
Za gó ra mi,
za la sa mi, po -
mię dzy Le mo -
nią a Ró żo wym
Mo rzem, daw no
te mu, gdy by li -
ście jesz cze ta cy
ma lut cy ni czym
kru szyn ki chle -
ba, ży ło so bie
spo koj nym ży -
ciem ma łe mia -
stecz ko
o po nu rej jak
czar na noc na -
zwie: Smę to wo.
Nie wie my, czy
sły sze li ście kie -
dyś o Smę to wie.
Je śli nie, spy taj -
cie o nie swo ją
bab cię, któ ra
w mło do ści jeź -
dzi ła do Smę to -
wa le czyć
pła czem swo je
cho re ser ce.
Moi Ko cha ni!

Teresa Wilbik (ur. 1938) – ukończyła Wydział
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
w pracowni prof. Jana Marcina Szancera. Autorka
znakomitych ilustracji i opracowań graficznych
książek i czasopism dla dzieci. Zdobyła wiele
wyróżnień krajowych i zagranicznych, w tym
Medal Polskiej Sekcji IBBY za całokształt 
twórczości dla dzieci i młodzieży. 

Jerzy Afanasjew (1932–1991) – pisarz, poeta 
i reżyser. Współtwórca teatru studenckiego „Bim-Bom”
oraz – razem z żoną Aliną – teatru „Cyrk Rodziny
Afanasjeff”. Autor wielu książek dla dzieci i dorosłych,
twórca spektakli teatralnych i filmów fabularnych.

Alina Afanasjew (ur. 1930) – artystka, 
scenograf teatralny i telewizyjny, autorka bajek 
i scenariuszy.
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„Moje dzieci, nawet nie domyślacie się, 

że młyn, w którym się teraz wszyscy 

znajdujemy, jest młynem zaczarowanym. 

Może on fruwać w powietrzu jak ptak”.

Piękna, baśniowa opowieść 
o dwojgu dzieci, zaczarowanym 
młynie i niezwykłej podróży 
w poszukiwaniu lekarstwa na smutek.
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Roz dział I

Za gó ra mi, za la sa mi, po mię dzy Le mo nią a Ró żo wym

Mo rzem, daw no te mu, gdy by li ście jesz cze ta cy ma lut -

cy ni czym kru szyn ki chle ba, ży ło so bie spo koj nym ży -

ciem ma łe mia stecz ko o po nu rej jak czar na noc na zwie:

Smę to wo.

Nie wie my, czy sły sze li ście kie dyś o Smę to wie. Je śli

nie, spy taj cie o nie swo ją bab cię, któ ra w mło do ści jeź -

dzi ła do Smę to wa le czyć pła czem swo je cho re ser ce.



Moi Ko cha ni! Że by zo ba czyć, jak na praw dę Smę to wo

wy glą da ło, trze ba by ło wy ku pić w ka sie bi le to wej du ży

bi let, po dziur ko wać go, a po tem dłu go, dłu go je chać po -

cią giem, wy glą da jąc cią gle przez okno i za ja da jąc za pa -

sy przy go to wa ne przez ma mę. Wresz cie po ciąg za czy nał

wspi nać się jak żółw pod gó rę, by do kład nie o go dzi nie

dwu na stej w po łu dnie za trzy mać się w Smę to wie. Wszy -

scy miesz kań cy sta li już za zwy czaj na pe ro nie, przy jezd -

ni wy sia da li, po ciąg ru szał i po chwi li zni kał z oczu

za za krę tem. Smę to wia nie wyj mo wa li wów czas bia łe chu-

s tecz ki do no sa i po wie wa li ni mi na do wi dze nia od-

jeż dża ją cym. Gdy po ciąg znikł w od da li, na pe ro nie ro -

bi ło się ja koś tak smut no i pu sto, że lu dzie za czy na li

przy kła dać chu s tecz ki do oczu, a po chwi li... wszy scy

pła ka li. Na wet Dy żur ny Ru chu szlo chał i że by nie za -

nie czysz czać pe ro nu, ro nił łzy do swo jej służ bo wej, czer -

wo nej czap ki. Po pa ru mi nu tach ca ły dwo rzec był zu peł -

nie mo kry od łez, któ re za pła ka ne sprzą tacz ki ście ra ły 



uli ca Łez, uli ca Pła czą cych Ko tów, uli ca Łza wych Ja skó -

łek, uli ca Smut nych Kro ko dy li, uli ca Desz czo wa, uli ca

Gar ba tych Wierzb i uli ca Dziu ra wych Bu tów. Plac no sił

na to miast na zwę: Za gu bio nych Klu czy.

W mie ście pysz nił się jesz cze park Zwię dłych Kwia -

tów, do kąd w nie dzie lę oj co wie ro dzin pro wa dzi li swo je

żo ny i dzie ci na spa cer. Przy uli cy Dziu ra wych Bu tów

znaj do wa ła się ap te ka, gdzie moż na by ło ku pić kro p-

le prze ciw pła czo we, pro szek odł za wia ją cy oraz pa styl ki 

rozpra sza ją ce smu tek. Ale ap te ka by ła prze waż nie za mk-

nię ta, gdyż pa ni ap te ka rzo wa cią gle pła ka ła, a za pła ka -

na wsty dzi ła się sprze da wać. Po wo dem łez pa ni ap te ka -

rzo wej by ła tra ge dia zna na w ca łym mie ście: jej je dy ny

ka na rek ni gdy jesz cze nie śpie wał! Od pięć dzie się ciu lat

sie dział w klat ce smut ny i oso wia ły i nic na świe cie nie

mo gło go roz we se lić na ty le, aby za śpie wał choć by naj -

krót szą me lo dię. Do praw dy by ło to smutne. Bar dzo, bar -

dzo po nu re...

ol brzy mi mi ścier ka mi w fio le to we kra ty. Po tem wszy scy

w wiel kim smut ku roz cho dzi li się do swo ich do mów.

Do my w Smę to wie by ły al bo ko lo ru se le dy no we go, al -

bo li lio we go — za leż nie od te go, czy ich nu me ry by ły pa -

rzy ste, czy też nie. Je den tyl ko ko śció łek był in ny: bia ły

z zie lo nym da chem i nie bie ską dzwon ni cą. Aha! I młyn,

któ ry stał tro chę na ubo czu za mia stem. Mły narz sto lat

te mu po ma lo wał go na czar no i z bie giem lat młyn sta -

wał się co raz czar niej szy ze sta ro ści. Wła ści wie był już

tak ciem ny, że nie by ło go pra wie wca le wi dać — chy ba

że w wy jąt ko wo ja sny dzień, gdy świe ci ło sło necz ko.

Je ste ście pew nie przy zwy cza je ni, że w każ dym mie ście

po środ ku roz po ście ra się bia ły plac, do oko ła któ re go bie g-

ną uli ce. Ale nie. Smę to wo by ło zu peł nie ina czej zbu do -

wa ne. Wła śnie uli ce znaj do wa ły się tu w środ ku, a plac

biegł do oko ła; ale zbłą dzić w tym mie ście by ło nie zmier -

nie trud no, bo ulic Smę to wo mia ło tyl ko sie dem. Na

wszel ki wy pa dek przy po mnę Wam ich na zwy. A więc:
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