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Winda zatrzymała się na moim piętrze, inda zatrzymała się na moim piętrze, 
rozległy się drobniutkie kroki, ktoś za- rozległy się drobniutkie kroki, ktoś za- 
dzwonił szybko, więc pobiegłem do drzwi, dzwonił szybko, więc pobiegłem do drzwi, 
otworzyłem je... i  cofnąłem się zdumiony. otworzyłem je... i  cofnąłem się zdumiony. 
Na progu stała żyrafa i uśmiechała się naj-Na progu stała żyrafa i uśmiechała się naj-
milszym uśmiechem.milszym uśmiechem.
 — Pani do mnie? — zapytałem i uśmiech- — Pani do mnie? — zapytałem i uśmiech-
nąłem się również.nąłem się również.
 — Tak — powiedziała żyrafa i  przekro- — Tak — powiedziała żyrafa i  przekro-
czywszy próg, znalazła się w  przedpokoju.czywszy próg, znalazła się w  przedpokoju.
 — Czym mogę służyć? — zapytałem   — Czym mogę służyć? — zapytałem  
znowu.znowu.
 — O, drobnostka. Przyjechałam do War-  — O, drobnostka. Przyjechałam do War- 
szawy.szawy.
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prysznic i  uczesać się. Potem chciałabym prysznic i  uczesać się. Potem chciałabym 
obejrzeć miasto.obejrzeć miasto.
 — Proszę bardzo. A może pani coś zje lub  — Proszę bardzo. A może pani coś zje lub 
wypije?wypije?
 — Chętnie — zgodziła się żyrafa. —  — Chętnie — zgodziła się żyrafa. — 
A z czego pan pije?A z czego pan pije?

 — Owszem, jest pani w Warszawie. Czym  — Owszem, jest pani w Warszawie. Czym 
mogę służyć?mogę służyć?
 — Przyjechałam przewietrzyć się trochę. — Przyjechałam przewietrzyć się trochę.
 — Do Warszawy przewietrzyć się?! —  — Do Warszawy przewietrzyć się?! — 
zdumiałem się po raz wtóry tego dnia.zdumiałem się po raz wtóry tego dnia.
 Wprowadziłem żyrafę do pokoju, w  któ- Wprowadziłem żyrafę do pokoju, w  któ-
rym pracuję.rym pracuję.
 — Proszę usiąść. — Proszę usiąść.
 Żyrafa usiadła i założywszy nogę na nogę,  Żyrafa usiadła i założywszy nogę na nogę, 
zaczęła rozglądać się po pokoju.zaczęła rozglądać się po pokoju.
 — Czy mogę odpocząć u pana? Jadę z bar- — Czy mogę odpocząć u pana? Jadę z bar-
dzo daleka.dzo daleka.
 — Bardzo proszę. Czy pragnie pani prze- — Bardzo proszę. Czy pragnie pani prze-
spać się trochę?spać się trochę?
 — Dziękuję. Chciałabym zrobić sobie  — Dziękuję. Chciałabym zrobić sobie 
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ba po raz czwarty tego dnia. — Czy może ba po raz czwarty tego dnia. — Czy może 
być prześcieradło?być prześcieradło?
 — Tak, albo cztery ręczniki zeszyte ra-  — Tak, albo cztery ręczniki zeszyte ra- 
zem wzdłuż. To wystarczy.zem wzdłuż. To wystarczy.
 Potem żyrafa weszła do łazienki, słysza- Potem żyrafa weszła do łazienki, słysza-
łem, jak stukała drobniutko kopytkami łem, jak stukała drobniutko kopytkami 
w wannie, odkręcała krany, wreszcie zawo-w wannie, odkręcała krany, wreszcie zawo-
łała:łała:
 — Proszę pana, proszę pana, przecież to  — Proszę pana, proszę pana, przecież to 
niemożliwe, co w tej Warszawie się dzieje! niemożliwe, co w tej Warszawie się dzieje! 
Niech pan tu wejdzie.Niech pan tu wejdzie.
 I rzeczywiście. Żyrafa zatykała głową wy-  I rzeczywiście. Żyrafa zatykała głową wy- 
lot prysznicu tak, że woda nie mogła się lot prysznicu tak, że woda nie mogła się 
z niego wydostać.z niego wydostać.
 — Co teraz będzie? — zmartwiła się. — Co teraz będzie? — zmartwiła się.
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 — Nie rozumiem. — Nie rozumiem.
 — Z jakiego naczynia? — wyjaśniła żyra- — Z jakiego naczynia? — wyjaśniła żyra-
fa. — Bo ja przywykłam tylko do porcelany fa. — Bo ja przywykłam tylko do porcelany 
lub szkła.lub szkła.
 — To świetnie się składa, mam filiżanki  — To świetnie się składa, mam filiżanki 
z porcelany. Postawię wodę na kawę, a pani z porcelany. Postawię wodę na kawę, a pani 
zechce tymczasem wziąć prysznic. Proszę, zechce tymczasem wziąć prysznic. Proszę, 
tu jest łazienka.tu jest łazienka.
 — Poproszę jednak o  ręcznik — powie- — Poproszę jednak o  ręcznik — powie-
działa żyrafa.działa żyrafa.
 Wstałem, by podejść do szafy. Wtedy  Wstałem, by podejść do szafy. Wtedy 
żyrafa zastanowiła się.żyrafa zastanowiła się.
 — Czy ma pan odpowiednio długi ręcznik  — Czy ma pan odpowiednio długi ręcznik 
dla mnie?dla mnie?
 — Nie — odparłem i zdumiałem się chy-  — Nie — odparłem i zdumiałem się chy- 
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Win da za trzy ma ła się 
na mo im pię trze, 
roz le gły się drob niut-
kie kro ki, ktoś 
za dzwo nił szyb ko, 
więc po bie głem do 
drzwi, otwo rzy łem 
je... i cof ną łem się 
zdu mio ny. Na pro gu 
sta ła ży ra fa i uśmie-
cha ła się naj mil szym 
uśmie chem.
Pa ni do mnie? — 
za py ta łemi uśmiech-
ną łem się rów nież.
Tak po wie dzia ła 
ży ra fa i prze kro czyw-
szy próg, zna la zła się 
w przed po ko ju.
Czym mo gę słu żyć? 
za py ta łem zno wu.
O, drob nost ka. Przy-
je cha łam do War sza-
wy. Ow szem, jest pa ni 
w War sza wie. Czym 
mo gę słu żyć?
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Mirosław Pokora (1933–  2006) – plakacista, ilustrator 
książek. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie. Tworzył rysunki satyryczne dla 
„Szpilek”, „Dookoła Świata”, „Kuriera Polskiego” 
oraz czasopism w Danii i Norwegii. Ilustrował  
m.in. książki Wandy Chotomskiej, Janiny 
Porazińskiej, Wiktora Woroszylskiego, Ewy 
Szelburg-Zarembiny oraz niezapomnianą  
„Babcię na jabłoni” Miry Lobe.

Stanisław Wygodzki (1907–1992) – prozaik, poeta,  
krytyk literacki, tłumacz literatury niemieckiej  
i żydowskiej. Debiutował przed wojną. W 1968 roku  
został zmuszony przez władze komunistyczne  
do wyjazdu z Polski. Zmarł w Giwatajim w Izraelu.
Dla dzieci napisał cztery książki.

Windazatrzymałasięnamoimpiętrze
,rozległysię 

drobniutkiekroki,ktośzadzwoniłszyb
ko,więcpobiegłem 

dodrzwi,otworzyłemje...i cofnąłems
ięzdumiony.Naprogu 

stałażyrafai uśmiechałasięnajmilszy
muśmiechem.

 — Mo że na pi je my się na ra zie i coś prze ką si my?  
Jest szy necz ka, ser del ki, po mi do rek, ja błusz ko.
 — O, nie! Pan żar tu je. Nie ja dam żad nych okrą głych po traw.  
Pro szę spoj rzeć na mo ją szy ję. Mu szę za cho wać li nię.  
Naj chęt niej ja dam po tra wy o kształ cie po dłuż nym: ma ka ron czte-
ro me tro wy, wę go rze, ogór ki po dłuż ne, kieł ba sę, ta ta rak  
ja ko sa łat kę, a na de ser kil ka trzcin, ale pro sto z wo dy.




