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Herbatka u królowej 
 
Dzisiaj wreszcie mogłam się odezwać. Czekałam na to od kilku lat, bo wcześniej w Wigilię 
zawsze zasypiałam przed północą, ale tym razem miało być inaczej.  

Za kilka minut północ. Jak zawsze z wielką gracją szłam po korytarzach i schodach 
prosto do pokoju gościnnego, gdzie zebrała się cała moja rodzina. Byli tam już od kilku 
godzin. Weszłam przez nikogo niezauważona, wskoczyłam na mój ulubiony fotel                      
z aksamitnymi poduszkami i wygodnie się na nim usadowiłam. Jeszcze tylko kilka sekund. 
Siedziałam nieruchomo, co jakiś czas poruszając moim puszystym, białym ogonem. Wybiła 
dwunasta. 

– Witam, możemy porozmawiać? – spytałam wyniosłym tonem, którym zawsze bym 
się posługiwała, gdybym mogła na co dzień mówić. 

W moją stronę spojrzeli jedynie mężczyzna i siedząca obok dziewczynka. 
– Princypia, ty mówisz? – odpowiedział pytaniem na pytanie Harold – ojciec jedynej 

osoby, która traktowała mnie z należytą godnością, czyli Patriszji. 
– A co innego teraz robię? Prowadzę partię szachów? – zadałam kolejne pytanie 

zbulwersowana tak głupią wypowiedzią Harolda. 
– A co innego miałaby robić, ojcze? Princypio, o czym chciałabyś porozmawiać? – 

zwróciła się do mnie z należytem zainteresowaniem. 
Tylko Patriszja jest tu dobrze wychowana. 
– Chcę porozmawiać wyłącznie z tobą, Patriszjo. Te plebsy nie są warte mojej uwagi. 

Przejdźmy do mojego pokoju – zaproponowałam. 
Jak urodzona księżniczka, którą zresztą jestem, z gracją zeskoczyłam na podłogę           

i ruszyłam w stronę mojego królestwa, a Patriszja posłusznie za mną. Weszłyśmy do środka, 
ja usiadłam na moim łóżku, Patriszja – na kanapie. Moja komnata była cała w odcieniach bieli 
i różu, ze złotymi wykończeniami – pomysł Patriszji. 

– O co chodzi, Princypio? 
– Mam dwie sprawy – zaczęłam. – Po pierwsze, musisz mi załatwić wizytę w salonie 

piękności, bo moje kurze łapki błagają o botoks, a poza tym przydałyby mi się liposukcja           
i kąpiel błotna. Po drugie, chciałbym mieć audiencję u królowej angielskiej. 

– Dobrze, wkrótce umówię cię do najlepszej kosmetyczki w kraju, a audiencję 
załatwię ci za godzinę. 

– W takim razie mogłabyś mi jeszcze założyć moją ulubioną kolię i diadem? – 
poprosiłam. 

– Oczywiście – odrzekła Patriszja.  
Zrobiła to, o co prosiłam, i wyszła. Z niecierpliwością czekałam, aż spełni się moje 

największe marzenie – herbatka u królowej. Już szłam miękkim kocim krokiem po puszystym, 
czerwonym dywanie, chcę się przywitać, ale z moich ust wydobywa się tylko… miauknięcie.  

Dlaczego teraz, kiedy miałam okazję porozmawiać z arystokracją?! Życie jest okrutne! 
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Legenda głosi... 
 
Legenda głosi, że w noc wigilijną zwierzęta mówią ludzkim głosem. Nie wiem, czy to prawda, 
ale tego roku miałem się tego dowiedzieć.   
     Jestem szczurem i mieszkam w kanałach. Znam pewną szczurzyczkę – Lusi, nie 
mieszka z nami, lecz z ludźmi. Żyje w klatce, co jest dla mnie bardzo dziwne, ale ona jest 
zadowolona. Jej właścicielka, pani Kati, kocha wszystkie zwierzęta, często je dokarmia. Ja        
i moja rodzina też z tego korzystamy. 

Dwa dni przed Wigilią do domu pani Kati wtargnęli złodzieje. Z tego, co widziałem, 
zabrali coś okrągłego i zwitek papierków. Zacząłem krzyczeć, ale tylko piszczalem, więc 
ugryzłem jednego z rabusiów. Kopnął mnie tak mocno, że już nic więcej nie pamiętam. Gdy 
się ocknąłem, do domu wróciła pani Kati. Zza dużej donicy widziałem, jak pani Kati płacze. 
Wzięła na ręce Lusi i mówiła do niej: 

– Och, Lusi, widzisz, co nam zrobili? Ukradli bardzo cenny pierścionek i pieniądze na 
Wigilię. Najważniejsze, że tobie nic się nie stało. Moja kochana. 

Było mi jej żal. Przypomniałem sobie, że w kanałach jest dużo podobnych papierków. 
Z pomocą rodziny przyniosłem je do domu i przekazałem Lusi, a ona swojej pani. 

– Lusi, skąd masz pieniądze? – dopytywała się pani Kati. – Skąd je wzięłaś?  
A Lusi piszczała i piszczała. 
Za te pieniądze właścicielka przygotowała kolację dla całej swojej rodziny. W domu 

unosiły się piękne zapachy jedzenia. Siedziałem cichutko i czekałem, aż wszyscy wyjdą. Gdy 
gospodyni odprowadziła ostatnich gości do drzwi, wskoczyłem na stół, by delektować się 
pysznym jedzeniem i wziąć coś dla swoich do kanałów. 

Kiedy byłem najedzony, szykowałem prowiant na wynos, i wtedy zobaczyłem 
osłupiałą właścicielkę, która patrzyła, co ja wyrabiam.  I w tym momencie  właśnie okazało 
się, że legenda jest prawdziwa i że mogę mówić. 
  – Co ty robisz? – spytała zdziwiona pani Kati. 

– Bardzo panią przepraszam – odparłem. – Jestem przyjacielem Lusi i często 
korzystamy z jedzenia, którym dokarmia pani zwierzęta.  

Pani Kati uśmiechnęła się. 
–Ty możesz mówić!  Chodźmy do Lusi – rzekła. 
Razem z Lusi opowiedzieliśmy jej, jak wyglądają złodzieje i skąd wzięły się pieniądze 

na Wigilię.  
– Dzięki waszemu opisowi złodzieje szybko zostaną złapani.  Już nawet wiem, kim są – 

powiedziała szczęśliwa pani Kati. – A ty, dzielny szczurku, będziesz miał na imię Lucek – 
dodała. 

Od tamtej pory moje życie jest cudowne. Wraz z rodziną mieszkam w ciepłym domu, 
nie martwię się o jedzenie, widuje Lusi, a pani Kati bardzo nas wszystkich kocha.  Już czekam 
na następną Wigilię, żeby móc porozmawiać z ludźmi. 
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Magia świąt 
 
Wkrótce święta. Cieszę się? – Nie wiem. W tym roku nigdzie nie jedziemy, w zasadzie to 
nawet nie mamy rodziny w pobliżu. Babcia? – Odpada. Nawet nie ma prawa jazdy. Dziadek 
jeden, drugi – raczej też nie przyjadą. Wszyscy mieszkają dosyć daleko i nie mają siły na takie 
długie podróże. Zapowiadała się ogromna, przeogromna nuda. Kto by się spodziewał, że te 
święta będą takie niezwykłe... 

– To już dzisiaj, dzisiaj! Słyszycie?! – wrzeszczał na całe gardło mój młodszy brat. 
– Czy to ma jakieś znaczenie? – pytałam. – Dzień jak co dzień...   
– Nieprawda! – krzyczał Janek. – Dzisiaj o północy wszystkie zwierzęta gadają!   
Nie odezwałam się już. Po co psuć mu zabawę? Niech sam się dowie, że zwierzęta nie 

mówią ludzkim głosem, a te wszystkie historyjki to wielkie brednie.  
Godzina za godziną mijały tak wolno. Jedliśmy obiad, kolację, a nadal nic ciekawego 

się nie zdarzyło. Jedna wielka nuda – pomyślicie? Zaskoczyć was? Proszę...  
 Nagle zza drzwi doszedł nas dziwny szmer.  
             – Pewnie coś spadło z półki – mówię. 
  – Wcale nie! – wydziera się Janek. – To na pewno świnki! Jest równo północ! 

Weszliśmy do pokoju. Nie wierząc wtedy bratu,  najprawdopodobniej popełniłam 
jeden z największych błędów w życiu...          

 
TRZASK !!! 

 
– Co to było?     
Wszyscy automatycznie spojrzeli w miejsce, z którego dobiegł dźwięk. Wiem, że to 

może zabrzmi trochę idiotycznie, ale w rogu pokoju stała zmutowana świnka morska! No, ale 
nie stała tak po prostu... Gapiła się w ścianę i zamiast reagować radosnym piskiem na 
cmokanie, tylko ruszała uszami i sierścią. Kłaki niczym glony wiły się w powietrzu. 
Momentalnie opanował mnie strach. Nie mogłam się ruszyć, nawet drgnąć! Szybko 
ogarnęłam myśli, jak najprędzej wybiegłam z tego pomieszczenia i zamknęłam się                    
w sąsiednim pokoju.                                               

– Co mam robić? – pytałam sama siebie. – Nic... Chyba wyjść. Ale gdzie są wszyscy? 
Nie mogli tak po prostu wyparować!                                                          

I bez namysłu wyszłam z pokoju.  
  – Nie wierzyszszszsz... 

– Co, ccccco to było? 
– Tylko ja... Pichu, twoja świnka morska nie poznajeszszsz?                                    
– Tttrochę się zmieniłeś – powiedziałam niepewnie.                                                      
– Bo nie wierzyszszsz... 
Zmutowane świńsko ruszyło w moją stronę. Spojrzałam mu w oczy i ujrzałam 

błagalne spojrzenie mojej świnki. Nie wiedziałam, że kiedykolwiek to powiem, ale tak, to 
musiał być zły duch świąt – opętał ją! Musiałam ratować moją świnkę! 

– Ale co miałam robić? – znów pytałam sama siebie.                                             
Jak najszybciej zebrałam wszystkie myśli i powtarzałam:  



– Wierzę w magię świąt! Wierzę w magię świąt!... 
 

PSTRYK!!! 
                                                                                                                      

Siedzimy przy stole. Świnki w klatce. Nikt nic nie mówi.                                                 
– Czy ktoś widział coś niezwykłego? – zadaję pytanie.                                            
– Yyyyyy... Nie – wydukał mój brat. – W zasadzie to nic... 

 Nigdy nie zapomnę tych świąt... Radzę wam wszystkim wierzyć, nawet w taką bajkę, 
bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co może się zdarzyć... 

• • • 
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Przepraszam, Gwiazdko 
 

Wigilia w naszym domu zapowiadała się znakomicie. Najstarsza córka razem z mamą 
udekorowały dom. Młodsze dzieciaki też nie narzekały na brak zajęć. Bliźniaki,  Żanetka            
i Grzechosław, wytrwale piekły pierniki z babunią Elżbietką. Jedynie Amilia się nudziła. Nie 
pomyślała, że mogłaby się mną zająć? Od wielu dni nikt nie sprzątał w mojej małej, 
przytulnej, choć teraz zapuszczonej i brudnej, klatce. No cóż, takie już chyba jest życie 
chomika.  

Na stole pojawiły się pierwsze dania. Naprawdę przepysznie pachniały… Gdybym była 
człowiekiem, już dawno bym je zjadła. Ludzie to mają fajnie. Mogą jeść tak dużo tak 
pysznego jedzenia! Po podzieleniu się jakimś białym papierem usiedli przy stole, gotowi na 
kolację. Ojej! Poczułam mnóstwo świeżych, soczystych warzyw. To pewnie ta słynna sałatka 
pani Czereśniowskiej, o której Amilia cały czas nawijała koleżankom kilka dni przed świętami. 
Ile ja bym dała, żeby jej spróbować… 

Wszystko zjedli bardzo szybko, dla mnie aż za. Nie zdążyłam poczuć tych wszystkich 
zapachów, bo babunia już wszystko zbierała i chowała do dziwnego, buczącego urządzenia. 
Na chwilę zmrużyłam oczy, a kiedy się obudziłam, nikogo nie było w pomieszczeniu. 
Spojrzałam na okrągłą tarczę zegara. Tak przynajmniej nazywali ją ludzie. Dziwne, małe 
patyki pokryły się ze sobą na najwyższych cyferkach. Nagle coś zaszeleściło w głębi kuchni. 
Mieszkańcy domu nie powinni tego usłyszeć, ale z jakichś powodów na schodach zobaczyłam 
Amilię. Zaspaną, ubraną w pidżamę, Amilię. Spojrzała na mnie przerażona. Miałam wrażenie, 
że dopiero teraz – po raz pierwszy od kilkunastu dni! – zwróciła na mnie uwagę. 

– Dopiero teraz mnie zauważyłaś?  
Zaraz… Czy ja słyszałam swój głos? Przerażona zakryłam pyszczek łapką. 
– Ty mówisz? – zapytała Amilia jeszcze bardziej wystraszona. 
– Nie wiem – znów mi się wyrwało. 
– Ty mówisz! – Zabrzmiało jak oskarżenie.  
Musiałam się przez chwilę zastanowić. W końcu nigdy jeszcze nie miałam okazji 

porozmawiać z człowiekiem. 



– Tak, tak, mówię. I… chcę ci coś powiedzieć – zebrałam się na odwagę – nie sprzątasz 
mojej klatki, nie opiekujesz się mną! Już mnie nie lubisz? 

– Ja… Przepraszam, Gwiazdko. 
– No dobrze, wybaczam… 
Mój głos ucichł, ale od tamtej pory moja klatka codziennie była sprzątana. 

• • • 
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Wigilijny zawrót głowy 

Czy wiecie, co się dzieje w noc wigilijną o godzinie 24? Jeśli nie, to nasz bohater wam               
o tym opowie. 

Pewnego grudniowego dnia leżałem jak zwykle w swoim posłaniu. Było mi  tam ciepło 
i bardzo przyjemnie. Mój opiekun, czyli inteligentny pan Bartek, jak zwykle przywołał mnie 
do siebie i rzucił pyszną kostkę. Ja z wdzięcznością usadowiłem się wygodnie u jego stóp. Nie 
lubiłem tego, ponieważ jego skarpetki miały dziwny zapach i było je czuć nawet z końca 
pokoju, ale w ten sposób mogłem okazać mu swoją radość. Nazwałem go inteligentnym, 
ponieważ zawsze ukradkiem dawał mi najpyszniejsze kąski  z obiadu. Nie przepadała  jednak 
za tym jego żona – Anna, która cały czas odganiała mnie od stołu i zabraniała wylegiwać się 
na kanapie. 

Dzisiaj w domu trwały przygotowania do jakiejś ważnej uroczystości. Było to trochę 
dziwne, bo na przykład w wannie pływała ryba, a pani Ania smażyła na patelni pierogi              
z czymś w środku. Zjechała się cała rodzina. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi  i uśmiechnięci,     
a z moich nasłuchiwań wynikało, że ta uroczystość  to Wigilia i Boże Narodzenie. 
       Gdy kolacja była już gotowa, wszyscy usiedli do stołu, który uginał się pod pysznym 
jedzeniem. Przed posiłkiem goście zaczęli dzielić się czymś białym i mówić do siebie same 
dobre słowa. Myślałem, że ja też  powinienem tego spróbować, dlatego skoczyłem do ręki 
pani Eli, naszej sąsiadki, i zabrałem jej to coś, co w smaku przypominało płatek śniegu. Była 
bardzo zła i zaczęła krzyczeć: 

– Ty niemądry psie, co narobiłeś?! 
Bardzo się przeraziłem i szybko uciekłem pod kanapę. Po krótkiej chwili ludzie zaczęli 

śpiewać piosenki. Nie szło im to za dobrze, więc  pomyślałem sobie, że mogę im pomóc,          
i zacząłem swój psi koncert. Wszyscy spojrzeli na mnie ze złośliwymi grymasami na twarzach. 
Chwilę później spostrzegłem długi i zwisający ze stołu obrus. Postanowiłem jednak, że nic       
z tym nie zrobię, gdyż znów może się to komuś nie spodobać. Po tym zdarzeniu zaczęły dziać 
się dziwne rzeczy. Pierwsza z nich to ta , że pani Ela w pewnej chwili spadła z krzesła, później 
zgasł telewizor, a na koniec nad głowami gości pojawiły się czerwone ogniki. Sytuacja 
pogorszyła się, kiedy do domu wbiegła banda psów i zaczęła zjadać wszystkie wigilijne 
potrawy. Nie mogłem na to patrzeć, więc głośno krzyknąłem: 

– Hau, hau! – co po psiemu miało znaczyć STOP! 
Psy szybko wybiegły na dwór, a cała rodzina przenikliwie spojrzała na mnie. Chciałem  

im to wytłumaczyć, dlatego powiedziałem do nich: 



– To nie moja wina. Pomyślałem tylko, że psiaki, które siedzą na zimnie bez jedzenia, 
mogłyby choć raz najeść się do syta. 

– Czy ten pies przemówił  ludzkim głosem?– zapytała przerażona pani Ela. 
–Nie, nie, to nie może być prawda – rzekł pan Bartek. – Powiedz coś – zwrócił się     

do mnie. 
– Coś – odrzekłem. 
W tej chwili goście złapali się za głowy, a pani Ela prawie zemdlała. Bicie zegara 

wskazywało na godzinę 24. Było późno, więc dlaczego oni jeszcze nie idą. Nikt jednak nie 
opuścił domu, oprócz szanownej sąsiadki, której zakręciło się w głowie, i postanowiła, że już  
czas iść spać. 

Był to bardzo nerwowy wieczór. Pozostali goście rozmawiali ze mną, o tym, jak to jest 
być psem. Nie podobały mi się te pytania, więc zwróciłem im uwagę i zapytałem: 

– Czy ja was pytam, jak być człowiekiem? 
– Dobrze, już dobrze, przepraszamy. A tak w ogóle, to jak mamy na ciebie mówić? – 

zapytała pani Ania. 
– Pan doktor pies – odpowiedziałem . 
Wszyscy wybuchnęli  śmiechem, a ja nerwowo sprawdziłem godzinę i okazało się, że 

minęła północ. Próbowałem jeszcze z nimi rozmawiać, ale już nie mogłem, bo nikt mnie nie 
rozumiał. 

– Hau, hau – co miało znaczyć: straciłem ludzki głos! 
       Po tych wszystkich wydarzeniach goście myśleli, że za dużo zjedli ryby z wanny                

i dlatego mieli halucynacje. Ja natomiast poznałem wiele tradycji bożonarodzeniowych           
i mam nadzieję, że taka sytuacja powtórzy się za rok, a wtedy powiem panu Bartkowi, aby 
kupił sobie nowe skarpetki. 

• • • 

 


