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6. Gość w lesie

Pewnego pięknego, letniego dnia niedźwiedź Pafnucy wracał od leś-
niczego do swojej przyjaciółki Marianny po doskonałym, poobied-
nim deserze. Leśniczy wprost uwielbiał Pafnucego i pilnował, żeby 

zawsze były dla niego specjalnie upieczone ciasteczka z miodem. Pafnucy 
takie ciasteczka kochał nad życie.

Szedł sobie przez las bez pośpiechu, podskubując od czasu do czasu 
wielkie, dojrzałe, czarne jagody. Właściwie był tak najedzony, że nic wię-
cej nie mógłby przełknąć, ale zauważył, że po każdych dziesięciu krokach 
pojawia się w nim jakby odrobina miejsca, akurat na kilka czarnych ja-
gód. Wypełniał więc tę odrobinę miejsca i robił następne dziesięć kro-
ków, zaciekawiony bardzo, czy jest to zjawisko trwałe. Zaczął się nawet 
zastanawiać, czy jakaś bardzo duża ilość kroków nie spowoduje pojawie-
nia się miejsca na coś większego, na przykład na kilka ryb. Tak rozmyśla-
jąc, wyszedł z jagodowych zarośli i wówczas ruszył nieco szybciej.

Marianna czekała na niego niecierpliwie.
– Dobrze, że już wróciłeś! – zawołała z daleka. – Słuchaj, Pafnucy, jest 

coś nowego!
Pafnucy właśnie stwierdził, że miejsca na kilka ryb jeszcze w sobie 

nie dostrzega, mógłby natomiast zjeść jakieś niewielkie, delikatne kłącze 
tataraku. Akurat odpowiednie zauważył w wodzie blisko brzegu, wygrze-
bał je zatem i zbliżył się do Marianny.

Marianna już zamierzała wskoczyć do jeziorka po ryby, ale przyjrzała 
się dokładniej Pafnucemu i zrezygnowała z zamiaru.

– Już cztery osoby przyleciały i opowiedziały jakieś brednie – oznaj-
miła. – Co prawda, rozumnych informacji nikt by się po nich nie spodzie-
wał, ale jednak te brednie mnie intrygują.

– A kto to był, te cztery osoby? – zaciekawił się Pafnucy.
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– Jedna sroka, jedna wiewiórka, jedno dziecko dzika i Kikuś – odpar-
ła Marianna. – Kikuś nawet nie był zbytnio przestraszony, ale on już po-
woli wyrasta na jelenia i coraz mniej się boi. Powiedział, że coś dziwnego 
weszło do lasu.

– Co dziwnego? – zainteresował się Pafnucy.
– Nie wiem – odparła Marianna. – Nikt nie wie. W każdym razie nie 

jest to ludzkie, chociaż podobno trochę pachnie ludźmi. Chciałabym, że-
byś to obejrzał.

– A gdzie to jest? – spytał Pafnucy.
– W tamtej najostatniejszej stronie, gdzie jeszcze nie zdążyłeś być – 

powiedziała Marianna. – Tam, gdzie zaczyna się nasza rzeczka, i jeszcze 
zupełnie dalej. Podobno jest to duże, większe nawet od ciebie, więc myś-
lę, że łatwo znajdziesz to coś. Wiem, że trzeba iść daleko, ale za to śniada-
nie miałbyś już przygotowane.

Pafnucy natychmiast pomyślał, że taki długi spacer z pewnością stwo-
rzy w jego wnętrzu mnóstwo miejsca dla tłustych, apetycznych ryb i róż-
nych innych rzeczy i postanowił wyruszyć niezwłocznie. Najedzony był 
tak porządnie, że kolacja nie wydawała mu się potrzebna.

– Doskonale – powiedział. – Zaraz idę. Gdyby przyleciał jeszcze ktoś 
z jakimiś wiadomościami, niech mnie dogoni i powie, co wie. Albo gdyby 
ktoś wiedział dokładnie, gdzie to jest.

Marianna obiecała wysłać za nim wszelkich posłańców, szczególnie 
ptasich, i Pafnucy wyruszył.

Po drodze najpierw spotkał Kikusia i Klemensa. Klemens był ojcem 
Kikusia, potężnym, ogromnym, wspaniałym jeleniem. Kikuś podziwiał 
go ze wszystkich sił i próbował go naśladować, bo też bardzo chciał być 
potężnym, ogromnym, wspaniałym jeleniem, ale do tego, żeby dorównać 
Klemensowi, potrzebne mu było jeszcze co najmniej osiem lat. Usiłował 
zatem przynajmniej okazać się przeraźliwie grzeczny i doskonale wycho-
wany i Klementyna sama by się zdziwiła, gdyby zobaczyła, jakim eleganc-
kim młodzieńcem jest jej nieznośny synek, Kikuś. Klemens udawał, że 
nie zwraca na Kikusia żadnej uwagi, ale tak naprawdę był z niego bardzo 
dumny.

– Jak się macie – powiedział Pafnucy. – Cieszę się, że was spotykam. 
Podobno Kikuś widział coś dziwnego, co weszło do lasu.

Kikuś drgnął lekko i przyznał, że istotnie, widział coś. Nie było to 
straszne, tylko bardzo, ale to bardzo dziwne. Nie przyglądał się zbyt do-
kładnie, widział to z daleka, pomiędzy drzewami i przez krótką chwilę, bo 
na wszelki wypadek wolał się oddalić.

– Czy to było do czegoś podobne? – spytał Pafnucy. 
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Klemens nic nie powiedział, tylko popatrzył na Kikusia takim wzro-
kiem, że Kikuś poczuł się nieswojo.

– To nie było podobne do niczego – odparł z lekkim zakłopotaniem. – 
I nie było się czego bać, bo to było małe.

– Jak to? – zdziwił się Pafnucy. – Marianna mówiła, że wszyscy mówi-
li, że było duże?

– Bo było duże, ale małe – wyjaśnił Kikuś stanowczo i poczuł się jesz-
cze bardziej nieswojo, ponieważ Klemens wciąż patrzył na niego z naga-
ną. – No dobrze, mogę ci pokazać mniej więcej, gdzie to było. No dobrze, 
mogę tam wrócić, przyjrzeć się i zobaczyć, co to jest.

Klemens przestał na niego patrzeć, kiwnął leciutko głową i zaczął ob-
skubywać kępkę tymianku. Kikuś zrozumiał, że jego decyzja była słuszna, 
rzeczywiście powinien tam pójść i rozpoznać, co to jest. Poczuł się znacz-
nie lepiej, nie wdawał się już w żadne wyjaśnienia, tylko spokojnym kro-
kiem ruszył w las.

Pafnucy, oczywiście, ruszył za nim.
Po pewnym czasie spotkali wiewiórkę. Siedziała na gałęzi w towarzys-

twie czterech swoich kuzynek i opowiadała im o tym czymś dziwnym, co 
widziała, jak weszło do lasu. Pafnucy i Kikuś zatrzymali się, żeby też po-
słuchać.

– Wielkie takie, dwa razy większe niż Pafnucy – opowiadała wiewiórka 
z przejęciem. – Wyciągnęło do góry rękę… a może nogę… a może szyję… 
a może miało drąg… Pewnie drąg. Wyciągnęło ten drąg do góry i urwało 
sobie zeszłoroczny strąk akacji i schowało.

– Gdzie schowało? – spytała cioteczna siostra wiewiórki.
– Do kieszeni pod brodą – odparła stanowczo wiewiórka. – Wszystko 

tam chowało. Nie patrzyłam dłużej, uciekłam, bo miałam obawy, że dosięg-
nie i mnie i też mnie schowa do kieszeni pod brodą. Nie wiem, co to było.

– Na drąg nie zwróciłem uwagi – powiedział Kikuś do Pafnucego. – 
Bardzo przepraszam. Może mi trochę gałęzie zasłaniały.

– Nic nie szkodzi – pocieszył go Pafnucy. – Obejrzymy wszystko, jak 
tam dojdziemy.

– O, Pafnucy, dzień dobry – powiedziała jeszcze jedna wiewiórka, któ-
ra właśnie nadbiegła bardzo zdyszana. – Nie musicie iść tak strasznie da-
leko, bo to idzie w głąb lasu. W naszą stronę. Już przeszło od rana wielki 
kawał drogi, chociaż wcale się nie śpieszy. Hałasuje krzakami i trzeszczy.

– Czy coś mówi? – spytała z zaciekawieniem inna wiewiórka.
– Mamrocze – odparła wiewiórka, która właśnie przybyła. – Tak mi się 

przynajmniej wydawało, że coś mamrocze pod nosem.
– Widziałaś, gdzie ma nos? – spytała pierwsza wiewiórka.
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– Przypuszczam, że z przodu – odparła niepewnie ostatnia. – Wiesz, 
nie przyglądałam się zbyt porządnie…

Pafnucy zrozumiał, że więcej się nie dowie, dopóki sam tego czegoś 
nie zobaczy. Westchnął z rezygnacją i ruszył dalej.

Był już wieczór i słońce zaczynało zachodzić, kiedy obaj z Kikusiem 
poczuli nieznaną woń. Był to zapach trochę obcy, trochę swojski, z pewnoś-
cią zwierzęcy, ale zupełnie nowy. Niczego podobnego w tym lesie nigdy 
dotychczas nie czuli.

Pafnucy pomaszerował prosto tam, skąd płynęła tajemnicza woń. Ki-
kuś, który do tej pory biegł pierwszy, teraz mocno zwolnił i zaczął iść za 
nim. Usłyszeli hałas rozgarnianych i łamanych gałęzi, potem zobaczyli 
gwałtowne poruszenie krzaków i zarośli, a potem z tych zarośli coś wy-
szło. Zobaczyło Pafnucego i zatrzymało się. Pafnucy zatrzymał się rów-
nież.

Od razu wiedział, że to coś jest zwierzęciem. Bez żadnych wątpliwości 
odgadł także, że jest zwierzęciem łagodnym, sympatycznym i dobrodusz-
nym i nikomu nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Zrozumiał też, co miał 
na myśli Kikuś, mówiąc, że jest duże, ale małe.
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Duże było rzeczywiście, prawie o połowę większe od Pafnucego. Mia-
ło ogromne uszy i wprost niemożliwie długi nos, było pękate i szare. I było 
dzieckiem.

Wszystkie zwierzęta zawsze doskonale wiedzą, czy ktoś jest dorosły, 
czy nie, bez względu na to, czy jest duży, czy mały. Nie istniały tu kom-
pletnie żadne wątpliwości. Tajemnicze, obce, nieznane zwierzę nie było 
zwierzęciem dorosłym, tylko dzieckiem. Nie takim zupełnie malutkim, 
ale średnim, trochę młodszym od Kikusia, ale z pewnością starszym od 
jego siostrzyczki Perełki.

Wielkie średnie dziecko nieznanego zwierzęcia stało i ciekawie wpat-
rywało się w Pafnucego. Pafnucy wiedział, że ono się nie boi, ale uważał, 
że jest gościem, więc to on, Pafnucy, powinien wykazywać inicjatywę. To 
znaczy, powinien zacząć rozmowę.

– Dobry wieczór – powiedział uprzejmie. – Kto ty jesteś?
– Dobry wieczór – odparło bardzo grzecznie dziecko zwierzęcia. – Ja 

jestem słoniątko.
– Proszę? – zdziwił się Pafnucy.
– Jestem słoniątko – powtórzyło dziecko zwierzęcia. – I nazywam się 

Bingo.
– Rozumiem – powiedział nic nie rozumiejący Pafnucy i usiadł. – Jes-

teś słoniątko i nazywasz się Bingo. Skąd się tu wziąłeś? Nie mieszkasz 
przecież w naszym lesie?

– Nie – przyznało słoniątko. – Mieszkam w cyrku. Ale chciałem zoba-
czyć, jak tu jest.

– Rozumiem – powiedział Pafnucy i zastanowił się, co właściwie sły-
szy. – Co to jest cyrk?

– To jest to, w czym ja mieszkam – odparło słoniątko. – Tam jest bar-
dzo dużo ludzi.

– A, to dlatego…! – wyrwało się Kikusiowi.
– Co dlatego? – zaciekawiło się słoniątko.
– Nic, nic, nie chciałem być niegrzeczny – usprawiedliwił się Kikuś. – 

To dlatego czuje się od ciebie zapach ludzi!
– Tak – powiedziało słoniątko i poczekało chwilę, ale nikt nic nie mó-

wił, więc dodało: – Czy mogę tu jeszcze pochodzić i sobie pooglądać?
– Oczywiście – odparł natychmiast Pafnucy. – Możesz chodzić, gdzie 

chcesz. Tam dalej jest jeszcze ładniej.
– Czy widzisz po ciemku? – spytał z zainteresowaniem Kikuś.
– Nie – odparło słoniątko. – To znaczy tak. Ale w dzień widzę lepiej, 

a w nocy śpię. Czy mogę się tu przespać do rana?
– Tak – powiedział Pafnucy. – Proszę bardzo. A rano zapraszamy cię dalej.
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Słoniątko z wielkim zaciekawieniem przyglądało się Kikusiowi.
– Dziękuję – powiedziało. – Wiem, że ty jesteś niedźwiedziem, znam 

niedźwiedzie. Ale kogoś takiego, jak on, nie znam wcale, chociaż jest 
odrobinkę podobny do konia. Kim on jest?

I machnęło w stronę Kikusia tym swoim strasznie długim nosem.
Obaj, i Kikuś, i Pafnucy, byli tym nosem tak strasznie zainteresowani, 

że wręcz nie mogli od niego oczu oderwać. Wpatrywali się po prostu za-
chłannie, chociaż doskonale wiedzieli, że takie wpatrywanie się jest nie-
grzeczne. Ale absolutnie nie mogli się opanować.

– Ja jestem Kikuś – powiedział z lekkim roztargnieniem Kikuś, wciąż 
zajęty tym przeraźliwie długim nosem. – Bardzo młody jeleń.

– Znasz konie? – spytał Pafnucy.
– O, tak! – odparło słoniątko. – W cyrku jest bardzo dużo koni. I są tak-

że niedźwiedzie.
Pafnucy pomyślał, że ten cyrk to musi być coś szalenie skomplikowa-

nego i bardzo wielkiego. Pomyślał, że trzeba będzie opowiedzieć o tym 
Mariannie, i od razu poczuł, że opowiadać powinno słoniątko osobiście. 
Zaprosił je zatem i umówił się, że będą na nie czekać nazajutrz nad je-
ziorkiem. Słoniątko bardzo chętnie przyjęło zaproszenie, a Kikuś zaofi a-
rował się pokazać mu drogę.

Ledwie zaczęło świtać, Pafnucy pojawił się nad jeziorkiem. Dla 
wszystkich zwierząt taki wczesny letni ranek stanowił porę, kiedy budziły 
się, wstawały, jadły śniadanie, a pierwsze, oczywiście, zaczynały popiski-
wać i świergotać ptaki.

Marianna akurat ziewała i przeciągała się na trawie. Ujrzała Pafnu-
cego, skoczyła do wody i od razu wypłynęła z rybą.

– Proszę! – powiedziała żywo. – Zjemy śniadanie razem. Jak ja będę 
jadła, ty będziesz mówił, a jak ty będziesz jadł, ja będę łowiła ryby. Ta 
pierwsza jest dla ciebie.

Znów wskoczyła do wody, wypłynęła z następną rybą i zaczęła ją zjadać.
– Mów! – rozkazała. – Widziałeś to coś?
– O, tak! – odparł Pafnucy. – I rozmawiałem z tym. To jest słoniątko. Ma 

na imię Bingo. Mieszka w cyrku. Przyszło do nas, żeby zobaczyć, jak tu jest.
Mariannę zaciekawiło to tak, że aż przestała na chwilę jeść.
– I co? – spytała. – Rzeczywiście jest takie duże?
– Owszem – powiedział Pafnucy. – Większe ode mnie. Ale jest dziec-

kiem.
Patrzył przy tym na rybę Marianny takim wzrokiem i tak wyraźnie 

przełykał ślinę, że Marianna poczuła się zawstydzona. Zostawiła resztki 
swojej ryby, wskoczyła do jeziorka i wyłowiła dwie następne.
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– Proszę, to dla ciebie – powiedziała. – I jak to słoniątko wygląda?
– Ma wielkie uszy – powiedział Pafnucy, pośpiesznie wkładając rybę 

do ust. – I kaky okchokme gugy noch, chak chąch…
Marianna od razu wydała z siebie zirytowany syk. Pafnucy zrefl ekto-

wał się nieco, przełknął i zaczekał chwileczkę z trzecią rybą.
– Tak, już mówię – powiedział. – Bardzo cię przepraszam, ale śpieszy-

łem się i cały wczorajszy obiad gdzieś się podział, wcale go we mnie nie 
ma i bardzo zgłodniałem…

Wepchnął rybę do ust i chciał mówić dalej, ale Marianna go powstrzy-
mała.

– Najpierw połknij – powiedziała niecierpliwie. – Poczekam z resz-
tą śniadania, aż powiesz wszystko, bo bardzo mnie interesuje, co to jest 
chąch. Nie znam takiej rzeczy.

– Wąż – powiedział Pafnucy po przełknięciu ryby. – Ono, to Bingo, sło-
niątko, ma taki strasznie, okropnie, niemożliwie długi nos i rusza nim na 
wszystkie strony. Długi jak wąż. Nie wiem dlaczego.

– I mówiłeś, że gdzie mieszka? – spytała Marianna. – W cyrku? Co to 
jest cyrk?

– Nie wiem – odparł Pafnucy. – Ale musi to być coś bardzo ogromnie 
wielkiego, bo są tam konie i niedźwiedzie, i to słoniątko, i mnóstwo ludzi. 
Za to nie ma saren ani jeleni. I chyba więcej nie wiem.

– Jak to? – oburzyła się Marianna. – Tyle czasu cię nie było i nie do-
wiedziałeś się niczego więcej? Jeżeli to jest dziecko, to gdzie są jego ro-
dzice? Co ono jada? Co tu robi i skąd się w ogóle wzięło? Czy umie pły-
wać? Jak może wytrzymać z tymi ludźmi? Gdzie było przedtem? Co robi z 
tym nosem, skoro on jest taki długi, i czy mu to nie przeszkadza jeść? Czy 
ma ogon?

Zdenerwowana była tym brakiem informacji tak bardzo, że prawie 
przy każdym pytaniu wskakiwała do wody i wyławiała rybę. Niecierpli-
wie rzucała te ryby na trawę, a Pafnucy z wielkim zapałem korzystał z 
tego, że nie przestawała pytać. Odpowiedzi na jej pytania nie znał, więc 
nawet nie próbował nic mówić.

– Natychmiast musisz tam iść i wyjaśnić sprawę! – wykrzyknęła wresz-
cie Marianna. – Gdzie ono w ogóle jest, to słoniątko?

– Chkołoche kchoky… – zaczął Pafnucy i urwał, widząc spojrzenie swo-
jej przyjaciółki. – W połowie drogi do końca lasu – powiedział po prze-
łknięciu. – Było dalej, ale idzie w naszą stronę, bo ja je tu zaprosiłem.

– Co? – spytała zaskoczona Marianna.
– Zaprosiłem je, żeby tu przyszło – powtórzył Pafnucy. – Myślałem, że 

sama będziesz chciała posłuchać tego, co powie.
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Marianna spojrzała na niego, zamilkła i zjadła do końca swoją rybę.
– Miałeś wyjątkowo doskonały pomysł – pochwaliła. – Kiedy ono tu 

przyjdzie?
– Nie wiem – odparł Pafnucy. – Myślę, że niedługo.
Marianna zaniepokoiła się, czy słoniątko trafi . Pafnucy wyjaśnił, że 

Kikuś ma mu pokazać drogę. Spod krzaka wylazł borsuk.
– Czy ja dobrze słyszę? – spytał zgryźliwie. – Zdaje się, że będziemy 

mieli gości?
– Owszem – przyświadczyła Marianna. – Przyjdzie tu coś, co się nazy-

wa słoniątko Bingo. Pafnucy się za mało dowiedział i teraz nie mam poję-
cia, czy to słoniątko na przykład jada ryby. Mogłabym przygotować przy-
jęcie.

– W tej kwestii nie widzę żadnych kłopotów – zauważył borsuk. – Ryb 
możesz wyłowić dowolną ilość, jeśli tamto stworzenie ich nie jada, na Paf-
nucego można liczyć z całą pewnością. Nie zmarnują się. Nie dosłysza-
łem, kiedy tu przyjdzie.

– Nie wiemy – powiedziała Marianna. – Pafnucy mówi, że niedługo.
Z głośnym ćwierkaniem nadleciała zięba.
– Hej, słuchajcie! – zawołała z wielkim przejęciem. – To coś, co przy-

szło do lasu, idzie w stronę wilków!
– Jak to w stronę wilków? – przerwała gwałtownie Marianna. – Prze-

cież miało przyjść tutaj?
– Może zabłądziło? – ćwierknęła zięba.
– Przecież Kikuś miał mu pokazywać drogę! – oburzyła się Marianna.
– Kikusia tam nie ma – powiedziała zięba. – Poleciał do Klemensa, 

żeby się pochwalić, że widział to z bliska i wie, co to jest. Czekaj, przestań 
mi przerywać! Słuchajcie, na własne oczy widziałam, jak to małe wiel-
kie przeszło przez gąszcz jeżyn! Ten wielki, stary gąszcz z samymi kolca-
mi. Żadne zwierzę by tamtędy nie przeszło, no, może Pafnucy, ale też wąt-
pię, a to przeszło tak, jakby w ogóle nic nie zauważyło! Jakby te jeżyny nie 
miały ani jednej igiełki! Co to ma znaczyć, co to jest za stwór?

– Słoniątko – powiedział Pafnucy. – Powiedziało, że jest słoniątkiem, 
ale o jeżynach i kolcach nie było mowy.

– Pafnucy, ono się od nas oddala! – wrzasnęła zdenerwowana Marian-
na. – Ten nieodpowiedzialny sowizdrzał zostawił je i poleciał, i ono już 
zabłądziło! Zrób coś!

– Chyba musisz tam iść i sam je przyprowadzić – powiedział borsuk. – 
Muszę przyznać, że też jestem ciekaw i chciałbym to zobaczyć.

– Rzeczywiście – przyznał zakłopotany Pafnucy. – Jeżeli Kikuś je zo-
stawił, trzeba tam pójść…
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Liście zaszeleściły i na gałęzi pojawiła się kuna.
– Kikuś już wrócił – oznajmiła. – Byłam tam. Zatrzymali się, rozma-

wiają teraz z dzikami. Słuchajcie…
– Z dzikami! – wrzasnęła Marianna. – Tu miało przyjść, a nie do dzi-

ków!
– Może spotkali je po drodze – zauważył łagodząco Pafnucy.
– Jeżeli będą rozmawiali z każdym, kogo spotkają po drodze, nie doj-

dą tu przez rok! – zirytowała się Marianna. – W ogóle zboczyli w inną stro-
nę! Pafnucy…!

– Zaraz – powiedziała z gałęzi bardzo przejęta kuna. – Słuchajcie…
– Dobrze, już idę – powiedział Pafnucy. – Zięba pokaże mi, gdzie są.
– Czy ja mogę nareszcie coś powiedzieć? – zdenerwowała się kuna. – 

Słuchajcie, sprawdziłam tę kieszeń!
– Jaką kieszeń? – spytali wszyscy równocześnie. 
Kuna była bardzo dumna z siebie.
– Wiewiórki mówiły, że ono ma pod nosem jakąś kieszeń, do której 

wszystko wkłada – rzekła tajemniczo. – To takie strasznie długie z przo-
du to podobno jest nos. Koniecznie chciałam zobaczyć, jak wygląda kie-

Pafnucy_Gosc_i nne Ksiazka 3.indd   16Pafnucy_Gosc_i nne Ksiazka 3.indd   16 2012-05-15   11:18:402012-05-15   11:18:40



17

szeń pod nosem, wiecie, zaryzykowałam i zajrzałam z ziemi, od dołu. I wy-
obraźcie sobie, to wcale nie jest kieszeń! To są usta! Ono tamtędy jada!

– Jesteś pewna? – spytał podejrzliwie borsuk.
– Oczywiście! – wykrzyknęła kuna prawie z urazą. – Przyglądałam się 

długą chwilę, bo sama byłam zdumiona. Tam wkłada liście i gałązki, i tra-
wę, i strąki akacji i zjada to. I połyka. To są usta, a nie żadna kieszeń!

– No, no – powiedział borsuk, nie mając pojęcia, jak się do tej wiado-
mości ustosunkować.

Marianna poczuła się zaciekawiona wprost szaleńczo.
– Chora będę, jeśli tego stworzenia nie zobaczę – oznajmiła stanow-

czo. – Pafnucy, przyprowadź je tu! Idź do niego i nie zostawiaj go ani na 
chwilę, bo znów gdzieś skręci!

– Skoczę i popatrzę, gdzie teraz są – zaofi arowała się zięba. – Potem 
przylecę i zaprowadzę Pafnucego. Zaczekajcie chwilę! 

Furknęła i już jej nie było. Krzaki znów zaszeleściły i wyłonił się 
z nich lis Remigiusz.

– Cześć, jak się macie – powiedział. – Znacie ostatnią nowinę?
– Jaką ostatnią nowinę? – spytała Marianna. – O słoniątku?
– A, to już wiecie? – powiedział Remigiusz. – Specjalnie przyszedłem 

w tej sprawie. Ale heca! Słoniątko uciekło z cyrku i przyszło do lasu. Wiem 
o tym bezpośrednio od zwierząt. Nie było go tu jeszcze?

– Nie, ale ma przyjść – powiedziała Marianna. – Pafnucy już z nim roz-
mawiał. Wiesz może przypadkiem, co to jest cyrk?

– Niedokładnie – wyznał Remigiusz. – Jakaś mieszanina ludzi i zwie-
rząt. Zwierzęta oczywiście już wiedzą, że to małe sobie poszło, i orientują 
się, dokąd, ale ludzie jeszcze się nie połapali. Zdaje się, że urwało im się 
w trakcie podróży, więc nie mają pojęcia, w którym miejscu. Będą go szu-
kać gdzie indziej.

– Myślisz, że będą go szukać? – zaniepokoił się borsuk.
– No pewnie! – prychnął Remigiusz. – Ludzie zawsze wszystkiego szu-

kają. Z chciwości, jak sądzę. Ale dużo czasu upłynie, zanim zgadną, że to 
jest w naszym lesie, więc na razie mamy spokój. Zamierzam to stworzenie 
obejrzeć.

– Może wiesz, co ono jada? – spytał Pafnucy.
– Jarzyny i owoce – odparł Remigiusz. – Trawę i liście. Nie wiem, czy 

coś więcej, ale w każdym razie ryb i mięsa nie lubi. W cyrku są jego rodzi-
ce, prosili, żeby się nim trochę zaopiekować. Doszło to do mnie przez posły.

– W takim razie nie można go zostawiać samego z tym postrzelonym 
Kikusiem! – zadecydowała stanowczo Marianna. – Pafnucy, idź natych-
miast i nie wracaj bez słoniątka!
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Ledwo Pafnucy zdążył zrobić dwa kroki, nadleciała sroka, przysłana 
przez ziębę.

– Pafnucy, chodź prędko! – zawołała. – To wielkie małe stworzenie zo-
stanie z dzikami do jutra! Nie puszczą go! Bawią się razem. Ale śmiesznie!

– Jak śmiesznie? – krzyknęła za nią Marianna, ale sroka zdążyła już 
odlecieć.

Pafnucy przyśpieszył kroku i popędził za nią. Po gałęziach pomknę-
ła kuna, a Remigiusz śmignął między trawami. Borsuk nie gonił sroki, za 
to postanowił pójść po swoją żonę i dzieci, żeby też zobaczyły słoniątko. 
Marianna została sama i z niecierpliwości zaczęła wskakiwać do wody 
z wielkim pluskiem i chlapaniem. Prawie za każdym wskoczeniem wycią-
gała rybę i obiadowy stos rósł i rósł…

Na leśnej polance znajdowało się stado dzików, a dookoła siedzia-
ły na drzewach wiewiórki i ptaki. Z krzaków na skraju polanki wygląda-
ła Klementyna ze swoją córeczką Perełką i jej siostra Matylda, ze swoim 
synkiem Bobikiem. Był tam także Kikuś i dwa małe wilczki. Na środku 
stało słoniątko i bawiło się z dziećmi dzików.

Pafnucy, Remigiusz i kuna dotarli za sroką prawie równocześnie i na 
widok tej zabawy zdumieli się bezgranicznie. Małe dzieci dzików aż po-
kwikiwały z radości, a wszyscy dookoła przyglądali się zabawie, rozśmie-
szeni i zaciekawieni. Czegoś podobnego jeszcze nikt w lesie nie widział.

Dopiero po długiej chwili Pafnucy wylazł z zarośli.
– Dzień dobry, Bingo – powiedział uprzejmie. – Jak ty to robisz? To 

jest po prostu coś nadzwyczajnego!
Słoniątko na jego widok ucieszyło się wyraźnie.
– Dzień dobry! – powiedziało. – Jak to miło zobaczyć znajomą osobę. 

Wiem już, że masz na imię Pafnucy, Kikuś mi powiedział.
– To świetnie – powiedział Pafnucy. – Wcale nie chcę wam przerywać 

tej prześlicznej zabawy, ale jesteś zaproszony nad jeziorko i Marianna 
z borsukiem już tam czekają.
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– Nad jeziorko! – zawołało słoniątko. – To znaczy, że tam jest woda?
– Oczywiście, że jest woda – zapewnił je Pafnucy. 
Słoniątko odwróciło się do dzików.
– Bardzo was przepraszam – powiedziało grzecznie. – Ale muszę przy-

znać, że od wczoraj trochę mi brakuje wody. Chętnie pójdę nad jeziorko, 
a potem mogę tu wrócić.

– My też pójdziemy nad jeziorko – powiedziały dziki. – Nasze dzieci 
chybaby się popłakały, gdybyśmy nie poszli z tobą wszyscy.

Kuna zawróciła na gałęzi i pomknęła szybciej, chichocząc po drodze. 
Koniecznie chciała pierwsza opowiedzieć Mariannie o tej zabawie sło-
niątka z dzikami. Pafnucy przywitał się z Klementyną i z Matyldą i wszys-
cy razem ruszyli znacznie wolniejszym krokiem.

Borsuk właśnie wracał z żoną i z dziećmi, a Marianna wychodziła 
z wody z kolejną rybą, kiedy kuna zbiegła do nich po pniu.

– Słuchajcie, to nie do wiary! – zawołała z zachwytem. – Oni tu już idą 
wszyscy, ale przedtem to stworzenie bawiło się z dziećmi dzików! Ale jak! 
W życiu byście nie zgadli, oczom nie wierzyłam!

– Jeżeli natychmiast nie powiesz, jak się bawiło… – zaczęła złowiesz-
czo Marianna.

– Ależ powiem! – przerwała jej kuna, wybuchając śmiechem. – Po-
wiem natychmiast! Otóż słuchaj, wyobraźcie sobie, to wielkie małe wycią-
gało ten swój przeraźliwie długi nos, okręcało jego końcem dziecko dzika, 
podnosiło je i huśtało! Na oba boki! Kiwało nim strasznie śmiesznie i mu-
siało to być bardzo przyjemne, bo te dzieciaki dzików aż kwiczały z ucie-
chy. Ustawiały się w kolejce i każde dziecko chciało jeszcze raz!

– Rzeczywiście – powiedział zdumiony borsuk. – Przyznaję, że trudno 
sobie coś podobnego wyobrazić.

– W takim razie, czy to długie to rzeczywiście jest nos? – spytała po-
dejrzliwie Marianna. – Może to jednak ręka albo noga?

– Głowy nie dam – odparła kuna. – Znajduje się w tym miejscu, gdzie 
każdy ma nos, a na nogach chodzi. Upewnisz się, jak przyjdzie.

– Czy oni w ogóle dotrą tu kiedykolwiek? – zdenerwowała się Marian-
na. – Chyba idą tyłem! Czekam od nieskończoności!

– Tylko od rana – poprawił borsuk.
Słoniątko jednak było spragnione wody, szło zatem nieco szybciej i Ma-

rianna ujrzała wreszcie upragniony widok. Z lasu, po drugiej stronie je-
ziora, pierwszy wyskoczył Remigiusz, za nim pojawił się Kikuś i wszystkie 
sarenki. Przeskoczyli rzeczkę i pobiegli brzegiem w kierunku Marianny. 
Następnie zaczęły wyłazić dziki, a razem z nimi Marianna ujrzała w koń-
cu coś wielkiego, szarego, co szło na nogach podobnych do pni drzewnych 
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albo do słupów. Machało ogromnymi uszami i kiwało wężowato długim 
czymś, co rzeczywiście było chyba nosem. Zobaczyło wodę i skierowało 
się wprost ku niej.

Wszyscy znieruchomieli po dwóch stronach jeziorka i patrzyli, co te-
raz będzie. Słoniątko weszło po kolana do wody, nabrało jej do owego dłu-
giego nosa, zgięło nos i całą wodę wlało sobie do ust. Nabrało wody drugi 
raz i uczyniło tak samo, za trzecim razem jednakże całą wodę wylało na 
siebie. Wyglądało to prawie jak fontanna. Potem oblało się znów i znów, 
z wyraźnym zadowoleniem i przyjemnością.

Wpatrzona w niezwykłą istotę Marianna wpadła w prawdziwy za-
chwyt.

– Ach, niech ono tu przyjdzie! – zawołała. – Pafnucy, przyprowadź je 
tu! Co za urocze stworzenie! Lubi wodę!

Nie wytrzymała, plusnęła do jeziora i w mgnieniu oka przepłynęła na 
drugi brzeg.

– Witaj, Bingo! – zawołała radośnie. – Jestem Marianna! Po tamtej 
stronie mam dom, chodź, zapraszam cię do siebie! Co to jest to długie, czy 
to nos? Czy możesz nalać wody na kogoś innego?
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