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Kie dyś chłop cy by li ma li

Adaś i Grześ są już du ży mi chłop ca mi i co raz trud niej im się zmie ścić na

ko la nach ma my we dwóch. Jesz cze nie daw no mie ści li się z ła two ścią. Roz -

sia da li się wy god nie – każ dy na „swo jej” no dze, wtu la li się – każ dy pod

„swo je” ra mię i po tem we trój kę ro bi li coś przy jem ne go. Czy ta li ksią żecz -

ki, roz ma wia li al bo żar to wa li. Bliź nia cy naj bar dziej lu bi li, kie dy ma ma

opo wia da ła im o cza sach, kie dy by li ma li. Na przy kład o tym, jak przy pad -

kiem na uczy li psa cho dzić na tyl nych ła pach, a ma mę – szyb ko bie gać. 

By ło to wte dy, kie dy za czę li racz ko wać. Wkrót ce sa mo dziel nie po -

ru sza li się po miesz ka niu, co bar dzo nie po do ba ło się ich psu. Nie mógł

już spo koj nie wy le gi wać się na dy wa nie, bo kie dy tyl ko pró bo wał się

zdrzem nąć, za raz nad cią gał na czwo ra kach któ ryś z chłop ców, że by się

na nie go wczoł gać al bo po cią gnąć go za ucho lub ogon. 
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Co gor sza, za czę li się do bie rać do je go mi ski! Spodo ba ły im się wspól -

ne po sił ki! Pew ne go dnia rącz ka mi wkła da li nie zdar nie psie je dze nie

do bu zi. Ma ma zo ba czy ła z da le ka, że za ja da ją psią kar mę, aż im się

uszy trzę są. O! Jak szyb ko bie gła, aby im ją ode brać! Pal cem wy gar -

nia ła z ich ust su chy po karm, a zdzi wie ni chłop cy nie ro zu mie li dla cze -

go, bo prze cież za wsze się cie szy ła, kie dy ład nie je dli. Na stęp nym ra zem

szyb ko wpy cha li je dze nie do bu zi, a na wi dok nad bie ga ją cej ma my sta -

ra li się czym prę dzej prze łknąć to, co mie li w ustach. W koń cu ma ma po -

sta wi ła mi skę wy so ko na pa ra pe cie ko ło okna. Dzie ci nie mo gły do niej

do się gnąć, ale pies, gdy się wy cią gnął do gó ry i prze krzy wił łeb – ja koś

so bie ra dził. Efekt je go wy sił ków prze szedł wszel kie ocze ki wa nia – pies

na uczył się cho dzić na tyl nych ła pach! 

Z cza sem chłop cy pod ro śli i na miej sce swo ich ha ła śli wych za baw

wy bra li przy tul ną ja ski nię pod ku chen nym sto łem. To by ła ich kry jów -

ka, dom, sa mo chód, za leż nie od po trzeb. Świet nie się pod nim mie ści li.

Do cza su. Pew ne go dnia wró ci li z wa ka cji – i bum! Bo le śnie ude rza li gło -

wą o blat, kie dy wsta wa li. Bar dzo uro śli, więc trze ba by ło na uczyć się

na no wo po ru szać po miesz ka niu. Tak to wła śnie jest, czło wiek cią gle się

zmie nia i cią gle się uczy cze goś no we go. Ma ma mó wi, że na wet do ro -

śli, cho ciaż nie ro sną, też cią gle się zmie nia ją i cze goś się uczą.
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Kie dy dzie ci są ci cho, to za zwy czaj bro ją

Pew ne go dnia ma ma ro bi ła coś w kuch ni i na gle za uwa ży ła, że w do mu

jest ci cho. O! To po dej rza ne. Kie dy dzie ci są ci cho, to za zwy czaj bro ją. 

Po szła więc do du że go po ko ju, gdzie chłop cy przed tem się ba wi li,

otwo rzy ła drzwi – i za mar ła.

Na du żym sto le sta ło krze sło, a na nim stał Adaś z rącz ka mi wy cią -

gnię ty mi do gó ry. Sta rał się się gnąć do lam py. Na zie mi sie dział Grześ

i me ta lo wym śru bo krę tem wła śnie wy dłu bał gniazd ko ze ścia ny, a te raz

maj stro wał wśród prze wo dów.

Ma ma przez uła mek se kun dy za sta na wia ła się, czy naj pierw od cią gnąć

dziec ko od prą du czy rzu cić się ła pać dru gie, za nim spad nie. W tym mo -

men cie roz legł się wiel ki huk. Obaj chłop cy się prze ra zi li, ma ma też. Zo -

ba czyw szy ką tem oka, że Grześ trzy ma śru bo kręt za pla sti ko wą rącz kę,

zro zu mia ła, że prąd go nie po ra ził i jest bez piecz ny, więc szyb ko pod -

bie gła do sto łu, by po móc Ada sio wi, któ ry prze stra szo ny wła śnie tra cił

rów no wa gę i ra zem z krze słem prze chy lał się na bok. Zdą ży ła go zła pać

i po tem wszy scy usie dli na dy wa nie, a spa ra li żo wa na stra chem ma ma

po cie sza ła za pła ka nych chłop ców i sa ma zbie ra ła si ły. Wszyst ko do brze

się skoń czy ło, ale obaj bliź nia cy za pa mię ta li, że z prą dem nie ma żar tów. 
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