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Już się wydawało, że Pożyczalscy — Strączek, 
Dominika i Arietta — po wielu przygodach znaleźli wreszcie 
bezpieczne schronienie, a tu znów muszą się przeprowadzić. 

Wybór pada na Mały Potok — miniaturowe miasteczko, 
o którym dotąd tylko słyszeli. Łodzią-mydelniczką wyruszają 

w podróż, która niespodziewanie okazuje się pełna niebezpieczeństw. 
Czy Pożyczalscy i tym razem wybrną z tarapatów?

Trzeci z pięciu tomów cyklu 
o przygodach rodziny Pożyczalskich, 

który podbił serca czytelników na całym świecie.

Mary Norton (1903–1992) — brytyjska autorka książek 
dla dzieci. Wcześniej była aktorką teatralną. Zaczęła pisać, 
gdy została mamą. Oprócz serii o Pożyczalskich napisała 

między innymi popularną powieść „Gałka od łóżka”.
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Roz dzialpierw szy

  
— Ale o czym oni ty le cza su roz ma wia ją? — za py tał pan

me ce nas Piór ko.
Po wie dział to z ta kim roz draż nie niem, jak gdy by z gó -

ry za kła dał, że mo gą mó wić tyl ko o ja kichś tam głup stwach.
— O Po ży czal skich — od par ła krót ko pa ni May.
Sta li obo je na skar pie pod ży wo pło tem, cią gną cym się

wzdłuż za gon ków ka pu sty o wiel kich zie lo nych głów kach.
Zapadł przej mu ją cy chło dem i wil go cią zmierzch. Po ni żej,
w oknie le śni czów ki, mi go ta ło cie płe świa teł ko.

— Moż na by tu za ło żyć sad owo co wy — rze kła pa ni May,
jak by wo la ła zmie nić te mat roz mo wy.
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desz czem ka pu sty w kie run ku żwi ro wa nej ścież ki. — Opo -
wia da li śmy ją so bie, mój brat i ja, kie dy miesz ka li śmy tu taj
ja ko dzie ci.

— We Wrzo so wym Wzgó rzu?
— Tak, ra zem z ciot ką Zo fią. Ka sia bar dzo lu bi o tym

słu chać.
— I opo wia da te baj ki te mu sta re mu?
— To mo wi? Mo że. Ale chy ba jest na od wrót: ra czej on

jej opo wia da.
Idąc za pa nią May po żwi ro wa nej ścież ce, me ce nas

Piór ko mil czał. Znał ca łą ro dzi nę od daw na i wła ści wie
wszy scy jej człon ko wie — uświa do mił so bie to do pie ro te -
raz — by li ja cyś dziw ni.

— Tę ba jecz kę wy my śli ła prze cież pa ni sa ma?
— Nie, nie ja — uśmiech nę ła się pa ni May, tro chę za kło -

po ta na — ra czej mój bra ci szek. Je śli w ogó le zo sta ła wy my -
ślo na — do da ła po chwi li, za czerp nąw szy tchu.

Pan Piór ko ucze pił się tych słów.
— Jak to, nie ro zu miem? A więc ta hi sto ria, o któ rej pa -

ni wspo mnia ła, zda rzy ła się rze czy wi ście?
Pa ni May się ro ze śmia ła. 
— O, nie, te go nie po wie dzia łam. Nie wiem prze-

cież… — I idąc da lej, rzu ci ła przez ra mię: — Wła śnie ten 
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— W na szym wie ku — za uwa żył pan Piór ko, nie od ry -
wa jąc oczu od oświe tlo ne go okna — w wie ku mo im i pa ni
roz sąd niej jest sa dzić kwia ty niż drze wa owo co we.

— Tak pan są dzi? — zapytała pa ni May. Po wiał sil ny
wiatr, więc otu li ła się płasz czem, któ ry mia ła na sobie. — Ale
prze cież zo sta wię jej ten do mek, ra zem ze wszyst kim, w te -
sta men cie.

— Ko mu?
— Ka si, mo jej wy cho wan ce.
Wie dział, że za oświe tlo nym oknem w le śni czów ce sie -

dzi wła śnie Ka sia.
„Dziw ne dziec ko — po my ślał — cza sa mi pa trzy przed

sie bie jak by nie wi dzą cy mi oczy ma… A cza sem znów po tra -
fi go dzi na mi roz ma wiać z tym sta rym To mem Po czciw cem,
któ ry kie dyś, ja ko ga jo wy, by naj mniej nie cie szył się do brą
opi nią. Co oni mo gą mieć z so bą wspól ne go, ten sta ry ga du -
ła i ta cie ka wa, ży wa dziew czyn ka? Te raz tak że — rzu cił
okiem na ze ga rek — już po nad go dzi nę ga da ją, ga da ją, ga -
da ją…”.

— Po ży czal scy? — po wtó rzył na głos, jak by do pie ro
w tej chwi li do bie gło go to sło wo. — Co to za Po ży czal scy?

— Och, to tyl ko ta ka ba jecz ka — od par ła pa ni May,
ostroż nie wy bie ra jąc dro gę po mię dzy za gon ka mi zro szo nej
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Pa ni May po wie dzia ła te raz już cał kiem po waż nie:
— Przy zna pan, że nasz sta ry dom był dziw ny… In ny

niż wszyst kie.
— Że był sta ry, z tym się zgo dzę. Ale czy dziw ny? Nie

są dzę, że by był bar dziej dziw ny niż… — spoj rzał w oświe t-
lo ne okno — ta le śni czów ka.

— Ach, Ka sia na pew no zgo dzi ła by się z pa nem! Ona
uwa ża, że le śni czów ka jest co naj mniej tak sa mo dziw na jak
dom we Wrzo so wym Wzgó rzu. Wie pan, mój brat i ja od po -
cząt ku mie li śmy wra że nie, że w tym do mu miesz ka ją oprócz
lu dzi jesz cze ja kieś in ne ży we isto ty.

— Ży we isto ty! — po wtó rzył pan Piór ko. — Je śli nie
zwie rzę ta, to tyl ko lu dzie… In nych ży wych istot na zie mi nie
ma. Wi dzę w tym ja kiś brak lo gi ki.

— Trud no nam dojść do po ro zu mie nia — za uwa ży ła pa -
ni May. — Mam na my śli ta kie ma łe istot ki… Du żo mniej sze
niż lu dzie, ale pod każ dym wzglę dem po dob ne do lu dzi, tyl -
ko że mi nia tu ro wych roz mia rów, a po za tym — miesz ka ją -
ce w ukry ciu. Wy obra ża li śmy so bie, że kry ją się, tak jak
mysz ki, pod pod ło gą, za bo aze rią… i są cał ko wi cie za leż ne
od te go, co uda im się ścią gnąć. Nie moż na o nich po wie -
dzieć, że krad ną, ra czej gro ma dzą za pa sy, a bio rą dla sie bie
tyl ko to, co lu dziom prze sta ło być uży tecz ne.
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ga jo wy, ten sta ry Tom Po czci wiec, po dob no zna wie le szcze -
gó łów…

— Szcze gó łów? O tych kra sno lud kach?
— To nie kra sno lud ki — po pra wi ła pa ni May z ca łą po -

wa gą. — To Po ży czal scy.
— Ro zu miem — od parł pan Piór ko, choć praw dę mó -

wiąc, nie wie le ro zu miał.
— Na zy wa li śmy ich tak wła śnie — rze kła pa ni May,

przy sta jąc na chwi lę, że by pan Piór ko mógł się do niej przy -
łą czyć — czy też oni sa mi tak sie bie na zwa li. Dla te go, że nie
po sia da ją nic wła sne go. By ło ich tro je — oj ciec, mat ka i có -
recz ka: Strą czek, Do mi ni ka i Ariet ta. — A gdy pan Piór ko
zna lazł się obok niej, za py ta ła z prze kor nym uśmie chem: —
Nie uwa ża pan, że te wszyst kie trzy imio na są bar dzo ład ne?

— Moż li we — od po wie dział su cho pan Piór ko.
Lecz mi mo wo li uśmiech nął się tak że. Znał pa nią May

nie od dziś i nie raz spo ty kał się z jej nie ocze ki wa nym dow -
ci pem, któ ry w du chu na zy wał „ści cha pęk”. Ale i wte dy, za
daw nych lat, kie dy by ła jesz cze mło da i pięk na, ten jej spo -
sób po kpi wa nia ze wszyst kie go nie przy pa dał mu ni gdy do
sma ku.

— Nic się pa ni nie zmie ni ła — za uwa żył nie co uszczy p-
li wie.
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— A co wspól ne go z tym wszyst kim ma Tom Po czci -
wiec? — za py tał pan Piór ko, gdy za trzy ma li się na chwi lę,
aby omi nąć spo rą ka łu żę.

— Daw no, bar dzo daw no temu, kie dy mój brat był jesz -
cze ma ły, ży li w wiel kiej przy jaź ni z To mem, ba wi li się czę -
sto ra zem. Tom był tro chę star szy od nas oboj ga, ale to nie
mia ło żad ne go zna cze nia. Prze sta li śmy się wi dy wać… po tej
awan tu rze… 

I pa ni May urwa ła.
— Po ja kiej awan tu rze? — za in te re so wał się pan Piór ko.
Do szli do le śni czów ki i sta nę li przed drzwia mi.
— My śla łam, że i pan kie dyś o tym sły szał — mó wi ła da -

lej pa ni May. — Na wet po li cjant był w to wmie sza ny… Przy -
po mi na pan so bie mo że Er ne sta Pa łecz kę? To by ła gło śna
w ca łej wio sce spra wa: ku char ka i ogrod nik zwie trzy li obec -
ność tych ma łych isto tek i po sta no wi li je wy ku rzyć. Spro -
wa dzi li miej sco we go szczu ro ła pa i po sła li po To ma, że by
przy niósł z so bą ła sicz kę. Tom, wnuk ga jo we go… — Pa ni
May znów prze rwa ła i za py ta ła: — Ale chy ba pan już kie dyś
o tym sły szał, nie przy po mi na pan so bie?

Me ce nas Piór ko zmarsz czył brwi. Wydawało się, że coś
zaczyna mu się przy po mi nać… Ja kieś za mierz chłe hi sto rie
we Wrzo so wym Wzgó rzu… Ta ku char ka mia ła na imię…
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— Co na przy kład? — za py tał pan Piór ko, wy prze dza -
jąc o pa rę kro ków pa nią May, że by od gar nąć ko lą ce ga łę zie
je żyn i umoż li wić jej przej ście.

Po chwi li spoj rzał na pa nią May, jak by chciał spraw dzić,
czy mó wi se rio, czy żar tu je.

— Och, róż ne rze czy! Przede wszyst kim okru chy, reszt ki
żyw no ści, a tak że drob ne przed mio ty, lu dziom prze waż nie już
nie po trzeb ne: pu ste pu deł ka od za pa łek, ogryz ki ołów ków,
skra wecz ki ma te ria łów… To wszyst ko, co mo że im się przy -
dać ja ko na rzę dzia, odzież lub żyw ność. To bar dzo smut ne, że
tyl ko na tym mu szą po prze sta wać — tak my śle li śmy obo je
z bra tem. Tym bar dziej że te ma łe istot ki ma ją zmysł es te tycz -
ny, po czu cie pięk na, lu bią, że by ich „my sie nor ki” by ły nie 
tyl ko wy god ne, ale i ład ne — tak sa mo jak czło wiek lu bi urzą -
dzać swo je miesz ka nie. Mój bra ci szek po ma gał im w tym
chęt nie… — pa ni May za wa ha ła się przez chwi lę, czy mó wić
da lej — al bo też mo że tyl ko tak opo wia dał — do koń czy ła nie -
pew nie i dla nie po zna ki za śmia ła się, nie zbyt szcze rze.

— Ro zu miem — po wtó rzył me ce nas Piór ko, choć praw -
dę mó wiąc, da lej nic z te go nie ro zu miał.

Szli wą ską ścież ką, jed no za dru gim, że by nie ocie rać
się o mo kre za ro śla, z któ rych ka pa ły kro ple wo dy po nie -
daw nym desz czu.
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