
Ma leń ka pa ni Fla ko nik

Ży ła raz pew na sta ra ko bie ta, któ ra każ de go
wie czo ru kła dła się do łóż ka i za sy pia ła, a każ de -
go ran ka bu dzi ła się i wsta wa ła, co uwa żać na le ży
za rzecz zu peł nie nor mal ną. Lecz te go aku rat ran -
ka spo strze gła, że w cią gu no cy zma la ła i jest te -
raz nie więk sza niż fla ko nik na ocet lub oli wę,
cze go za rzecz nor mal ną uwa żać nie na le ży. A naj -
dziw niej sze by ło to, że na zy wa ła się wła śnie pa ni
Fla ko nik.

— Sta łam się ma leń ka jak fla ko nik na ocet lub
oli wę, ale trud no, ja koś to bę dzie — po wie działa

5



do sie bie, po nie waż do ni ko go in ne go po wie dzieć
te go nie mo gła. Jej mąż wy szedł już wcze śniej do
pra cy w po lu, a dzie ci były do ro słe i daw no opu -
ści ły dom ro dzi ców.

Te go dnia cze ka ło ją mnó stwo ro bo ty. Mu siała
sprząt nąć ca łe miesz ka nie, umyć na czy nia, któ re
mo czy ły się w wo dzie, wy prać bie li znę i przy go -
to wać na le śni ki na ko la cję.

„Przede wszyst kim trze ba ja koś wy do stać się
z łóż ka, któ re jest te raz bar dzo wy so kie” — po -
my śla ła.

Chwy ci ła róg koł dry i za czę ła się w nią za wi -
jać. Za wi ja ła się i za wi ja ła, aż z koł dry po wsta ło
coś w ro dza ju bar dzo gru bej kieł ba sy, któ ra ła-
god nie opa dła na zie mię ra zem z pa nią Fla ko nik
w środ ku. Ca ła i niepo tłu czo na wy gra mo li ła się
z koł dry na ze wnątrz.

Te raz trze ba by ło za brać się do ro bo ty. Sprzą -
ta nie miesz ka nia po szło jej cał kiem ła two. Usia dła
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po pro stu przed my sią dziu rą, za czę ła po pi ski wać
i ro bi ła to tak dłu go, aż z dziu ry wy szła mysz.

— Sprząt nij po rząd nie ca łe miesz ka nie od gó -
ry do do łu i od do łu do gó ry, bo ina czej po skar żę
na cie bie ko tu! — po wie dzia ła pa ni Fla ko nik do
my szy.

I mysz sprząt nę ła ca łe miesz ka nie od gó ry do
do łu i od do łu do gó ry, po nie waż bar dzo ba ła się
ko ta.

Wów czas pa ni Fla ko nik za wo ła ła ko ta.
— Ki ci, ki ci! Zliż wszyst ko z ta le rzy i garn -

ków, bo ina czej po skar żę na cie bie psu! — po wie -
dzia ła do ko ta.

I kot zli zał wszyst ko z ta le rzy i garn ków, po -
nie waż bar dzo bał się psa.

Wów czas pa ni Fla ko nik za wo ła ła psa.
— Chodź tu, do nogi! Po ściel łóż ko i otwórz

okno, bo ina czej nie do sta niesz ko ści! — po wie -
dzia ła do psa.
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wy schnię te go stru my ka! Je śli deszcz za raz nie
spad nie, to chy ba wszy scy po umie ra my z pra g-
nie nia.

Mam ro ta ła tak i mam ro ta ła, ca ły czas pa trząc
pro sto w nie bo. Czar ną desz czo wą chmu rę tak to
zi ry to wa ło, że po sta no wi ła za to pić pa nią Fla ko nik
ule wą. Lecz ona schro ni ła się w po rę pod sze ro ki
liść ło pia nu, gdzie w za cisz nym ustro niu i cie ple
cze ka ła, pó ki deszcz nie na mo czył, nie wy prał i nie
wy płu kał wszyst kie go, co by ło do na mo cze nia,
wy pra nia i wy płu ka nia.

I zno wu pa ni Fla ko nik za czę ła mam ro tać
w spo sób wy ra ża ją cy naj wyż sze nie za do wo le nie:

— Dłu go ja ży ję na tym bo żym świe cie, 
oj, dłu go! Ale jesz cze ni gdy nie sły sza łam, że by
po łu dnio wy wiatr był ta ki sła by, jak to się ostat-
nio zda rza. Je stem cał kiem pew na, że je śli by te -
raz za czął wiać, nie mógł by na wet unieść mnie
z zie mi, cho ciaż je stem ma ła jak fla ko nik.

I pies zro bił wszyst ko, co mu ka za ła, po nie -
waż bał się, że je śli te go nie zro bi, nie do sta nie
ko ści. A gdy po ście lił łóż ko i otwo rzył okno, siadł
na schod ku przed drzwia mi i mer dał ogo nem tak
moc no, że na do da tek wy glan so wał scho dek, któ -
ry lśnił te raz jak lu stro.

— Sam so bie mo żesz wziąć kość! Nie mam
cza su wszyst kim usłu gi wać! — po wie dzia ła pa ni
Fla ko nik, wska zu jąc kość, któ ra le ża ła w ką cie
kuch ni.

Te raz pa ni Fla ko nik za ję ła się pra niem. Trze -
ba by ło za cząć od na mo cze nia brud nej bie li zny
w stru my ku, ale stru myk tak wy sechł, że go pra -
wie nie by ło.

Sia dła więc pa ni Fla ko nik na brze gu i za czę -
ła mam ro tać w spo sób wy ra ża ją cy naj wyż sze nie -
za do wo le nie:

— Dłu go ja ży ję na tym bo żym świe cie, 
oj, dłu go! Ale jesz cze ni gdy nie wi dzia łam tak 
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