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Rozdział	pierwszy
O	tym,	jak	myszka	zastanawia	się	nad	swoimżyciem,	jak
ciekawa	jest	świata	i	postanawia	wyruszyć	przed	siebie	ku

przygodzie

Łąka	była	szeroka.	I	bura.	Tak	jak	myszka.	Bura	też	była	jej	ciasna	norka	w	ziemi.	I	robiło	się	w	niej
coraz	zimniej,	ponieważ	jesień	chyliła	się	ku	końcowi.

Myszka	 układała	 w	 spiżarni	 swoje	 zapasy	 na	 zimę,	 ale	 coraz	 bardziej	 martwiło	 ją	 to,	 że	 będzie
musiała	siedzieć	w	norce	przez	najbliższe	miesiące	i	się	nudzić.	Było	jej	smutno	i	czuła	się	samotna.	W
norce	tak	mało	było	światła	i	przestrzeni.

Najbardziej	 lubiła	wiosnę	 i	wczesne	 lato,	kiedy	było	zielono	 i	 trawy	były	wysokie	−	bez	problemu
stawała	się	wśród	nich	niewidoczna.	Żaden	myszołów	ani	jastrząb	jej	nie	widział,	a	korzenie	traw	były
tak	 soczyste,	 że	obgryzała	 je,	 aż	 ją	nie	 raz	brzuch	bolał	 z	przejedzenia.	Wędrowała	 sobie	 tak	po	 łące,
cieszyła	oczy	polnymi	kwiatami,	najbardziej	podobały	jej	się	stokrotki,	bo	były	niskie	i	mogła	je	wąchać.
Piszczała	 z	 radości,	 kiedy	 na	 swej	 drodze	 napotykała	 żółte	 i	 soczyste	 mlecze	 −	 prawdziwe	 rarytasy.
Przegryzała	wtedy	jedną	łodygę	i	sączyła	z	niej	mleczko.	Było	słodziutkie.

Ale	niestety,	ta	pora	minęła	i	miała	wrócić	za	kilka	miesięcy,	a	dla	małej	myszki	kilka	miesięcy	ciągną
się	jak	dla	ludzi	lata.	Przerażał	ją	też	brak	towarzystwa.	Niedawno	wyprowadził	się	z	łąki	sąsiad	−	Pająk
Krzyżak,	 który	miał	 imponujący	 dom	 utkany	między	 łodygą	 dziewanny	 i	 nawłoci.	W	 jego	 ściany	 stale
wpadały	muchy.	Po	zachodzie	słońca	 lubił	sobie	pogawędzić	z	myszką.	Nawet	na	pożegnanie	utkał	dla
niej	prezent	–	plecaczek	−	aby	swoje	zdobycze,	takie	jak:	korzonki,	orzeszki	i	nasionka	mogła	znosić	w
nim	do	norki.	Plecak	był	wytrzymały,	zrobiony	z	podwójnej	pajęczyny.	Krzyżak	przestrzegł	ją	tylko	przed
deszczem.	Nadmierne	zmoczenie	plecaka	przy	jego	obciążeniu	groziło	zerwaniem	szelek.

Myszka	dobrze	znała	swoją	łąkę,	a	raz	doszła	nawet	do	granicy	lasu.	Bała	się	jednak	lisów,	dlatego
nie	zapuszczała	się	głębiej.	Często	ciekawiło	ją,	co	jest	za	lasem,	a	co	na	drugim	końcu	łąki.	„Czym	ona



się	kończy	na	wschodzie?	A	co	kryje	się	za	strumykiem?	Gdyby	go	tak	przepłynąć?"	−	zastanawiała	się
wiele	razy,	a	nocą,	kiedy	leżała	zwinięta	w	kłębek,	marzyła	o	przygodzie	i	podróży.	Ciekawił	ją	świat.	I
rozumiała	tyle,	że	chce	mieć	horyzont	−	nie	tak	wąski	jak	norka,	a	szeroki	co	najmniej	jak	łąka.

Pewnego	dnia,	gdy	siąpił	deszcz	 i	krople	przeciekały	do	norki,	dojrzała	w	niej	decyzja,	że	nie	chce
siedzieć	 sama	 w	 wilgotnym	 domku.	 Pomimo	 ryzyka	 zapragnęła	 zwiedzić	 świat.	 Ciekawość	 świata
przemieniła	się	w	odwagę,	a	ta	poskromiła	strach.



Rozdział	drugi
O	tym,	jak	szykuje	się	do	drogi	i	wyrusza

Kiedy	najtrudniejszą	rzecz	−	powzięcie	decyzji	−	myszka	miała	za	sobą,	zaczęła	przygotowywać	się	do
drogi.	Najpierw	 posprzątała	 dom,	 na	wypadek	 gdyby	 rozmyśliła	 się	 i	w	 połowie	 drogi	 zawróciła	 lub
została	do	tego	przymuszona	przez	jakieś	nieprzewidziane	i	niespodziewane	okoliczności.	Zawsze	miło
wracało	 się	 do	 czystego	 i	 przytulnego	 domu	 (to	 tak,	 jakby	 witał	 od	 progu	 swojego	 właściciela	 i
przyjaznym	głosem	mówił	mu	„dzień	dobry".)	Myszka	myślała	o	tym,	jak	zabezpieczyć	wejście	do	swojej
norki,	 żeby	 nie	 zalał	 jej	 deszcz	 ani	 nie	wprowadzili	 się	 jacyś	 nieproszeni	 goście.	 To	 jakiś	 cichy	 głos
rozsądku	kazał	jej	o	tym	myśleć	przy	całej	szaleńczej	odwadze.	Bo	myszka	nie	wiedziała,	co	ją	spotka	w
podróży,	nie	wiedziała	też,	czy	wróci,	trudno	było	jej	to	sobie	wszystko	wyobrazić.	Bo	i	nie	mogła,	skoro
nigdy	dotąd	nie	wybierała	 się	w	 taką	podroż.	Czuła	 radosne	podniecenie	 i	oczekiwała	 jej	w	napięciu.
Nie	wiedziała,	co	ją	czeka.	To	„nieznane"	było	tym	„czymś".

Dla	kurażu	zamiotła	ogonkiem	podłogę.	Poukładała	drobiazgi	w	kącie	 i	poszła	do	spiżarni.	Tam,	do
bardzo	praktycznego	prezentu	od	pająka,	 spakowała	 co	nieco	 żywności:	 znalezione	nasionka,	 ususzone
korzonki	na	zimę,	kilka	bulw.	Ten	prowiant	był	na	czarną	godzinę.	Dopóki	ziemia	nie	była	zamarznięta,
myszka	postanowiła	na	bieżąco	szukać	świeżego	pożywienia.

Kiedy	była	spakowana,	i	już	wszystko	właściwie	było	gotowe,	wyszła	na	łąkę	poszukać	dobrych	wrót
do	 zabezpieczenia	 norki.	 Pod	 osamotnioną	 topolą	 znalazła	 wielkie	 pożółkłe	 liście.	 Zaciągnęła	 je	 pod
swój	domek.	Następnie	udała	się	na	poszukiwanie	mchu.	Kiedy	znalazła	zielony	i	zwarty,	odgryzła	sporą
połać	i	również	przyciągnęła	go	pod	norkę.	Po	drodze	nazbierała	kilka	owoców	jarzębiny.

Te	 czynności	 kosztowały	 ją	 trochę	wysiłku,	 ale	myszka	 nie	 czuła	 zmęczenia,	 bo	 jej	 skromne	 ciałko
miało	w	sobie	wiele	adrenaliny	wynikającej	z	gotowości	wyruszenia	w	drogę.

Myszka	zjadła	soczysty	korzonek,	by	się	pokrzepić,	założyła	plecak	na	grzbiet	i	ostatni	raz	rozejrzała
się	po	norce,	chcąc	ją	utrwalić	w	pamięci.

Wyszła	 jednak	 z	 domu	 z	 cichym	westchnieniem.	Wejście	 do	 norki	 zatarasowała.	Na	 dnie	 rozłożyła
duże	 liście,	 jeden	 na	 drugim,	 które	 obciążyła	mchem.	Trochę	 się	 siłowała,	 aby	 równo	go	 rozłożyć.	W
mech	wbiła	trzy	kulki	z	jarzębiny	jako	znak	rozpoznawczy.	I	nie	pozostało	już	nic	do	zrobienia.	Nadeszła
pora,	by	wyruszyć.



Niezbyt	 szybko	 przebierając	 łapkami,	 ruszyła,	 uważnie	 rozglądając	 się	 na	 boki	 oraz	 spoglądając	w
niebo.	Myszki	muszą	być	bardzo	uważne	i	sprytne,	jeśli	chcą	cieszyć	się	długim	życiem.	Oprócz	swojej
przezorności	liczyła	też	na	szczęście.	Wiadomo,	też	jest	potrzebne	w	życiu.

Z	 początku	 szła	 znajomymi	 rewirami	 −	 to	 była	 jeszcze	 jej	 łąka.	 Znała	 ją	 dobrze.	 Minęła	 poletko
przekwitłych	niezapominajek,	a	nieopodal	był	placyk	rosnącej	koniczyny.	Tu	zrobiła	pierwszy	postój,	bo
liście	te	są	bardzo	wonne	i	dość	soczyste.	Myszce	udało	się	całkiem	przypadkiem	trafić	na	czterolistną
koniczynę.	To	był	 dobry	 znak.	Umocnił	 jej	wiarę	w	 słuszność	 podjętej	 decyzji.	Zerwała	 kilka	 listków
więcej	i	włożyła	do	plecaka.	Nie	wiadomo,	kiedy	spotka	jeszcze	tak	smaczną	koniczynkę.

Po	niebie	leniwie	płynęły	białe	obłoczki.	Myszka	wędrowała	w	samotności.	Dobrze	jej	było	z	samą
sobą.	W	 sercu	 czuła	 lekkość,	w	 głowie	 radość,	 stópki	 same	 ją	 niosły	 przed	 siebie.	 Pod	 nosem	nuciła
mysie	piosenki.	Mogły	ją	spotkać	same	niespodzianki	i	nowe	krainy	na	miarę	mysich	stóp.





Rozdział	trzeci
O	tym,	jak	spotyka	pierwszego	towarzysza	podróży

Myszka	kierowała	 się	 na	wschód.	Przynajmniej	 z	 początku	 starała	 się	 ominąć	 środowisko	bardziej	 jej
obce	 −	 jak	 strumyk	 i	 las	 −	 a	 wybrać	 łąkę.	 Pierwszą	 noc	 spędziła	 w	 tunelu,	 który	 wykopała	 na
powierzchni	 kopca	 kreta.	 Ziemia	 była	 lekka,	 torfowa	 −	 krety	 wiedzą,	 gdzie	 kopać,	 więc	 myszka
postanowiła	 skorzystać	 z	 ich	mądrości.	Spała	 czujnie,	bo	pierwsza	noc	w	nowym	miejscu	zawsze	 jest
niespokojna.	Rano	czuła,	że	 lekko	 jej	się	kręci	w	głowie.	Wysuszony	nosek	wsunęła	głębiej	w	kopiec,
tam	 ziemia	 była	 jeszcze	wilgotna	 i	 dzięki	 temu	poczuła	 się	 lepiej.	Następnie	 spiła	 kilka	 kropel	 rosy	 i
zjadła	 jeden	 korzonek.	 Postanowiła	 ruszyć	 dalej,	 skoro	 była	 ciekawa,	 a	 tylko	 własne	 nogi	 mogły	 ją
prowadzić.

Po	tygodniu	takiego	koczowniczego	życia	łąka	zaczęła	się	zmieniać.	Już	nie	było	tak	bujnych	traw,	a
raczej	trawy	niskie,	jak	gdyby	wypalone	przez	słońce.	Kwiecie	też	było	coraz	bardziej	ubogie,	a	ziemia
mniej	 żyzna.	Myszka	 teraz	 szybciej	 się	 przemieszczała,	 ale	 za	 to	 stawała	 się	 bardziej	 widoczna,	 no	 i
znalezienie	bezpiecznego	noclegu	było	coraz	bardziej	kłopotliwe.	Temperatura	też	się	obniżała.	Czuła	to
po	 łapkach,	 bo	 zimno	 biło	 od	 ziemi,	 ale	 futerko	 na	 grzbiecie	 grzało	 ją	 jak	 zazwyczaj.	 Starała	 się	 nie
myśleć,	co	będzie,	jak	nastanie	zima	i	spadnie	śnieg.	Według	jej	obliczeń	do	zimy	zostało	jeszcze	trochę
czasu.

Pewnego	dnia,	gdy	zmierzchało,	zobaczyła	przed	sobą	małą	kopkę.	Dookoła	niej	rozciągała	się	płaska
równina,	 a	 ona	 stała	 sobie	 samotnie.	 Myszka	 postanowiła	 podejść	 bliżej	 i	 ją	 sprawdzić.	 Wyglądała
stabilnie	 i	była	mięciutka,	uznała	więc,	że	mogłaby	w	niej	przenocować.	Trochę	pomierzwione	 i	gęste
wydawało	jej	się	to	siano,	trochę	zbyt	sztywne,	no	ale	nie	warto	być	zbyt	wymagającą,	kiedy	nie	ma	się
nic	w	zamian.

Umościła	się	zatem	u	jej	podnóża	i	zasnęła.	W	nocy	obudził	ją	chłód,	postanowiła	więc	wkopać	się
głębiej.	Kiedy	przednimi	łapkami	zaczęła	kopać,	jej	serce	nagle	zamarło	ze	strachu.



−	Bee,	co	robisz?	Łaskoczesz	mnie	−	odezwała	się	kopka.	−	Obudziłaś	mnie,	a	miałam	taki	piękny	sen.
Myszka	zesztywniała	ze	strachu.	Przestała	natychmiast	kopać.
−	Nie	bój	się.	Widziałam	cię,	jak	spałaś.	Nic	ci	nie	zrobię	−	powiedziała	kopka.
−	Kim	jesteś?	−	spytała	myszka.
−	 Jestem	 owcą.	Mam	 na	 imię	Melly.	 −	W	 tym	momencie	 owieczka	wstała	 i	 pokazała	 się	 w	 całej

owczej	krasie.
−	A	ja	jestem	myszką…
−	Wiem	o	 tym.	Wiele	 razy	widziałam	myszy	na	pastwisku,	 ale	nigdy	z	żadną	nie	 zawarłam	bliższej

znajomości.	Nie	musiałam,	bo	miałam	koleżanki.
−	A	teraz	już	nie	masz?	−	spytała	myszka.
−	Jestem	sama…	To	znaczy…	Już	nie,	bo	spotkałam	ciebie.	Co	tutaj	robisz?
−	Spałam.	Właściwie	to	był	przystanek	w	czasie	mojej	podroży.	Wędruję	przed	siebie.
−	Dlaczego?	−	spytała	owca.
−	Bo	chcę	poznać	świat.	Pragnę	przeżyć	jakieś	przygody	w	swoim	życiu,	a	nie	spędzać	go	tradycyjnie

w	norce.	Było	mi	w	niej	zbyt	ciasno	i	duszno.
I	tutaj	myszka	opowiedziała	Melly	całe	swoje	życie.	O	swoich	marzeniach,	ale	i	rozterkach,	w	końcu	o

podjętej	decyzji	wyruszenia	w	daleki	świat.
Siedziały	 naprzeciw	 siebie	 na	 chłodnej	 ziemi	 −	 gruba	 i	 włochata	 owca	 oraz	 niepozorna	 myszka

brunatna.	Obie	wsłuchane	w	siebie	i	ucieszone	ze	spotkania.	Przyświecał	im	księżyc,	którego	pełnia	była
już	trochę	nadgryziona.	Razem	było	im	raźniej,	zwłaszcza	nocą.

Myszka	była	ciekawa,	jak	wygląda	życie	Melly.	Owca	opowiedziała	jej	swoją	historię.



Rozdział	czwarty
Historia	owcy	Melly

Życie	Melly	 było	 o	wiele	wygodniejsze	 niż	 życie	myszki.	Od	 urodzenia	mieszkała	 u	 ludzi	w	 rodzinie
pasterskiej.	Nie	musiała	 się	martwić	 o	 dach	 nad	 głową,	 szopę	miała	 dużą,	w	 której	mieściło	 się	 całe
stado.	Melly	była	karmiona,	czyszczona,	dojono	z	niej	mleko.	Na	wiosnę	strzyżono	jej	wełnę,	która	potem
i	 tak	 odrastała.	 Miała	 towarzystwo	 koleżanek,	 czyli	 białych	 i	 czarnych	 owiec.	 Od	 nadejścia	 wiosny
wypasały	 się	 na	 zielonych	 halach,	 skubały	 świeżą	 trawę,	 spały	 w	 słońcu,	 plotkowały	 między	 sobą	 i
tęskniły	do	swoich	gospodarzy.	Pilnował	je	pies	pasterski	Bacuś.	Jej	życie	było	cykliczne	wraz	z	porami
roku.	Wiosnę	i	lato	spędzała	na	halach,	jesień	i	zimę	w	domu.	Trwało	to	do	tego	lata…

Melly	odłączyła	się	od	stada	przez	zwykłą	pazerność.	Skubała	trawę,	ale	ta	przy	stadzie	była	tak	licha
i	obskubana	przez	koleżanki,	że	Melly	krok	po	kroku	oddalała	się,	by	poszukać	tej	niewyjedzonej.	Nawet
nie	 pamięta,	 jak	 to	 się	 stało,	 że	 tak	 daleko	 odeszła.	Najadła	 się	 do	 syta,	 a	 potem,	 gdy	 słońce	 było	w
zenicie	i	prażyło	niemiłosiernie,	zasnęła.	Kiedy	się	obudziła,	pobiegła	w	stronę	stada,	jednak	nikogo	już
nie	było.	Stado	zniknęło.	Pewnie	pasterz	po	nie	przyszedł,	a	o	Melly	zapomniał.	Mógł	też	pomyśleć,	że	to
wilki	porwały	jedną	owcę.	Nawet	jej	nie	szukał.	Straszny	upał	uśpił	pewnie	także	czujność	Bacusia.

Zdezorientowana	 Melly	 błądziła,	 licząc,	 że	 trafi	 na	 ścieżkę	 wiodącą	 do	 domu,	 tymczasem	 coraz
bardziej	 oddalała	 się	 od	 niego.	 Beczała	 zrozpaczona,	 nawoływała,	 biegała	 przestraszona,	 wręcz
spanikowana,	gdy	dotarło	do	niej,	co	się	stało.	Bała	się	nocy.	Wiedziała,	że	samotna	owca	w	górach	staje
się	 łatwym	celem.	W	najgorszych	snach	nie	śnił	 jej	się	 taki	przypadek.	Wszystkie	uczucia	 razem	się	w
niej	kotłowały:	strach,	złość	na	samą	siebie,	poczucie	osamotnienia.



Biedaczka,	po	kilku	godzinach	bezskutecznego	szukania	stada,	postanowiła	uciekać	z	gór,	jak	najdalej
od	zagrożenia.	Wyczerpana,	pierwszą	noc	czuwała	przy	strumieniu.	W	razie	ataku	wilków	postanowiła
wskoczyć	do	wody,	ponieważ	niechętnie	do	niej	wchodziły.	To	mogło	 ją	uratować.	Woda	zacierała	 też
ślady	kopyt,	gdyby	za	nią	węszyły.	Dlatego	też	rankiem	uszła	kawałek	drogi	strumieniem.

Melly	 wybierała	 ustronne	 miejsca,	 bała	 się	 zapuszczać	 w	 rejony	 ludzkich	 osad,	 obszczekiwania
obcych	psów,	ich	ataków.	Samotną	owcę	traktują	jak	intruza.	Z	daleka	nie	rozpoznawała	konturów	szopy	i
swojego	obejścia.	A	później	już	zdała	sobie	sprawę,	że	nie	było	szans	na	jej	odnalezienie,	bo	znacznie
oddaliła	się	od	gór.	Kiedy	pewnej	nocy	usłyszała	wycie	wilków,	zrozumiała,	jak	życie	jest	jej	miłe,	więc
postanowiła	odejść	dalej.	Pasła	się	po	łąkach	i	bezdrożach,	piła	wodę	ze	strumieni	i	stawów.

Z	 początku	 zadawała	 sobie	 pytanie:	 dlaczego	 tak	 się	 stało?	 Nie	 widziała,	 dlaczego	 los	 ją	 tak
potraktował.	Może	miał	 ją	czegoś	nauczyć	albo	chciał	coś	pokazać.	A	może	to	była	kara.	Pewnie	za	to
łakomstwo	za	świeżą	trawą.	Tak	sobie	rozważała	w	samotności.	Do	czasu.	Aż	spotkała	myszkę.



Rozdział	piąty
O	wędrówce	we	dwoje

Myszka	 przylgnęła	 do	 owcy.	 Czuła	 się	 bezpiecznej	 z	 Melly,	 bo	 ta	 nosiła	 ją	 na	 grzbiecie	 w	 ciepłym
futerku,	w	którym	mogła	się	też	schować.	Melly	zaś	cieszyła	się	ze	spotkania	myszki,	ponieważ	nie	czuła
się	już	tak	osamotniona.	Nie	bała	się	już	tak	bardzo,	bo	we	dwie	zawsze	jest	raźniej.

Dla	myszki	Melly	była	ostoją.	Wielka,	stateczna	i	spokojna.	W	jej	ruchach	było	tyle	majestatu.	Stałe
przebywanie	 w	 towarzystwie	 było	 dla	 niej	 nowością.	 Dla	 Melly	 przeciwnie,	 samotność	 była	 czymś
dziwnym,	niecodziennym.	Spotkały	się	we	właściwym	czasie,	kiedy	jedna	była	potrzebna	drugiej.	Jednak
los,	nie	jest	tak	ślepy,	jak	czasem	się	wydaje.

Gawędziły	 wieczorami,	 rano	 jadły	 razem	 śniadanie.	W	 nocy	 na	 zmianę	 czuwały.	 Jak	Melly	 spała,
myszka	siedziała	na	 jej	głowie	 i	pełniła	wartę,	 rozglądając	się	dookoła.	 Jak	coś	zaszeleściło	 i	myszka
uznała	 za	 słuszne	 wszcząć	 alarm,	 budziła	 Melly,	 ciągnąc	 ją	 za	 ucho.	 Jak	 odpoczywała,	 role	 się
odwracały.

−	Opowiedz	mi	o	tym,	jak	wyglądają	góry	−	poprosiła	myszka	pewnego	wieczoru.
−	Są	bardzo	wysokie.	Trudno	ci	będzie	to	sobie	wyobrazić.



−	Dosięgają	nieba?
−	Tak	wysoko?	–	Melly	się	zastanowiła.	−	To	nie.	Właściwie	wszystko	zależy	od	pogody…	Jak	jest

słońce	i	błękitne	niebo,	to	szczyty	gór	wydają	się	odległe.	Jak	szaro	i	mglisto,	to	niebo	jest	blisko,	można
powiedzieć,	że	góry	dosięgają	wtedy	nieba.	Dosięgają	chmur.

−	Zabierz	mnie	w	góry,	proszę	−	poprosiła	myszka.
−	Chętnie	pokazałabym	ci	góry,	ale	boję	się	wilków.	Mieszkają	w	górach	i	wędrują	w	stadzie.	Mogą

na	nas	zapolować.	We	dwie	będziemy	łatwym	łupem.	To	jest	zbyt	niebezpieczne…	−	Melly	się	zasępiła.
−	Szkoda.	Ale	rozumiem	twój	strach.	Możemy	dalej	wędrować	przed	siebie	−	pocieszyła	się	myszka.

–	Wiem,	jak	to	jest,	gdy	ktoś	stale	na	ciebie	poluje.
−	Chociaż	−	głośno	zastanawiała	 się	owca	−	mogłybyśmy	podejść,	 tak	aby	było	 je	widać	z	daleka.

Wtedy	zobaczyłabyś	góry	i	miałabyś	tę	swoją	przygodę.
−	Odważysz	się?	Naprawdę?	−	Myszka	się	ucieszyła.	–	Dziękuję!…
W	ramach	wdzięczności	wspięła	 się	na	Melly	grzbiet,	 a	potem	głowę	 i	pocałowała	 ją	 soczyście	w

nos.
Myszka	i	owca	niepostrzeżenie	miały	już	wspólne	plany.



Rozdział	szósty
U	podnóża	gór.	Kolejne	spotkanie.	Ratowanie	kopyt

Tymczasem	zima	zaatakowała.	Nagle	się	ochłodziło	i	pierwszy	śnieg	zaległ	na	polach.	Było	go	niewiele,
nierówne	 płaty	 wyglądały	 jak	 białe	 łaty	 na	 czarnej	 krowie	 z	 obory	 Melly.	 W	 powietrzu	 unosiła	 się
wilgoć,	 od	 ziemi	 czuć	 było	 przejmujący	 chłód.	 Myszkę	 ratowało	 futro	 Melly	 i	 zapasy	 z	 plecaka.
Owieczka	 była	w	 trudniejszej	 sytuacji.	Nie	 była	 przyzwyczajona	 do	 spędzania	 zimy	na	 dziko,	musiała
długo	 szukać	 dobrej	 trawy	 i	 jeść	 ją	 przed	 południem,	 wtedy	 gdy	 słońce	 jeszcze	 jako	 tako	 grzało	 i
rozmrażało	szron	na	niej	zalegający.	Żołądek	Melly	cierpiał,	bo	na	początku	skarżyła	się	na	ból	brzucha,
ale	stopniowo	przyzwyczajała	się	do	nowego,	zimowego	menu.

Nadszedł	 dzień,	 kiedy	 zbliżyły	 się	 do	 gór.	Monumentalne	 szczyty	 stalowymi	 ostrzami	 błyszczały	w
słońcu.	Biła	od	nich	potęga	i	moc	zmieszana	z	grozą.	Były	piękne,	a	zarazem	przytłaczały	i	onieśmielały
swym	majestatem.	Nagość	skał	bez	 trawy	przerażała	myszkę,	uznała	nawet,	że	w	 takich	warunkach	nie
mogłaby	żyć.	Melly	zaś	rozkleiła	się	na	widok	gór.	Przypomniała	sobie,	jak	latem	na	ich	zboczach	pasła
się	i	grzała	w	słońcu,	kiedy	była	jeszcze	w	stadzie.	Teraz	były	we	dwie.	I	musiały	sobie	radzić.

Myszka	 poprosiła	 owieczkę,	 aby	 podeszły	 jeszcze	 ciut	 bliżej.	Melly	 się	 zgodziła,	 ale	 nie	 zdawała
sobie	sprawy,	że	tam	panowała	jeszcze	surowsza	zima.	Było	dużo	więcej	śniegu	i	brodziła	po	knykcie.
Myszka	chowała	się	w	futrze	i	spoglądała	zza	ucha	Melly.

Nagle	 rozpętała	 się	 burza	 śnieżna.	 Melly	 nie	 mogła	 iść	 i	 obawiała	 się,	 że	 myszkę	 porwie	 wiatr.
Potężne	podmuchy	zawiei	targały	ją	na	boki.	Melly	położyła	się	i	skuliła,	myszka	schowała	się	między	jej
pyszczek	a	włochaty	kark.	Aby	zapewnić	myszce	bezpieczeństwo,	Melly	wzięła	jej	ogonek	w	zęby,	żeby
się	przypadkiem	nie	zgubiły	i	przyjaciółka	nie	utonęła	w	śniegu.

Zdawało	się,	że	śnieżyca	trwała	w	nieskończoność.	Melly	raz	po	raz	wstawała	i	otrzepywała	się	ze
śniegu,	gdyż	bała	się,	że	ją	całkowicie	zasypie	i	potem	nie	dałaby	rady	się	odkopać.	Cały	czas	trzymała
myszkę	 w	 zębach.	 Jej	 mokre	 od	 śniegu	 futro	 ważyło	 z	 tonę.	 Zaczęła	 opadać	 z	 sił.	 Burza	 śnieżna
kosztowała	ją	wiele	wysiłku.	Po	czasie	dłużącym	się	w	nieskończoność	śnieżyca	ustała,	a	Melly	zapadła
w	letarg.	Była	głodna,	a	nie	miała	nic	do	jedzenia.	Przysypiała	ze	zmęczenia.	Nie	reagowała	na	myszkę,
która	bardzo	się	przejęła	jej	stanem	zdrowia.	Myszka	miała	wyrzuty	sumienia,	bo	przecież	Melly	dla	niej
tak	zaryzykowała.	Z	drugiej	strony	dynamiczne	zmiany	pogody	są	w	górach	nieprzewidywalne	i	nie	mogły
wiedzieć,	że	rozpęta	się	taka	burza.	Przeleżały	tak	całą	noc.

Rano	zza	gór	wyszło	raźne	słońce	i	ostrymi	promieniami	zapłonęło	na	skrach	śniegu.	Melly	usłyszała
popiskiwania	myszki	i	otwarła	jedno	oko.

−	Melly,	obudź	się,	obudź	−	biadoliła	myszka.	−	Musimy	wstawać	i	uciekać	stąd.	Zima	jest	tutaj	zbyt
surowa.	Nie	znajdziemy	pokarmu	dla	ciebie.	Musimy	iść,	póki	słońce	świeci.	Odejść	stąd.	Boję	się,	że
śnieżyca	się	powtórzy.

W	odpowiedzi	Melly	delikatnie	polizała	śnieg.	Otworzyła	drugie	oko,	ale	nadal	nie	miała	siły	mówić.
Myszka	dreptała	wokół	niej.
−	 Podzielę	 się	 z	 tobą,	 musisz	 coś	 zjeść	 i	 wzmocnić	 się…	 −	Wyjęła	 korzonek	 i	 podsuszone	 liście

koniczyny,	po	czym	wetknęła	je	do	buzi	owcy.



Melly	przełknęła	pokarm	z	wdzięcznością	i	ponownie	polizała	śnieg.	Myszka	biegała	po	jej	futrze,	by
otrzepać	z	niej	mokry	śnieg.	Słońce	ostro	operowało	promieniami	i	ogrzewało	odsłonięte	futerko.	Powoli
ponownie	wstępowało	w	nią	życie.

−	Proszę	cię,	wstań,	bo	nie	będziesz	mogła	za	chwilę,	jak	tego	nie	zrobisz.	Musisz	się	zmusić!…
…I	Melly	posłuchała	myszki.	Wstała.
Słońce	 świeciło,	 ale	 mróz	 tężał.	 Śnieg	 skrzypiał	 pod	 kopytami.	 Trudno	 się	 przez	 niego	 brnęło,	 na

szczęście	świeżego	nie	przybywało.	Dla	myszki	Melly	była	bohaterką,	która	teraz	jak	czołg	niestrudzenie
taranowała	przejście	i	krok	po	kroku	oddalały	się	od	gór.	Kiedy	słońce	obróciło	się	na	zachód,	zrobiły
pierwszy	 postój.	 Było	 jeszcze	 widać	 góry,	 więc	 myszka	 patrzyła	 na	 nie,	 gdyż	 pogoda	 pięknie	 je
odsłaniała.	Wysokie	turnie	odznaczały	się	od	ośnieżonych,	niższych	partii,	które	były	otulone	śniegiem	jak
pierzyną.	Na	krystalicznie	czystym	śniegu	biała	owca	miała	siwy	odcień,	ale	nie	rzucała	się	w	oczy.

Jednak	pewna	para	oczu	ją	wypatrzyła…	A	może	to	był	przypadek?
Zdumione	przyjaciółki	zauważyły,	jak	jakaś	siwa,	dziko	brykająca	postać	zbliżała	się	w	ich	stronę.	Jej

ruchy	były	 szybkie	 i	 nieskoordynowane,	nie	poruszała	 się	w	 linii	 prostej,	 lecz	 zygzakiem.	Melly	przez
chwilę	się	wystraszyła,	uznawszy,	że	to	wilk.	Zaraz	się	jednak	uspokoiła,	kiedy	przypomniała	sobie,	że
wilki	wędrują	w	stadzie.

Fikająca	 postać	 była	 coraz	 bliżej,	 aż	 z	wielkim	 rozpędem	wykopyrtnęła	 się	 przed	Melly	 i	myszką.
Głową	zaryła	w	zaspę	śniegu,	natomiast	cienkie	nogi	i	kopytka	sterczały	w	górze.

Melly	zabeczała,	by	dać	znać	o	sobie	 intruzowi.	Kopytka	szybko	zamachały	w	powietrzu	 i	chwilę	z
powrotem	zapadły	się	w	śniegu.	Przed	nimi	stanął	młody	koziołek.

−	Mee,	co	tu	robicie?	−	zapytał.
−	Wędrujemy	z	gór.	A	ty?	−	spytała	Melly.
−	 Uciekam	 od	 tych	 szalonych	 kaprysów	 pogody.	 Wczoraj	 w	 nocy	 na	 szczycie	 odmroziłem	 sobie



kopytka.	Zbyt	wysoko	 się	wspiąłem.	Nie	 przypuszczałem,	 że	 będzie	 taki	mróz.	Odmroziłem	kopytka	−
ubolewał.	−	Bolą	mnie.	Brykam,	żeby	czucie	w	nich	wróciło.	Nie	czuję	ich	−	skarżył	się	kozim	sopranem.

−	Musisz	je	ogrzać!	–	wykrzyknęła	Melly.
−	Ale	jak?!
−	Chodź	z	nami,	 to	ci	pomożemy.	Rozpalimy	ognisko	 i	 się	ogrzejemy.	Widziałam	u	 ludzi,	 jak	się	 to

robi.
−	U	ludzi?	−	powtórzył	ze	zdziwieniem	koziołek.
−	Musimy	tylko	wyjść	z	tego	śniegu	albo	poczekać,	aż	się	stopi,	i	znaleźć	krzesiwo	do	krzesania	ognia

oraz	jakiś	suche	patyki.
−	Dobrze	−	zgodził	się	chętnie	koziołek.
Szli	 i	 szli.	 Minęły	 dwa	 dni,	 zanim	 znaleźli	 ustronne	 miejsce	 w	 małym	 lasku.	 Koziołek	 okazał	 się

gadułą	 i	 zabawnym	 kompanem,	 który	 lubił	 się	 bawić	 i	 brykać	 po	 śniegu,	 rozbryzgując	 go	 chaotycznie
wokoło.	Co	prawda,	wciąż	narzekał	na	odmrożone	kopytka,	ale	jakby	troszkę	mniej.

Myszka	 znalazła	 kamienie,	 gdyż	 szybko	 umiała	 tropić	 przy	 ziemi	 znaleziska.	Melly	wykopała	 spod
liści	 suche	 igły	 sosnowe.	 Koziołek	 odgryzł	 parę	 gałązek	 z	 niskich	 samosiejek	 owianych	 przez	 wiatr.
Znaleźli	 na	 ścieżce	 gołą	 ziemię,	 naskładali	 tam	 swoje	 znaleziska	 i	 zabrali	 się	 za	 rozpalanie	 ogniska.
Melly	 instruowała,	 jak	 to	zrobić.	Na	spód	rozłożyli	 suche	 igliwie,	na	 to	położyli	połyskujący	kamień	 i
dalej	użyli	swoich	kopyt.	Najpierw	Melly	spróbowała	wzniecić	 iskrę,	uderzając	własnym	kopytkiem	o
brzeg	 kamienia.	 Nie	 udało	 się.	 Jej	 kopytka	 były	 za	 wąskie.	 Następnie	 spróbował	 koziołek,	 którego
kopytka	 były	 szer	 sze.	 Uderzał	 mocno,	 bo	 i	 tak	 nie	 miał	 czucia.	 Nie	 było	 efektu.	 Wyruszyli	 na
poszukiwanie	 drugiego	 kamienia.	 Tym	 razem	 Koziołek	 szybko	 wypatrzył	 większy.	 Pomagając	 sobie
nosami	i	kopytami,	przepchali	go	na	miejsce,	gdzie	miało	zapłonąć	ognisko.	Koziołek	cztery	razy	uderzył
w	kamień,	a	za	piątym	poleciały	iskry.	Kilka	padło	na	sosnowe	igliwie,	które	zaczęło	się	 tlić,	a	wtedy
pojawił	 się	 wonny	 dymek.	 Melly	 jako	 jedyna	 wiedziała,	 co	 robić,	 więc	 delikatnie	 dmuchała,	 aby
rozżarzyć	ogień.

−	Przynieście	więcej	igliwia!	−	zakomenderowała.
Koziołek	z	myszką	dorzucili	trochę.	Zaczęły	się	pojawiać	małe	płomyczki.
−	Ostrożnie,	żeby	nie	zasypać!	Dołóżcie	kilka	igieł	i	połóżcie	pierwszą	gałązkę.
Kompani	słuchali	poleceń	owcy	i	za	chwilę	cieszyli	się	pięknym	ogniskiem,	które	dwójka	widziała	po

raz	pierwszy	w	życiu.
−	No,	 teraz	możesz	 ogrzać	 te	 swoje	 kopytka,	może	 ci	 odtają.	Ale	 nie	 zbliżajcie	 się	 zbyt	 blisko,	 bo

może	zapalić	się	sierść.	Możecie	się	sparzyć	−	przestrzegła	Melly.
−	Jaka	ty	jesteś	mądra!	Tak	wiele	wiesz	i	potrafisz	−	zachwycała	się	myszka.
−	Nauczyłam	się	tego	od	ludzi.	Widziałam,	jak	baca	rozpala	ognisko.	Ludzie	lubią	siadać	przy	ognisku,

rozmawiać	przy	nim	albo	śpiewać.
Przyjemne	ciepło	biło	od	ognia.	Melly	z	koziołkiem	w	zębach	przynieśli	grubsze,	ułamane	gałęzie	 i

dorzucili	do	ognia,	by	nie	zgasł.
−	Skąd	masz	imię?	−	zapytał	koziołek	Melly.
−	 Ludzie	 mnie	 nazwali.	 Każda	 owca	 w	 stadzie	 miała	 swoje	 imię.	 Nadano	 nam	 imiona,	 by	 nas

odróżniać.	Ich	dzieci	lubiły	je	nam	wymyślać.	Ale	dla	nas	nie	były	ważne.	Każda	z	nas	się	różniła,	a	to



długością	wełny,	a	to	jej	skrętem,	kolorem,	pyszczkiem.	Tylko	pozornie	jesteśmy	takie	same.	Bo	z	daleka
widać	to,	co	jest	w	naszym	wyglądzie	najbardziej	rzucające	się	w	oczy,	czyli	naszą	wełnę.

−	Ciekawe,	jakie	by	mi	ludzie	nadali	imię?	−	Myszka	się	zastanowiła.
−	Kto	to	może	wiedzieć.	Ale	ja	nazwałabym	cię	Podróżniczką.	Myszką	Podróżniczką	−	powiedziała

Melly,	patrząc	w	ogień.
−	A	mnie?	–	zapytał	koziołek.
−	Może	 teraz	 ty,	Podróżniczko,	wymyślisz	dla	niego	 imię	−	zachęciła	Melly	myszkę,	by	ośmielić	 ją

nieco.
−	Nie	umiem.	Nigdy	tego	nie	robiłam.
−	Dobrze,	żeby	imię	oddawało	cechy	charakteru	lub	wyglądu,	np.	dla	łaciatej	krowy	Łaciatka.
−	Może	Siwek?	Od	koloru	sierści.	Podoba	ci	się?	−	zapytała	koziołka	Melly.
−	Może	być.
−	Mogą	też	być	imiona	tak	jak	moje:	Melly.	Ludzie	mieli	Dominik,	Roger,	Klaudyna…
−	O!	Roger!	To	 jest	 ładne	 imię!	Nie	wiem,	co	znaczy,	ale	 ładnie	brzmi.	Może	 to	być	moje	 imię?	−

zapytał	koziołek,	spoglądając	to	na	Melly,	to	na	Podróżniczkę.
−	To	ty	przede	wszystkim	musisz	się	dobrze	czuć	ze	swoim	imieniem.
−	Roger,	Roger	−	powiedział	na	głos	koziołek	na	próbę.	−	Ładnie	brzmi.
Grzali	 się	 przy	 ognisku,	 a	 nawet	 się	 zdrzemnęli.	 Gdy	 się	 obudzili,	 ogień	 już	 prawie	 dogasał.

Poczekali,	aż	popiół	wygaśnie,	ale	dla	pewności	wysiusiali	się	na	palenisko,	żeby	czasem	ogień	nie	zajął
lasu.



Rozdział	siódmy
O	wędrówce	we	troje.	Spotkanie	wilka

Koziołek	 przyłączył	 się	 do	 Melly	 i	 Myszki	 Podróżniczki.	 Teraz	 wędrowali	 we	 troje.	 Tradycją	 były
wieczorne	ogniska.	Kamień	do	krzesania	ognia	 zabrali	 ze	 sobą.	 Jak	 tylko	 znajdowali	 chrust	 i	 dogodne
miejsce,	 rozpalali	 ognisko	 i	 odpoczywali.	 Koziołek	 Roger,	 bo	 tak	 życzył	 sobie,	 by	 go	 nazywano,	 nie
chciał	wracać	w	góry,	bo	nabrał	do	nich	urazu	przez	odmrożone	kopyta.	Szczęście,	że	dzięki	wędrówce	i
wieczornym	biesiadom	przy	ognisku	wróciły	do	normy.

Pewnego	 razu,	 kiedy	 wędrowali	 prze	 gęsty	 bór,	 przy	 wyjściu	 z	 niego	 spotkali	 wilka.	 Melly	 oraz
koziołka	sparaliżował	strach,	myszka	zaś	schowała	się	głęboko	w	wełnie	Melly	i	spoglądała	na	niego	z
góry.	 Dziwny	 to	 był	 wilk.	 Jedno	 oko	miał	 zielone,	 a	 drugie	 niebieskie.	Myszka,	 słysząc	 wielokrotnie
opowieści	 o	wilkach,	 spodziewała	 się	 stada.	 Jednakże	 ten	 był	 sam…	Chyba	 że	 jego	współplemieńcy
czaili	się	gdzieś	w	krzakach.	Nóżki	Melly	drżały,	myszka	czuła	wibracje	aż	na	głowie,	a	koziołek	głośno
przełknął	ślinę.	Stali	tak	naprzeciw	siebie	i	mierzyli	się	wzrokiem	od	góry	do	dołu.

W	końcu,	po	długim	czasie	nieznośnej	ciszy,	pierwszy	odezwał	się	wilk.
−	Nie	bójcie	się	mnie.
−	Łatwo	powiedzieć	−	wypalił	odważnie	narwany	Roger.
−	Dokąd	zmierzacie?	−	zapytał	wilk.
−	Przed	 siebie	−	odpowiedziała	 nieufnie	Melly.	−	A	gdzie	 reszta	 stada?	Wilki	 przecież	wędrują	w

stadzie.
−	A	 gdzie	 reszta	 stada?	Owce	 przecież	 przebywają	w	 stadzie…	−	 pytaniem	 odpowiedział	wilk.	 −

Widać	 jestem	wilk	 dziwak,	 tak	 jak	 ty	 owca	 dziwaczka.	 Nie	 obawiajcie	 się	mnie.	 Nie	 jestem	 groźny.
Odłączyłem	 się	 od	 stada,	 bo	 zbyt	wiele	widziałem	 zła.	 Tylko	w	 samotności	mogę	 osiągnąć	względny
spokój.



Melly	czujnie	wodziła	oczyma	dookoła.
−	Jestem	sam.	Nie	szukaj	moich	braci.	Jak	tu	stoję,	mówię	prawdę	−	zapewnił	wilk.
−	I	nie	zaatakujesz	nas?	−	naiwnie	spytał	Roger.
−	Ja	jestem	jeden.	A	was	jest…	troje.	Tę	mysz	też	zauważyłem	−	dodał	mimochodem.	−	Wilki	polują

w	 stadzie.	 Ja	 nie	 poluję.	 Jem	po	 ich	 ucztach	 resztki	 bądź	 pozostałości	 po	 jedzeniu	 lisów.	 Jakoś	 sobie
radzę.	Możecie	iść	dalej.

−	Ale	 dlaczego	 odłączyłeś	 się	 od	 stada	 i	 dlaczego	masz	 takie	 dziwne	 oczy?	−	Melly	 zaczynała	mu
wierzyć	i	stawała	się	coraz	bardziej	ciekawska.

−	Odłączyłem	się	od	stada	właśnie	przez	to	zielone	oko.	Widzę	nim	przyszłość,	ale	same	nieszczęścia.
Kiedy	byłem	w	stadzie,	prześladowały	mnie	wizje	chorób,	wypadków	i	śmierci	moich	braci.	Te	wizje
osaczały	mnie	i	nie	pozwalały	normalnie	żyć.	Dlatego	odszedłem.	By	nie	cierpieć.	I	nie	oglądać	tego,	co
się	stanie.

−	A	co	widzisz	niebieskim	okiem?	−	zapytał	Roger.
−	Niebieskim	po	prostu	patrzę.
−	A	czy	widzisz	jakieś	nieszczęście,	które	ma	nas	spotkać?	−	Melly	dała	upust	swoim	obawom.
−	Na	razie	nie	widzę	−	odpowiedział.	–	Ale	dam	wam	radę.	Nie	idźcie	na	zachód,	bo	niedaleko	stąd

odpoczywa	wataha	wilków.	Nie	na	zachód.	Wczoraj	ją	mijałem.
−	 Dziękujemy	 −	 zgodnie	 odpowiedziały	 Melly	 i	 Roger.	 A	 Myszka	 Podróżniczka	 już	 odważnie

wystawiła	całą	głowę	z	wełny	 i	przyglądała	się	wilkowi.	Osobnik	wydawał	się	miły.	Trochę	groźny	z
wyglądu	i	to	spojrzenie	zielonego	oka	było	na	wskroś	przeszywające.

−	Idźcie	na	wschód.	Są	tam,	co	prawda,	bagna	i	dlatego	droga	jest	trudna,	ale	bezpieczna.	−	Wilk	dał
im	ostatnią	radę.

−	A	może	dołączysz	do	nas?	Wędrujemy	przed	siebie,	chcemy	poznać	świat.	Mógłbyś	nas	ostrzegać
przed	niebezpieczeństwami	−	złożyła	propozycję	Melly.

−	Nie.	Lubię	swoją	samotność.	Poza	tym,	nie	mogę	przestrzegać,	bo	moje	wizje	się	spełniają.	Żegnam
was.	−	I	to	były	ostatnie	jego	słowa.	Spuścił	głowę	i	węsząc	przy	ziemi,	ruszył	przed	siebie.	Nie	obejrzał
się	już	za	trójką	wędrowców.

−	Dziękujemy!	−	zgodnym	chórem	odpowiedziała	trójka	towarzyszy.
Gdy	odszedł,	odetchnęli	z	ulgą.
−	Uf,	ale	nam	się	upiekło	−	powiedziała	Melly	do	myszki.
−	 Dobre	 wrażenie	 na	 mnie	 wywarł.	 Myślałam,	 że	 wilki	 są	 groźniejsze.	 −	 Myszka	 była	 wyraźnie

zaskoczona.
−	Bo	są!	Uwierz	−	zapewniła	Melly.	−	Ten	był	wyjątkiem.	Ale	chyba	potwierdzającym	regułę.	Może

przyniesie	nam	szczęście.
Zastosowali	się	do	rad	wilka	i	poszli	na	wschód.	Wizja	stada	głodnych	wilków	sprawiła,	że	szybko

oddalali	się	od	tego	lasu.	Zapomnieli	o	zmęczeniu	i	głodzie.	Tak	jak	mówił	wilk,	zaczęły	się	pojawiać
bagna,	a	pośród	nich	mniejsze	i	większe	kałuże.



Rozdział	ósmy
Spotkanie	żaby

Cieplejszy	wiatr	pojawił	się	z	południa.	Zaczynała	się	odwilż.	Topniejące	łaty	śniegu	powiększały	kałuże
i	 bajorka.	 Trudno	 się	 tędy	 szło.	 Było	 mokro,	 kopyta	 lepiły	 się	 do	 podłoża	 i	 się	 w	 nim	 zapadały.
Utrudniało	to	wędrówkę,	ale	Melly	kalkulowała,	że	wilki	nie	będą	chciały	moczyć	sobie	łap.

Mieli	co	pić,	ale	szanse	na	rozpalenie	ogniska	przy	takich	warunkach	były	znikome.	Robili	postoje,	ale
nie	kładli	się	na	ziemi.	W	czasie	marszu	towarzyszyło	im	głośne	plaskanie	wydobywające	się	spod	kopyt,
które	zagłuszało	inne	dźwięki.

Przy	 kolejnym	 postoju	 usłyszeli	 dziwny	 śmiech	 −	 niezbyt	 głośny	 i	 gardłowy.	 Podeszli	 do	 małego
bajorka,	 a	 na	 jego	 skraju	 ujrzeli	 małą,	 zieloną	 żabę.	 To	 ona	 śmiała	 się	 jednostajnie,	 nie	 przestając.
Dziwny	to	był	śmiech,	bo	wydobywał	się	tylko	dźwięk,	natomiast	oczy	żaby	nie	śmiały	się,	miały	bardzo
poważne,	jakby	smutne	spojrzenie,	bez	wyrazu.

Przerywała	na	chwilę,	by	złapać	powietrze,	i	zaczynała	znowu.
−	Z	czego	się	tak	śmiejesz?	–	Myszka	Podróżniczka	zapytała	żabę.
Odpowiedział	 jej	 śmiech,	 a	 potem	 sapanie,	 aż	 w	 końcu	 wykrztusiła	 z	 siebie	 dźwięki:	 −	 Ni..,	 nie

mogę…	przestać	się	śśśśśmiać,	hi,	hi,	hi,	a	nie	chcę	się	już	śmiać,	cha,	cha...
−	Ale	niby	dlaczego?	−	zapytała	Melly.
−	Hi,	hi,	hi…	Naapiłam	się	wody	ze	źródła	wiecznego	śmiechu.	I	nie	mogę	przestać	się	śmiać.	A	tak

bardzo	chciałabym	zapłakać.



−	Wolisz	płakać	niż	śmiać	się?	−	z	niedowierzaniem	zapytał	Roger.
−Potrzebuję	płaczu.	Moją	mamę,	cha,	cha,	zjadł	bocian,	hi,	hi,	hi…,	a	ja	nie	mogę	nawet	jej	opłakać.

Muszę	się	śmiać,	hi,	hi,	hi…	Nienawidzę	śmiechu!
−	To	najsmutniejszy	śmiech,	jaki	słyszałam	−	powiedziała	myszka.
−	To	straszne!	−	Roger	nie	mógł	w	to	uwierzyć.
−	Widać,	wszystko	w	życiu	jest	potrzebne,	a	za	łzami	można	nawet	tęsknić,	kiedy	nie	można	sobie	na

nie	pozwolić	−	powiedziała	zadumana	Melly.	−	Kiedy	cały	czas	musisz	się	śmiać,	nie	dostrzegasz	tego,
że	 się	 cieszysz.	A	 kiedy	 popłaczesz	 sobie	 i	 nadejdą	 te	 radosne	momenty,	 to	wtedy	 je	 docenisz.	Wiele
rzeczy	docenia	się	po	czasie	−	ciągnęła	mądra	Melly.	−	Ja	na	przykład	doceniam	starania	bacy	o	nasze
stado,	a	kiedyś	tego	sobie	nie	uświadamiałam.	Wydawało	mi	się	to	naturalne,	oczywiste	jak	to,	że	słońce
świeci	latem.

−	 Ja	 teraz	 też	 doceniam	 moją	 łąkę.	 Jednak	 miałam	 na	 niej	 wszystko,	 co	 potrzebne	 i	 piękne.	 −
Niespodziewanie	 zdała	 sobie	 z	 tego	 sprawę	 Myszka	 Podróżniczka.	 –	 Nie	 wszystko…	 bo	 przygód	 i
przyjaciół	mi	brakowało,	ale	zobaczyłam,	że	gdzie	indziej	panują	dużo	surowsze	warunki	do	życia,	a	na
moje	łące	była	trawa,	koniczyna,	kwiaty,	dobra	gleba	do	kopania	norek.

−	A	może	wyruszysz	z	nami	w	drogę?	Co	będziesz	tu	siedzieć	i	śmiać	się	w	samotności.	Ponieważ	nie
możesz	przestać,	możesz	śmiać	się	w	drodze.	Przynajmniej	nie	będziesz	sama,	a	nam	będzie	weselej	−
zaproponował	Roger	żabie.

−	Tak.	Choć	z	nami!	−	zachęciła	myszka.
Melly	pokiwała	głową	z	aprobatą.
−	Cha,	cha,	dobrze.	Ale	bez	wody	mogę	wyschnąć.	Muszę	mieć	stały	dostęp	do	wody.
−	Na	razie	nie	musisz	się	martwić.	Jest	dużo	wody,	a	śnieg	gdzieniegdzie	zalega	−	zapewniła	Melly

żabę.
−	Ulepimy	termos	z	liści	i	błota	i	zabierzemy	pełen	wody	ze	sobą.	−	Myszka	głośno	snuła	pomysł	o

zmagazynowaniu	wody.
−	A	może	ulepimy	ci	wannę.	Ja	będę	ją	mógł	nieść	na	plecach	−	zaofiarował	się	Roger.
I	 na	 tym	 stanęło.	Żaba	wyruszyła	 z	 nimi.	Siedziała	 na	 grzbiecie	Rogera,	 który	 starał	 się	 już	 tak	nie

brykać.	Myszka	nie	opuszczała	swojego	miejsca	na	głowie	Melly.	Było	ich	już	czworo.	I	było	im	wesoło
i	ciekawie,	gdyż	każde	poznawało	świat	drugiego	dzięki	opowieściom	o	własnym	życiu.



Rozdział	dziewiąty
Rozstanie.	Koniec	żałoby

Coraz	mocniejsze	promienie	słoneczne	świadczyły	o	jednym	−	że	dni	są	coraz	dłuższe.	Pierwsze	krokusy
zaczęły	wychylać	swe	główki	z	ziemi.	A	zatem	miała	wrócić	wiosna.

Zima	 dała	 się	 całej	 czwórce	 we	 znaki,	 bo	 schudli	 i	 zmizernieli,	 ale	 młoda	 trawa,	 zielony	 puszek,
zaczęła	się	pojawiać	ku	uciesze	Melly	i	Rogera.	Zielona,	świeża	i	soczysta	−	ich	najlepszy	rarytas.	Ślinka
im	ciekła	po	brodach,	gdy	wyobrażali	 sobie	 siebie	pasących	 się	na	napotkanych	pastwiskach	 i	 łąkach.
Ale	jeszcze	trochę	musieli	dać	trawie	podrosnąć.

Oświetlające	 ich	 słońce	 dodawało	 energii	 ich	 wybrakowanym	 siłom.	 Żaba	 nie	 wyschła,	 gdyż	 w
trakcie	 podróży	 napotykali	 źródełka	 i	 rzeczki.	 Napełniali	 wannę	 i	 w	 takich	 luksusach	 rechotała	 sobie
dalej.	Nieraz	jej	śmiech	wywoływał	salwy	śmiechu	u	pozostałej	trójki.	Bo	tak	szli	sobie	zamyśleni,	a	tu
czasem	dziki	śmiech	żaby	wybuchał	w	momencie,	kiedy	zdążyli	o	nim	zapomnieć.	Czasem	śmiech	żaby
ich	rozśmieszał,	innym	razem	straszył,	ale	powoli	się	do	niego	przyzwyczajali.

W	towarzystwie	żaba	nie	czuła	się	taka	samotna	i	coraz	rzadziej	rozpamiętywała	śmierć	mamy.	Żałoba
w	niej	dojrzewała	i	dzięki	temu	mogła	przemijać.	Nawet	ten	upragniony	wcześniej	płacz	nie	był	już	tak
niezbędny.	Miała	przecież	płacz	w	sercu.	 I	kiedy	coraz	bardziej	była	pogodzona	z	 tym,	że	nie	roni	 łez,
coraz	rzadziej	się	śmiała.	Woda	ze	źródła	wiecznego	śmiechu	powoli	traciła	swą	moc.

Niespodziewanie	doszli	do	krainy	jezior.	Kiedy	zobaczyli	pierwsze	jezioro,	żaba	nie	potrafiła	wyjść	z
zachwytu.	Po	raz	pierwszy	widziała	tak	ogromne…	i	szuwary.	Zapragnęła	tam	zostać.



−	 Mojej	 wędrówki	 nadszedł	 kres.	 Zostanę	 tutaj,	 nigdzie	 nie	 znajdę	 wspanialszego	 domu	 −
zaordynowała.

Tą	wypowiedzią	zaskoczyła	wszystkich.
−	Było	mi	 bardzo	miło	was	poznać.	Poznałam	was	w	najtrudniejszym	momencie	 życia	 i	 bardzo	mi

pomogliście.	 Ale	 już	 dosyć	 podróży	w	 ciasnej	 wannie	 na	 grzbiecie	 Rogera.	 Teraz	 chce	 się	 zaszyć	w
szuwarach,	obserwować	świat	wśród	trzcin.	Nigdzie	nie	będzie	mi	lepiej.

−	Będziemy	za	tobą	tęsknić	−	odparła	Melly.
Myszka	 podeszła	 do	 żaby	 i	 uścisnęła	 ją.	 Roger	 i	 Melly	 trącili	 ją	 noskiem	 na	 pożegnanie.	 Żaba

wzdychała	z	wrażenia,	że	rozstaje	się	z	nimi.	Kiedy	ferajna	się	oddalała,	żabie	zrobiło	się	strasznie	żal	i
o	dziwo	w	jej	oczach	zaszkliły	się	łzy,	a	jedna	spłynęła	po	policzku.

−	Ja	płaczę!	−	krzyknęła	za	nimi.	−	Dziękuję!
Z	mieszanką	smutku	i	radości	oddalili	się,	ale	pełni	przekonania,	że	żaba	została	w	dobrym	miejscu.

Okazało	się,	że	na	każdego	czeka	jego	miejsce	na	ziemi.



Rozdział	dziesiąty
O	tęsknocie	i	małości	świata

Pierwsze	 ciepłe	 powiewy	 zefirku	 omiatały	 trójkę	 podczas	 postoju.	 Leżąc	 na	 łące,	 Melly	 i	 Roger
objadały	 się	 trawą,	 a	Podróżniczka	młodymi	korzonkami.	Nie	mieli	 planu.	Nie	wiedzieli,	 jak	długo	 tu
zostaną.

−	Co	robimy	dalej?	Będziemy	wędrować	przed	siebie?	−	spytał	Roger.
−	A	masz	inny	pomysł?	−	spytała	myszka.
−	 Szczerze?	 Już	 się	 trochę	 zmęczyłem.	 I	 tęsknię	 do	 gór.	 Tutaj	 jest	 tak	 beznadziejnie	 płasko.	 Tylko

równiny,	a	horyzont	jednostajny.	Na	nic	nie	można	sobie	z	góry	popatrzeć	−	narzekał	Roger.
−	O…	Z	góry	to	możesz	popatrzeć	na	Myszkę	Podróżniczkę	−	ironicznie	zażartowała	Melly.
−	Wiesz,	o	co	mi	chodzi…	Ty	też	tęsknisz	za	górami.	Za	wysokością.	Nie	ukrywaj	tego.
−	To	prawda	−	wyznała	Melly.	−	Jak	zaczyna	się	wiosna,	moja	tęsknota	za	górami	się	budzi.	Mam	to

chyba	we	krwi.
−	To	co	będzie,	jak	napotkamy	góry?	Opuścicie	mnie?	−	zatroskała	się	Myszka	Podróżniczka.
−	Nie…	nie	−	zaprotestowała	Melly.
−	W	 skale	 nie	wykopię	 norki,	 nie	 znajdę	 jedzenia	 na	 turniach.	 Ciężko	 by	mi	 było	 tam	mieszkać	 −

wyliczała	myszka.
−	Roger,	tęsknisz	za	górami,	a	nie	pamiętasz	już,	że	całkiem	niedawno	odmroziłeś	sobie	tam	kopytka…

−	Melly	się	dziwiła.



−	Pamiętam.	Ale	to	było	zimą.	I	wspiąłem	się	zbyt	wysoko.	Teraz,	kiedy	nadchodzi	wiosna,	a	później
nadejdzie	lato,	ciężko	mi	przestać	marzyć	o	tych	zielonych	zboczach	−	wzdychał	koziołek.

−Twoja	rogata	natura	się	odzywa.	Poczekaj,	może	ponownie	trafimy	na	góry	w	naszej	wędrówce.	Były
równiny,	potem	kraina	jezior,	wierzę,	że	spotkamy	jeszcze	góry	−	uspokajała	koziołka	Melly.

−	Nasza	wędrówka	zbyt	długo	trwa,	by	zawracać	tą	samą	drogą	po	to	tylko,	aby	ponownie	spojrzeć	na
góry.	Może	wyrosną	przed	nami	inne,	nie	wiemy,	co	jest	przed	nami.	−	Myszka	przyłączyła	się	do	kojenia
Rogera.

−	 No	 dobrze.	 To	 nieznane	 jest	 zagadką	 i	 daje	 mi	 nadzieję.	 Poczekam.	 −	 I	 koziołek	 Roger	 dał	 się
udobruchać.

Wypoczywali	dalej,	kiedy	przeszedł	koło	nich	Pająk	Krzyżak.	Zatrzymał	się	przy	myszce	i	długo	się
jej	przyglądał.

−	Skąd	masz	ten	plecak?	−	zapytał	bezceremonialnie.
−	Dostałam	od	pewnego	pająka.	W	prezencie	−	wyjaśniła	Myszka	Podróżniczka.
−	Poznaję	pajęczynę	krzyżaków.
−	Tak.	Od	Pająka	Krzyżaka.
Pająk	wzrokiem	mierzył	dość	długo	plecak	i	myszkę,	potem	rzekł:	−	To	był	mój	ojciec.
−	Co???	−	zapytała	cała	trójka	jednocześnie.
−	 Tak.	 Opowiadał	 mi,	 że	 kiedyś	 mieszkał	 na	 bardzo	 ładnej	 łące	 i	 za	 sąsiadkę	 miał	 mysz	 polną.

Podarował	jej	na	pożegnanie	plecak	na	szelkach	utkany	ze	swojej	nici.
−	Niewiarygodne…	−	Myszka	ze	świstem	wypuściła	powietrze.
−	Historia	kołem	się	toczy	−	zabeczała	Melly.
−	Jaki	ten	świat	mały	−	dodał	Roger.
−	Proszę,	pozdrów	swojego	tatę.	A	może	tutaj	gdzieś	mieszka?
−	Nie.	To	 ja	wyprowadziłem	się	z	naszych	 rodzinnych	okolic.	Żonę	poznałem	 tutaj.	 I	 zostałem.	Ale

ojciec	ma	przyjść	nas	odwiedzić.	Tylko	nie	wiem,	kiedy.	−	Pająk	się	zatroskał.
−	Przekaż	swojemu	tacie,	że	ten	plecak	jest	dla	mnie	bezcenny	i	bardzo	mi	pomógł.
−	Powiem.	Powiem	mu.	Nie	będzie	chciał	uwierzyć.
−	Wiesz	co?	Oddam	ci	ten	plecak.	Na	dowód.
−	Nie…	−	zatrwożył	się	pająk.
−	Teraz	robi	się	ciepło.	Nie	potrzebuję	zapasów.	Mogę	jeść	świeżą	żywność.	Pozwól	zrobić	mu	taką

niespodziankę	i	przyjemność	−	prosiła	myszka	gorąco.
Pająk	 jeszcze	 trochę	 się	 krygował,	 ale	 ostatecznie	 się	 zgodził.	 Sam	 chciał	 mieć	 dowód,	 bo

niewiarygodne	wydawało	mu	się	to	spotkanie.	Wiele	tygodni	trwała	jego	wędrówka	do	tego	miejsca,	a
jeszcze	jakimś	nieprawdopodobnym	zbiegiem	okoliczności	udało	mu	się	spotkać	niegdysiejszą	sąsiadkę
swojego	ojca.	Koziołek	Roger	miał	rację,	świat	jest	mały.	Bez	dwóch	zdań.



Rozdział	jedenasty
Nowe,	a	stare	plany

Ferajna	zgrała	się	prawie	jak	rodzina.	Pewnego	wieczoru	przy	ognisku,	które	palili	nie	z	zimna,	lecz	dla
przyjemności,	wzięło	ich	na	wyznania.

−	 Wiecie,	 na	 czym	 się	 złapałam,	 kiedy	 sobie	 tak	 rozmyślałam	 w	 czasie	 dzisiejszej	 wędrówki?	 −
spytała	Melly	towarzystwo	przy	ognisku.

Płomienie	harcowały	sobie	wesoło,	cieniutki	dymek	wił	się	ku	górze,	tworząc	smukłe	zawijasy.
−	O	czym?	−	spytały	jednocześnie	Myszka	Podróżniczka	i	Roger.
−	Że	nie	tęsknie	już	za	stadem.	Owszem,	wspominam	je.	Ale	nie	tęsknię.	To	dzięki	wam!
−	Tworzymy	nowe	stado	−	powiedział	Roger.
−	Bardzo	niejednorodne	−	dodała	Myszka	Podróżniczka.
−	I	nieźle	zgrane	−	zauważyła	Melly.
W	oddali	odezwał	się	stukot	dzięcioła,	rytmicznie	uderzającego	w	konar	drzewa.	W	powietrzu	czuć

było	 wczesną	 wiosnę.	 Leżeli	 wokół	 ogniska	 i	 mówili	 do	 siebie,	 patrząc	 w	 ogień.	 Nie	 bali	 się	 go.
Wiedzieli	już,	jak	z	nim	postępować.

−	A	 ja	myślę	 o	 czymś	 śmiesznym.	 I	 niespodziewanym	dla	mnie	 samej.	Chętnie	 zobaczyłabym	moją
dawną	 norkę	 −	 wyznała	 myszka.	 −	 Chciałabym	 was	 do	 niej	 zaprosić,	 tylko	 że,	 niestety,	 nie
zmieścilibyście	się.

−	O	tak!	Co	najwyżej	mój	róg	by	się	zmieścił	−	zażartował	Roger.
−	A	moje	kopytko	też	ledwo	by	weszło	−	z	uśmiechem	dodała	Melly.
−	No	to	chętnie	pokażę	wam	moją	łąkę.
−	A	czy	nie	każda	łąka	jest	taka	sama?	−	zapytała	Melly.
−	Podobna	może	tak,	ale	nie	taka	sama	−	wyjaśniła	myszka.	−	Dom	to	zawsze	dom.	Nic	go	nie	zastąpi.

Miło	byłoby	go	odwiedzić	po	takiej	rozłące,	po	tylu	przygodach.	Ciekawe,	jak	teraz	wygląda.
−	Roger,	proszę,	dołóż	drewna	do	ogniska,	bo	dogasa	−	zatroszczyła	się	Melly.
−	 Może	 pójdziemy,	 co?	 −	 przekonywała	 myszka	 dalej.	 −	 Przecież	 idziemy	 przed	 siebie.	 Możemy

zawrócić	 i	pójść	 inną,	nieznaną	drogą	powrotną.	Wiem,	że	czeka	 tam	 tylko	norka,	której	nie	będziecie
mogli	 zobaczyć,	 ale	 łąkę	 już	 możecie.	 Rozpalilibyśmy	 duże	 ognisko.	 I	 nasza	 wędrówka	 będzie	 miała
dalszy	sens.

−	Nie	mamy	jakichś	planów,	poza	jednym:	wędrówką	i	poznawaniem	okolicy.	To	prawda	−	przyznała
Melly.

−	 Jak	 ci	 na	 tym	 tak	 bardzo	 zależy	 −	 rozstrzygał	 koziołek.	 Po	 dłuższej	 chwili	 namysłu	 dodał:	 –	 A
właściwie	 co	 nam	 szkodzi	 spełnić	 życzenie	 myszki?	 Możemy	 obrać	 nową	 trasę.	 Będzie	 ciekawie.	 −
Pokiwał	głową,	patrząc	w	ogień.

I	na	tym	stanęło.	Uznali,	że	muszą	się	dobrze	wyspać	przed	nową	trasą.	Zasnęli	przy	ciepłym	popiele
w	ognisku,	w	którym	pojedyncze	iskry	jeszcze	gdzieniegdzie	błyszczały.	Nów	księżyca	jak	sierp	wisiał



nad	nimi,	ale	nie	rozkopał	im	snów.	Myszka	śniła	o	swojej	łące.	Szczęśliwa,	że	wróci,	i	zadowolona,	że
przyjaciołom	pokaże	swoją	małą	ojczyznę.



Rozdział	dwunasty
O	tym,	co	w	życiu	najważniejsze

W	drodze	powrotnej	wstąpili	 nad	 jeziora,	 chcąc	odwiedzić	 żabę	 i	 zrobić	 jej	niespodziankę.	Długo	 jej
szukali,	rozpalili	duże	ognisko,	by	jego	blask	był	dla	niej	znakiem,	że	wrócili.	Jednakże	nigdzie	jej	nie
było.	To	mogło	świadczyć	tylko	o	jednym,	że	żabie	było	tam	tak	dobrze,	że	nie	interesowało	jej	już	nic
poza	szuwarami.

Po	długiej	wędrówce,	kiedy	pani	wiosna	zawitała	na	dobre,	a	ulubione	przez	myszkę	mlecze	miały	już
zielone	pączki,	cała	ferajna	dotarła	na	skraj	lasu	przy	strumyku.	Odpowiedni	kąt	ułożenia	lasu	do	rzeczki
sprawił,	 że	 myszka	 szybko	 rozpoznała	 swoją	 łąkę.	 Nie	 mogła	 się	 mylić,	 minęli	 poletko	 koniczyny	 i
charakterystyczne	niezapominajki.	To	musiała	być	jej	łąka!	Myszka	wydała	dyspozycje	co	do	poszukiwań
wejścia	do	norki,	bo	krzaki	 i	 trawy	znacznie	urosły	przez	prawie	 rok.	Charakterystyczna	 tarcza	z	 liści,
mchu	i	kulek	jarzębiny	nadal	była	znakiem	rozpoznawczym.

Rozdzielili	 się.	 Każde	 szukało	 w	 innym	 kwadracie	 połaci	 ziemi	 wskazanym	 przez	 myszkę.
Szczęśliwcem	okazał	się	koziołek	Roger,	odnalazł	bowiem	zakamuflowane	wejście,	które	rozpoznał	po
kulce	jarzębiny.

−	Chodźcie,	znalazłem!	−	zawołał	z	całych	sił,	bo	towarzystwo	rozpierzchło	się	po	okolicy.
−	Już	idziemy!	−	zapiszczała	myszka	i	zawołała	Melly.
Stanęli	nad	wejściem	 i	Myszka	Podróżniczka	nawet	wzruszyła	 się	 tym,	że	we	 trójkę	 stoją	przed	 jej

domem.
−	Wejdź	i	zobacz,	czy	nic	się	nie	zmieniło	−	powiedziała	Melly	z	zadowoleniem.
Myszka	wzdychała	dwanaście	razy	na	minutę,	ale	w	końcu	Roger	kopytkiem	zepchnął	roślinne	wrota,

które	 nawet	 stawiały	 opór,	 bo	mech	 przyrósł	 z	 jednej	 strony	 do	 ziemi.	Duszne	 powietrze	 buchnęło	 na
myszkę,	odważyła	się	i	weszła.	Norka	była	niby	taka	sama,	jak	ją	zostawiła	jesienią,	a	z	drugiej	strony
całkiem	inna.	Drobiazgi	były	na	swoim	miejscu,	nic	się	nie	zmieniło	−	prócz	uczuć	Myszki	Podróżniczki	i
jej	 postrzegania	 świata.	 Norka	 była	 strasznie	 wąska	 i	 krótka,	 po	 prostu	 ciasna	 i	 ciemna.	 Po	 kilku
miesiącach	życia	na	powierzchni	takie	warunki	bytowania	wydały	jej	się	niewyobrażalne.

„Nie…	 nie	 za	 tym	 tęskniłam	 −	myślała.	 −	 Idę	 na	 łąkę,	 tam	 jest	 prawdziwa	 przestrzeń,	 tam	 są	moi
przyjaciele.	Wszystko	to,	co	najważniejsze".

Myszka	energicznie	wyszła	z	norki.	Przywitały	ją	wiwaty	Melly	i	Rogera.
−	I	jak?	−	zapytali	jednocześnie.
−	 Tak.	 To	 był	 mój	 dom.	 To	 jest	 moja	 norka,	 jednak	 czuję	 się	 w	 niej	 obco.	 Nie	 chcę	 już	 w	 niej

mieszkać.	 Chcę	 być	 z	 wami.	 Co	 innego	 łąka	 −	 jest	 mi	 bliższa,	 bo	 podobna	 do	 innych,	 na	 których
biesiadowaliśmy.

−	Taak…	Trzeba	ją	oswoić.	Rozpalmy	ognisko	–	rzucił	propozycję	Roger.	−	Idę	po	gałązki	do	lasu.
−	A	po	ognisku	pójdźmy	na	poletko	koniczyny.	Marzę	o	niej	−	westchnęła	Melly.
−	Dobrze	−	zgodziła	się	myszka.
Rozpalili	wielkie	ognisko	nieopodal	norki.	Myszka	od	czasu	do	czasu	zerkała	w	stronę	 jej	wejścia.



Odpoczęli,	 podumali.	 Później	 poszli	 na	 poletko	 koniczyny,	 której	 liście	 były	 młodziutkie	 i	 soczyste.
Najedli	się	do	syta.

Spełnili	życzenie	myszki,	ale	przecież	byli	niedaleko	gór.	Postanowili	zbliżyć	się	i	do	nich,	bo	Roger
strasznie	 za	 nimi	 zatęsknił.	 Odwiedzili	 je,	 ale	 za	 dnia,	 by	 popołudniem	 już	 się	 od	 nich	 oddalić	 i	 nie
narazić	się	na	spotkanie	wilków.

„Z	góry	inaczej	wygląda	świat"	−	pomyślał	Roger.	Ale	i	dla	niego	góry	nie	były	już	najważniejsze,	tak
jak	 dla	 myszki	 nie	 była	 ważna	 norka	 i	 jej	 łąka.	 Najważniejsi	 byli	 przyjaciele	 i	 fascynujące	 życie
polegające	 na	 wędrówce.	 Raz	 była	 szybka,	 innym	 razem	 wolniejsza,	 kiedy	 delektowali	 się	 nowo
poznanymi	miejscami,	ale	zawsze	ciekawa	i	miła	w	gronie	przyjaciół.

−	Kiedy	samotność	doskwiera,	nawet	ładne	miejsca	nie	wydają	się	takie	ładne	−	powiedziała	myszka.
−	Co	robimy	dalej?	−	zapytał	koziołek	Roger.
−	Idziemy	dalej,	w	nowym,	nieznanym	dotąd	kierunku	−	powiedziała	Melly.
−	Ku	przygodzie	i	spotkaniu	nowych	kompanów	–	przytaknął	Roger.
−	Byle	razem.	Dziękuję,	że	jesteście	−	wyznała	Myszka	Podróżniczka.

Wielkie	pomarańczowe	słońce	 jak	potężny	 jupiter	zachodziło	za	horyzont.	Ciepłe	promienie	okalały
ich	sylwetki,	tworząc	piękną	poświatę.	Wiele	owadów	brzęczało	im	nad	uszami.	Ulubione	mlecze	myszki
zaczynały	 kwitnąć,	 rozpoczynała	 się	 dla	 niej	 najpiękniejsza	 pora	 w	 roku.	 Byli	 wolni	 i	 pełni	 życia,
ciekawi	tego,	co	ich	spotka	na	następnej	polanie.	Bezkresna	droga	wiła	się	przed	nimi	zachęcająco.
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