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Mały beżowy miś wysiadł z tramwaju na tym samym
przystanku, z którego latem wyruszył na swoje pierwsze
wakacje. W okolicy nic się nie zmieniło, tylko drzewa miały
pożółkłe liście. Kazimierz rozejrzał się, pewny, że zaraz
zobaczy Anię. W bocznej kieszonce plecaka miał schowany
prezent dla niej – starą książkę z odręcznymi rysunkami,
opakowaną w ładny papier. Wszystko sobie zaplanował:
podbiegnie do przyjaciółki, mocno się przytuli, powie, jak
bardzo tęsknił i jak się cieszy, że znów są razem. A potem
wręczy jej książkę. Ania na pewno się uśmiechnie, wyściska
go i od razu zaczną opowiadać sobie wydarzenia całego lata.
Jednak przyjaciółki nie było na przystanku. Wszyscy
wysiadający już poszli, a miś został sam. Czy to możliwe,
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żeby zapomniała? Pisał jej przecież, że wróci w sobotę
w samo południe. Może list zabłądził? Kazimierz spojrzał
raz jeszcze w lewo i w prawo, obszedł kilka razy plecak,
a potem zarzucił go na grzbiet i ruszył dziarsko w kierunku
pasów.
„Na pewno pomyliła dzień albo godzinę i jest teraz
w domu” – powiedział sobie, czekając na zielone światło.
Po drugiej stronie przejścia dla pieszych zgromadziło się już
kilka osób. Brodaty pan, chłopak z psem, dwie staruszki
i dziewczyna z krótkimi jasnymi włosami i twarzą schowaną za wielkim bukietem kwiatów. Prędko minęła misia
na pasach, muskając jego ucho rąbkiem sukienki. Jej zapach
wydał mu się znajomy.
Gdy dotarł na miejsce, z radością zrzucił ciężki bagaż
przed drzwiami mieszkania i uroczyście zastukał.
Stał wyprostowany, ściskając w wyciągniętej

łapie książkę dla Ani. Czekał i czekał, ale nikt
nie otwierał. Zapukał jeszcze raz, głośniej.
Znowu nic. Zrobiło mu się nieswojo.

Odłożył książkę, przysiadł na wycieraczce. Nie wiedział, co robić. Oparł zmartwioną głowę na łapach…
i zasnął.
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Zbudził go stukot obcasów. Otworzył oczy i zobaczył
parę śliwkowych pantofli, które zatrzymały się tuż przed
jego nosem.
– Tutaj jesteś! Na szczęście! Okropnie się martwiłam.
Myślałam, że się zgubiłeś!
Kazio przecierał oczy i zastanawiał się, kto do niego
mówi i dlaczego tak szybko, tak głośno.
Ale zanim zdążył się zorientować, już
siedział w bukiecie, między kolorowymi
kwiatkami i odbierał serię całusów.
Przyglądał się zdziwiony, wreszcie
rozpoznał Anię po piegach. Uśmiechała
się do niego i nie przestawała mówić,
przekręcając klucz w drzwiach.
– Pisałeś, że będziesz w południe,
więc pędziłam co tchu, ale kwiaciarnia w sąsiedztwie była
zamknięta i musiałam pójść do tej za rogiem, więc może się
chwilę spóźniłam, a ty pewnie pomyślałeś, że w ogóle zapomniałam, co? – trajkotała.
Wstawiła bukiet do wazonu, a Kazia przeniosła z kwiatów na kuchenny stół. Miś podrapał się za uchem i jeszcze
raz z uwagą przyjrzał się przyjaciółce.
- Anulka, coś jest nie tak - powiedział patrząc jej
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głęboko w oczy.
- Czy to naprawdę ty?
- Pewnie, że ja. A kto? - odpowiedziała ze śmiechem.
- Czy ja wiem...? Ty, a jakby nie ty... - rozmyślał głośno.
Ania wydała mu się odmieniona.
Zeskoczył ze stołu na taboret, a potem
na
podłogę.
Obszedł
Anię
dookoła,
cmokając i mrucząc pod nosem, marszczył
brwi i przyglądał się jej badawczo, po czym
wlazł z powrotem na blat.
– Już wiem! Włosy. Masz jakieś inne, dlatego cię
nie poznałem – oznajmił z satysfakcją detektywa, który
właśnie rozwikłał trudną zagadkę.
Ania przysiadła na taborecie.
– Ścięłam wczoraj, specjalnie na twój przyjazd. Ładnie?
– zapytała, potrząsając głową, a jej krótkie włosy podfrunęły
do góry i znów opadły.
– Bardzo elegancko – odpowiedział miś, z miną wytrawnego stylisty. – Wyglądasz jak słynne aktorki z czarnobiałych filmów.
– Ty też się zmieniłeś. Zmężniałeś – zauważyła Ania
z uznaniem.
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Odkąd Ania pierwszy raz zaprowadziła misia do biblioteki, jej mały przyjaciel na poważnie zainteresował się czytaniem i często tam wracał. Szedł od razu do regału z napisem
„Geografia i podróże” i przekręcał głowę, żeby przeczytać
tytuły wydrukowane na grzbietach tomów. Przeglądał książki
i wybierał trzy do wypożyczenia.
Książki, które lubiła Ania, były zwykle grube i bardzo
ciężkie. Miś wolał mniejsze i żeby miały obrazki.
– Co dziś wybrałeś? – spytała Ania, wkładając pod
pachę gruby tom.
– Himalaje, rafy koralowe i wędrówki ptaków
– odpowiedział z dumą, bo wiedział, że to zrobi na niej
wrażenie.
– Bardzo ciekawe! – przyznała.
– A ty? – chciał wiedzieć.
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– Ja biorę listy francuskiego króla do ukochanej,
wspomnienia słynnego chirurga i biografię pierwszego
człowieka, który stanął na księżycu
– odpowiedziała Ania, pokazując
mu okładki.
– Ooo – zainteresował się miś.
– Czyli był w kosmosie? Aż tam? – wskazał łapą sufit.
Ania pokiwała głową:
– Przeczytam ci fragmenty na głos.
Wracali do domu, dźwigając książki w torbach.
A potem czytali. Ania na kanapie, a Kazimierz usadowiony
pod kloszem lampki, bo tam miał najjaśniej i najcieplej.
Wieczorem były naleśniki z marmoladą. Wyszły trochę
przypalone, bo Ania od czytania zrobiła się rozmarzona
i nieobecna. Zamiast pilnować patelni patrzyła gdzieś przed
siebie i lekko się uśmiechała. Aż Kazimierz musiał zawołać:
– Ratuj naszą kolację!
Pierwszy naleśnik był do niczego. Ania wylała
drugą porcję ciasta na patelnię. Kazio tęsknie patrzył
za zmarnowanym przysmakiem i kręcił głową:
– Romantyzm ci nie służy. Powinnaś czytać książki
naukowe, jak ja. To zapewnia trzeźwość umysłu. Miłość
miłością, a wiedza praktyczna to podstawa.

– A ja lubię się wzruszać – westchnęła Ania, rozsmarowując marmoladę. – I uwielbiam podróżować w czasie.
Najchętniej w przeszłość.
– E tam, wolę przyszłość – miś energicznie odkrawał
kawałek naleśnika. – Albo jakieś odległe miejsca. To dopiero
przygoda!
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-Tak naprawdę wcale nie trzeba nigdzie
jechać, żeby przeżyć wspaniałą podróż. Jeśli
czytasz wciągającą książkę, to jakbyś był
bardzo daleko.
Miś zastanowił się. Rzeczywiście, czasem kiedy
patrzył na zaczytaną Anię, nie był pewien, czy ona jest tu,
czy gdzieś indziej. A dziś po południu, gdy sam czytał
o pięknych rafach koralowych, wydawało mu się, że jest
nurkiem i otacza go błękitna woda.
– Ale ja przez książki nabieram wielkiej ochoty
do wyjazdów. Chciałbym w tych wszystkich miejscach
postawić własne stopy – powiedział.
Wieczorem sprawdził stan skarbonki, lecz zapełniła się pieniędzmi dopiero w połowie i Kazio wiedział,
że do biletu lotniczego jeszcze mu daleko. W łóżku wiercił
się niespokojny, co chwila poprawiał poduszkę i sapał.
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Miś stał na środku antresoli z rozłożonymi łapami.
Ania przykładała centymetr do jego nóg.
– Chyba trochę urosłeś – powiedziała i wpięła szpilkę
w nogawkę spodni, którą podwinęła tuż nad stopą Kazia.
Okręcił się na pięcie i oświadczył:
– Będę najmodniejszy w całym Paryżu!
Zdjął spodnie i podał je Ani, która usiadła przy maszynie
do szycia. Stał teraz w samych skarpetkach.
– Na pewno zadasz szyku – uśmiechnęła się Ania,
a maszyna zaterkotała.
Miś spacerował po dywanie, czekając na swój nowy
garnitur. Marynarka była już gotowa, a uprasowana koszula
wisiała na wieszaku. Ania poucinała nitki wystające ze szwów
spodni i Kazimierz wszystko przymierzył.
– Francja-elegancja! – pogratulował swojemu odbiciu,
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Jedli ze smakiem i czuli się tak, jakby już siedzieli
w przytulnej kawiarence z okrągłymi stolikami i widokiem
na skwer porośnięty kasztanami. Miś tak właśnie wyobrażał
sobie Paryż. I wcale się nie mylił.

Zameldowali się w pensjonacie w starej kamienicy.
Dostali pokój na poddaszu. Kaziowi podobały się skośne
ściany i okienko w suficie z widokiem na dachy innych
domów.
Ania włożyła wygodne tenisówki
i wzięła małą torebkę na ramię. Gdy wychodzili, Kazimierz przytrzymał przed nią
drzwi:
– Panie przodem – powiedział.
– Bardzo pan uprzejmy – skinęła głową.
Szli uliczkami, przy których stały same
piękne domy. Jedne miały rzeźbienia nad
drzwiami, inne – ozdobne balkoniki z kwiatami. Miś
zadzierał głowę i zauważył, że na niektórych dachach są
ogrody. Pomyślał, że to wspaniałe – wychodzić do własnego
ogródka, pić ciepłe mleko i patrzeć na miasto.
Uliczki pięły się w górę, miś oddychał coraz ciężej.
Wchodzili powoli, krok po kroku, aż na szczyt, gdzie stał
pękaty kościół z ogromną kopułą.
W jego wnętrzu było cicho i dość ciemno. Obeszli świątynię dookoła, obejrzeli ołtarz, boczne kaplice i malowany
sufit. Usiedli w drewnianej ławce z oparciem. Ania przez
dłuższą chwilę patrzyła na wprost i nic nie mówiła.
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gdy przyjaciółka przysunęła mu lusterko.
Na lotnisko przyszli z jedną niedużą walizką.
Wyjeżdżali tylko na trzy dni, zresztą Ania była mistrzynią
pakowania. Często powtarzała, że im mniejszy bagaż, tym
lepsza podróż.
Lecieli francuskim samolotem. Ania czytała paryską
gazetę, a miś, kiedy już się napatrzył na świat z góry, przeglądał słowniczek.
– Bonjour! Dzień dobry! – powtarzał. – Salut, ça va?
Cześć, jak leci?
Stewardessa podała im posiłek: małą bagietkę, dżem,
masełko i okrągły serek w sreberku. I sok pomarańczowy
w buteleczce.
Ania włożyła misiowi za kołnierz papierową serwetkę, żeby się nie ubrudził, a wtedy
on powiedział:
- Bon appétit, madame!
- Merci, monsieur - podziękowała.

Z A
ER
I
M B YW
I
Z
A DO

K

T
Y

Z

SZ C

Z

– To ci się do niczego nie przyda. Tam jest gorąco –
tłumaczyła Ania, która ze stosu kłębiących się na łóżku
Kaziowych rzeczy wyłowiła właśnie czapkę i zimowy sweter.
– A jak pójdę w Himalaje? Nie chcę, żeby mi uszy
zmarzły! – odpowiedział Kazimierz, upychając stopą
ubrania w plecaku.
Ania odłożyła sweter, wygrzebała za to słoik z powidłami, paczkę klocków oraz ogrodniczki, w których miś
podlewał kwiatki i kosił trawę.
– Ale tego chyba nie bierzesz?
Teraz Kazio wciskał ubrania łokciem, lecz z plecaka
wciąż wystawały rękaw, kawałek buta, parasol i książka.
– Zabieram wszystko! – odpowiedział. – Klocki są
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na deszczowe dni, powidła na słodkie chwile, a ogrodniczki na wypadek, gdybym napotkał egzotyczne rośliny.
Wysypał wszystko z plecaka i zaczął
pakować go od początku. Jeszcze trzy razy
ponawiał próby, ale góra rzeczy nie malała.
Wreszcie opuścił łapy i rozpłakał się.
Ania głaskała go po głowie, a on pociągał
nosem i mówił:
– Bez moich rzeczy nigdzie nie jadę!
Szlochał i szlochał, aż wreszcie skończyły mu się łzy.
Wtedy Ania podała mu chustkę i poradziła:
– Zrobimy tak: obejrzymy każdą rzecz i zastanowimy
się, czy jest niezbędna.
Miś potakująco kiwnął głową. Najpierw pokazał jej stos
skarpet, spodenek, koszulek i trzy pary butów.
– Wszystkiego weź po dwie pary, wystarczy. Będziesz
prał i suszył pod wiatrakiem.
Podniósł więc duże pudełko proszku do prania. Ania
pokręciła głową:
– Kupisz sobie na miejscu proszek w małych saszetkach.
Potem wziął do łapy parasol.
– Przecież nie ma nic przyjemniejszego niż ciepły letni
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deszcz! – zawołała wtedy.
Następnie pochylili się nad torbą cukierków i puszkami
z pasztetem.
– W Indiach jest pyszne jedzenie, polubisz nowe smaki
– zapewniła go.
W ten sposób bagaż misia schudł i okazało się, że jest
w nim nawet trochę wolnego miejsca.
– W drodze powrotnej zmieszczę tam pamiątki i prezenty
– ucieszył się miś.
Długie miesiące oszczędzania opłaciły się; Kazio uzbierał
akurat tyle pieniędzy, ile potrzeba na połowę biletu lotniczego. Drugą połowę dołożyła Ania – tak się umówili.
Postanowił polecieć do Indii, do kolegi,
którego
poznał
na
Międzynarodowym
Kongresie Zabawek. Kolega nazywał się
Sunil i był niedużym słoniem wyrzeźbionym
z drzewa sandałowego - pięknie pachniał,
miał brązowy kolor, pomarańczowe kropki
na czole i był silny jak Tadeusz.
Kazimierz wysiadł z samolotu w Mumbaju – wielkim
portowym mieście, z którego wypływały statki towarowe
na cały świat. Przed lotniskiem było bardzo dużo ludzi
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misiowi robiło się słodko i smutno. Ten sam, który słyszał
o świcie w Istambule. Głos dochodził gdzieś z sąsiedztwa,
ale potem dołączyły do niego inne i po chwili śpiewała już
cała okolica.
– Co to takiego? – zapytał Kazio chłopca, który stał
najbliżej, gryząc herbatnik.
– Muezini śpiewają w meczetach. Wzywają na
modlitwę – powiedział.
Sprzedawca i staruszkowie zeszli do małej świątyni,
która stała nieopodal.
Miś, Ania i dzieci patrzyli w dal. Niebo nad budynkami aż drżało z gorąca. Wydawało się, że cały Damaszek
tańczy.

OR GAN IZ U JE

BI WAK

– Nie wierć się, bo się wywrócimy – strofował Czarny
Tadka, który sięgał właśnie do torby po przekąskę. Tadeusz
był ciężki i jego nieopatrzny ruch mógł spowodować katastrofę. Na szczęście, kiedy zaczął jeść, kajak przestał się
niebezpiecznie kołysać.
Płynęli w dół rzeki, która dotychczas wydawała się
zupełnie spokojna, ale teraz pchał ich silny prąd i Czarny
mocno machał wiosłami, żeby utrzymać kurs. Przodem
płynęli Kazimierz z Bolkiem. Czarny widział plecy Kazia
w pomarańczowym kapoku, które całkowicie zasłaniały
Bolusia, tak malutkiego, że mógł pomóc jedynie jako obserwator i wędkarz. Właśnie znów zarzucił haczyk, z nadzieją,
że po drodze nałowi ryb na kolację, ale jak dotąd nie schwytał
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ani jednej. Kazio wiosłował ile sił, ale kajak znosiło w stronę
brzegu i coraz ciężej było mu omijać korzenie powalonych
drzew czy gałęzie.
– Uwazaj! Dzewo na nas płynie, ojoj! – ostrzegał Bolek.
A Kazio na zmianę rozpędzał i wyhamowywał łódkę,
zmieniał kierunki – nawigował, jak umiał najlepiej.
Czarny z Tadkiem mieli razem dużo siły, ale mniej
talentu, więc ich kajak płynął slalomem od jednego brzegu
do drugiego, znacznie wydłużając trasę.
Słońce raz wyglądało zza chmur, to znów
się chowało. Zmoczył ich przelotny deszczyk. Za to pejzaże robiły się z każdą chwilą
piękniejsze.
Rzeka wiła się malowniczo, z obu stron otaczał ją las
albo kępy krzewów, zza których widać było pola, pagórki
i domy. Czasem mijali chłopców łowiących przy brzegu albo
dziewczyny opalające się na dzikich plażach. Widzieli dwa
bobry i jednego psa, który głośno ich obszczekał.
Gdy woda się uspokoiła, Czarny i Tadek zrównali się
z kajakiem Kazia i Bolka. Wyjęli wiosła z wody i sunęli
powoli.
– Chcecie kanapkę? – zapytał Tadeusz i wyciągnął
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PODROZE
MISIA KAZIMIERZA
Mały miś wyrusza w daleką
drogę. Zobaczy morze, wystąpi
na Międzynarodowym Kongresie
Zabawek, trafi do świata mody
i zdobędzie szczyt w Himalajach.
Na rowerze, w samolocie, pociągu
i kajaku - przemierzy różne kraje,
pejzaże i kultury. Pozna zaskakujące obyczaje i nowych przyjaciół.
Cofnie się w czasie i zobaczy
przyszłość. Odkryje, że czasem
warto jechać bez bagażu, a nawet
zgubić się, by poczuć smak podróży w nieznane.
W ser ii książek o rezolutnym
misiu ukazały się: „Przygody misia
Kazimierza” i „Lato misia Kazimierza”. Kazio zamieszkał w pięknym
domu z Anią i spędził wspaniałe
wakacje z kolegami z podwórka.
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Aut ork a k si ą ż e k d l a du ż yc h
i mał ych. Opublikowała m.in.
„Lalki w ogniu. Opowieści z Indii” (2011) oraz „Znaki szczególne” (2014) - osobist ą histor ię
dora st a nia w Polsce po 1989 r.

-

ZOSIA DZIERZAWSKA

Cena: 39,00 zł
(zawiera 5% VAT)

Ilustratorka, współtworzy Studio
Armad’illo w Mediolanie. Autorka komiksów oraz powieści graficznych. Pracuje z wydawcami
książek w Polsce i we Włoszech.

