
Mia sto Kar da mon
jest bar dzo ma łe,
a le ży tak da le ko, że
pra wie nikt o nim
nie wie; oczy wi ście
oprócz cie bie i mnie,
i jesz cze pa ru tyl ko
osób. Kar da mon jest
tak że nie zwy kłym
mia stem, wy da rza
się tam wie le dzi -
wów, o któ rych
gdzie in dziej nie sły -
chać. Ot, na przy -
kład cho dzą tam po
uli cach wiel błą dy al -
bo kro czy z po wa gą
słoń a od cza su do
cza su na wet dwa.
W mie ście tym
miesz ka sta ry dłu go -
bro dy To biasz i Re -
mo, i Bob by, i ciot ka
Zo fia, i ma ła Ru mia -
necz ka. Miesz ka tam
tak że Ba stian, po li -
cjant, któ ry ni gdy ni -
ko go nie aresz to wał.
Pod czas ob cho du
mia sta kła nia się na
pra wo i le wo i pil nu -
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Mirosław Pokora (1933–2006) – znakomity grafik 
i ilustrator. Jego charakterystyczne, koronkowe esy-floresy,
jamniczki i pulchne panie na szpilkach kojarzą się pokoleniu
dzisiejszych rodziców z ich dzieciństwem. 

Thorbjorn Egner (1912–1990) – norweski pisarz, 
dramaturg, scenograf, autor piosenek, kompozytor i grafik, 
znany przede wszystkim z twórczości dla dzieci. 

„W starym, wysokim i dziwnym domu, w zupełnym odosobnieniu 

na równinie poza miastem Kardamonem, mieszkali Kasper, Jesper

i Jonatan. Kasper był najstarszy, Jesper najładniejszy, a Jonatan 

najbardziej łakomy. Wszyscy trzej byli rozbójnikami.”

W Kardamonie życie toczy się zwykłą koleją:

policjant Bastian pilnuje porządku, stary Tobiasz

z wieży obserwuje niebo przez lunetę 

i zapowiada pogodę, jedyny tramwaj kursuje 

regularnie. I tylko czasem spokój zakłócają 

trzej rozbójnicy, który nocą nachodzą miasteczko, 

by ukraść coś do jedzenia dla siebie i swojego

udomowionego lwa… 
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R O Z  D Z I A Ł  P I E R W  S Z Y

Pa rę słów o mie ście Kar da mo nie 
i To bia szu z wie ży

Mia sto Kar da mon jest bar dzo ma łe, a le ży tak da le ko,
że pra wie nikt o nim nie wie; oczy wi ście oprócz cie bie
i mnie, i jesz cze pa ru tyl ko osób.

Kar da mon jest tak że nie zwy kłym mia stem, wy da rza
się tam wie le dzi wów, o któ rych gdzie in dziej nie sły -
chać. Ot, na przy kład cho dzą tam po uli cach wiel błą dy
al bo kro czy z po wa gą słoń — a od cza su do cza su na wet
dwa.

W mie ście tym miesz kają sta ry dłu go bro dy To biasz 
i Re mo, i Bob by, i ciot ka Zo fia, i ma ła Ru mia necz ka. Mie-
sz ka tam tak że Ba stian, po li cjant, któ ry ni gdy ni ko go nie
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wie ży miesz ka sta ry mi ły pan. Na zy wa się To biasz. On
jest naj mą drzej szy w tym mie ście, mo że dla te go, że ma
dłu gą si wą bro dę.

To biasz mię dzy in ny mi pil nu je po go dy w mie ście Kar da -
mo nie. Do te go ce lu słu ży mu dłu ga lu ne ta, przez któ rą pra -
wie ca ły dzień oglą da ota cza ją cy go świat. Je śli zo ba czy desz -
czo wą chmu rę nad cią ga ją cą z tej czy in nej stro ny, wy cho dzi
ze swe go po ko ju na ga nek i na ca łe mia sto wo ła: „Ha lo, ha -
lo! Za po wiedź po go dy: po po łu dniu ulew ny deszcz!”.

Wte dy lu dzie wra ca ją do do mów po pa ra so le i ka lo sze,
a kie dy deszcz spad nie, ma ło się nim przej mu ją.

Pew ne go dnia sie dział To biasz na wie ży i pa trzył w nie -
bo. Da le ko, da le ko do strzegł po tęż ną czar ną chmu rę,
a pod nią — okrut ną bu rzę. Wy szedł więc za raz na ga -
nek i za wo łał: „Ha lo, ha lo! Za po wiedź po go dy: po po łu -
dniu strasz ny deszcz!”.

Lu dzie roz bie gli się po do mach w po szu ki wa niu pa ra -
so li i nie prze ma kal nych płasz czy, kto wy wie sił pra nie,
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aresz to wał. Pod czas ob cho du mia sta kła nia się na pra wo
i le wo i pil nu je, by każ dy miał spo kój.

P I O S E N K A  B A S T I A N A

Wie cie o tym, że wasz po li cjant,
czy li Ba stian, czy li ja,
przy ja cie lem wa szym za wsze pra gnie być.
Chcę, by wszę dzie by ła ra dość,
do bre sło wo, uśmiech też,
bo z uśmie chem, wierz cie mi, naj le piej żyć.

Ta kie pra wo jest w Kar da mo nie,
dziel ny, mi ły, do bry bądź
i o ni kim ni gdy na wet nie myśl źle.
A po za tym śmiej się gło śno,
a po za tym śmiej się tak,
że by wszy scy ra zem z to bą śmie li się.

Na środ ku mia sta Kar da mo nu stoi wy so ka okrą gła wie -
ża. Się ga ona pra wie do sa mych chmur, a na szczy cie tej
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ten po spiesz nie je zbie rał, choć bie li zna jesz cze nie wy -
schła. A tym cza sem wiatr się od wró cił i chmu ra po wę-
dro wa ła w in nym kie run ku, nie wstę pu jąc do Kar da mo -
nu. Lu dzie no si li pa ra so le i spo glą da li w nie bo. „Czy
deszcz wkrót ce spad nie?” — py ta li. A desz czu nie by ło.
Wie lu z nie za do wo le niem mó wi ło: „Dziś To biasz nas
oszu kał!”.

Ani jed na kro pla desz czu nie spa dła do koń ca dnia. Ale
na za jutrz To biasz da le ko na wscho dzie do strzegł no we
czar ne chmu ry. Po spie szył więc na ga nek i na ca łe mia -
sto Kar da mon wo łał: „Za po wiedź po go dy: po po łu dniu
ulew ny deszcz!”.

A lu dzie w mie ście mó wi li so bie: „O nie, To bia szu, po -
wtór nie nas nie na bie rzesz!”. Nikt nie po biegł do do mu
po pa ra sol, pra nie wi sia ło da lej na dwo rze, a pa nie prze -
cha dza ły się w ślicz nych słom ko wych ka pe lu szach. Tym -
cza sem po po łu dniu spadł ta ki deszcz, że aż chlu pa ło na
uli cach. Kto był w mie ście, ten prze mókł od stóp do gło -
wy, a słom ko we ka pe lu sze pań przy bra ły na desz czu ża -
ło sne kształ ty. Upra na bie li zna zaś ocie ka ła wo dą, trze ba
więc by ło po now nie ją wy ży mać.

8



Po tem usiadł z lu ne tą i roz glą dał się wo ko ło po świe -
cie, rów no cze śnie zaś śpie wał pio sen kę o po go dzie na
wscho dzie i za cho dzie, na pół no cy i po łu dniu.

P I O S E N K A  O P O G O D Z I E

Kie dy je sień zbli ża się 
i ze wscho du wi cher dmie, 
bę dzie sło ta, bę dzie deszcz, 
więc po trzeb ny ci — już wiesz? 
W Kar da mo nie każ dy wie, 
że bez pa ra so la źle, 
więc szu ka ją, gdzie naj więk szy 
z wszyst kich jest.

A gdy w śnie gu ca ły świat 
i pół noc ny przyj dzie wiatr, 
to pa mię taj, cie pły szal, 
cie płą czap kę pręd ko bierz! 
Bo ina czej si ny nos 
i schryp nię ty bę dzie głos, 
no a prze cież pięk nie śpie wać 

Lu dzie spo glą da li na sie bie ze zdu mie niem: „Dziw-
ne — mó wi li — tym ra zem nas nie za wiódł, a prze cież
zo sta li śmy oszu ka ni”.

To biasz miał ma łe go przy ja cie la imie niem Re mo. On
i je go pie sek, któ ry wa bił się Bob by, czę sto prze sia dy wa li
u To bia sza na wie ży, pa trzy li w nie bo, oglą da li gwiaz dy.

— Wi dzisz gwiaz dę, o tam? — py tał To biasz. — Ona
speł nia ma rze nia; kie dy znaj dzie się po środ ku Księ ży ca
na no wiu, mo żesz wy po wie dzieć ży cze nie.

— Ży czył bym so bie być ta ki mą dry jak ty — od po wie -
dział Re mo.

— Mo że i tak bę dziesz mą dry — po wie dział To biasz.
— Na praw dę?
— Tak, a kie dy bę dę za sta ry do pra cy i nie zdol ny do

ni cze go, zaj miesz mo je miej sce na wie ży, bę dziesz za po -
wia dał po go dę.

— Te go na ra zie nie umiem — rzekł Re mo — bo nie
mam jesz cze bro dy.

— Ale z cza sem ci uro śnie — od po wie dział To biasz.
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Kie dy je sień zbli ża się 

i ze wscho du wi cher dmie, 

bę dzie sło ta, bę dzie deszcz, 

więc po trzeb ny ci — już wiesz? 

W Kar da mo nie każ dy wie, 

że bez pa ra so la źle, 

więc szu ka ją, gdzie naj więk szy 

z wszyst kich jest.

A gdy w śnie gu ca ły świat 

i pół noc ny przyj dzie wiatr, 

to pa mię taj: cie pły szal, 

cie płą czap kę pręd ko bierz! 

Bo ina czej si ny nos 

i schryp nię ty bę dzie głos, 

no a prze cież pięk nie śpie wać 

ze mną chcesz.
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