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Sara uwielbia środy, bo wtedy zawsze 
odwiedza ciotkę Huldę. A to najweselsza, najzabawniejsza 

i najmilsza osoba na świecie. Co z tego, że upośledzona umysłowo? 
Dla Sary to nie problem. Ale dla jej rodziców — tak. 

Kiedy matka Sary postanawia, że ciotka musi się przeprowadzić 
na wieś, do ośrodka, gdzie będzie miała ściślejszą opiekę, 

dziewczynka widzi tylko jedno rozwiązanie: ona i ciotka Hulda
muszą uciec. Wsiadają do pociągu — i tak zaczyna się ich 

mała-wielka podróż…

Napisana z wielką wrażliwością i poczuciem humoru opowieść 
o tym, że normalność to rzecz względna. 
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—	Hej!	—	powiedziała	do	 siebie	Sara,	wściekle	naciskając	
pedały	 roweru.	 —	 Czy	 już	 nigdy	 żaden	 dzień	 nie	 będzie	 po	
prostu	supe r ? 	Tak	jak	kiedyś	w przedszkolu?	Czy	nie	będzie	
już	miłych,	słodkich,	słonecznych	dni,	kiedy	maluje	się	obraz-
ki	 i  śpiewa	wesołe	piosenki?	Czy	zawsze	będzie	 już	 tylko	 ten	
chłam?	Jak	z tymi	głupimi	kucykami?!

Potem	przez	pewien	czas	nic	nie	mówiła.	Rower	pędził	ulica-
mi,	wiatr	plątał	jej	włosy,	a ona	myślała.	Zastanawiała	się,	dla-
czego	nie	jest	kucykową	dziewczynką.	Kucykowe	dziewczynki	

Pamięci mojej cudownej ciotki Giseli Wolter,

która teraz błyszczy gdzie indziej.
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że	to	ciekawsze	niż	samotne	siedzenie	na	drabince,	wszystkie	
gumki	zostały	już	rozdane,	a dziewczynki	radośnie	biegały	po	
szkolnym	podwórku.

Na	szczęście	dziś	była	środa.	A środy	Sara	bardzo	lubiła,	na-
wet	jeśli	w szkole	czas	mijał	jej	smętnie.	Bo	w środy	po	szkole	
zawsze	jeździła	do	ciotki	Huldy.	Ciotka	Hulda	była	jedyną	i ulu-
bioną	ciotką	Sary.
A gdyby	miała	dwie	 ciotki?	Albo	dziesięć?	Sara	kiedyś	 się	

nad	tym	zastanawiała	i doszła	do	wniosku,	że	ciotka	Hulda	i tak	
byłaby	 jej	 ulubioną	 ciotką.	 Ciotka	 Hulda	 była	 po	 prostu	 naj-
weselszą,	najzabawniejszą	i najmilszą	osobą,	jaką	Sara	znała.	

to	dziewczynki,	które	uwielbiają	kucyki.	W klasie	Sary	było	ich	
mnóstwo.	Bez	przerwy	 chodziły	 na	 jazdę	 konną.	Kiedy	 jazda	
się	kończyła,	szczotkowały	swoje	kucyki	i szorowały	im	podko-
wy.	A następnego	dnia	w szkole	opowiadały	z najdrobniejszymi	
szczegółami,	 jak	 im	poszło	 i  jakie	 ich	kucyki	 są	słodkie.	Sara	
nie	miała	nic	przeciw	kucykom.	Ale	ich	nie	uwielbiała.	Kiedyś	
nawet	próbowała.	Poszła	do	stadniny,	jeździła	w kółko,	głaskała	
kucyka	i robiła	dokładnie	to,	co	inni.	Było	w porządku.	Ale	nie	
czuła,	że	musi	tam	znowu	iść.	Dlatego	na	szkolnym	podwórku	
nie	mogła	brać	udziału	w rozmowach	na	temat	kucyków.
Mimo	to	czasem	przyłączała	się	do	kucykowych	dziewczy-

nek.	Ale	często	też	siedziała	sama	na	drabince	i zachowywała	
się	tak,	jakby	bardzo	lubiła	to	robić.	Dziś	jednak	nadarzała	się	
okazja,	żeby	pobawić	się	z innymi.
—	Kto	się	bawi	w kucyki?	—	zawołała	jedna	z dziewczynek,	

a wszystkie	inne	zawołały:	
—	Jaaaaa!
Sara	zastanawiała	się	przez	chwilę,	czy	do	nich	dołączyć.	Za-

bawa	polegała	na	tym,	że	połowa	dziewczynek	zakładała	sobie	
na	brzuch	gumki	twistband,	które	udawały	lejce.	Druga	połowa,	
czyli	trenerki,	wydawała	kucykom	polecenia.	„Galop!”	—	wołały	
i kucyki	zaczynały	galopować.	Albo:	„Kłusem!”	—	i kucyki	prze-
chodziły	w kłus.	W każdym	razie	kiedy	Sara	wreszcie	uznała,	
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—	Jasne	—	uśmiechał	się	wtedy	kpiąco.	—	Pluszaki	zawsze	
są	miłe.

Często	mówił	 takie	 rzeczy.	Również	 ostatnio,	 kiedy	matka	
Sary	urządziła	małe	przyjęcie	na	swoje	urodziny.	Zaprosiła	ele-
ganckie	przyjaciółki	 i kilku	 jeszcze	bardziej	eleganckich	kole-
gów	z pracy,	a także	ciotkę	Huldę,	bo	była	jej	siostrą.
—	Proszę,	tylko	nie	zrób	znowu	czegoś	dziwnego	—	zwróciła	

się	matka	Sary	do	ciotki	Huldy.	—	Zachowuj	się	po	prostu	nor-
malnie,	dobrze?
—	Moja	 droga	 Liano	 —	 oburzyła	 się	 ciotka	 Hulda	 —	 ja	 

zawsze 	zachowuję	się	normalnie!	
Matka	Sary	sapnęła.	Kiedy	przyszli	już	wszyscy	goście,	ciot-

ka	Hulda	wygłosiła	krótką	mowę.	Uwielbiała	mowy.
—	Cudownie	 być	 tu	 z wami	wszystkimi	—	powiedziała.	—	

Rodzina	 to	 najlepsza	 rzecz	 na	 świecie.	Bardzo	 się	 cieszę,	 że	
mam	taką	rodzinę.	I cieszę	się,	że	mam	taką	siostrunię.	A teraz	
przeczytam	wam	mój	wiersz.	Jest	bardzo	zabawny.
Matka	Sary	uśmiechnęła	się	z zakłopotaniem,	a ciotka	Hul-

da	zaczęła	czytać:

Ja, Hulda, powiem wam, co się dzieje, 
kiedy człowiek się tortem przeje.

A do	tego	potrafiła	słuchać.	Interesowało	ją	wszystko,	co	Sara	
miała	do	powiedzenia.	Inni	dorośli,	kiedy	Sara	im	coś	opowia-
dała,	często	mówili	 tylko:	 „Hm,	no	 tak”	—	 i myśleli	przy	 tym	
o czymś	 innym.	Albo	po	prostu	nie	rozumieli,	o co	 jej	chodzi.	
Ciotka	Hulda	 rozumiała	wszystko.	Ostatnio	na	przykład	Sarę	
znów	nawiedzały	czarne	myśli.
—	Zawsze	tyle	o wszystkim	myślę	—	poskarżyła	się	ciotce	

Huldzie.	—	Jestem	po	prostu	zbyt	wrażliwa.
—	Ale	 myślenie	 jest	 dobre!	 —	 odpowiedziała	 ciotka	 Hul-

da.	—	Większość	ludzi	myśli	o wiele	za	mało.	Żyje	na	oślep,	ni	
w pięć,	ni	w dziewięć.	I często	gada	głupoty.	Ale	ty	nie.	Ty	masz	
na	głowie	jakby	małe	czułki.	Wyczuwasz	nimi	wszystko,	co	się	
dzieje.	A potem	o tym	myślisz.	Tak	właśnie	powinno	być.

Ciotka	Hulda	była	wyjątkowa.
—	Kompletna	wariatka	—	mawiał	ojciec	Sary	zawsze,	gdy	

rozmowa	schodziła	na	ciotkę	Huldę.	Nigdy	nie	zastanawiał	się	
zbyt	 długo,	 zanim	 coś	 powiedział.	—	 Jest	miła	 i  kochana,	 to	
prawda,	ale	 jednak	strasznie	opóźniona	w rozwoju.	Coś	jakby	
pluszak.
Sara	nie	znosiła,	kiedy	ojciec	tak	się	wyrażał	o ciotce	Huldzie.
—	Tak	się	nie	mówi	—	tłumaczyła	mu	za	każdym	razem.	—	

Ona	jest	upośledzona	umysłowo.	Ale	sto	razy	milsza	niż	inni!
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Myślał,	że	ciotka	Hulda	nie	słyszy,	ale	ona	stała	bardzo	bli-
sko	niego.
—	N -n i ep rawda ! 	—	wykrzyknęła.	
Jąkała	 się	 trochę	—	 jak	 zawsze,	 kiedy	 się	 zdenerwowała.	

A matka	Sary	od	 razu	wpadła	w panikę	—	 jak	 zawsze,	 kiedy	
coś	szło	inaczej,	niż	zaplanowała.	Na	przyjęciu	były	przekąski,	
cicho	grała	muzyka,	a goście	rozmawiali	i śmiali	się	—	i do	tej	
pory	wszystko	przebiegało	 tak,	 jak	matka	Sary	sobie	życzyła.	
Ale	potem	ciotka	Hulda	zawołała:	„N i ep rawda ! ”.	A tego	zde-
cydowanie	nie	było	w planach.	Kilku	gości	zaczęło	popatrywać	
na	ciotkę	Huldę	ze	zdziwieniem.	
—	Ćśśśśś!	—	szepnęła	matka	Sary	i uszczypnęła	ciotkę	Hul-

dę	w ramię.	—	Nie	chcemy	 tu	przecież	żadnych	krzyków	ani	
kłótni,	prawda?
Ciotka	Hulda	ani	myślała	być	cicho.	
—	Ż-żadne	 ćśśśśś!	—	 zaprotestowała.	—	P-przestań	mnie	

szczypać,	to	zaraz	chętnie	w-wyjaśnię,	jak	to	ze	mną	jest!
—	Lepiej	tego	nie	rób!	—	syknęła	matka	Sary	przez	zęby.
Ale	ciotka	Hulda	już	stuknęła	łyżeczką	w szklankę.	Brzmiało	

to	bardzo	ładnie,	dlatego	powtórzyła	tę	czynność	jeszcze	kilku-
krotnie,	aż	wszyscy	goście	zwrócili	się	w jej	stronę	i zamilkli.	
—	P-posłuchajcie	 mnie!	 —	 zażądała.	 —	 Muszę	 coś	 wyja-

śnić.	 Ktoś	 tu	 p-powiedział,	 że	 jestem	 opóźniona	 w  rozwoju.	 

Nie jest wtedy miły,
tylko bardzo otyły.
Ale nie moja siostra, która nazywa się Lianą
i jest tak ładna jak tort ze śmietaną.
Liana nie puszcza też w łóżku bąków,
bo to jej zdaniem jest nie w porządku.
To dlatego, że jest elegancka jak żadna,
a poza tym też bardzo ładna.
Dlatego ja, Hulda, puszczam teraz za nią bąki,
bo ona sama nigdy, przenigdy tego nie zrobi.
P r u t ,  p r u t ,  p r u t !

Kiedy	skończyła,	nikt	się	nawet	nie	poruszył.	Przez	krótką	
chwilę	panowała	 zupełna	cisza,	 a potem	wszyscy	 zaczęli	 kla-
skać.	

Gdy	 ciotka	 Hulda	 czytała	 wiersz,	 Sara	 rozglądała	 się	 po	
pokoju.	Większość	znajomych	mamy	wpatrywała	się	w ciotkę	
Huldę,	nic	nie	rozumiejąc,	albo	patrzyła	przed	siebie	z zakło-
potaniem.	Matka	Sary	wyglądała,	jakby	chciała	zapaść	się	pod	
ziemię.	Ojciec	Sary	kpiąco	się	uśmiechał.	I wtedy	powiedział	do	
siedzącego	obok	mężczyzny	to	o „pluszaku”	i „strasznym	opóź-
nieniu	w rozwoju”.	
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soka	i szczupła	matka	Sary	miała	podłużną	twarz	i szlachetny,	
prosty	nos,	wąskie	usta	i kocie	oczy.	A do	tego	długie	włosy	—	
w rzeczywistości	brązowe,	tak	samo	jak	włosy	ciotki	Huldy,	ale	
farbowała	je	na	blond.	Ciotka	Hulda	była	mała	i gruba.	Wszyst-
ko	w niej	było	małe	i grube.	Przypominała	sympatycznego	gru-
bego	elfa.	Matka	Sary	wyglądała	jak	modelki	z kobiecych	czaso-
pism	—	i to	do	niej	pasowało,	bo	pracowała	właśnie	w kobiecym	
czasopiśmie.	Przygotowywała	strony	o modzie.

Nie	powiem,	kto	to	zrobił.	Bo	jako	osoba	dobrze	wychowana	nie	
chcę	 robić	mu	wstydu.	 Ale	 ten	 k-ktoś	 powiedział	 nieprawdę.	
Zgadza	się:	tak	się	złożyło,	że	mam	t-trudności	z pewnymi	rze-
czami.	Nie	umiem	na	przykład	szybko	czytać.	Ale	n-niepotrzeb-
ne	mi	to.	Umiem	b-bardzo	dobrze	czytać	powoli.	Szybko	za	to	
umiem	robić	inne	rzeczy.	N-na	przykład	myśleć.
Ojciec	Sary	przewrócił	oczami.	Wcale	nie	uważał,	że	ciotka	

Hulda	potrafi	szybko	myśleć.	Matka	Sary	nerwowo	zachicho-
tała.	
—	No	właśnie!	—	zawołała	gorączkowo.	—	Zaraz	będzie	tort	

lodowy	z limonką!
Goście	uważnie	słuchali	ciotki	Huldy,	przy	czym	na	niektó-

rych	 twarzach	malowało	 się	 zakłopotanie.	Matka	 Sary	w  po-
śpiechu	rozdawała	małe	kawałki	ciasta	na	swoich	najlepszych	
talerzykach.	
—	Ale	te	kawałki	są	bardzo	małe	—	powiedziała	głośno	ciot-

ka	Hulda.	 Zawsze	mówiła	 dokładnie	 to,	 co	myśli.	—	Możesz	
spokojnie	kroić	trochę	większe,	takimi	nikt	się	nie	naje.
Matka	Sary	uśmiechnęła	się	przepraszająco	do	gości	i ner-

wowo	poprawiła	włosy.

Matka	Sary	i ciotka	Hulda	były	wprawdzie	siostrami,	ale	nie	
dawało	się	zauważyć	między	nimi	żadnego	podobieństwa.	Wy-
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