


Na dzie ja

Tym cza sem Pu sia, pół przy tom na z wy cień cze nia, pod nio sła gło wę. Czy tyl ko
wy da wa ło się jej, że sły szy zna jo my głos Fi li pa? 
— Za czy nam mieć uro je nia. Fi li pa tu nie ma. Skąd miał by się wziąć na koń cu
je zio ra? Pew nie cze ka na mnie na na szej po la nie. Tak bym chcia ła, że by tu
był… — po my śla ła i wiel kie łzy wy peł ni ły jej czar ne oczy — A zresz tą, gdy -
by na wet tu był, to jak mógł by mi po móc, ta ki ma ły za ją czek? Przy naj mniej
po że gna ła bym się z przy ja cie lem. 
Po ło ży ła zno wu gło wę na lo dzie. 
— Do brze, że go nie ma. Lis zje tyl ko mnie, a je mu nie zro bi krzyw dy. 
Otwo rzy ła oczy i po pa trzy ła uważ nie tam, gdzie jesz cze nie daw no le żał dra -
pież nik i cier pli wie cze kał na za mar z nię cie prze smy ku po mię dzy nią a lą dem.
Li sa jed nak nie by ło. Ser ce Pu si za bi ło moc niej i obu dzi ła się w niej na dzie ja.
Po czu ła, że krew za czy na szyb ciej krą żyć w jej ży łach. 
— Ten głos… mo że to nie by ły oma my? Mo że na praw dę sły sza łam głos Fi li -
pa? Czy li on wie, co się sta ło? Mo że uda mu się mnie ura to wać? 
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Po goń

Fi lip cze kał na łą ce na li sa. Ru dzie lec wresz cie wy padł spo mię dzy drzew zde-
z o rien to wa ny. Roz glą dał się do oko ła, wy pa tru jąc bia łe go ogon ka umy ka ją ce -
go za ją ca. Za miast ogon ka spo strzegł uśmiech nię ty pysz czek Fi li pa. 
— Tu je stem! — krzyk nął za jąc i po pę dził przed sie bie. Lis rzu cił się w po goń.
Kie dy do brze się roz pę dził i już, już miał zła pać zę ba mi ja sny ogo nek, za ją -
czek wy sko czył w gó rę. Uniósł się nad prze bie ga ją cym dra pież ni kiem, wy wi -
nął w po wie trzu ko zioł ka, od wró cił się i spadł z ty łu na zie mię. Za nim
na past nik zdą żył się za trzy mać, za jąc już ucie kał w prze ciw nym kie run ku.
Ko lej nym sko kiem zno wu zmy lił prze ciw ni ka. Wie le ra zy po wta rzał swo je
sztucz ki, a lis nie po tra fił go zła pać. Ru dzie lec rzu cał się na wszyst kie stro ny,
bie gał, ska kał, aż w koń cu spo wol niał. Za ją czek uznał, że dość już tej za ba wy.
Upły nę ło wy star cza ją co du żo cza su, aby wszyst kie zwie rzę ta od bie gły da le ko
od je zio ra. Li so wi po zo sta ło tyl ko jed no — wró cić do trzcin na brze gu i za po -
lo wać na Pu się. Fi lip do brze wie dział, że ma nie wie le cza su na spro wa dze nie
po mo cy. 
— Czy Pu sia wy trzy ma? Czy nie umrze z wy cień cze nia i stra chu? — za mar -
twiał się Fi lip. — Gdy by cho ciaż wie dzia ła, że pró bu ję ją ura to wać. Na dzie ja
do da ła by jej sił! 
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Pę dem po po moc! 

Po pę dził po po moc. Sam był zdzi wio ny, że tak ła two po zbył się li sa. Te raz do -
ce nił swo ją spraw ność, wy ćwi czo ną pod czas za baw z przy ja ciół ką. 
— Oj, Pu siu! Czy bę dzie my jesz cze kie dyś ba wić się ra zem? — Chciał za pła -
kać, ale zro zu miał, że ta kie czar ne my śli od bie ra ją mu si ły. 
— Te raz spro wa dzę po moc. Nie wiem jesz cze jak, ale na pew no znaj dę spo sób!
— po wie dział do sie bie z prze ko na niem. To mu po mo gło, zno wu wró ci ły si ły
do bie gu. Jed no cze śnie po czuł cię żar od po wie dzial no ści. Tyl ko on je den wie -
dział, co się sta ło i mu siał wy my ślić roz wią za nie. Do do mu! Do ma my, do ta -
ty! Oni na pew no po mo gą! 

Biegł co sił w no gach. Prze bie ga jąc obok le go wisk i gniazd róż nych zwie rząt,
gło śno wzy wał po mo cy. 
— Pa nie je żu, na po moc! — krzyk nął, ale na gle przy po mniał so bie, że o tej po -
rze ro ku je że już śpią. Za pa da ją w hi ber na cję, za ko pa ne głę bo ko pod zie mią. 

— Pa nie bo cia nie, na po moc! — za wo łał, ale prze cież bo cia ny daw no od le cia -
ły do cie płych kra jów. Gdy by nie to, z pew no ścią po spie szy ły by z po mo cą, ze
swo imi dłu gi mi, czer wo ny mi, moc ny mi dzio ba mi. 
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— Pa ni sar no, na po moc! — po wie dział już bar dziej do sie bie, po ci chu, bo
w ostat niej chwi li przy po mniał so bie, że prze cież wszyst kie po szły na dru gą
stro nę la su, gdzie le śni czy przy wo zi sia no do karm ni ka. A tak przy da ły by się
ich moc ne ko pyt ka…
— Szko da od de chu na te krzy ki! — po my ślał za ją czek. — Je stem zda ny tyl ko
na sie bie…
Prze czu wał, że zwie rzę ta nic nie po ra dzą, ale tli ła się w nim iskier ka na dziei…
Jest jesz cze ta ki mło dy, a oni są do ro śli… Mo że ma ją swo je spo so by? 
Ca ły czas pę dził, nie za trzy mu jąc się. Ser ce za jącz ka bi ło co raz szyb ciej. Z po -
wo du sza leń cze go bie gu, czy ze stra chu? Mu siał zdą żyć. Nie miał wie le cza su.
Z każ dą mi nu tą lód po su wał się w głąb je zio ra i tward niał. Fi lip wal czył z lę -
kiem. Na pły wa ły czar ne my śli i od bie ra ły mu si ły. 
— Szyb ciej, szyb ciej! Dla cze go je stem ta ki po wol ny! Każ dy in ny był by już na
miej scu — my ślał Fi lip, ale ta kie my śli tyl ko go osła bia ły. 
— Mam po mysł jak po móc. Mu szę biec naj szyb ciej jak po tra fię. Na pew no
po tra fię. Tak, sam sie bie prze ści gnę! — Te raz zno wu po czuł się raź niej i wiel -
ki mi su sa mi ru szył przed sie bie. Nie czuł zim na, ani te go, że fu ter ko za ma rza
w lo do wą sko ru pę. Pę dził do brze zna ny mi ścież ka mi, na skró ty przez las, przez
pło ty i otwar te po la. Nie zwa żał na to, że ktoś mo że go za uwa żyć. Nie my ślał
o dra pież cach krą żą cych w po wie trzu i by stry mi ocza mi wy pa tru ją cych zdo -
by czy. Nie my ślał o ru dych li sach, któ rych wie le miesz ka ło w oko li cy, ani
o głod nych wil kach i znu dzo nych psach wa łę sa ją cych się w po szu ki wa niu roz -
ryw ki i mię sa. Mu siał jak naj szyb ciej do trzeć do ce lu. A po tem? 
— Po tem się nad tym za sta no wię, te raz mu szę pę dzić! Nie wszyst ko na raz!
Po ko lei! 
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Czy mi po mo gą? 

Wresz cie do tarł do ce lu. 
Do za gro dy czło wie ka. 
Kie dy się zbli żał, usły szał rą ba nie sie kie rą. 
— Bar dzo do brze! — ucie szył się i na dzie ja wstą pi ła w je go ma łe, wa lą ce jak
młot ser dusz ko. Jed nym su sem prze sa dził płot. Miał szczę ście. Na po dwór ku
zo ba czył męż czy znę i ba wią ce go się obok chłop ca. 
Piew szy za uwa żył Fi li pa pies. Za czął uja dać i rzu cać się na łań cu chu. 
— Ci cho, Bu rek — za wo łał go spo darz. 
Ale dziec ko za in te re so wa ło się, co spo wo do wa ło pod nie ce nie psa. 
Za uwa ży ło za jącz ka. Fi lip sta nął słup ka i trząsł się ze stra chu... A mo że z zim -
na i z wy cień cze nia. 
— Ta to, zo bacz! Za ją czek! Ja ki ślicz ny — za wo łał chło piec. 
— Co ty zno wu opo wia dasz — burk nął ta to, nie prze ry wa jąc rą ba nia. 
— Na praw dę! Po patrz, ta to — po wtó rzył chło piec. Był tak zdu mio ny, że ta -
to się od wró cił. Spoj rzał w kie run ku, któ ry po ka zy wał syn. 
— To nie moż li we, za ją czek! W za gro dzie! Cho ry al bo wście kły… Cze goś ta -
kie go jesz cze nie wi dzia łem. Nie pod chodź! — za wo łał do dziec ka, ale by ło
już za póź no. 
Chło piec biegł w kie run ku Fi li pa z wy cią gnię ty mi rącz ka mi. 
Za ją czek od wró cił się i za czął ucie kać. 
— Nie do go nię go! — za wo ła ło dziec ko roz cza ro wa ne. 
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Ale sza ra czek za miast uciec, za trzy mał się kil ka kro ków da lej i zno wu sta nął
słup ka. 
— Czy ja śnię? — zdu miał się męż czy zna. — To nie moż li we. 
Chło piec zno wu spró bo wał po chwy cić zwie rząt ko. 
Sy tu acja się po wtó rzy ła. Fi lip od biegł ka wa łek i za trzy mał się. Oj ciec ra zem
z syn kiem wy szli za furt kę i ob ser wo wa li nie spo ty ka ne za cho wa nie za jącz ka. 
Gdy tyl ko Fi lip wy wa bił męż czy znę z za gro dy, od biegł da lej, ca ły czas oglą-
da jąc się za sie bie. 
— Czy to zwie rząt ko chce nam coś po wie dzieć? — z nie do wie rza niem mruk nął
do sie bie ta to. — Pój dę za tym za ją cem. Ina czej ta spra wa nie da mi spo ko ju. 

— Idź do do mu, a ja spraw dzę, co się tu taj dzie je — po le cił dziec ku. — To
zwie rzę mu si być cho re, bo ina czej nie po tra fię so bie wy tłu ma czyć ta kie go za-
cho wa nia mło de go sza ra ka…
Kie dy chło piec znik nął za pło tem, męż czy zna po biegł za Fi li pem. Do sko na le
wie dział, że ni gdy nie do go nił by sza ra ka. Za jąc w mgnie niu oka znik nął by w le -
sie. Ten jed nak biegł w ta ki spo sób, jak gdy by nie chciał, aby czło wiek zgu bił go
z oczu. Za cho wa nie zwie rzę cia by ło tak dziw ne, że męż czy zna po dą żał za nim. 
— Wy śmie ją mnie, kie dy wró cę do do mu. Ca ła wio ska bę dzie mnie wy ty kać
pal ca mi. — mó wił do sie bie, po ko nu jąc ko lej ne wzgó rza, pro wa dzo ny przez
za jącz ka. 
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Fi lip wy ja śnia, co się sta ło i pro si o po moc! 

Wresz cie zna leź li się na wy so kiej skar pie, z któ rej do sko na le wi dać by ło kra -
niec je zio ra. W pierw szej chwi li męż czy zna nie za uwa żył ni cze go dziw ne go…
Spoj rzał w dół na czę ścio wo za mar z nię te je zio ro. Za ją czek wbiegł na lód, a za
nim ru dy lis! Na wet z da le ka wi dać by ło, że pu cha te ma łe stwo rzon ko drży, ale
upar cie po su wa się ku brze go wi cien kie go lo du. Lis pełzł za nim. Na gle lód za-
czął pę kać pod cię ża rem dra pież ni ka. Ru dzie lec nie od wa żył się po su nąć da lej
i przy warł do pod ło ża. Za ją czek tak że się za trzy mał, nie by ło przed nim dro -
gi uciecz ki. Prze stał się ru szać, roz płasz czo ny na lo dzie. 
I wte dy męż czy zna za uwa żył ła bę dzia. Tyl ko dzię ki te mu, że je go pió ra od bi -
ja ły się od sre brzy ste go ko lo ru oszro nio nych li ści i ło dyg. Wi dać by ło, że sto -
czył wal kę na śmierć i ży cie z ota cza ją cym go lo dem. Prze grał ją i wie dział
o tym. Mło dy ptak le żał na lo dzie, nie miał si ły pod nieść gło wy, cho ciaż z pew -
no ścią sły szał tu pot ludz kich nóg zbie ga ją cych po skar pie. 
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Czło wiek z sie kie rą

Męż czy zna na dal miał sie kie rę w rę ce. Wsko czył do ło dzi sto ją cej przy brze -
gu je zio ra, kil ko ma ude rze nia mi trzon ka uwol nił ją z oko wów lo du i chwy cił
wio sła w rę ce. Szyb ki mi, sil ny mi ru cha mi roz pę dził łódź po wo dzie i skie ro -
wał ją ku trzci nom. 
Le d wie bi ją ce ser dusz ko Fi li pa sta nę ło: co zro bi czło wiek z sie kie rą? Zbli żył się
do Pu si... 
Męż czy zna za trzy mał łódź obok pta ka i wy chy lił się przez bur tę… Ła będź
pod niósł gło wę. Wi dząc czło wie ka, Pu sia spró bo wa ła jesz cze bro nić się skrzy-
dła mi, ale le d wie unio sła je do gó ry. Ty le ra zy wcze śniej bi ła ni mi o lód, że nie
mia ła już si ły. Pod da ła się, cze ka jąc na śmierć. 
Męż czy zna uniósł sie kie rę i ude rzył. Nie sły chać krzy ku za bi ja ne go pta ka,
nad je zio rem roz niósł się huk ude rze nia me ta lu o lód. Raz, dru gi, trze ci…
Męż czy zna rą bał lód wo kół ła bę dzia. Kil ka sil nych cio sów roz łu pa ło twar dą
sko ru pę. Po chwi li dwie ma rę ka mi się gnął w dół, uniósł nad wo dę pta ka wraz
z przy mar z nię tym do je go piór pier ście niem lo du. Ale ła będź oka zał się zbyt
cięż ki, łódź prze chy li ła się nie bez piecz nie i przez chwi lę wy glą da ło na to, że się
prze wró ci. Ptak wy śli zgnął się z rąk go spo da rza, za nu rzył w ciem nej wo dzie,
po chwi li zno wu wy pły nął. 
— Jak ja mam cię wcią gnąć do ło dzi! Je steś ta ki cięż ki, a ja nie mam pod bie ra -
ka ani żad nej po mo cy! — de ner wo wał się czło wiek. Wpadł na do bry po mysł.
Zdjął kurt kę, pod ło żył pod pta ka, za wią zał rę ka wy zgra bia ły mi z zim na rę ka mi.
Sta rał się po za pi nać gu zi ki. Trud no mu by ło się z ni mi upo rać, bo skost nia łe
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pal ce nie chcia ły wy ko ny wać po le ceń. Wresz cie się uda ło. Jed ną rę ką się gnął po
wio sło, pod ło żył je go ko niec pod za wią za ne rę ka wy, któ re peł ni ły ro lę uch-
wy tu, po dob ną, jak pa łąk w ko szu wi kli no wym. Oparł drzew ce o bur tę i ca łym
cię ża rem na parł na je go dru gi ko niec. Ptak w za wi niąt ku, jak na huś taw ce, po -
wo li uniósł się w gó rę. 
— Że byś mi się te raz nie wy śli zgnął! — szep nął męż czy zna i ostroż nie prze-
cią gnął cię żar przez bur tę. — I że bym cię nie uszko dził, nie zra nił. 
W koń cu uda ło się, z głu chym ude rze niem pa ku nek opadł na dno ło dzi. Do pa -
sa mo kry, drżąc z zim na, czło wiek spraw dził jesz cze, czy ptak jest do brze uło -
żo ny. Męż czy zna wes tchnął z ulgą i otarł z czo ła za ma rza ją ce struż ki po tu.
Spoj rzał w stro nę dru gie go brze gu. Po my ślał, że nie ma sen su wra cać pie cho -
tą do do mu. Szyb ciej do pły nie tam ło dzią. Wziął wio sła w rę ce i skie ro wał łódź
na peł ne je zio ro. Na gle, jak by coś so bie przy po mniał i za wró cił. W od da li, na
ta fli lo du, któ rej brzeg prze su nął się o ko lej ny metr w kie run ku je zio ra, le żał
nie ru cho my za ją czek. Spra wiał wra że nie mar twe go. 
— Nie mo gę go tak zo sta wić — mruk nął czło wiek. Ude rze nia mi wio seł wy -
rą bał prze smyk w za ma rza ją cej wo dzie. 
Fi lip miał oczy otwar te i ob ser wo wał, co się dzie je. Nie czuł już zim na, ani zmę -
cze nia. Na wszyst ko zo bo jęt niał i cie szył się tyl ko, że je go przy ja ciół ka zna la -
zła się w do brych rę kach. Wi dział prze cież, że czło wiek sta rał się po móc Pu si,
że wy kuł ją z lo du sie kie rą. Te raz ten czło wiek zno wu kuł lód, zbli żał się ło dzią
do Fi li pa. Pod niósł go z ła two ścią, bar dzo de li kat nie. Za ją czek był tak sła by,
zzięb nię ty i wy czer pa ny, że nie pró bo wał się bro nić. Prze bie gła mu jesz cze
przez myśl strasz na opo wieść o pasz te cie z za ją ca, któ rą star si stra szą nie grzecz -
ne dzie ci, i stra cił przy tom ność. 
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