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Wszystkie dzieci na ca∏ej ulicy mia∏y babci´. Niektóre
nawet dwie. Tylko Andi nie mia∏ babci — i bardzo si´
z tego powodu martwi∏.
Czasami musia∏ myÊleç o tym ju˝ od samego rana.
Na przyk∏ad dzisiaj.
W drodze do szko∏y spotka∏ swego przyjaciela, Gerharda, który mieszka∏ o kilka domów dalej.
— Przyjdziesz dziÊ po po∏udniu bawiç si´ ze mnà? —
zapyta∏ Andi. — Zbudujemy sobie namiot wysoko na
jab∏oni, chcesz?
— DziÊ po po∏udniu nie mog´ — powiedzia∏ Gerhard.  — Bo id´ z babcià na karuzel´.
Andi poczu∏ g∏´boko w sercu drobne uk∏ucie. Wyobrazi∏ sobie, jak to Gerhard siedzi na koniu i jeêdzi
w kó∏ko, a koƒ si´ ko∏ysze, a muzyka przygrywa, a na
dole stoi babcia Gerharda i macha do niego za ka˝dym
razem, kiedy Gerhard ko∏o niej przeje˝d˝a...
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Drugi przyjaciel Andiego nazywa∏ si´ Robert. Siedzieli razem w jednej ∏awce. Podczas przerwy Andi wymieni∏
swój chleb z mas∏em na chleb ze smalcem, który przy-
niós∏ Robert.
— Przyjdziesz dziÊ po po∏udniu bawiç si´ ze mnà?
MoglibyÊmy wysoko na jab∏oni...
— DziÊ po po∏udniu b´dziemy mieç goÊci — przerwa∏
mu Robert. — Przyjecha∏a moja babcia z Ameryki. I na
pewno przywioz∏a mi ca∏y kufer zabawek — i, wyobraê
sobie, zamiast: „Serwus, Robert” mówi do mnie: „Hallo,
Bobby”!

— Dlaczego? — zdziwi∏ si´ Andi. — Dlaczego mówi  
„Hallo, Bobby”?
— Bo „Robert” to po amerykaƒsku „Bobby”. A „ser
wus” to „hallo”. I, wyobraê sobie, ona przylecia∏a samo
lotem!
Znowu uk∏ucie w sercu.
A potem przerwa si´ skoƒczy∏a i Robert obieca∏ opo
wiedzieç jutro dok∏adnie, jakie to zabawki znalaz∏ w owym
kufrze.
I tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e teraz, po po∏udniu, Andi sam sie
dzia∏ na jab∏oni. ¸adnie by∏o tam wysoko, w tej jego

zielonej kryjówce — ∏adnie i praktycznie. Jab∏oƒ sta∏a
bowiem w ma∏ym ogródku pomi´dzy ulicà i domem
i Andi móg∏ widzieç z góry wszystko, co dzia∏o si´ na
dole. Lecz jego z ulicy nikt nie móg∏ dostrzec, nie móg∏
zobaczyç, ˝e tam, wysoko, siedzi ch∏opiec; choç jeÊli ktoÊ
przypatrzy∏by si´ dok∏adnie, odkry∏by wÊród ga∏´zi dwie
zwisajàce go∏e nogi, a na ziemi, w trawie, par´ zakurzo
nych sanda∏ków.
Andi zabra∏ z sobà na drzewo koc przeznaczony na
namiot, ale sam nie mia∏ ochoty go budowaç. PomyÊla∏
o Gerhardzie i jego babci od karuzeli, o Robercie i jego
babci od „Hallo, Bobby” — i nagle nie móg∏ ju˝ wytrzymaç
na swojej jab∏oni. Zlaz∏ i pobieg∏ dooko∏a domu. Jego
mama siedzia∏a na najwy˝szym stopniu schodów weran
dy, trzyma∏a mi´dzy kolanami jamnika Bella i szczotko
wa∏a go. W∏aÊciwie to starsza siostra Andiego, Krysia,
przyrzek∏a szczotkowaç co dzieƒ Bella. Ale zawsze o tym
zapomina∏a i dlatego musia∏a to robiç mama. Tak samo
jak starszy brat Andiego, Jurek, zapomina∏ o czyszczeniu
butów, a sam Andi nie pami´ta∏ o karmieniu swego z∏o-

cistego chomika. I gdyby mama nie pami´ta∏a o wszyst
kim, chomik zdech∏by ju˝ na pewno z g∏odu, buty nigdy
nie doczeka∏yby si´ oczyszczenia, a Bello biega∏by na-
stroszony jak ostrow∏osy terrier — a nie jak pi´kny i jedwabiÊcie po∏yskujàcy d∏ugow∏osy jamnik.
Andi usiad∏ ko∏o mamy.
— Dlaczego my nie mamy ˝adnej babci? — zapyta∏.
— Wiesz przecie˝ dlaczego, Andi! Jedna babcia umar∏a, kiedy wasz tatuÊ by∏ jeszcze ma∏y. By∏o to bardzo,
bardzo dawno. A druga babcia umar∏a na krótko przed
twoim przyjÊciem na Êwiat.
— To te˝ ju˝ bardzo, bardzo dawno! — powiedzia∏ Andi.
Mama da∏a jamnikowi Bello ma∏ego klapsa na znak,
˝e skoƒczy∏a go szczotkowaç. A potem wzi´∏a Andiego
na kolana.
— Czy to takie smutne, ˝e nie masz babci?
Andi skinà∏ g∏owà.
— Wszyscy majà. I Gerhard, i Robert — wszyscy.
Mama obj´∏a go ramionami i ko∏ysa∏a przez chwil´,
jakby by∏ jeszcze niemowl´ciem.
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— Ale ty masz przecie˝ tatusia i mnie, i Jurka, i Krysi´. Czy to nie wystarczy?
— I Bella — uzupe∏ni∏ Andi.
Bello sta∏, machajàc ogonem, na najni˝szym stopniu,
patrzy∏ na nich i chcia∏, ˝eby i jego poko∏ysaç.
— A babcia Gerharda — powiedzia∏ z wyrzutem
Andi — chodzi z nim na karuzel´ i na t´ kolejk´, gdzie duchy straszà, i wsz´dzie, gdzie tylko on chce. A na Gwiazdk´ zrobi∏a mu na drutach takà czapk´ z pomponem.
— Andi! — Mama przesta∏a go ko∏ysaç. — Masz
przecie˝ w szufladzie a˝ trzy czapki. Tak — czy nie?
Tak. To prawda. Czapek mia∏ doÊç: jednà starà, nie-
bieskà, którà odziedziczy∏ po Jurku, drugà starà, czerwo
nà, odziedziczonà po Krysi, i jeszcze jednà, bia∏à, prawie
nowà, którà mu kupili rodzice na urodziny. Ale taka
czapka kupiona w domu towarowym to przecie˝ ca∏kiem
coÊ innego ni˝ czapka zrobiona na drutach przez babci´.
— JeÊli chcesz — powiedzia∏a mama — to zrobi´ ci
zupe∏nie takà samà czapk´ z pomponem, jakà ma Ger
hard.

Ale Andi potrzàsnà∏ g∏owà. Wcale nie chcia∏, ˝eby
mama robi∏a mu na drutach czapk´. Mia∏a przecie˝ tyle
roboty: wychodzi∏a rano ju˝ o wpó∏ do siódmej i do po-
∏udnia pracowa∏a w wielkiej pralni. Musia∏a k∏aÊç na
wag´ ci´˝kie paki z bieliznà, a potem je zdejmowaç i to
by∏o bardzo m´czàce. A gdy wraca∏a do domu, dopiero
zaczyna∏a si´ praca! Musia∏a wtedy gotowaç i sprzàtaç, i odkurzaç, i prasowaç, i powtarzaç lekcje z Jurkiem,
i szczotkowaç Bella... Nie, naprawd´ nie mia∏a czasu na
robienie czapek na drutach, zw∏aszcza dla kogoÊ, kto
mia∏ ju˝ a˝ trzy czapki.
— A w nast´pnà sobot´ po po∏udniu pójdziemy do
weso∏ego miasteczka — powiedzia∏a mama. — TatuÊ, ty
i ja. I wtedy pojeêdzimy sobie na karuzeli.
Andi nic nie odpowiedzia∏. Wiedzia∏, ˝e jego rodzice
nie bardzo lubili chodziç do weso∏ego miasteczka. Mamie kr´ci∏o si´ w g∏owie od karuzeli, a tatuÊ najbardziej
lubi∏ siedzieç w soboty w ogrodzie. I tà kolejkà, w której
straszy∏y duchy, te˝ nie zachwyca∏ si´ wcale; mówi∏,
˝e póêniej ma si´ tylko z∏e sny — i mia∏ zresztà racj´. Bo
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gdy Andi pojecha∏ ostatnio z Jurkiem tà kolejkà, bardzo
êle spa∏ potem w nocy i ba∏ si´ we Ênie prawie jeszcze
bardziej ni˝ na jawie. Ale mimo to koniecznie chcia∏ pojechaç jeszcze raz.
— Chodê! — powiedzia∏a mama i wsta∏a. — Poka˝´ ci
twojà babci´.
Weszli przez werand´ do saloniku. Na pianinie sta∏a
w ramce, za szk∏em fotografia zupe∏nie ma∏ego jeszcze
Andiego, który ze zdumieniem patrzy∏ na Êwiat i tuli∏ do
siebie pluszowego zajàca.
Mama wyszuka∏a w wielkim albumie jakieÊ zdj´cie,
w∏o˝y∏a je do tej ramki i postawi∏a znowu na pianinie.
— O! Tu masz swojà babci´! — Podnios∏a go na tabo
ret przy pianinie i podkr´ci∏a ku górze. Przypomina∏o to
prawie jazd´ na karuzeli.
— Przypatrz si´ jej — prawda, ˝e mi∏a?
Andi wcale nie by∏ zadowolony, ˝e mama wyj´∏a jego
fotografi´, ˝eby zrobiç miejsce dla babci, ale musia∏
przyznaç, ˝e babcia wyglàda∏a weso∏o. Mia∏a na g∏owie
wielki kapelusz z piórami, spod którego wyglàda∏y ma∏e,
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