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Malutka Czarownica
zlosci się

By ∏a so bie Ma lut ka Cza row ni ca, któ ra mia ∏a tyl ko sto

dwa dzie Êcia sie dem lat, a to, jak na cza row ni c´, jest na -

praw d´ bar dzo ma ∏o.

Miesz ka ∏a w za cza ro wa nym dom ku, któ ry sta∏ sa mot -

nie w g∏´ bi la su. By∏ to nie wiel ki do mek, ale Ma lut kiej

Cza row ni cy zu pe∏ nie wy star cza∏ i wca le nie ma rzy ∏a

o pi´k niej szym. Mia∏ wspa nia le po chy lo ny dach, ko Êla -

wy ko min i kle ko cà ce okien ni ce. Z ty ∏u za dom kiem sta∏

piec do pie cze nia chle ba. Pie ca oczy wi Êcie nie mo g∏o za -

brak nàç. Do mek bez ta kie go pie ca nie nada wa∏ by si´

na miesz ka nie dla ˝ad nej cza row ni cy.

Ma lut ka Cza row ni ca mia ∏a te˝ kru ka, któ ry umia∏ mó -

wiç. Na zy wa∏ si´ Abrak sas i po tra fi∏ po wie dzieç nie tyl -

ko „dzieƒ do bry” al bo „do bry wie czór”, jak ka˝ dy zwy -

czaj ny kruk, któ ry na uczy∏ si´ mó wiç, ale o wie le wi´ cej.

Ma lut ka Cza row ni ca bar dzo go ce ni ∏a, po nie wa˝ by∏ 
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Ma lut ka Cza row ni ca po raz czwar ty za bra ∏a si´ do wy -

wo ∏a nia desz czu. Wy cza ro wa ∏a na nie bie chmu r´, Êcià -

gn´ ∏a jà bli ̋ ej, a kie dy chmu ra zna la z∏a si´ do k∏ad nie

nad jej g∏o wà, za wo ∏a ∏a:

— Desz czu, pa daj!
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wy jàt ko wo mà drym kru kiem. O ka˝ dej spra wie mia∏

w∏a sne zda nie i wy po wia da∏ je pro sto z mo stu.

Oko ∏o sze Êciu go dzin dzien nie Ma lut ka Cza row ni ca 

po Êwi´ ca ∏a na to, ˝e by si´ wpra wiaç w cza ro wa nie, któ re

nie jest ∏a twà sztu kà, i kto chce si´ jej na uczyç, mu si 

byç bar dzo pil ny. Naj pierw trze ba opa no waç ∏a twiej -

sze cza ro dziej skie sztucz ki, a póê niej za braç si´ do

tych trud niej szych. Na le ̋ y prze stu dio waç ca ∏à Ksi´ g´ 

Cza rów stro na po stro nie, nie opusz cza jàc nawet jed ne go

wier sza.

Ma lut ka Cza row ni ca by ∏a do pie ro na dwie Êcie trzy na stej

stro nie Ksi´ gi Cza rów. Wpra wia ∏a si´ w∏a Ênie w wy wo ∏y -

wa nie desz czu. Sie dzia ∏a na ∏aw ce pod pie cem, trzy ma ∏a

ksi´ g´ na ko la nach i cza ro wa ∏a. Kruk Abrak sas sie dzia∏

obok niej i by∏ bar dzo nie za do wo lo ny.

— Prze cie˝ mia ∏aÊ zro biç deszcz! — kra ka∏ z wy rzu tem.

— A co ty wy czy niasz? Za pierw szym ra zem spa d∏y bia -

∏e my szy, za dru gim — ˝a by, za trze cim — jo d∏o we szysz -

ki. Cie kaw je stem, czy przy naj mniej te raz uda ci si´ spro -

wa dziç praw dzi wy deszcz.
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Chmu ra roz dar ∏a si´ i lu n´ ∏a... ma Êlan kà.

— Ma Êlan ka! — za skrze cza∏ kruk. — Zda je si´, ˝eÊ ju˝

zu pe∏ nie zwa rio wa ∏a! Co jesz cze b´ dzie pa da ∏o? Mo ̋ e

klip sy do su sze nia bie li zny, a mo ̋ e szew skie szpil ki? ˚e -

by to cho cia˝ by ∏y ro dzyn ki al bo okru chy bu∏ ki!

— Mu sia ∏am si´ przy cza ro wa niu prze j´ zy czyç — t∏u -

ma czy ∏a si´ Ma lut ka Cza row ni ca.

Zda rza ∏o si´ jej i przed tem od cza su do cza su po my liç.

Ale ˝e by a˝ czte ry ra zy z rz´ du, jak te raz?

— „Prze j´ zy czyç!” — prze drzeê ni∏ jà kruk. — To ja ci

po wiem, w czym rzecz. Je steÊ po pro stu roz tar gnio na!

Kto przy cza ro wa niu my Êli o wszyst kim in nym, a nie

o tym, co trze ba, mu si si´ po my liç. Po win naÊ si´ troch´

bar dziej sku piç.

— Tak my Êlisz? — od rze k∏a Ma lut ka Cza row ni ca

i gwa∏ tow nie za mkn´ ∏a ksià˝ k´. — Masz ra cj´! — za -

wo ∏a ∏a, b∏y ska jàc ocza mi pe∏ ny mi z∏o Êci. — Rze czy wi -

Êcie nie mo g´ si´ sku piç. A wiesz dla cze go? Bo je stem

wÊcie k∏a!

— WÊcie k∏a? — za py ta∏ kruk. — Na ko go?
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— Z∏o Êci mnie — od par ∏a Ma lut ka Cza row ni ca — bo

dziÊ jest Noc Wal pur gi* i wszyst kie cza row ni ce spo ty ka -

jà si´ na taƒ cach na Blocks ber gu.

— No i co?

— I po wie dzia ∏y, ˝e je stem jesz cze za ma ∏a na taƒ ce. Nie

chcà, ˝e bym tam po le cia ∏a i taƒ czy ∏a ra zem z ni mi!

Kruk pró bo wa∏ po cie szyç Ma lut kà Cza row ni c´.

— Za sta nów si´ — mó wi∏ — ma jàc tyl ko sto dwa dzie Êcia

sie dem lat, nie mo ̋ esz ˝à daç, ˝e by ci´ du ̋ e cza row ni ce

trak to wa ∏y jak do ro s∏à. Za pro szà ci´ na taƒ ce, kie dy b´ -

dziesz star sza. Wte dy po zwo là ci na wszyst ko.

— Jesz cze cze go! Ja chc´ byç tam ju˝ dzi siaj! — wy -

krzyk n´ ∏a Ma lut ka Cza row ni ca. — Ro zu miesz?

— Je ̋ e li coÊ jest nie mo˝ li we, to trze ba to so bie wy biç

z g∏o wy — za kra ka∏ kruk. — Czy wÊcie k∏o Êcià coÊ zmie -

nisz? Bàdê roz sàd na! Co w∏a Êci wie chcesz zro biç?

— Wiem, co zro bi´. Po le c´ dziÊ w no cy na Blocks berg.

Kruk si´ prze stra szy∏.
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* Noc Wal pur gi — we d∏ug nie miec kich wie rzeƒ lu do wych w Noc Wal pur gi (z 30 kwiet nia

na 1 ma ja) cza row ni ce od pra wia jà sa bat na gó rze Blocks berg.


