
Ta książ ka po świę co na jest wszyst kim dzie ciom, 

któ re mar twią się, że wol no im mieć w do mu tyl ko: 

jed ne go 

al bo jed ną 

al bo jed ne go 
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Wi tek ,  Ania  i s łoń

Kie dy na de szły ósme uro dzi ny Wit ka, wy da rzy ły się bar -

dzo dziw ne rze czy. Ania, sio stra Wit ka, za uwa ży ła to już 

ra no.

— Wszyst kie go naj lep sze go, Wi tek. A swo ją dro gą, to bar -

dzo za baw ne, że świecz ki na two im tor cie uro dzi no wym są

elek trycz ne. 

Wi tek okrą żył stół z god no ścią.

— Elek trycz ne świecz ki uro dzi no we to ostat ni krzyk mo -

dy — od parł. — Ze zwy kłych ste ary na ka pie na tort i psu je

lu kier.

To po wie dziaw szy, Wi tek po tknął się o sznur, któ ry łą czył

tort z kon tak tem, i w ca łym do mu zro bi ło się krót kie spię cie.
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al bo jed ne go 

al bo jed ne go 

al bo jed ną 

al bo jed ną bia łą
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— Ja nie ste ty mu szę was po że gnać, za go dzi nę mam po -

ciąg.

— Szczę śli wej po dró ży! — za wo ła ły dzie ci i z ca łej si ły

po trzą snę ły rę ką te go pa na. Nie zna ły go i nie mia ły po ję -

cia, do kąd mu si je chać, ale szcze rze ży czy ły mu szczę śli -

wej po dró ży.

— Szko da, że nie chce pan na wet skosz to wać Wit ko we go

tor tu — po wie dzia ła Ania, kie dy nie zna jo my scho dził po

scho dach.
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Pa ni Szten glo wa po szła za raz z uspra wie dli wie nia mi do 

są sia dów, a pan Szten gel — do elek try ka po kor ki. Pod czas

gdy lo ka to rzy nie mo gli się do cze kać, kie dy ode zwą się zno wu

ich na gle onie mia łe ra dia, Wi tek i Ania za bra li się do tor tu.

Na gle ktoś za pu kał do drzwi wej ścio wych.

Na klat ce scho do wej stał ja kiś pan, a obok nie go sło niąt -

ko. Był to ma ły, bar dzo mło dy sło nik. Miał po marsz czo ną

mord kę i mą dre, nie co smut ne oczy.

— Ten słoń to pre zent na two je uro dzi ny, Wit ku — po wie -

dział nie zna jo my. — Na zy wa się Bra vo i nie zro bi w miesz -

ka niu żad ne go nie po rząd ku.

Sło nik wy cią gnął trą bę i po dał Wit ko wi nie co przy wię dły

bu kiet.

— Nie gnie waj się — zwró cił się ten pan do Wit ka —

kwia ty są, zda je się, star sze od sło niąt ka.

Wi tek by naj mniej się nie gnie wał, Ania rów nież nie mia -

ła pre ten sji. Ro dzeń stwo z za chwy tem wpro wa dzi ło sło ni -

ka do przed po ko ju. Nie zna jo my zaś, któ ry go przy pro wa -

dził, po wie dział:
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Pa ni Swo bo dzi na miesz ka ła na pierw szym pię trze, pod

ni mi. Da wa ła za wsze dzie ciom pu ste szpul ki i bu te lecz ki

po le kar stwach oraz wi do ków ki. Dzie ci lu bi ły ją i na zy wa -

ły cio cią Mie cią.

— A mo że cio cia Mie cia za mie ni się z na mi miesz ka -

niem? — za pro po no wa ła Ania. By ła za chwy co na tym po -

my słem.

— Je śli za wa li się pod na mi pierw sze pię tro, wpad nie my

do pra cow ni kra wiec kiej pa na Iglic kie go — stwier dzi ła

ma ma rze czo wo.

Oj ciec się gnął po ga ze tę, mru cząc:

— To bez czel ność prze my cać ko muś sło nia do do mu. Wo -

lę już ka nar ki i bia łe mysz ki.

Prze glą dał ga ze tę, czy ta jąc dru ko wa ne tłu stą czcion ką

ty tu ły. Na gle pod sko czył w fo te lu i za wo łał:

— Dzie ci, pi szą tu taj, że z cyr ku skra dzio no mło de go sło -

nia! Idź cie z nim na tych miast do dy rek cji. Je ste śmy po -

rząd ną ro dzi ną i nie bę dzie my prze cho wy wać kra dzio nych

rze czy. Kra dzio ne nie tu czy!
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Za nim wró ci li ro dzi ce, Bra vo po żarł ki lo gram cu kru

w kost kach, trzy peł ne ta le rze wło skie go ma ka ro nu i ole an -

der ma my. Po za tym wy rzu cił trą bą przez okno Ani ną

szczot kę do wło sów i ta ty ni klo wą łyż kę do bu tów. A te raz

le żał so bie na łóż ku Wit ka i mru gał pra wym okiem.

— Praw da, że roz kosz ny? — spy ta ła Ania ro dzi ców.

— Wiel kie nie ba! — wes tchnę li obo je i by li cał kiem bez -

rad ni.

Przy obie dzie — sztu ko wa nym chle bem, bo sło niąt ko po -

żar ło pra wie ca ły ma ka ron — oj ciec oznaj mił:

— En cy klo pe dia po da je, że do ro słe sło nie wa żą czte ry ty -

sią ce ki lo gra mów, a ich kły do cho dzą do dwóch me trów

dłu go ści.

— E tam! — mach nął rę ką Wi tek. — Cze go to nie wy pi su -

ją w en cy klo pe diach!

— Oba wiam się — po wie dzia ła mat ka, wy raź nie za tro s-

ka na — że pew ne go dnia za wa li się pod ło ga i ra zem ze sło -

niem i ca łym ume blo wa niem spad nie my o pię tro ni żej, do

pa ni Swo bo dzi ny.
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— Ależ ono jest ży we! — obu rzy ła się Ania.

Pa ni Swo bo dzi na wzię ła to za do bry żart.

— Cha, cha, cha, cha — za śmia ła się. — Dla cze go więc

nie trą bi?

Sło niąt ko spoj rza ło na nią do bro dusz nie i nie chcą cy na -

dep nę ło jej na du ży pa lec u no gi. Wi tek i Ania nie za uwa -

ży li te go.

Usły sze li tyl ko prze raź li wy wrzask.

— Wła śnie trą bi, cio ciu! — za wo ła ła Ania.

— Po mył ka — spro sto wa ła pa ni Swo bo dzi na. — To ja!

I choć by ła to ko bie ta go łę bie go ser ca, trzep nę ła sło ni ka

ścier ką po uszach.

— Wi tek, na nas już czas — po wie dzia ła Ania. Ze zło ści na

pa nią Swo bo dzi nę aż jej się oczy zwę zi ły.

Pa ni Swo bo dzi na ob rzu ci ła dzie ci i sło niąt ko zdu mio nym

spoj rze niem. Wszyst ko pięk nie, po my śla ła, ale ci Szten glo -

wie na praw dę mnie mar twią. Ta ro dzi na by wa nie kie dy

dość dziw na!
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— Na pew no do sta nie cie ja kąś na gro dę — za uwa ży ła 

ma ma.

— Nie chce my żad nej na gro dy — odpo wie dział Wi tek 

z ura zą.

— Ani gro sza — po twier dzi ła Ania.

Obo je przy zna li jed nak, że mu szą od pro wa dzić sło nia do

cyr ku. Mie li wpraw dzie ci chą na dzie ję, że cyrk wy je chał

już gdzieś da le ko, na przy kład do Au stra lii. A do Au stra lii

— każ dy przy zna — nie mo gli by za nim po dą żyć.

Po cie sze ni tą my ślą za pro wa dzi li sło ni ka do ła zien ki. Wy -

pu co wa li go tam pod prysz ni cem i wy su szy li sze ścio ma

ręcz ni ka mi. W koń cu ob wią za li mu szy ję sznu rem do bie li -

zny i po wo li spro wa dzi li po scho dach.

Cio cia Mie cia czy ści ła wła śnie mie dzia ną klam kę swo ich

drzwi fron to wych.

— Jak ci się po do ba na sze sło niąt ko, cio ciu? — za gad nął

Wi tek.

— Uro cze — po wie dzia ła pa ni Swo bo dzi na. — Cał kiem

jak ży we!
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