem bardzo długo i dotarł nad jeziorko Marianny dopiero trzeciego dnia.
Wydra Marianna już na niego czekała.
– No, nareszcie! – zawołała, kiedy Pafnucy wyszedł z lasu. – Myślałam,
że wrócisz wczoraj, i nawet zaczęłam łowić ryby dla ciebie, ale wieczorem musiałam je sama zjeść, żeby się nie zepsuły. Najadłam się za bardzo
i o mało nie pękłam!
– Bardzo cię przepraszam za spóźnienie, ale po drodze spotkałem
dosyć dużo dobrych rzeczy i nie mogłem ich tak zostawić – usprawiedliwił się Pafnucy. – Ale już jestem i zaraz ci wszystko opowiem. Szkoda, że
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trochę tych ryb nie zostawiłaś, bo ja lubię takie… no, może niezupełnie
zepsute, ale nie całkiem zupełnie świeże…
– Dobrze, następnym razem, jak gdzieś znikniesz, zrobię ci tę przyjemność – obiecała Marianna trochę niecierpliwie. – Teraz mów prędko, bo ja
też mam coś do powiedzenia.
Pafnucy popatrzył na nią z lekkim wyrzutem. Nie mógł mówić prędko.
Chwilami nie mógł mówić nawet powoli, bo świeże ryby smakowały mu
również ogromnie, a po tak długim spacerze musiał przecież zjeść coś solidnego. Marianna, zaledwie go zobaczyła, w kilka chwil zdążyła postarać
się o cały podwieczorek.
– Bęgę mówył – powiedział Pafnucy i przełknął – pomiędzy jedną rybą
a drugą.
– Nie wiem, czy to wytrzymam – powiedziała Marianna. – Ale nie mam
cierpliwości czekać, aż zjesz do końca. Więc dobrze, spróbuję zrozumieć.
– One mają domy w wielkim jeziorze – zaczął opowiadać Pafnucy. –
I chychkie chechka chą kok choką…
– Proszę? – spytała cierpko Marianna. – Miałam nadzieję, że zastosujesz odwrotną proporcję. Więcej bez ryby, a mniej z rybą.
– Wszystkie wejścia są pod wodą – powiedział szybko Pafnucy. – Bałgo
chlapą ogomamy.
Marianna plusnęła do wody, ochłodziła swoje zdenerwowanie i wyszła na brzeg spokojniejsza.
– Nie – powiedziała. – Jednak tego nie zniosę. Co to jest ogo mamy?
– Ogonami – wyjaśnił Pafnucy. – Bardzo cię przepraszam, ale to jest
kake gobłe…
– Takie dobre – przetłumaczyła sobie Marianna. – Bardzo głodny nie
jesteś, skoro jadłeś przez całą drogę. Ten podwieczorek też się kiedyś
skończy. Więcej na razie nie wyłowię, powstrzymam się, bo naprawdę jestem ciekawa, jak tam u nich wygląda. Możliwe nawet, że kiedyś sama popłynę i zobaczę.
Pafnucy wreszcie zjadł wszystkie wyłowione ryby, odsapnął i zaczął opowiadać porządnie. Marianna wysłuchała do końca, a potem westchnęła.
– I nic nie mówiły na temat wody? – spytała.
– Na temat wody? – zdziwił się Pafnucy. – Nie, woda po prostu była.
A co?
Marianna znów westchnęła.
– Przez ten czas, kiedy cię tu nie było, chyba przypłynęło trochę czegoś niedobrego – powiedziała. – Takie miałam wrażenie, że przyszła
smuga podejrzanej wody. Myślałam, że może mi się tylko wydaje, ale potem przyszła druga taka smuga. Nie wiem, co to znaczy.
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Pafnucy przestał obgryzać gałązkę i popatrzył na Mariannę.
– Jakiej podejrzanej wody? – zapytał.
– Nie wiem – odparła trochę nerwowo Marianna. – Nie umiem ci tego
wytłumaczyć. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam, ale było to dość
obrzydliwe.
– A skąd przyszło? – spytał Pafnucy.
– Skądś – powiedziała Marianna. – Z tamtego miejsca, z którego ta
woda płynie. Wszystko przychodzi stamtąd razem z wodą i nic nie płynie
odwrotnie, z wyjątkiem ryb. To też przypłynęło stamtąd.
– A co to było? – spytał Pafnucy.
– Przecież ci mówię, że nie wiem! – zdenerwowała się Marianna.
Pafnucy zastanawiał się przez chwilę.
– A teraz to jest? – zapytał.
– Nie – odparła Marianna. – Teraz nie ma. Jakoś znikło. Myślałam, że
może popłynęło do bobrów.
Pafnucy pokręcił głową i znów zaczął obgryzać gałązkę na deser.
– Na ten temat bobry nic nie mówiły – powiedział. – Ale może jeszcze
to coś przypłynie i wtedy je obejrzymy.
– Mam nadzieję, że NIE przypłynie – powiedziała Marianna z wielkim
naciskiem.
Zaraz następnego dnia przed południem do Pafnucego przyfrunęła
zięba i oznajmiła, że Marianna go wzywa. Pafnucy akurat był ogromnie
zajęty. Od kilku już dni panowała piękna pogoda i wiadomo było, że ta
piękna pogoda jeszcze potrwa, zdecydował się zatem zjeść trochę miodu.
Pszczoły latały, pracowały i zrobiły już sobie wielki zapas. Pafnucy postanowił podzielić się z nimi tym zapasem, ponieważ doskonale wiedział, że
bardzo szybko zrobią sobie trzy razy tyle.
Wdrapał się na drzewo, gdzie pszczoły miały wielką dziuplę, całą wypełnioną plastrami z miodem, sięgnął łapą do środka i wygrzebał sobie
dwa olbrzymie plastry. Pszczoły rozzłościły się okropnie, chociaż utrata
plastrów w niczym im nie szkodziła. Nie lubiły jednak oddawać swojego
miodu nikomu i brzęczały wokół Pafnucego jak szalone, usiłując go użądlić. Pafnucy nie przejmował się tym zbytnio, bo grubej, niedźwiedziej skóry nie przebijały żadne żądła. Zsunął się z drzewa razem ze zdobytymi
plastrami i oddalił pośpiesznie, żeby zjeść miód w spokoju i żeby pszczoły
już go nie widziały przy jedzeniu. Nie chciał im robić dodatkowej przykrości.
– Dajcie spokój, dajcie spokój – pomrukiwał. – Przecież wziąłem tylko
trochę, a macie tam tego dosyć nawet dla dziesięciu niedźwiedzi. Nawet
nie zauważycie ubytku.
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Pszczoły nie chciały z nim rozmawiać i tylko brzęczały wściekle. Po
chwili jednak zaniechały pogoni.
– Trzeba przyznać, że on zachowuje się dość przyzwoicie – wybzyknęła jedna do drugiej. – Nie zabiera nam miodu zbyt często, najwyżej dwa
razy do roku.
– I nie robi nam bałaganu – odbzyknęła druga. – Bierze z wierzchu. No
trudno, niech już będzie. Wracajmy do pracy.
Machnęły ręką na Pafnucego i poleciały szukać wiosennych kwiatów.
Pafnucy usiadł spokojnie na mchu i z zachwytem pożarł miód razem
z całym woskiem, z którego zrobione były plastry. Mlaskał przy tym i ćlamał, aż się rozlegało wokół. Wiedział, że mlaskanie i ćlamanie przy jedzeniu jest objawem złego wychowania, ale miód smakował mu tak bardzo,
że nie mógł się powstrzymać. Miód był świeży, płynny, plastry nim ociekały, kapał Pafnucemu na futro i na mech obok. Pafnucy zjadł plastry, starannie pooblizywał palce i zaczął zlizywać resztki z siebie. Cały był oblepiony słodkim, smakowitym, pachnącym deserem.
Przy tym lizaniu zastała go zięba.
– Marianna chce, żebyś do niej zaraz przyszedł – powiedziała, przyglądając się jego wysiłkom. – Jest bardzo zdenerwowana.
Pafnucemu, nie wiadomo jakim sposobem, miód nakapał aż na plecy. Wykręcał się teraz, próbując dosięgnąć tego miejsca językiem. Do łap
przylepiły mu się suche listki i patyki.
– Mówię do ciebie – powiedziała zięba. – Marianna cię woła. Czy ogłuchłeś?
– Tak – powiedział Pafnucy. – To znaczy, nie. Zaraz idę. Dziękuję ci
bardzo.
Oblizał jeszcze mech, na który też nakapało, i pomaszerował do Marianny. Ciągle się lepił i przyczepiały się do niego różne śmietki.
– Przypłynęło! – krzyknęła Marianna na jego widok. – Było w tym miejscu, gdzie rzeczka robi w jeziorze prąd! Obrzydliwe!
Pafnucy podszedł bliżej i usiadł nad brzegiem.
– Czy mógłbym to powąchać? – zapytał.
– Powąchać! – prychnęła Marianna, po czym przyjrzała się niedźwiedziowi. – Cała woda tym cuchnie! Jak ty wyglądasz? Czy się tarzałeś
w śmietniku?
– Nie – powiedział Pafnucy. – Ale jadłem miód. I nie wiem dlaczego,
ale teraz wszystko się do mnie przyczepia. Może te rzeczy też lubią miód?
– Lubią się przyczepiać, to pewne – powiedziała Marianna. – Widzę,
że jadłeś ten miód całym sobą. Powinieneś się umyć.
– W wodzie? – zainteresował się Pafnucy.
10

Pafnucy_KSIAZKA_2.indd 10

2012-05-08 13:06:35

– A w czym? Pewnie, że w wodzie! Wejdź do jeziorka i umyj się porządnie, bo mnie ten widok denerwuje. Wszędzie jesteś upstrzony. Nie mogę
spokojnie rozmawiać, jak mi tu siedzi nad głową pół lasu!
Pafnucy lubił wodę i nie miał nic przeciwko kąpieli. Trochę mu było
żal resztek słodyczy, którą wolałby zlizać z siebie, ale nadmierne lepienie
jednak przeszkadzało. Przy okazji próbował odnaleźć to coś, o czym mówiła Marianna, trochę wody wypił i nawet usiłował wąchać, ale po tym wąchaniu musiał bardzo kichać i parskać. Wyszedł wreszcie na brzeg i potrząsnął futrem, żeby zaczęło wysychać.
– Nic nie poczułem – powiedział do Marianny. – Spróbowałem tej
wody, ale wydaje mi się zwyczajna.
– Nie masz takiego wyczucia jak ja – powiedziała Marianna i wyciągnęła się na trawie obok niego. – A poza tym, ta obrzydliwa smuga płynie
tam dalej, gdzie jest największy prąd. Po całym jeziorze jeszcze się, na
szczęście, nie rozeszła. Ale nie wiem, co to może być, i bardzo się niepokoję.
Pafnucy zmartwił się niepokojem Marianny i ze zmartwienia poczuł
się jakby odrobinę głodny. Odchrząknął niepewnie.
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– Wiesz, po tej kąpieli mam takie wrażenie, że chyba mógłbym coś
zjeść – powiedział nieśmiało. – Taką małą przekąskę…
– Rzeczywiście, z tego zdenerwowania zapomniałam o rybach dla ciebie – przyznała Marianna. Zerwała się z trawy i chlupnęła do wody.
Wypłynęła prawie natychmiast, zdenerwowana jeszcze bardziej, z jedną małą rybką. Rzuciła ją w pewnym oddaleniu od Pafnucego.
– Spójrz! – wykrzyknęła ze zgrozą. – Widzisz? Zdechła ryba! To zły
znak!
Pafnucy nie wiedział, co na to odpowiedzieć, więc tylko popatrzył na
nią pytająco.
– Zobaczyłam ją właśnie w prądzie – mówiła Marianna. – Płynęła
stamtąd. Słuchaj, Pafnucy, ja się znam na wodzie, to już nie są żadne żarty, tylko poważna sprawa. Coś złego dzieje się z rzeką gdzieś bliżej źródła.
Nie wiem, co robić.
Pafnucy podniósł się z miejsca. Podszedł do zdechłej ryby, obwąchał
ją, zawahał się, po czym ją zjadł. Taki sposób badania wydał mu się najlepszy.
– Nie jedz tego, brzuch cię może rozboleć! – krzyknęła Marianna, ale
już było za późno.
– Nic nie czuję – powiedział Pafnucy w pierwszej chwili, ale potem
się zastanowił. – Wiesz, może i rzeczywiście ona miała jakiś odrobinę inny
smak. Nie najlepszy, to prawda.
Marianna zanurkowała, wyłowiła i podała mu dwie następne ryby.
Pafnucy szybko przeprowadził badanie.
– Te były normalne – oznajmił. – Bardzo dobre.
– Tamta dostała się w smugę trucizny – powiedziała Marianna posępnie. – Teraz już jestem pewna, że to jakaś trucizna. Płynie wodą cały czas.
Pafnucy, proszę cię…
– Wiem – przerwał jej Pafnucy. – Pewnie byś chciała, żebym tam poszedł i zobaczył.
– Dziękuję ci bardzo, właśnie tego bym chciała – powiedziała Marianna. – Kawałek możemy pójść razem, ja wodą, a ty lądem. Sama sprawdzę,
jak to wygląda w rzece.
Zsunęła się do jeziora i popłynęła przy brzegu, a Pafnucy ruszył w tę
samą stronę po ziemi. Obszedł całe pół jeziorka, aż dotarł do miejsca,
gdzie wpływała do niego rzeczka. Rosły tam różne trzciny i było bardzo
grząsko. Wykorzystał okazję i szybko wygrzebał sobie kilka soczystych kłączy, ale nie mógł już iść przy samej wodzie.
– Ja przepłynę, a ty obejdź lasem – poradziła Marianna. – Spotkamy
się tam dalej, gdzie już nie będzie tych roślin, tylko sama woda.
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Kiedy Pafnucy, uczyniwszy wielki krąg, dotarł znów do brzegu, Marianna już na niego czekała. Była zdenerwowana i zaniepokojona w najwyższym stopniu.
– Ledwo tu dopłynęłam – powiedziała. – Przez chwilę znalazłam się
w czymś, po prostu, okropnym. Musiałam zamknąć oczy i zatkać nos, dziwię się, że mi nie zaszkodziło. Ale okazuje się, że jest tak, jak mówiłam, ta
trucizna przypłynęła rzeką od źródła. Z tym że już nie płynie, sprawdziłam. To była taka fala, skończyła się i teraz płynie czysta woda. Widziałam
jeszcze jedną zdechłą rybę.
– I..? – powiedział z zainteresowaniem Pafnucy.
– I zostawiłam ją, niech sobie płynie dalej. Nie będziesz jadł takich
świństw, bo się rozchorujesz.
Pafnucy westchnął, ale westchnieniem malutkim i ukrytym. W gruncie rzeczy Marianna miała rację, podejrzanych obrzydliwości jadać nie
należało.
– I co teraz? – spytał.
Marianna zawahała się.
– Nie wiem – wyznała. – Pojęcia nie mam. Gdyby to jeszcze płynęło,
można by pójść i zobaczyć, gdzie się zaczyna. Ale już nie płynie, więc nie
13
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ma na co patrzeć. Może wobec tego wracajmy. Mam wielką nadzieję, że
było to chwilowe.
Ale nazajutrz okazało się, że nie było to chwilowe. Kiedy Pafnucy
przyszedł na śniadanie, Marianna siedziała na brzegu, prawie płacząc ze
zdenerwowania, niepokoju i wściekłości. Tajemnicza trucizna znów płynęła przez jeziorko, znów pojawiły się w niej dwie zdechłe ryby i, co najgorsze, odrobina tego czegoś wstrętnego zatrzymała się w jednym miejscu
przy brzegu.
– Jeżeli to będzie tak przypływało codziennie, w ogóle nie wyobrażam sobie, co zrobię – powiedziała zrozpaczona wydra. – Będzie się tego
zatrzymywało coraz więcej i więcej. Jeszcze płynie. Pafnucy, błagam cię,
przejdź wzdłuż tej rzeczki i zobacz, co się tam dzieje. Idź najdalej, jak
możesz, potem mi powiesz, co widziałeś. Tylko wróć przed wieczorem, bo
spać nie będę mogła!
Pafnucy zjadł dwie świeże, doskonałe ryby i powędrował w górę rzeczki, pod prąd. Przyglądał się pilnie wszystkiemu, a z największą dokładnością oglądał brzegi. Nic się na nich nie działo. W jednym miejscu ogromny
jeleń Klemens pił wodę. Pafnucy oczywiście znał Klemensa.
– Witaj – powiedział. – Jak ci ta woda smakuje?
– Woda jak woda – odparł Klemens. – Przez chwilę miałem wrażenie,
że się pogorszyła, ale widzę, że nie, wydawało mi się tylko. A co…?
– Nic – odparł Pafnucy. – Marianna bardzo narzekała.
– Och, Marianna! – powiedział Klemens. – Ona jest szczególnie wrażliwa. Zauważy różnicę tam, gdzie dla mnie wcale jej nie będzie. Może, po
wiosennych roztopach, coś tam wpadło do rzeki.
– Właśnie idę sprawdzić – powiedział Pafnucy.
– Powodzenia! – zawołał Klemens, skoczył w las i zniknął.
Pafnucy poszedł dalej.
W jednym miejscu od rzeczki odsączała się malusieńka struga, przepływała kawałeczek i tworzyła bagnisty stawek. Rosło tam mnóstwo tataraku i siedziały dziki. Uprzejmie poczęstowały Pafnucego kłączami i ślimakami i porozmawiały z nim o obawach Marianny. Niczego, jak dotąd,
nie zauważyły, ale bardzo pochwalały zamiar pójścia i popatrzenia.
– Jeżeli pójdziesz jeszcze dalej – powiedziały do Pafnucego – jeszcze
dalej i jeszcze dalej, bardzo daleko, dojdziesz w końcu do ludzi.
Pafnucy nie przestraszył się możliwością dojścia do ludzi.
– I co? – spytał. – Co ci ludzie tam robią?
– Mieszkają – odparły dziki. – I hodują taką doskonałą rzecz, to się
nazywa kartofle. Wygrzebuje się to z ziemi. Ludzie sobie tego nie życzą,
awanturują się, lecą i wrzeszczą, nie wiadomo dlaczego, bo mają tego
14
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mnóstwo. I są tam takie miejsca, gdzie układają inne bardzo dobre rzeczy. Takie do jedzenia. Dlatego tak dobrze wiemy, że oni tam są.
– Czy dojdę do nich po południu? – spytał Pafnucy.
– O, nie! – odparły dziki. – Chyba że pędziłbyś z całych sił. Tak zwyczajnie dojdziesz do nich dopiero w nocy. Ale to nawet lepiej, w nocy oni śpią
i można spokojnie szukać tych rzeczy do jedzenia.
– Nie mogę się teraz zajmować jedzeniem! – westchnął Pafnucy. – Muszę patrzeć, a przed nocą muszę wrócić do Marianny. Do widzenia na razie. Dziękuję za poczęstunek.
– Nie ma za co – powiedziały grzecznie dziki i pogrążyły się w błocie.
Dalej Pafnucy zobaczył wodnego szczura i porozmawiał z nim przez
chwilę, ale wodny szczur był nietowarzyski, więc odpowiedzi na pytania
wyburkiwał krótko i niechętnie. Potem Pafnucy znalazł miejsce, gdzie
do rzeczki wpadał cieniutki strumyczek i poszedł wzdłuż strumyczka,
żeby obejrzeć źródełko. Źródełko było blisko, ale przy źródełku wywęszył
wspaniałe, tłuste pędraki i te pędraki koniecznie należało zjeść. Potem,
po drugiej stronie strumyczka, Pafnucy znalazł grzyby, a potem okazało
się, że już jest dawno po południu i dalej iść nie można.
Przyjrzał się jeszcze raz dokładnie brzegom rzeczki i zawrócił do Marianny.

– Później już nie płynęło, a teraz zaczęło na nowo – powiedziała nazajutrz rano Marianna bliska płaczu. – Widzę, że szczur wodny mówi to
samo, o ile powtórzyłeś mi porządnie. Płynie rano, a potem przestaje,
z tym że płynie tego coraz więcej.
– Ale do tego miejsca, gdzie byłem, nic tego nie robi – powiedział
zmartwiony Pafnucy. – Nic zupełnie nie było podejrzanego.
– No więc musisz iść dalej! – zadecydowała Marianna. – Zaczynam
mieć w ogóle okropne przeczucia. Jeżeli tam są ludzie…
– Dziki mówiły, że są – przerwał Pafnucy.
– No więc właśnie. Zaczynam przypuszczać, że ci potworni ludzie robią nam coś złego na odległość. Pafnucy, trudno, musisz sprawdzić!
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– Ale nie zdążę wrócić przed wieczorem – zastrzegał się Pafnucy.
– Dobrze, poczekam – zgodziła się ponuro Marianna. – Jeżeli będziemy wiedzieli, co się dzieje, może się temu jakoś zaradzi. Idź zaraz i wróć
jutro. Czekaj, zjedz przedtem porządne śniadanie, żebyś nie musiał zatrzymywać się po drodze. Trochę żywych ryb jeszcze ocalało.
Porządnie najedzony Pafnucy, szybciej niż poprzedniego dnia, dotarł
do cienkiego strumyczka i pomaszerował dalej.
Wyprawa podobała mu się ogromnie. Gdyby nie zmartwienie Marianny, czułby się zupełnie zadowolony. Ciekawiło go bardzo, gdzie się ta ich
znajoma rzeczka zaczyna, i miał wielką ochotę znaleźć jej źródło. Nigdy
jeszcze dotychczas nie chodził w tamtą stronę i sam się nawet zaczął zastanawiać, dlaczego. Po namyśle przypomniał sobie, że po prostu miał za
mało czasu, bo ciągle trzeba było chodzić w inne strony, i ucieszył się, że
teraz może wykorzystać okazję.
Dawno już zapadł wieczór, kiedy wciąż wędrujący brzegiem Pafnucy poczuł z daleka jakieś obce zapachy. Czuł już coś podobnego i odgadł,
że takie zapachy pochodzą od ludzi. Było zupełnie ciemno, a chociaż widział w ciemnościach całkiem dobrze, to jednak wolał oglądać wszystko
w świetle dziennym. Postanowił zatem poczekać do rana, a przez ten czas
poszukać sobie jakichś drobiazgów na kolację.
Zaledwie się rozwidniło, Pafnucy ruszył w kierunku ludzkich woni
i wkrótce dotarł do skraju lasu. Usiadł pod drzewem i zaczął się przyglądać.
Najpierw dokładnie obejrzał rzeczkę. Nie była to już rzeczka, tylko
jeziorko, niewielkie, znacznie mniejsze od jeziorka Marianny, ale bardzo ładne. Z jednej strony otaczał je las, a z drugiej łąka. Na łące, blisko
wody, rosły kępy wielkich olch. Za łąką widać było drogę, a za drogą stały
ludzkie domy.
Pafnucy wiedział, że są to ludzkie domy, ponieważ takie same oglądał
za łąką z innej strony lasu, gdzie pokazywał mu wszystko jego przyjaciel,
pies Pucek. Wiedział także, że ludzka droga jest szosą, szosę bowiem również widywał. Przyjrzał się porządnie jeziorku, z którego wypływała leśna
rzeczka, i postanowił najpierw obejść je dookoła, a potem dopiero zająć
się całą resztą.
O tak wczesnej porze ludzie jeszcze spali i nie było widać ani jednej
osoby. Pafnucy zatem ruszył wokół wody nie przez las, tylko po łące. Patrzył pilnie i węszył jeszcze pilniej.
– Tu przychodzi tych ludzi najwięcej – mamrotał do siebie, żeby dokładnie zapamiętać. – Siedzą długo. I przyprowadzają ze sobą te swoje
obrzydliwie cuchnące potwory, które pędzą po szosie. Potwory też długo siedzą. Fu, ohydny zapach! Trawa też tego nie wytrzymuje, rośnie tu
16

Pafnucy_KSIAZKA_2.indd 16

2012-05-08 13:06:38

Pafnucy_KSIAZKA_2.indd 17

2012-05-08 13:06:38

o wiele gorzej niż w lesie. Przyprowadzają potwory do samej wody. Pewnie one chcą pić…
Jeziorko było małe, więc obszedł je szybko. Z drugiej strony ujrzał
dalszy ciąg rzeczki, która robiła tu wielki zakręt i znów znikała w lesie.
Pafnucy nie znał się na prądach wodnych, ale tajemniczym sposobem
wiedział, że rzeczka płynie tutaj od lasu do jeziorka, odwrotnie niż z tamtej pierwszej strony
– Nasza rzeczka płynie z lasu – mówił do siebie. – Robi jeziorko przy
ludzkiej drodze i znów płynie do lasu. Jej początek jest gdzieś dalej,
w tamtym dalszym ciągu lasu…
Przez chwilę wahał się, co zrobić, iść dalej w las w górę rzeczki czy
dokładniej obejrzeć to ludzkie miejsce, rzeczka bowiem płynęła cały czas
i nie było obaw, że ucieknie. Zawrócił, znów obszedł jeziorko łąką i spotkał lisa Remigiusza.
– Cześć, Pafnucy! – zawołał zdumiony Remigiusz. – Co tu robisz? To
nie jest miejsce dla ciebie, skąd się tu wziąłeś?
– Witaj, Remigiuszu – powiedział Pafnucy i odsapnął. – Nie wiem, co
robię. Chyba szukam tego czegoś, co przeszkadza Mariannie.
– Co takiego? – zdziwił się Remigiusz. – Tu ma być coś, co przeszkadza
Mariannie?
– Tak – powiedział Pafnucy. – To znaczy, nie wiem. To przypływa wodą.
Usiadł na trawie i opowiedział Remigiuszowi wszystko po kolei. Remigiusz słuchał i powoli przestawał być zdziwiony. Na końcu pokiwał głową.
– No oczywiście – powiedział. – Marianna dobrze zgadła. Chyba wiem,
co to jest.
Pafnucy nie dziwił się wcale, tylko bardzo ucieszył.
– Co ty powiesz? – rzekł uradowany. – Mam nadzieję, że mi to powiesz?
– Owszem, chętnie – powiedział Remigiusz, nieco zakłopotany. – Nie
wiem tylko, czy uda mi się dobrze ci to wyjaśnić. Ale jeśli trochę poczekamy, możliwe, że sam zobaczysz.
– Trochę spróbuj powiedzieć od razu – zaproponował Pafnucy, ponieważ poczuł się zaciekawiony.
Remigiusz usiadł wygodniej.
– No więc tak – powiedział. – Ludzie mają te swoje wielkie, hałaśliwe,
cuchnące potwory, którym włażą do brzucha. Wiesz o nich, prawda?
Pafnucy kiwnął głową. Widział już samochody na tamtej drugiej szosie.
– Przyjeżdżają tu razem z nimi – mówił dalej Remigiusz. – Tu, na tę
łąkę. Palą ogień. Do ognia wtykają różne rzeczy, które potem zjadają.
Owszem, przyznaję, pachnie to apetycznie i nawet jest smaczne. Ale to
nie od tego robi się świństwo w wodzie.
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– Tylko od czego? – spytał Pafnucy i przełknął ślinkę, bo na myśl
o smacznych rzeczach nagle wyraźnie poczuł, że kolację jadł lekką, a śniadania nie jadł wcale.
– Od potworów – powiedział Remigiusz. – Wyobraź sobie, robią coś
takiego… No, przyprowadzają je bardzo blisko do tego stawu, oblewają
wodą i rozmazują po nich coś straszliwie ohydnego. Tego się robi strasznie dużo, a wygląda to trochę jak piana w czasie powodzi. Więc znów leją
mnóstwo wody. I cała woda, razem z tą ohydą, płynie z powrotem do stawu. I przypuszczam, że potem płynie rzeczką do Marianny.
Pafnucy bardzo niedawno zmywał z siebie dużą ilością wody wprawdzie nie coś ohydnego, tylko przecudowny, znakomity, chociaż bardzo lepiący się miód, więc nagle zrozumiał, w czym rzecz.
– Myją je! – krzyknął w olśnieniu.
Remigiusz zastanawiał się przez chwilę.
– Możliwe, że masz rację – przyznał. – Owszem, zauważyłem, że są potem o wiele bardziej świecące. Może i czystsze. Chyba tak. Chyba to jest
mycie.
Wiadomość była tak ważna, a przy tym tak skomplikowana, że Pafnucy
musiał nad nią pomyśleć.
– Czy jesteś pewien, że to jest to? – spytał po chwili.
– Prawie pewien – odparł Remigiusz. – W każdym razie niczego innego
nie zauważyłem, a bywam tu dość często. Są tu liczne kury, kaczki i gęsi.
– Zaprzyjaźniłeś się z nimi? – spytał z lekkim roztargnieniem zamyślony Pafnucy.
– O tak! – odparł dość kąśliwie Remigiusz. – Ogromnie! Ale one chyba
o tym nie wiedzą…
Pafnucy właśnie doszedł do wniosku, że sam nic nie wymyśli. Ludzie myją ryczące potwory. Nad wodą. Zmywają z nich jakieś obrzydliwe świństwo, z tym że przedtem sami je tym świństwem mażą. Było to
postępowanie tak dziwaczne, że nabrał wielkiej ochoty obejrzeć je na
własne oczy.
– Kiedy oni to robią? – spytał. – Czy ja bym to mógł zobaczyć?
– Właśnie ci to proponowałem – przypomniał Remigiusz. – Ale musiałbyś się zdobyć na odrobinę cierpliwości, bo bardzo rzadko robią to rano.
Raczej trochę później, a czasem nawet wieczorem.
Pafnucy westchnął ciężko.
– Poczekać mogę, oczywiście – powiedział. – Tylko spóźnię się okropnie do Marianny, a ona cały czas jest zdenerwowana…
– Poprosimy jakiegoś ptaka, żeby ją uspokoił – podsunął Remigiusz. –
To znaczy, ty poprosisz, bo mnie one nie lubią.
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– …i chciałbym jednak zjeść coś na śniadanie – ciągnął Pafnucy. –
Nieprzyjemnie jest czekać na głodno.
– O, śniadanie możesz spokojnie zjeść teraz – powiedział Remigiusz. –
Ja zresztą też mam ten zamiar. Słońce ledwo wzeszło, ludzie się ruszą dopiero za godzinę.
Pafnucy znalazł sobie mnóstwo rzeczy do jedzenia cicho i spokojnie,
śniadanie Remigiusza natomiast połączone było z okropnym hałasem.
Dawno już znajdował się w lesie, a z kurników wciąż jeszcze dobiegało przeraźliwe gdakanie, kwakanie i gęganie. Remigiusz nie przejmował
się tym wcale.
– Przynajmniej ludzie się wcześnie obudzą – powiedział, wzruszając
ramionami. – Powinni mi być wdzięczni. Mają mnóstwo roboty, im wcześniej zaczną, tym lepiej.
Potem usiedli obaj na skraju lasu, porządnie ukryci za krzakami, i zaczęli cierpliwie czekać.
Zrobiło się już późne popołudnie, kiedy jeden z cuchnących potworów, przejeżdżających od czasu do czasu drogą, skręcił i zjechał na łąkę.
Zatrzymał się tuż przy jeziorku. Wyszły z niego dwie ludzkie osoby i zaczęły wyciągać jakieś rzeczy.
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