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Po przeczytaniu tygodnika ilustrowanego od pierwszej
do ostatniej strony, w tym nawet kilku og∏oszeƒ, Ania nie mia∏a co robiç. Siedzia∏a, przys∏uchujàc si´ chrapaniu starego pana, który spa∏ w przeciwleg∏ym kàcie przedzia∏u. PomyÊla∏a,
˝e w tym chrapaniu s∏ychaç melodi´. Staruszek wydawa∏ z siebie najpierw pomruk, zaraz po tym rozlega∏o si´ sapni´cie
i dziwaczny gard∏owy klekot, a na zakoƒczenie d∏ugi gwizd
przez nos. Ania czeka∏a na ka˝dy z tych dêwi´ków, powtarzajàc sobie w kó∏ko, jakby to by∏ refren piosenki: pomruk, sapni´cie, klekot, gwizd.
W innej sytuacji uwa˝a∏aby, ˝e to strasznie Êmieszne, i ba∏aby si´ spojrzeç na Kici´, która siedzia∏a naprzeciwko, bo
mog∏aby zaczàç chichotaç. Ale dzisiaj Ani wcale nie by∏o
do Êmiechu. Kici te˝ chyba nie. Zerknàwszy na nià, Ania zobaczy∏a, ˝e Kicia bawi si´ w „panià robiàcà na drutach”, jak
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to sama nazywa∏a. Mia∏a k∏´bek mocno przybrudzonej
ró˝owej w∏óczki i koÊciane druty. Jej krótkie nó˝ki, w bia∏ych skarpetkach i pantofelkach zapi´tych na pasek, porusza∏y si´ w takt pracowitego postukiwania drutów; od czasu
do czasu marszczy∏a okràg∏à buzi´, odyma∏a wargi i liczy∏a
oczka.
NaÊladowa∏a jak najdok∏adniej osob´ robiàcà na drutach
i Ania niekiedy zapomina∏a, ˝e to tylko udawanie. Najwy˝sza pora, ˝eby Kicia nauczy∏a si´ pos∏ugiwaç drutami. KtoÊ,
kto ma doÊç lat, ˝eby pójÊç do szko∏y, ma doÊç lat, ˝eby robiç na drutach. Kilka osób, w tym Ania i panna Tomkins
z przedszkola, robi∏y, co mog∏y, ˝eby jà tego nauczyç. Ale
Kicia dalej wola∏a udawaç, podobnie jak dalej wola∏a, ˝eby
jà nazywano Kicià, chocia˝ wszyscy doroÊli uwa˝ali, ˝e powinno jà si´ nazywaç jej prawdziwym imieniem, które
brzmia∏o Prudencja. Mo˝e dlatego wszyscy w dalszym ciàgu nazywali jà Kicià, ˝e tak w niczym nie przypomina∏a
osoby, która mog∏aby mieç na imi´ Prudencja. Ania westchn´∏a. Czasem przychodzi∏o jej do g∏owy, ˝e wcale nie∏atwo jest byç starszà siostrà Kici. Zw∏aszcza teraz, kiedy

ojciec wyje˝d˝a na pó∏ roku do Australii, a one zostajà
w kraju.
Ania poruszy∏a stopà, bo zacz´∏a jej dr´twieç, i przypomnia∏a
sobie, ˝e tydzieƒ temu wszystko sz∏o normalnie. Ona i Kicia
budzi∏y si´ co rano w ma∏ym domku, odleg∏ym o szeÊç mil
od Brystolu, i zaraz przychodzi∏a pani Parks, ˝eby im ugotowaç
Êniadanie i zajàç si´ domem, jak to robi∏a co dzieƒ, odkàd Ania
si´ga∏a pami´cià. Pan Hutchens, biurowy kolega tatusia, przygotowywa∏ si´ do podró˝y, mia∏ przez pó∏ roku pracowaç w australijskim oddziale ich biura w Melbourne. Ale wpad∏ pod samochód i zabrali go do szpitala, i to nie on, tylko tatuÊ poleci
samolotem do Melbourne, a ona z Kicià sp´dzà te pó∏ roku
u ciotecznej babki Zofii. Przedstawiona w prostych s∏owach
perspektywa wydawa∏a si´ tak okropna, ˝e dreszcz przebieg∏
Ani´ i pismo ilustrowane zsun´∏o jej si´ z kolan na pod∏og´.
TatuÊ podniós∏ wzrok znad gazety.
— JesteÊmy prawie na miejscu — powiedzia∏, wyglàdajàc
przez okno — i trzeba przyznaç, ˝e zgodnie z rozk∏adem. Doskonale zdà˝´ na lotnisko, pod warunkiem, ˝e ktoÊ wyjdzie
po was na dworzec.
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Ania podnios∏a pismo i stara∏a si´ nie wyglàdaç na tak nieszcz´Êliwà, jak si´ z pewnoÊcià czu∏a. Widocznie nie bardzo jej
si´ to udawa∏o.
— G∏owa do góry, staruszko — powiedzia∏ tatuÊ. — SzeÊç
miesi´cy to nied∏ugo. Przeleci piorunem, a w kwietniu b´dziemy ju˝ razem.
DoroÊli majà chyba zupe∏nie inne poczucie czasu, pomyÊla∏a Ania. Jak mo˝e ktoÊ mówiç, ˝e wiecznoÊç trwajàca szeÊç
miesi´cy przeleci piorunem! Zacz´∏a liczyç miesiàce na palcach: paêdziernik, listopad, grudzieƒ, styczeƒ, luty, marzec.
Mój Bo˝e, od kwietnia oddziela jà ca∏a zima! PomyÊla∏a
o ostatniej zimie, o tym, jak strasznie d∏ugo obie z Kicià nosi∏y grube palta i wysokie buty. By∏oby okropnie rozstaç si´ z tatusiem na szeÊç miesi´cy, nawet gdyby mog∏y nie wyje˝d˝aç
z ma∏ego domku niedaleko Brystolu, ale koniecznoÊç zamieszkania w obcym mieÊcie u krewnej, której ani ona, ani
Kicia nie pami´tajà, pogarsza∏a jeszcze spraw´.
— Licz´ na du˝o mi∏ych, d∏ugich, interesujàcych listów —
powiedzia∏ tatuÊ, sk∏adajàc gazet´. — I nie wysilaj si´ na ∏adnà
kaligrafi´, chodzi tylko o to, ˝ebym mia∏ o was jak najwi´cej

wiadomoÊci. A je˝eli Kicia nie da sobie rady z pisaniem, niech
mi rysuje obrazki.
Kicia zamruga∏a, ale nie odpowiedzia∏a. Pewnie w ogóle nie
s∏ucha, pomyÊla∏a Ania. Wargi Kici porusza∏y si´, liczy∏a oczka.
Tory kolejowe bieg∏y teraz mi´dzy wysokimi budynkami,
Ania nigdy w ˝yciu nie widzia∏a tylu dachów i kominów,
i wie˝ koÊcielnych. Wydawa∏o si´, ˝e dachy sà ustawione jedne na drugich, a widaç je by∏o wsz´dzie, jak daleko Ania si´ga∏a okiem. Ten Londyn musi byç naprawd´ ogromny, wi´kszy od Brystolu, a przecie˝ Brystol wydawa∏ jej si´ strasznie
du˝ym miastem, kiedy pojecha∏a tam w zesz∏ym roku z panià
Parks, ˝eby kupiç nowe palto. Ania nie wiedzia∏a dlaczego, ale
widok wszystkich tych obcych, nieprzyjaznych dachów i sama
wielkoÊç Londynu pogarsza∏y jeszcze sytuacj´.
— Jaka ona jest... ta cioteczna babka Zofia? — spyta∏a Ania.
Nagle pomyÊla∏a, ˝e tego ju˝ za wiele — obce miasto
i na dodatek obca stara krewna.
— Zofia? Och, bardzo mi∏a. Swojà drogà, dawno jej ju˝ nie
widzia∏em. Póki mieszka∏a na pó∏nocy kraju, podró˝ do nas
trwa∏a za d∏ugo. Pami´tam, ˝e wybiera∏a si´ na chrzciny Kici,
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ale w ostatniej chwili nic z tego nie wysz∏o. Naturalnie teraz,
odkàd mieszka w Londynie, du˝o ∏atwiej si´ do niej dostaç.
Ania by∏a bliska rozpaczy. Ca∏e to mówienie o miastach
i chrzcinach — przecie˝ to nie okreÊla cz∏owieka!
— Ale jaka ona jest?
— Naprawd´ bardzo sympatyczna. Mamusia zawsze mówi∏a, ˝e jest najmilsza ze wszystkich jej ciotek. W∏aÊciwie by∏a jej
ulubionà ciotkà — oznajmi∏ tatuÊ.
Wepchnà∏ gazet´ do kieszeni i powiedzia∏ Kici, ˝eby schowa∏a robótk´ i zapi´∏a pantofelek. Chyba uwa˝a∏, ˝e Ania wie ju˝
wszystko, co chcia∏aby wiedzieç o ciotecznej babce Zofii.
A w∏aÊciwie co z tego wszystkiego wynika? — spyta∏a Ania siebie w duchu. To, ˝e jest najmilszà ze wszystkich ciotek, mo˝e
znaczyç, ˝e wszystkie inne sà okropne i ˝e ona jest troch´
mniej okropna od nich. W samych s∏owach „cioteczna babka”
jest coÊ nieprzyjaznego, podobnie jak w imieniu Zofia. Przypomina∏o jej to histori´ przeczytanà kiedyÊ w ksià˝ce pod
tytu∏em: „Mali ludkowie”. Ta ksià˝ka nale˝a∏a do mamusi, kiedy by∏a ma∏a. By∏y tam opisane przygody brata i siostry, Harry’ego i Laury, którzy jakiÊ czas mieszkali u strasznie surowych

dziadków. Ciàgle coÊ broili i ciàgle byli za to karani. O ile Ania
mog∏a sobie przypomnieç, po∏ow´ czasu sp´dzali zamkni´ci
w pokoju na górze i dostawali do jedzenia i picia prawie wy∏àcznie wod´ i chleb. A je˝eli jà i Kici´ czeka podobny los u ciotecznej babki Zofii? Poczu∏a nagle, jak dusza ucieka jej w pi´ty. Swojà drogà wydawa∏o si´ to ma∏o prawdopodobne. Ani
ona, ani Kicia nie sà specjalnie niegrzeczne i trudno sobie wyobraziç, ˝eby dzisiaj nawet ktoÊ taki jak cioteczna babka móg∏
karaç dzieci g∏odem. Mimo to biedna Ania bardzo posmutnia∏a, a na myÊl o Harrym i Laurze zrobi∏o jej si´ jeszcze smutniej.
Pociàg zwalnia∏. Krzàtanina przy Êciàganiu walizek le˝àcych
na pó∏kach i zapinaniu palt rozproszy∏a smutne myÊli Ani.
Stary pan ju˝ jakiÊ czas temu przesta∏ mruczeç, sapaç, klekotaç
i gwizdaç i okr´ca∏ teraz szyj´ kraciastym szalikiem.
— Musimy sprawdziç... jedna du˝a walizka, dwie mniejsze,
jedna torba na sprawunki, która tak wyglàda, jakby mia∏a
za chwil´ p´knàç... Kiciu, co to za Êmieci? — spyta∏ tatuÊ, podnoszàc puszk´ z napisem „Czekolada w proszku”, która zagrzechota∏a, gdy nià potrzàsnà∏, i coÊ, co wyglàda∏o jak strz´p
starego niebieskiego koca.
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