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By∏o sobie kiedyÊ troje dzieci, a nazywa∏y si´ one: Kasia,
Karolek i Pawe∏. Kasia by∏a mniej wi´cej w twoim wieku,
Karolek troch´ od niej m∏odszy, a Pawe∏ek mia∏ wszystkiego lat szeÊç.
Pewnego lata rodzice wys∏ali dzieci do ciotki, która
mieszka∏a we wsi Frensham w hrabstwie Bedford. Mia∏y
tam sp´dziç wakacje. Ciocia by∏a ju˝ stara i mieszka∏a
w starym domu z ogrodem, gdzie nie by∏o kwiatów. Dom
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otacza∏y trawniki, krzewy i wysokie drzewa cedrowe, a poniewa˝, jak ju˝ wam mówi∏am, w ogrodzie nie by∏o kwiatów, mia∏ on wyglàd smutny i powa˝ny.
Tote˝ dzieci czu∏y si´ troch´ onieÊmielone w tym
ogromnym domu, gdzie by∏ du˝y hall, z którego wiod∏y
szerokie schody do sypialnych pokojów na górze. OnieÊmiela∏a je El˝bieta, stara surowa s∏u˝àca; onieÊmiela∏a
ciotka, starsza dama z bladoniebieskimi oczami w ró˝owych obwódkach, oczami, które rzadko kiedy si´ uÊmiecha∏y. Natomiast wszyscy troje lubili ogród i p∏ynàcà niedaleko rzeczk´ o brzegach zaros∏ych krzewami i wysokà,
bujnà trawà.
Dzieci ca∏y prawie dzieƒ sp´dza∏y na dworze.
Bawi∏y si´, gdzie tylko si´ da∏o: w starej stodole,
nad rzeczkà, na ∏àkach i na pagórkach. Punktualnie zjawia∏y si´ na posi∏ki, poniewa˝ znajdowa∏y si´ w goÊcinie, a by∏y dzieçmi dobrze wychowanymi. I tak up∏ywa∏ im dzieƒ
za dniem, jeden podobny do drugiego, a˝ do chwili kiedy
panna Price skr´ci∏a sobie nog´ w kostce. I tu zaczyna si´
w∏aÊciwa opowieÊç.

Panna Price nie odznacza∏a si´ niczym szczególnym. Nosi∏a zazwyczaj szary ˝akiet i szarà spódnic´ i mia∏a d∏ugà,
chudà szyj´, którà owija∏a jedwabnym, wzorzystym szalikiem. Nos mia∏a d∏ugi, ostro zakoƒczony, i zawsze bardzo
dok∏adnie umyte, troch´ czerwone r´ce. Jeêdzi∏a na rowerze z przyczepionym na przodzie koszyczkiem, odwiedza∏a
chorych i uczy∏a gry na fortepianie. Mieszka∏a w niedu˝ym, schludnie utrzymanym domku na ma∏ej, cichej uliczce,
biegnàcej wzd∏u˝ ty∏ów ogrodu ciotki. Dzieci zna∏y pann´
Price z widzenia i zawsze mówi∏y jej dzieƒ dobry. W ca∏ej
wsi nie by∏o osoby wyglàdajàcej tak dystyngowanie jak
panna Price.
Otó˝ pewnego dnia dzieci postanowi∏y pójÊç na grzyby
przed Êniadaniem. Wsta∏y wczeÊnie, przed Êwitem, i cichutko, na palcach, w samych tylko poƒczochach, by nie
obudziç nikogo, przesz∏y przez hall i wysz∏y z uÊpionego
jeszcze domu.
W ogrodzie panowa∏a zupe∏na cisza, na trawie le˝a∏a rosa.
Mówi∏y szeptem, bo zdawa∏o si´, ˝e ca∏y Êwiat prócz ptaków jeszcze Êpi.
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Nagle Pawe∏ek przystanà∏, spostrzeg∏szy coÊ niedaleko
w trawie, w cieniu cedrów. Co to? Karolek z Kasià zatrzymali si´ równie˝.
— To si´ rusza — oznajmi∏ Pawe∏ek. — Chodêcie, zobaczymy, co to jest...
Kasia wysun´∏a si´ naprzód, a za nià post´powali ch∏opcy.
— To jakaÊ osoba — zawo∏a∏a do nich przez rami´ i zwolni∏a kroku. Poczeka∏a, dopóki ch∏opcy idàcy w tyle nie
zrównali si´ z nià.
— To... panna Price — powiedzia∏a zduszonym szeptem.
I by∏o tak w istocie. Panna Price siedzia∏a na mokrej ziemi pod drzewem. Jej szara spódnica by∏a zmi´ta i podarta,
a potargane w∏osy zwisa∏y w kosmykach.
— Co si´ sta∏o, prosz´ pani? — zawo∏a∏a Kasia, podbiegajàc do niej. — Co si´ pani sta∏o? Czy pani zrobi∏a sobie coÊ
z∏ego?
Panna Price spojrza∏a na nià wyl´kniona i odwróci∏a g∏ow´.
— Ach, moja kostka... — j´kn´∏a.
Kasia przykl´k∏a obok niej na mokrej trawie. Noga panny
Price mia∏a doprawdy niepokojàcy wyglàd.

— Och, biedna pani! — zawo∏a∏a Kasia i ∏zy nap∏yn´∏y jej
do oczu. — To musi panià okropnie boleç!
— Strasznie — odrzek∏a panna Price.
— Pobiegnij do domu, Karolku — rzek∏a Kasia — i powiedz, ˝eby zadzwonili po doktora.
JakiÊ dziwny wyraz przemknà∏ po twarzy panny Price.
Otworzy∏a szeroko oczy jakby w przera˝eniu.
— Nie, nie — wybàka∏a, chwytajàc Kasi´ za rami´. —
Byle nie to, prosz´... Pomó˝cie mi tylko dostaç si´ do
domu.
Dzieci popatrzy∏y na nià i jakoÊ wcale si´ nie zdziwi∏y. Nie przysz∏o im te˝ do g∏owy zastanawiaç si´, co
panna Price mog∏a o tak wczesnej porze robiç w ich
ogrodzie.
— Pomó˝cie mi dostaç si´ do domu — powtórzy∏a. —
Jednà r´kà b´d´ trzyma∏a si´ ciebie — zwróci∏a si´ do
Kasi — a drugà Karolka i mo˝e jakoÊ uda mi si´ dobrnàç
do domu...
Pawe∏ek przyglàda∏ si´ uwa˝nie, gdy Kasia z Karolkiem
pochylili si´ nad pannà Price.
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— A ja wezm´ to — powiedzia∏, podnoszàc z ziemi ogrodowà miot∏´.
— A na co nam to? — rzek∏a Kasia ostro. — Oprzyj jà
o drzewo.
— To jest miot∏a panny Price.
— Jak to: panny Price? Przecie˝ to ogrodowa miot∏a.
Pawe∏ spojrza∏ na nià zgorszony.
— Ale nie nasza, tylko jej. Ona w∏aÊnie z niej spad∏a. Ona
na niej jeêdzi.
Kasia z Karolkiem, pochyleni nad pannà Price, wielkimi
oczami popatrzyli na Pawe∏ka.
— Jak to: jeêdzi na niej?
— Tak. Nieprawda, prosz´ pani?
Panna Price poblad∏a jeszcze bardziej. Przenosi∏a wzrok
z jednego dziecka na drugie. Otworzy∏a usta i znów
je zamkn´∏a, jakby nie by∏a w stanie wydobyç z siebie
s∏owa.
— Ju˝ si´ pani ca∏kiem dobrze wprawi∏a, prawda? —
odezwa∏ si´ Pawe∏ek, jakby chcàc jej dodaç otuchy. — Bo
z poczàtku to troch´ pani nie sz∏o.

Panna Price nagle si´ rozp∏aka∏a. Wyj´∏a chusteczk´
do nosa i zas∏oni∏a nià twarz.
— O, Bo˝e! — powiedzia∏a. — Mój Bo˝e! Teraz to ju˝
chyba wszyscy si´ dowiedzà.
Kasia obj´∏a pann´ Price za szyj´. Uczyni∏a to, co zwykle
si´ robi, gdy ktoÊ p∏acze.
— Niech si´ pani nie martwi — powiedzia∏a. — Nikt
o tym nie wie. Zupe∏nie nikt. Pawe∏ek nawet nam nic nie
powiedzia∏. MyÊl´, ˝e to jest cudownie jeêdziç na miotle.
— To jest bardzo trudne — powiedzia∏a panna Price, wycierajàc nos.
Pomogli jej wstaç. Kasia by∏a ogromnie zaintrygowana
i przej´ta, ale nie chcia∏a ju˝ o nic wi´cej wypytywaç. Powolutku i z trudem przeszli przez ogród, a potem uliczkà
wiodàcà do domku panny Price. Wschodzàce s∏oƒce przeÊwieca∏o poprzez ˝ywop∏ot i py∏ na drodze b∏yszcza∏ bladym z∏otem. Kasia z Karolkiem szli wolniutko i ostro˝nie,
a panna Price trzepota∏a si´ mi´dzy nimi niczym wielki,
czarny ptak ze z∏amanym skrzyd∏em.
Pawe∏ek post´powa∏ z ty∏u — z miot∏à w r´ku.

10

11

