




Była sobota dwudziestego szóstego sierpnia. Dlaczego 
ta data jest taka ważna, okaże się oczywiście dużo póź-
niej, ale na razie dodamy tylko, że ta właśnie sobota była 
bardzo długa i nudna. Mimo to perspektywa wczesnego 
pójścia do łóżka nikomu się właściwie nie uśmiechała. No, 
ale co można robić innego w domku na skraju lasu po za- 
padnięciu zmroku? Oczywiście dorośli zawsze znajdują ja- 
kieś wyjście z sytuacji, ale co mają robić dzieci i na przy-
kład kury? Kury są tu przykładem, bo przecież wszyscy  
dobrze wiedzą, że na wsi „chodzi się spać z kurami“. A to 
była wieś. Nazywała się bardzo zwyczajnie Aniołkowo, ale 
i  tak wszyscy nazywali ją Wsią Wakacyjną: mama, tata 
i nawet gruba pani Śmietanowa, u której mieszkali. Oczy- 
wiście pani Śmietanowa też nazywała się inaczej, ale to już 
był jeden ze znakomitych pomysłów Asi. Bo pani Śmieta- 
nowa dostarczała wszystkim okolicznym urlopowiczom 

5



wej grządki i  machając leniwie nogami, łuskał drobne 
ziarnka wprost ze sztywno rosnącej słonecznikowej tar-
czy. Pani Śmietanowa bardzo się o to gniewała, bo prawie 
wszystkie słoneczniki miały wyjedzone najlepsze miejsca 
i brzydko świeciły łysinami, ale Pulpet był tak łakomy, że 
nie pomagały nawet tatusiowe groźby.

znakomitą, tłustą śmietanę — szalenie ważny dodatek do 
poziomek i pierogów z serem.

I choć to nie był dzień „pierogowy“, ta właśnie sobota 
stała się bardzo ważnym dniem w życiu Marka, Asi, no 
i  Pulpeta. Pulpet (choć z  niemałym trudem) siedział na 
żerdce ogrodzenia oddzielającego kurnik od słoneczniko-
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lgnęło do chłopca z taką łatwością. Jak daleko pamięć się- 
ga, Pulpet zawsze był tłusty i  nie lubił się ruszać. Toteż 
Marek tylko westchnął ciężko i kiwnął głową.

— Zawołać Asię? — zapytał li tylko dla formy, bo wiado-
mo było, że do Żabiego Króla chodzi się zawsze we trójkę.

Asia skończyła właśnie rytuał wieczornego podlewa- 
nia kwiatowych grządek i odstawiła pustą konewkę koło 
beczki z deszczówką.

— Idziemy!  — powiedział Marek i  pociągnął głośno 
nosem.

Z  kuchni bowiem, przez otwarte okno, doleciał go 
za-pach ciasta ze śliwkami.

— Nie węsz  — powiedziała Asia, otrzepując ręce  — 
dzisiaj nic z tego! Śmietanowa nie da ani okruszyny!

— Właściwie dlaczego placek można jeść tylko w nie-
dzielę? — denerwował się Pulpet. — Przecież to szalenie 
niesprawiedliwe!

Tak naprawdę to cała trójka zgadzała się z tym całko-
wicie. No, bo dlaczego pieczenie takich pyszności, jakimi 
są bez wątpienia placki ze śliwkami lub masą orzechową, 

Siedział więc na tej żerdce, która niebezpiecznie trzesz-
czała, i zastanawiał się, co będzie robił jutro, bo niedzie- 
la na wakacjach niczym się przecież nie różni od pozosta-
łych dni tygodnia.

— Jak myślisz — zapytał, wypluwając łuskę ziarenka —  
czy jutro też będzie na obiad gotowana kura?

— Na pewno  — odparł Marek, drapiąc się zawzięcie 
w łydki okropnie pogryzione przez komary.

Marek bardzo nie lubił gotowanej kury, ale w tej wiosce 
zewsząd otoczonej lasem, odległej o  trzydzieści kilome-
trów od najbliższego miasteczka, nic innego nie można 
było dostać. Ziewnął szeroko i  spojrzał ponad wysokie 
konary sosen, czerwone od promieni zachodzącego słońca.

— Pobiegniemy jeszcze do Żabiego Króla?
— Możemy pójść  — odparł Pulpet, złażąc z  trudem 

z żerdki. — Na bieganie nie mam jakoś ochoty!
Należałoby może wyjaśnić, że Pulpet tak naprawdę 

nazywał się Darek, ale nikt już o tym nie pamiętał, nawet 
mamusia, której to imię kiedyś szalenie się podobało. Nic 
w  tym zresztą dziwnego, że przezwisko „Pulpet“ przy-
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nadzwyczaj w żabich obywateli. Ba, król posiadał swój ża- 
bi chór, który wieczorami dawał nadzwyczajne koncerty.

A  więc kiedy tak sobie maszerowali gęsiego, idący 
przodem Marek nagle raptownie przystanął. Oczywiście, 
Pulpet wpadł na niego z  impetem i o mały włos go nie 
przewrócił.

— Co się stało? — zapytała Asia zamykająca pochód.
— Ciii... — zamruczał Marek, wyraźnie czegoś nadsłu-

chując.
— Boooję się  — wyjąkał Pulpet na wszelki wypadek. 

Pulpetowi zawsze się wydawało, że skoro już się boi — to 
właściwie ma jak gdyby cały problem z głowy, bo przecież 
nic się straszniejszego już stać nie może.

— Słyszycie? Ktoś tu płacze.  — Marek wskazał ręką  
kępę fioletowo kwitnących krzaków. — Tam!

Teraz już cała trójka usłyszała jak gdyby ciche pochlipy-
wanie.

— Może to duch? — zapytał Pulpet, cofając się.
— Duch nie chlipie, tylko dzwoni łańcuchami — od-par-

ła Asia z przekonaniem.

odbywa się zawsze w sobotę? A na dodatek je się je dopie-
ro w niedzielę?

Dzieci wciągnęły jeszcze nosami zapach ciasta i poma-
łu podreptały gęsiego w stronę małego stawku otoczone-
go ze wszystkich stron ciemnozieloną ścianą lasu.

Stawek — czyli państwo Żabiego Króla — odkryli kie-
dyś przypadkiem w pierwszych dniach swego pobytu we 
Wsi Wakacyjnej. Bawiąc się w Indian, z piórami przepiso-
wo zatkniętymi w potargane czupryny, rozpierzchli się po 
lesie, szukając Olka  — Zielonej Strzały, ukrytego gdzieś 
wśród gęstwiny. Głośny wrzask i chlupot, który rozległ się 
nagle z lewej strony wielkiego dębu, wywabił z wigwamu 
nawet Pulpeta, który w  tym dniu pełnił straż obozową. 
Okazało się, że to Bolek, sam Wielki Karaluch, wódz  
i znakomity indiański wojownik, wpadł nagle aż po szy- 
ję w  sadzawkę zarosłą zieloną rzęsą. Kiedy, wyłowiony 
wspólnymi siłami, zrzucał przemoczoną odzież, z kieszeni 
na piersi wyskoczyła mu ogromna, zielona żaba.

Oczywiście, był to ów Żabi Król — władca stawu bez 
dna, król, którego państwo, choć niewielkie, bogate było 
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By la so bo ta 
dwu dzie ste go 
szo ste go sierp-
nia. Dla cze go 
ta da ta jest 
ta ka waz na, 
okaze sie 
oczy wi scie 
du zo poz niej, 
ale na ra zie 
do da my tyl ko, 
ze ta wsa snie 
so bo ta by la 
bar dzo dlu ga 
i nud na. Mi mo 
to per spek ty wa 
wcze sne go poj-
scia do loz ka 
ni ko mu sie 
wla sci wie nie 
usmie cha la. 
No, ale co 
moz na ro bil 
in ne go w dom ku 
na skra ju la su 
po za pad nieciu 
zmro ku? Oczy-
wi scie w

Boh dan Bu ten ko (1931–2019) – ar ty sta  
gra fik, uczeń Ja na Mar ci na Szan ce ra. Twór ca  
Ga pi szo na, Gu cia i Ce za ra, au tor ilu stra cji  
i opra co wań gra ficz nych do po nad 200 książek. 
Stwo rzył wła sny, nie po wta rzal ny styl – la pi dar ny 
i dow cip ny. Uho no ro wa ny wie lo ma na gro da mi  
w kra ju i za gra ni cą, a także Medalem Polskiej  
Sekcji IBBY za całokształt twórczości.

Kry sty na Bo glar (ur. w 1931 r. w Krakowie) – 
autorka książek dla dzieci i młodzieży,  
poetka, scenarzystka („Rodzina Leśniewskich”). 
Popularność przyniosły jej dwie kultowe powieści: 
„Nie głaskać kota pod włos” i „Każdy pies  
ma dwa końce” oraz komiks „Gucio i Cezar”  
z ilustracjami Bohdana Butenki.
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KKLE MEN TY NA LU BI KO LOR CZER WO
 NYLE MEN TY NA LU BI KO LOR CZER WO N
Y - po wiesc przy go do wo- 

-detektywistyczna. Ban da dzi
e cia kow na tro pach 

ty tu lo wej Kle men ty ny prze zy w
a praw dzi wa  

let nia przy go de, o kto rej gr
zecz ne dzie ci  

na wet nie snia... 

Jak po moc Ja rzyn ce? Czy moz n
a od na lezc ko gos 

w le sie no ca, podczas burzy?
 I jak wymknac sie  

z domu, ze by nie zbu dzic dor
oslych?
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