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	 Wszyst	kie	dzie	ci	na	ca	∏ej	uli	cy	mia	∏y	bab	ci´.	Nie	któ	re	
na	wet	 dwie.	 Tyl	ko	 An	di	 nie	 mia∏	 bab	ci	 —	 i	 bar	dzo	 si´	
z	te	go	po	wo	du	mar	twi∏.
	 Cza	sa	mi	 mu	sia∏	 my	Êleç	 o	 tym	 ju˝	 od	 sa	me	go	 ra	na.		
Na	przy	k∏ad	dzi	siaj.
	 W	 dro	dze	 do	 szko	∏y	 spo	tka∏	 swe	go	 przy	ja	cie	la,	 Ger	-
har	da,	któ	ry	miesz	ka∏	o	kil	ka	do	mów	da	lej.
	 —	Przyj	dziesz	dziÊ	po	po	∏u	dniu	ba	wiç	si´	ze	mnà?	—		
za	py	ta∏	 An	di.	 —	 Zbu	du	je	my	 so	bie	 na	miot	 wy	so	ko	 na	
ja	b∏o	ni,	chcesz?
	 —	 DziÊ	 po	 po	∏u	dniu	 nie	 mo	g´	 —	 po	wie	dzia∏	 Ger	-	
hard.		—	Bo	id´	z	bab	cià	na	ka	ru	ze	l´.
	 An	di	 po	czu∏	 g∏´	bo	ko	 w	 ser	cu	 drob	ne	 uk∏u	cie.	 Wy	-	
obra	zi∏	 so	bie,	 jak	 to	 Ger	hard	 sie	dzi	 na	 ko	niu	 i	 jeê	dzi	
w	 kó∏	ko,	 a	 koƒ	 si´	 ko	∏y	sze,	 a	 mu	zy	ka	 przy	gry	wa,	 a	 na		
do	le	stoi	bab	cia	Ger	har	da	 i	ma	cha	do	nie	go	za	ka˝	dym		
ra	zem,	kie	dy	Ger	hard	ko	∏o	niej	prze	je˝	d˝a...
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	 —	Dla	cze	go?	—	zdzi	wi∏	si´	An	di.	—	Dla	cze	go	mó	wi:	
„Hal	lo,	Bob	by”?
	 —	Bo	„Ro	bert”	 to	po	ame	ry	kaƒ	sku	„Bob	by”.	A	„ser-
wus”	to	„hal	lo”.	I,	wy	obraê	so	bie,	ona	przy	le	cia	∏a	sa	mo-
lo	tem!
	 Zno	wu	uk∏u	cie	w	ser	cu.
	 A	po	tem	prze	rwa	si´	 skoƒ	czy	∏a	 i	Ro	bert	obie	ca∏	opo-
wie	dzieç	ju	tro	do	k∏ad	nie,	ja	kie	to	za	baw	ki	zna	laz∏	w	owym	
ku	frze.
	 I	tak	si´	z∏o	̋ y	∏o,	˝e	te	raz,	po	po	∏u	dniu,	Andi	sam	sie-
dzia∏	 na	 ja	b∏o	ni.	 ¸ad	nie	 by	∏o	 tam	 wy	so	ko,	 w	 tej	 je	go		

	 Dru	gi	przy	ja	ciel	An	die	go	na	zy	wa∏	si´	Ro	bert.	Sie	dzieli	
ra	zem	 w	 jed	nej	 ∏aw	ce.	 Pod	czas	 prze	rwy	 An	di	 wy	mie	ni∏	
swój	 chleb	 z	 ma	s∏em	 na	 chleb	 ze	 smal	cem,	 któ	ry	 przy-	
niós∏	Ro	bert.
	 —	 Przyj	dziesz	 dziÊ	 po	 po	∏u	dniu	 ba	wiç	 si´	 ze	 mnà?	
Mo	gli	by	Êmy	wy	so	ko	na	ja	b∏o	ni...
	 —	DziÊ	po	po	∏u	dniu	b´	dzie	my	mieç	go	Êci	—	prze	rwa∏	
mu	Ro	bert.	—	Przy	je	cha	∏a	mo	ja	bab	cia	z	Ame	ry	ki.	 I	na	
pew	no	 przy	wio	z∏a	 mi	 ca	∏y	 ku	fer	 za	ba	wek	 —	 i,	 wy	obraê	
so	bie,	za	miast:	„Ser	wus,	Ro	bert”	mó	wi	do	mnie:	„Hal	lo,	
Bob	by”!



ci	ste	go	cho	mi	ka.	I	gdy	by	ma	ma	nie	pa	mi´	ta	∏a	o	wszyst-
kim,	cho	mik	zde	ch∏	by	 ju˝	na	pew	no	z	g∏o	du,	bu	ty	ni	gdy	
nie	 do	cze	ka	∏y	by	 si´	 oczysz	cze	nia,	 a	 Bel	lo	 bie	ga∏	by	 na-	
stro	szo	ny	 jak	ostro	w∏o	sy	 ter	rier	—	a	nie	 jak	pi´k	ny	 i	 je	-
dwa	bi	Êcie	po	∏y	sku	jà	cy	d∏u	go	w∏o	sy	jam	nik.
	 An	di	usiad∏	ko	∏o	ma	my.
	 —	Dla	cze	go	my	nie	ma	my	˝ad	nej	bab	ci?	—	za	py	ta∏.
	 —	Wiesz	prze	cie˝	dla	cze	go,	An	di!	Jed	na	bab	cia	umar-	
∏a,	 kie	dy	 wasz	 ta	tuÊ	 by∏	 jesz	cze	 ma	∏y.	 By	∏o	 to	 bar	dzo,		
bar	dzo	 daw	no.	 A	 dru	ga	 bab	cia	 umar	∏a	 na	 krót	ko	 przed	
two	im	przyj	Êciem	na	Êwiat.
	 —	To	te˝	ju˝	bar	dzo,	bar	dzo	daw	no!	—	po	wie	dzia∏	An	di.
	 Ma	ma	 da	∏a	 jam	ni	ko	wi	 Bel	lo	 ma	∏e	go	 klap	sa	 na	 znak,		
˝e	 skoƒ	czy	∏a	 go	 szczot	ko	waç.	 A	 po	tem	 wzi´	∏a	 An	die	go		
na	ko	la	na.
	 —	Czy	to	ta	kie	smut	ne,	˝e	nie	masz	bab	ci?
	 An	di	ski	nà∏	g∏o	wà.
	 —	Wszy	scy	ma	jà.	I	Ger	hard,	i	Ro	bert	—	wszy	scy.
	 Ma	ma	 ob	j´	∏a	 go	 ra	mio	na	mi	 i	 ko	∏y	sa	∏a	 przez	 chwi	l´,	
jak	by	by∏	jesz	cze	nie	mow	l´	ciem.

zie	lo	nej	 kry	jów	ce	 —	 ∏adnie	 i	 prak	tycz	nie.	 Ja	b∏oƒ	 sta	∏a	
bo	wiem	 w	 ma	∏ym	 ogród	ku	 po	mi´	dzy	 uli	cà	 i	 do	mem	
i	 An	di	 móg∏	 wi	dzieç	 z	 gó	ry	 wszyst	ko,	 co	 dzia	∏o	 si´	 na		
dole.	Lecz	 je	go	z	uli	cy	nikt	nie	móg∏	do	strzec,	nie	móg∏	
zo	ba	czyç,	˝e	tam,	wy	so	ko,	sie	dzi	ch∏o	piec;	choç	je	Êli	ktoÊ	
przy	pa	trzy∏	by	 si´	do	k∏ad	nie,	 od	kry∏	by	wÊród	ga	∏´	zi	 dwie	
zwi	sa	jà	ce	go	∏e	no	gi,	a	na	zie	mi,	w	tra	wie,	par´	za	ku	rzo-
nych	san	da∏	ków.
	 An	di	 za	bra∏	 z	 so	bà	 na	 drze	wo	 koc	 prze	zna	czo	ny	 na	
na	miot,	ale	 sam	nie	mia∏	ocho	ty	go	bu	do	waç.	Po	my	Êla∏	
o	Ger	har	dzie	 i	 je	go	bab	ci	od	ka	ru	ze	li,	o	Ro	ber	cie	 i	 je	go	
bab	ci	od	„Hal	lo,	Bob	by”	—	i	na	gle	nie	móg∏	ju˝	wy	trzy	maç	
na	 swo	jej	 ja	b∏o	ni.	 Zlaz∏	 i	 po	bieg∏	 do	oko	∏a	 do	mu.	 Je	go	
ma	ma	sie	dzia	∏a	na	naj	wy˝	szym	stop	niu	scho	dów	we	ran-
dy,	 trzy	ma	∏a	 mi´	dzy	 ko	la	na	mi	 jam	ni	ka	 Bel	la	 i	 szczot	ko-
wa	∏a	 go.	 W∏a	Êci	wie	 to	 star	sza	 sio	stra	 An	die	go,	 Kry	sia,	
przy	rze	k∏a	szczot	ko	waç	co	dzieƒ	Bel	la.	Ale	za	wsze	o	tym	
za	po	mi	na	∏a	 i	dla	te	go	mu	sia	∏a	to	ro	biç	ma	ma.	Tak	sa	mo	
jak	star	szy	brat	An	die	go,	Ju	rek,	za	po	mina∏	o	czysz	cze	niu	
bu	tów,	a	sam	An	di	nie	pa	mi´	ta∏	o	kar	mie	niu	swe	go	z∏o	-	
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Mirosław Pokora (1933–2006) – znakomity 
grafik i ilustrator. Jego charakterystyczne 
koronkowe esy-floresy, jamniczki i pulchne panie 
na szpilkach kojarzà si´ pokoleniu dzisiejszych 
rodziców z ich dzieciƒstwem.

Mira Lobe (1913–1995) – nazywana austriackà 
Astrid Lindgren autorka blisko stu ksià˝ek dla dzieci  
i m∏odzie˝y. Jej twórczoÊç pe∏na humoru i fantazji  
jest znana niemal na ca∏ym Êwiecie. 

Babcia to najlepszy sposób na smutki i k∏opoty.  

A ˝e mieszka na drzewie, poluje na tygrysy i uje˝d˝a dzikie konie? 

Có˝, jest mo˝e troch´ zwariowana, ale za to bardzo màdra i dowcipna.

Pe∏na wdzi´ku opowieÊç o ch∏opcu i bardzo nietypowej babci.

	 Wszyst	kie	dzie	ci	na	ca	∏ej	uli	cy	mia	∏y	bab	ci´.	
Nie	któ	re	na	wet	dwie.	Tyl	ko	An	di	nie	mia∏	bab	ci	—	
i	bar	dzo	si´	z	te	go	po	wo	du	mar	twi∏.
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