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Roz dzialpierwszy
CO SIĘ STA ŁO RAZ, MO ŻE STAĆ SIĘ RAZ JESZ CZE.

Pierw sze za no to wa ne za ćmie nie Księ ży ca, r. 721 p.n.e. 

(z „Dia riu sza” i „Księ gi przy słów” Ariet ty, 19 mar ca)

To Ka sia, kie dy by ła już do ro sła, uzu peł ni ła hi sto rię Po-
ży czal skich*. Spi sa ła ją w ca ło ści, po la tach, dla swo ich włas-
nych czwor ga dzie ci, gro ma dząc fak ty, tak jak się zbie ra 
da ne do po wie ści bio gra ficz nej: to, co sa ma pa mię ta ła, to, cze -
go do wie dzia ła się z opo wia da nia, a tak że pa rę rzeczy — wy -
znaj my to le piej od ra zu — któ rych się do my śli ła. Naj bar dziej
god nym uwa gi do wo dem rze czo wym był mi nia tu ro wy „Dia -
riusz” wik to riań ski** o kar tach ze zło co nymi brzeż kami, któ-
ry Ka sia zna la zła w dom ku ga jo we go we Wrzo so wym Wzgó-
rzu, w po bli żu Stud ding ton, w hrab stwie Bed ford shi re.

** Wcze śniej sze przy go dy Po ży czal skich są opi sa ne w to mie „Kło po ty ro du Po ży czal -
skich”.

** Wik to riań ski — po cho dzą cy z cza sów pa no wa nia kró lo wej an giel skiej Wik to rii (1837–
1901).



bar dzo w to wie rzy ła — że na wła sne oczy nie wi dzia ła ni -
gdy żad ne go z Po ży czal skich. Do wie dzia ła się o tych istot -
kach nie ja ko z dru giej rę ki, od swe go młod sze go bra cisz ka,
któ ry, jak twier dzi ła, nie tyl ko miał buj ną wy obraź nię, ale
też zna ny był ja ko kpiarz. A więc i wy mo że cie w to uwie -
rzyć lub nie; sa mi zde cy du je cie.

Praw dę mó wiąc, już rok póź niej Ka sia by ła skłon -
na hi sto rię o Po ży czal skich wło żyć mię dzy baj ki, tak jak
wszystkie dzie cię ce fan ta zje. W cią gu te go ro ku prze szła do
in nej szko ły, zdobyła no we ko le żan ki, do sta ła psa, na uczy -
ła się jeź dzić na łyż wach i na ro we rze. I w ogó le nie pa mię -
ta ła o Po ży czal skich, aż pew ne go wio sen ne go po ran ka, przy
śnia da niu, pa ni May, po da jąc jej przez stół ja kiś list, po wie -
dzia ła:

— To cię chy ba za in te re su je, Ka siu.
Ale Ka sia — mia ła wte dy nie ca łe je de na ście lat — choć

prze czy ta ła list dwa ra zy, nie mo gła się po ła pać, o co w nim
cho dzi. I wca le jej to nie za in te re so wa ło. Był to list z kan ce -
la rii ad wo ka tów: Praw ni kow skie go, Ustaw kie wi cza i bra ci
Piór ko, tak za gma twa ny i tak na je żo ny skom pli ko wa ny mi
wy ra za mi (jak na przy kład „te sta ment”, „spad ko bier cy”, „ob -
jąć po sia dłość”), że nie bar dzo po tra fi ła go zro zu mieć. Jak że
dłu gie ra mio na trze ba mieć, że by móc „ob jąć po sia dłość”!

9

Ga jo wy, sta ry Tom Po czci wiec, nie ży czył so bie, że by ta
ca ła hi sto ria zo sta ła spi sa na, ale po nie waż umarł już daw -
no, a jej dzie ci by ły tej opo wie ści okrop nie cie ka we, Ka sia
po my śla ła so bie, że Tom Po czci wiec, jak sa mo na zwi sko
wska zu je, pój dzie wprost do nie ba, zro zu mie więc i wy ba -
czy, że go nie po słu cha ła. W każ dym ra zie Ka ta rzy na zde -
cy do wa ła się za ry zy ko wać.

Gdy sa ma by ła jesz cze ma łą Ka sią i miesz ka ła ra zem
z ro dzi ca mi w Lon dy nie, w ich do mu zaj mo wa ła dwa po ko -
je da le ka krew na, pa ni May. To wła śnie ona pod czas dłu gich
zi mo wych wie czo rów przy ko min ku, ucząc Ka się szy deł ko -
wa nia, opo wia da ła jej o Po ży czal skich.

Wów czas Ka sia ani przez chwi lę nie wąt pi ła, że ist nie ją
na świe cie Po ży czal scy — ma lut kie istot ki, cał kiem po dob -
ne do lu dzi, ży ją ce wła snym ta jem ni czym ży ciem pod pod -
ło gą lub za bo aze rią w ci chych sta rych do mach.

Do pie ro po pew nym cza sie za czę ły na ra stać jej wąt pli -
wo ści. (A czy mia ła ku te mu po wo dy, do wie cie się wkrót ce.
To, co sta ło się póź niej, by ło jesz cze dziw niej sze — wy pad -
ki po to czy ły się w spo sób tak nie zwy kły i nie ocze ki wa ny, że
ani pa ni May, ani ni ko mu in ne mu na wet się nie śni ło).

Po cząt ko wo ca ła hi sto ria mia ła po smak cze goś tyl ko za -
sły sza ne go. Pa ni May przy zna wa ła — co praw da Ka sia nie
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Ka sia mil cza ła. Rę ce przy ci snę ła do pier si, jak gdy by
chcia ła za głu szyć bi cie ser ca.

— Zo ba czy my dom? — za py ta ła.
— Na tu ral nie, po to wła śnie po je dzie my.
— Ale ten du ży dom... dom ciot ki Zo fii? Bę dzie go moż -

na obej rzeć?
— Na zy wał się „Sto krot ka”. — Pa ni May by ła tro chę 

za sko czo na py ta niem Ka si. — Nie wiem. Za py ta my. Za le ży, 
kto tam te raz miesz ka.

— Gdy by nam się uda ło wejść do środ ka — mó wi ła da -
lej Ka sia, sta ra jąc się nie dać po znać po so bie, jak wiel ką ma
na to ocho tę — chcia ła bym zo ba czyć przy naj mniej kra tę
i ten na syp, na któ ry wdra py wa ła się Ariet ta. A gdy by otwo -
rzy li drzwi fron to we, choć na chwi lecz kę, chcia ła bym, że by
mi pa ni po ka za ła miej sce, w któ rym stał du ży ze gar. Cho -
ciaż z da le ka... — A wi dząc, że pa ni May jesz cze się wa ha,
do da ła z nie po ko jem w gło sie: — Pa ni wie rzy ła w tę hi sto -
rię, praw da? Czy też mo że... to by ła tyl ko baśń?

— A gdy by na wet baśń — od par ła pa ni May szyb ko — 
cóż to szko dzi, sko ro by ła ład na? Za cho waj szczyp tę fan ta-
zji, mo je dziec ko, nie bierz wszyst kie go do słow nie. Każ da
rzecz, któ rej nie prze ży li śmy sa mi, mo że wy da wać się kłam -
stwem. W po dob nych sy tu acjach — pa ni May uśmiech nę ła się, 
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Bez sło wa od da ła list pa ni May.
— My śla łam — rze kła pa ni May i jej po licz ki za ró żo wi -

ły się lek ko — że bę dziesz mia ła ocho tę po je chać tam ze
mną.

— Po je chać — do kąd? — za py ta ła Ka sia, da jąc do zro -
zu mie nia, że nie wie, o co cho dzi.

— Mo je dziec ko — po wie dzia ła pa ni May — po cóż bym
ci po ka zy wa ła ten list? Do Wrzo so we go Wzgó rza, rzecz 
ja sna.

Wrzo so we Wzgó rze? Po la tach, opo wia da jąc o tej sce -
nie swo im wła snym dzie ciom, Ka sia przy zna ła, że na te sło -
wa ser ce za bi ło jej moc no. Wrzo so we Wzgó rze... Zna ła tę
na zwę, oczy wi ście... By ła to miej sco wość w po bli żu Stud -
ding ton, w hrab stwie Bed ford shi re.

— Tam, gdzie stał dom ciot ki Zo fii — uzu peł ni ła pa ni
May. — I gdzie mój brat rze ko mo wi dział Po ży czal skich.

I nim za sko czo na Ka sia doszła do sie bie, pa ni May za -
czę ła mó wić to nem spo koj nym i rze czo wym:

— Zo sta ła tam nie wiel ka le śni czów ka, a tak że — ru mie -
niec na jej twa rzy po ciem niał, tak jak by za mie rza ła po wie -
dzieć coś, w co trud no uwie rzyć — zo sta ło trzy sta pięć dzie siąt
pięć fun tów. A su ma ta wy star czy — do da ła po chwi li — na
jej od no wie nie...
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piór. By ły za wi nię te w ka wa łek czar nej wa to li ny, wsu nę łam
je tu taj, pa mię tam do brze, w pra wy kąt...”.

Nie ina czej dzie je się z przed mio ta mi wło żo ny mi do
szu fla dy biur ka, do ko szy ka z szy ciem, do pu deł ka z gu zi -
ka mi; na wet w ma łej bla sza nej pusz ce ni gdy nie ma ty le 
her ba ty, ile wsy pa ło się po przed nie go wie czo ra. Tak, to są
fak ty... Ale jak od dzie lić wy mysł od praw dy?

— Przy pusz czam — powiedziała Ka sia w za my śle niu,
skła da jąc swo ją ser wet kę — że one są nie we wszyst kich do -
mach, tyl ko w nie któ rych.

— W nie któ rych nie ma ich wca le — rzekła pa ni May. —
Ale, jak opo wia dał mi mój brat, im dom bar dziej schlud ny, 
tym więk sze — choć to dziw ne — znaj du ją w nim upodo ba nie.
To ner wo we istot ki: mu szą wie dzieć, gdzie co le ży i co każ dy
miesz ka niec do mu ro bi o tej a tej go dzi nie każ de go dnia. W do -
mach nie po rząd nych, głośnych, źle pro wa dzo nych moż na —
choć to dziw ne, po wta rzam — rzu cać swo je rze czy by le gdzie,
a po zo sta ną nie ru szo ne — przez Po ży czal skich oczy wi ście.

I ro ze śmia ła się przy tych sło wach.
— A czy Po ży czal scy mo gą żyć tak że pod go łym nie -

bem? — spy ta ła Ka sia na gle.
— Nie przy szło by im to ła two — od par ła pa ni May. —

Lu dzie są im po trzeb ni. Ży wią się okru cha mi.
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wi dząc wy raz twa rzy Ka si — trze ba mieć oczy i uszy otwar -
te i umieć od dzie lać wy mysł od praw dy.

— Od dzie lać wy mysł od praw dy? Tak wła śnie sta ra łam
się ro bić — uprzy tom ni ła so bie Ka sia.

Za nim jesz cze pa ni May opo wie dzia ła jej o Po ży czal -
skich, Ka sia sa ma po dej rze wa ła, że lud ki do mo we na praw -
dę ist nie ją. Bo jak ina czej moż na by wy ja śnić po wta rza ją ce
się sta le, a nie wy tłu ma czal ne zni ka nie róż nych drob nych
przed mio tów w do mu?

Nie tyl ko agraf ki, szpil ki, ołów ki, bi bu ła, pu deł ka za pa -
łek i in ne dro bia zgi jak by się pod zie mię za pa da ły, ale tak -
że — jak Ka sia za uwa ży ła — gdy otwie ra ło się szu fla dę po
dłuż szym cza sie, ni gdy nie moż na by ło zna leźć po zo sta wio -
nych w niej rze czy: za wsze cze goś bra ko wa ło, za wsze się
gdzieś za wie ru szyły al bo naj ład niej sza chu s tecz ka, al bo szy -
deł ko, al bo wi sio rek w kształ cie ser dusz ka, al bo mo ne ta 
da na na szczę ście... „ N a  p e w n o wło ży łam do tej szu fla -
dy” — jak że czę sto sa ma po wta rza ła te sło wa i jak że czę sto
sły sza ła je od in nych! Al bo: „N a  p e w n o wy nio słam na
stry szek”, al bo: „N a  p e w n o na gó rę do schow ka”... Mat -
ka Ka si kie dyś przez ca ły ty dzień szu ka ła sprzą czek od pan -
to fel ków, klę cząc przed otwar tym ku frem. „Je stem p e w n a ,
że wło ży łam je do te go pu deł ka z wa chla rzem ze stru sich
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