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Ile waży Ziemia?

W ze szłym ty go dniu, w po nie dzia łek, pa ni Ja -

błusz ko za wie si ła na ta bli cy ko lo ro we plan sze.

„O ra ny! — po my śla ła Eko zo sia. — To chy ba

mo ja pił ka pla żo wa!”

Kie dy oglą da się zdję cia Zie mi wi dzia nej z ko -

smo su, na praw dę moż na tak po my śleć. Pla ne ta

i pił ka, któ rą Eko zo sia do sta ła przed wy jaz dem

nad mo rze, by ły do sie bie po dob ne: okrą głe i błę -

kit ne. Zie mia by ła jed nak ze sto ty się cy mi lio nów

try lio nów mi liar dy lio nów ra zy więk sza od pił ki! 

„Hm — po my śla ła Eko zo sia. — Zda je się, że

na pom po wał ją ja kiś ko smicz ny ol brzym”. 

Kie dy ona chcia ła na pom po wać swo ją pił kę,

mu sia ła pro sić o po moc ta tu sia. Ta tuś na dy mał
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pom po wać, bo we wnę trzu Ziemi nie ma po -

wie trza. We wnę trzu Zie mi jest me tal”. 

Na po przed niej lek cji ktoś za py tał, ile wa ży

Zie mia. Pa ni Ja błusz ko uśmiech nę ła się, za pi -

sa ła na ta bli cy cy fry 5, 9, 7 i 2, a po tem za czę ła

do pi sy wać do nich ze ra. By ło ich co raz wię cej

i wię cej, wy glą da ły jak łań cuch na cho in kę i cią -

gnę ły się przez ca łą dłu gość ta bli cy. Osiem na -

ście zer. W ca łej kla sie nikt, ale to nikt nie

po tra fił od czy tać tej licz by. Na wet Ola, któ ra

jest naj lep sza z ma te ma ty ki. 

— Pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt

dwa tryliardy ton! — pa ni Ja błusz ko z nie do wie -

rza niem po krę ci ła gło wą. — Wła śnie ty le wa ży

na sza pla ne ta. 

No do brze, Zie mia by ła stra aasz nie cięż ka, nie

by ło w niej po wie trza, ale chy ba moż na so bie

cza sa mi sie dzieć, pa trzeć w su fit i wy my ślać

róż ne hi sto rie? A kie dy nie ma się po my słu na

hi sto rię, moż na przy po mnieć so bie coś mi łe go.

Na przy kład ze szło rocz ne wa ka cje nad mo -

rzem, bie ga nie z Pa try cją bo so po cie płym 
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po licz ki, z se kun dy na se kun dę ro bił się co raz

bar dziej czer wo ny, a kie dy w po śpie chu wci s-

kał za tycz kę, naj pierw sta wał się bla dy jak ścia -

na, po tem zie lon ko wa ty, aż w koń cu opa dał na 

le żak.

Gdy by pa ni Ja błusz ko usły sza ła sło wo „zie lon -

ko wa ty”, na pew no zwró ci ła by jej uwa gę. Eko -

zo sia za uwa ży ła, że cho ciaż pa ni Ja błusz ko jest

strasz nie mą dra, z ja kichś nie wy tłu ma czal nych

po wo dów cza sa mi za cho wu je się tak, jak by nic

nie ro zu mia ła.

Prze cież wszy scy w kla sie wie dzie li, że ulu bio -

ne ko lo ry Zo si to: zie lo ny, zie lon ko wa ty, zie-

le ni sty, zie lo niut ki, zie lon ka wy, ja sno zie lo ny,

ciem no zie lo ny i naj zie leń szy w świe cie.

„O nie — po my śla ła Zo sia. — Zie lon ka wy to

na pew no nie zie lon ko wa ty! Na wet naj więk szy

ko smicz ny ol brzym zro bił by się wła śnie zie lon -

ko wa ty, gdy by po sta no wił na pom po wać Zie mię.

No do brze — my śla ła da lej, szu ka jąc w piór ni -

ku swo je go ulu bio ne go pió ra z czte ro list ną 

ko ni czyn ką — ża den ol brzym nie mógł jej na -
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Kró le stwo Mar ka Śmie ciu cha 

Uch, jak Ma rek Śmie ciuch nie lu bił Eko zo si!

Za wsze by ła ta ka po rząd na, ta ka czy sta, no si ła

w kie sze niach pach ną ce chu s tecz ki do no sa

i — no, to już na praw dę prze sa da! — opa ko wa -

nia na sta rą gu mę do żu cia. Z a  w s z e pa-

mię ta ła, że by za wi nąć gu mę w pa pie rek przed

wy rzu ce niem do ko sza. 

A do te go co dzien nie zwra ca ła Mar ko wi uwa -

gę, że by nie śmie cił. 

Do ro śli też cią gle po wta rza li, że nie wol no

śmie cić.

— Zie mia — przy po mi na ła przy każ dej oka zji

pa ni Ja błusz ko — jest nie zwy kłą pla ne tą i wszy -

scy po win ni śmy o nią dbać. 
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pia sku i za ba wę pił ką, i pły wa nie, i pysz ne lo dy

cze ko la do we w wa fel ku, i... Aj! 

Pa pie ro wa kul ka nad le cia ła tak nie spo dzie wa -

nie i tra fi ła ją w nos z ta ką si łą, że Eko zo sia pod -

sko czy ła na krze śle, wy stra szo na.
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Od te go dnia nie cier piał uśmiech nię tych wie -

wió rek pra wie tak bar dzo, jak bar dzo nie cier -

piał sprzą ta nia i zu py ja rzy no wej.

Na wet gdy by ście we szli do kla sy IIIb po raz

pierw szy w ży ciu i nie wie dzie li jesz cze, kto

gdzie sie dzi, do kró le stwa Mar ka tra fi li by ście

na tych miast. 

Je go krze sło le pi ło się od ma sła i dże mu tru -

skaw ko we go, bo Ma rek był mi strzem w pod ja -

da niu na lek cji. Schy lał się, uda jąc, że upu ścił

li nij kę, i pod ja dał w naj lep sze. Je go ław ka wy -

sma ro wa na by ła też kle jem i pla ste li ną, a pod

bla tem kry ła się ko lek cja sta rych gum do żu cia. 

Nic dziw ne go, że nikt nie chciał z nim sie -

dzieć. No bo w koń cu co to za przy jem ność

przy le pić się do ław ki, kie dy czło wiek przyj dzie

do szko ły w no wych dżin sach. Co to za przy -

jem ność zdra py wać z książ ki do an giel skie go

pla ste li nę, z piór ni ka — gu mę do żu cia, a z ze -

szy tu — klej. Ma rek już nie raz i nie dwa przy -

le pił się do wła sne go krze sła, ale w ogó le się

tym nie prze jął. 
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— Nu da, nu da, nu da — Ma rek zwi sał z krze -

sła i prze wra cał ocza mi. — Nu uuda.

Na sa mą myśl o wzo ro wym po rząd ku okrop -

nie się krzy wił. Zu peł nie jak wte dy, kie dy na

obiad by ła zu pa ja rzy no wa z se le rem i po rem.

Ble!...

Dla cze go ni by wszyst ko ma być ta kie wy sprzą -

ta ne, za mie cio ne i wy pu co wa ne? Ta kie ja sne,

czy ste, pach ną ce i nud ne?! Gdy by on był kró -

lem, od ra zu za rzą dził by, że na obiad ma ją być

wy łącz nie zu py cze ko la do we, żel ko we i li za ko -

we, a po za tym każ dy mo że so bie cho dzić

i śmie cić, ile chce. 

Na do da tek nie któ rzy w kla sie twier dzi li, że

Eko zo sia by ła od waż niej sza od nie go. Aku -

rat!

No tak, to praw da, że kie dyś, daw no te mu,

trosz kę bał się den ty sty, a Eko zo sia wy szła z ga -

bi ne tu z od zna ką za od wa gę. Z od zna ki spo glą -

da ła uśmiech nię ta wie wiór ka. 

— Zoś ka, Zoś ka ma zę by jak wie wió ra! — za -

śpie wał Ma rek i po ka zał Eko zo si ję zyk.
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