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Michałowi 

O książce
Czy rozwód to dobra sprawa? Zapewne przykra, zwłaszcza dla dzieci,
których rodzice się rozstają. Ale czasem nie ma innego wyjścia.
Na przykładzie mieszkańców afrykańskiej sawanny książka porusza
trudne tematy jak: rozwód, tolerancja, akceptacja, inność, alimenty,
adopcja i patchworkowa rodzina. Małe Lwiątko i jego rodzina przeżywają
kryzys, a inne zwierzęta próbują zrozumieć zachodzące u nich zmiany.
Czy im się uda? Przekonajcie się sami.
W zamyśle autorki lektura ma pomóc Małym Czytelnikom przebrnąć
przez trudne chwile lub pomóc zrozumieć sytuację kolegów. To kolejna
bajka terapeutyczna autorki, w której empatia ma kluczowe znaczenie.
Książka napisana na specjalne zamówienie Michała – dzielnego
i mądrego chłopca, który zainspirował autorkę i był pierwszym
recenzentem.

Kłótnia
Pewnego razu Tata Lew ryknął tak mocno, że zadrżały wszystkie
listeczki na wielkim baobabie, przy którym, na którym, a czasem
we wnętrzu którego – gdy padał deszcz i nie chciało im się moknąć
lub gdy chcieli się schronić przed słońcem w zbyt upalny dzień –
mieszkali.
Mama Lwica nie pozostała mu dłużna. Wszyscy podziwiali ją za
jej mocny charakter i mówili o niej, że nie są to „ciepłe kluchy”.
Gdy więc Mama Lwica ryknęła swoim dźwięcznym głosem –
zatrząsł się żyrandol ze starej tykwy zawieszonej na drzewie, które
stanowiło ich dom. Zatrzęsły się też wszystkie wiszące na nim
wielkie owoce. Dwa nawet spadły. Zaś z Lwiej Skały wznoszącej się
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niedaleko za baobabem – posypały się drobne kamyczki i dużo,
dużo piasku.
Małe Lwiątko schowało się pod wystający korzeń baobabu.
Przeważnie ukrywało się tam, gdy z tatą lub mamą bawili się
w chowanego. To była jego ulubiona kryjówka.
Teraz jednak wskoczyło tam z przerażenia, a jego oczy zrobiły
się okrągłe ze strachu i wilgotne od łez.
Gdy rodzice to spostrzegli – strasznie się zawstydzili.
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Czy to wypada straszyć
własne dziecko?

Nie, nie wypada.
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Rodzice Małego Lwiątka od dłuższego czasu nie mogli się ze
sobą porozumieć.
Tata Lew chciał zwiedzać świat, Mama Lwica nie chciała być
kurą domową, ale nie lubiła dalekich wypraw. Tacie sprzykrzyło się
mieszkanie w jednym miejscu, a natura podróżnika ciągnęła go
w dalekie strony. Mama lubiła miejsce, w którym mieszkała, bo
tu miała przyjaciół i rodzinę. Tata lubił posłuchać głośnej muzyki,
jaką znaleźć można było w dalekiej oazie, i oglądać mecze, które
urządzali jego koledzy na udeptanej polanie jakieś pięć baobabów
dalej. Mama natomiast lubiła romantyczne melodie wygrywane
przez pasikoniki wieczorową porą oraz sentymentalne opowieści,
jakie stare lwice snuły w gorące popołudnia.
Tata lubił ucinać sobie dłuuugie drzemki.
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Kiedyś umieli dzielić się swoimi pasjami: często odbywali
długie, wspólne wędrówki, a wieczorami kładli się przytuleni
i wsłuchiwali w szum traw i cykanie ich mieszkańców.
Ale tę umiejętność zatracili po kilku latach i jakoś
teraz nie mogli się dogadać. Kiedyś wprost uwielbiali
spędzać ze sobą czas, dziś denerwowała ich sama
obecność tego drugiego.

Trudna sprawa.
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Zmiana
Pewnego wieczoru rodzice Małego Lwiątka rozmawiali bardzo
długo o swojej sytuacji. Uznali, że dalej tak żyć nie mogą – tak, czyli
kłócąc się i denerwując nawzajem. Następnego dnia powiedzieli
Małemu Lwiątku, co postanowili. A postanowili się rozwieść!
Dobrze, że to był dzień wolny od szkoły, bo Lwiątko z przejęcia
aż rozbolały: głowa i brzuszek. Całą niedzielę spędziło w najdalszym
zakątku wypróchniałego pnia baobabu. Nawet nie miało ochoty
wdrapać się na swoją ulubioną gałąź na najwyższym konarze
drzewa po tym, gdy tata uściskawszy go, kazał się opiekować
mamą, obiecał, że będzie ich czasem odwiedzał i… ruszył w świat.
Stało się. Tata się wyprowadził. Zostali z mamą sami.
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Klasa
Tego ranka Małe Lwiątko, jak zwykle, poszło do szkoły. Było
jednak bardzo smutne. Od rana bolała je głowa. W szkole było jak
nieobecne. Wciąż martwiło się o rodziców. Ze smutku nie wiedziało
dokładnie, co robi. Gdy zachciało mu się pić, wsadziło do poidełka
niemal całą głowę, aż mu się uszy zamoczyły.
– Hiiii-hi-hi-hiiii. Pijesz jak koń! – zawołała Mała Hiena, śmiejąc
się donośnie. Lwiątko nie odpowiedziało, tylko poczłapało na swoje
miejsce w sali, którą stanowił niewielki placyk w cieniu rozłożystej
akacji. Chciało mu się płakać, bo wciąż myślało o wczorajszej
rozmowie z rodzicami. – Czego się tak mażesz? – Mała Hiena nie
dawała mu spokoju. – Pijesz jak koń, człapiesz jak niedźwiedź,
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płaczesz jak bóbr. Beksa-laaala, beksa-laaala! – Naśmiewała się,
chociaż sama właściwie nigdy nie widziała wymienianych zwierząt,
a tylko słyszała od starego marabuta, że gdzieś daleko takie
egzotyczne istoty mieszkają. Reszta kolegów bez zastanowienia
podchwyciła tę niemiłą zabawę i wszyscy zaczęli się z Lwiątka
naśmiewać.
– Nie jestem beksa-lala. Po prostu mi smutno, bo moi rodzice
wciąż się kłócą, a wczoraj rano stwierdzili, że się rozwodzą. –
Lwiątko próbowało się tłumaczyć, ale już na samo wspomnienie
wydarzeń dnia poprzedniego rozpłakało się jeszcze bardziej.
– Moi rodzice nigdy się nie kłócą – pochwaliło się Pawianiątko. –
Może to twoja wina? Pewnie byłeś niegrzeczny i to wszystko przez
ciebie – zastanawiało się.
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– Jesteś beksą i dlatego twoi rodzice się kłócą! Ha-ha-ha! –
zaśmiał się Gekon, wisząc nad Lwiątkiem głową w dół, przylepiony
swoimi sprytnymi łapkami do gałązki drzewa akacji stanowiącego
olbrzymi parasol rozpinający się nad ich klasą zamiast sufitu.
– A moi rodzice to codziennie rano oglądają moje piórka i je
czyszczą i nigdy się nie kłócą. Jedzą sobie z dzióbków – pochwaliła
się Papużka.
Wszystkie dzieci wymieniały zalety swoich rodziców i w klasie
zrobiło się bardzo głośno.
Wtem do sali weszła nauczycielka – Pani Zebra.
Pani Zebra była bardzo stanowcza i mądra, a przez wszystkich
szanowana. Rodzice uczniów stawiali ją swoim dzieciom za wzór.
Znała się na matematyce i na sztuce, a do tego uprawiała sport –
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świetnie biegała. O takich osobach jak ona mówi się, że mają
szerokie horyzonty i wielorakie zainteresowania.
Pani Zebra powiodła po klasie groźnym spojrzeniem, bo to, co
słyszała, nie było jedynie radosną wrzawą.
Domyśliła się, że w klasie nie dzieje się dobrze.
– Co tu się wyprawia? – spytała. – Co to za śmiechy?
– Bo Małe Lwiątko to beksa-lala – usłużnie poinformowała Mała
Hiena. – Hiiii-hi-hi-hiiii! I jego rodzice rozwodzą się przez niego.
Cała klasa znów podchwyciła śmiech. Zwierzątka aż pokładały
się na ziemi, trzymając za brzuszki.
Pani Zebra zdenerwowała się nie na żarty.
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– Cisza! – zawołała. – Jak wam nie wstyd?! Kto to widział, żeby
tak dokuczać koledze?! – Z impetem tupnęła przednim kopytem.
Z groźną miną wolno podeszła do uczniów.
– Ty. – Wskazała Małą Hienę. – Jesteś taka bura, masz krzywy
zgryz i brzydko się śmiejesz – wytknęła jej wady. – Iii-ha-ha-ha! –
Zaśmiała się szyderczo.
Mała Hiena aż wytrzeszczyła oczy. Nikt nigdy nie powiedział jej
czegoś tak przykrego.
– Ty. – Pani Zebra wskazała na Papużkę. – Kto to widział być tak
bezwstydnie kolorowym? Iii-ha-ha-ha!
Papużce aż opadły piórka na grzywce. Potem cała się nastroszyła
i siedziała obrażona.
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– Ty. – Pani Zebra wskazała Słonika. – Masz taką długą trąbę.
Kto to widział ciągnąć nos po podłodze!? Iii-ha-ha-ha!
Słonikowi aż oklapły uszy.
– Ty. – Pani Zebra przystanęła przy Młodym Dziku. – Jesteś
wciąż zgarbiony i szorstki, a w dodatku do niedawna w paski,
zupełnie niepodobny do twoich rodziców. Iii-ha-ha-ha!
Dzik spuścił nos na kwintę i zaczął uważniej oglądać swoje
raciczki.
I tak Pani Zebra podchodziła do każdego zwierzątka, wytykając
mu inność wyglądu i śmiejąc się złowieszczo.
Ale oczy miała całkiem poważne.
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Oczy miała bardzo

poważne.
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W klasie zapadła cisza.
Pani Zebra wróciła na swoje miejsce i po chwili milczenia
odezwała się łagodniejszym już głosem:
– Widzicie, jak łatwo jest wyśmiewać się z innych? Wyśmiać
można wszystko i wszystkich. To żadna sztuka. Sztuką jest
zobaczyć w kimś drugim to, co jest w nim najbardziej wartościowe.
Pani Zebra znów zaczęła chodzić po klasie.
– Ty. – Wskazała Małą Hienę. – Śmiejesz się i swoim śmiechem
zarażasz inne zwierzęta. I choć twój śmiech jest nieco zgrzytliwy, to
jesteś najpogodniejszym zwierzątkiem w klasie.
Na pyszczku strapionej dotąd Małej Hieny pojawił się szeroki
uśmiech.
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Po tych słowach, wypowiedzianych przez ulubioną nauczycielkę,
poczuła się znacznie lepiej.
– Ty. – Pani Zebra wskazała Papużkę. – Jesteś tak kolorowa, że
gdy się na ciebie patrzy, świat wydaje się piękniejszy, jesteś jak
tęcza, która zwiastuje pogodę po wiosennej burzy.
Papużka z radości aż wygładziła nastroszone piórka.
– Ty. – Zebra wskazała Słoniątko. – Twoja trąba jest tak bardzo
pomocna, gdy trzeba zawiesić coś wysoko. Jesteś duży, a wszyscy
cię lubią, bo jesteś dobry i łagodny. Nikt się ciebie nie musi bać,
bo jesteś bardzo delikatny. W dodatku jesteś symbolem szczęścia.
Słoniątko aż podniosło nos do góry i miało ochotę z radości
zatrąbić. Faktycznie, na przerwach wszyscy się z nim bawili. Nieraz
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bujał innych na swej trąbie lub robił z niej fontannę ku uciesze
przyjaciół, albo wachlował ich uszami, gdy było bardzo gorąco.
– Ty. – Pani Zebra wskazała Młodego Dzika. – Masz wspaniały
węch, który pozwala ci znaleźć jedzenie nawet pod grubą warstwą
podłoża, bardzo dbasz o zęby, więc twoich szabli zazdrościć ci będą
wszyscy. A pomimo lekko przygarbionej postury jesteś pogodny
i koleżeński.
Młody Dzik aż wyprostował się na te słowa. Faktycznie, przecież
wszyscy w klasie go lubili, bo zawsze chętnie każdemu pomagał.
I tak Pani Zebra znów nie ominęła nikogo, każdemu wskazując
jego najpiękniejsze zalety.
Zwierzątka słuchały w skupieniu i radowały się z pochwał, lecz
jednocześnie bardzo się zawstydziły. Pani Zebra bowiem pokazała
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każdemu jego odmienność, którą można było w złośliwy sposób
wyśmiać, a zaraz potem zrobiła z tej odmienności atut, z którego
każdy mógł być dumny.
– Powiedz mi teraz – poprosiła Pani Zebra Małą Hienę – czemu
śmiałaś się z Lwiątka.
– Bo… bo… bo moi rodzice też się kłóóóóócąąą. – Rozpłakała się
Mała Hiena. – Boję się, że mogą się rozwieść, tak jak rodzice
Lwiątka, i przestać mnie kochać.
Pani Zebra pokiwała głową. Pogłaskała Małą Hienę i zwróciła się
do całej klasy:
– Rozwód to jeszcze nie koniec świata – powiedziała łagodnie. –
Najważniejsze jest jednak to, że nawet gdy rodzice przestają się
kochać wzajemnie, to nie przestają kochać swoich dzieci. Czasem
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lepiej jest, by dorośli się rozstali, niż mieliby robić krzywdę swoim
dzieciom, będąc ze sobą i kłócąc się o wszystko. Tak właśnie, jak
zrobiliście to wy przed lekcją, dokuczając Małemu Lwiątku swoim
bezmyślnym śmiechem, prawda? Bo słowa potrafią bardzo zranić.
Każdy z nas jest inny, ale to nie znaczy, że gorszy. Dlatego czasem
lepiej jest się rozstać, by uratować spokój i dobre relacje, niż kłócić
się codziennie i całkowicie przestać się lubić i szanować. Czasem
trzeba po prostu od siebie odpocząć. Pomyślcie o tym. I wiedzcie,
że dla waszych rodziców to także nie jest łatwa decyzja. – Pani
Zebra powiodła przyjaznym wzrokiem po zebranych w klasie
zwierzętach. – A teraz zastanówcie się, proszę, nad odpowiedzią.
Temat dzisiejszego opowiadania brzmi: Co lubię w moich kolegach.
Pani Zebra przyczepiła na pniu akacji liść w kształcie serduszka.
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Wszyscy pochylili się w skupieniu, by zebrać myśli.
Każde zwierzątko zerkało w prawo i lewo,
by przyjrzeć się swoim kolegom,
i opisać, co takiego dobrego
w nich widzą.
Pani Zebra, obserwując ich miny, wiedziała, że bardzo się
starają. W tej klasie byli bardzo wrażliwi uczniowie,
choć zdarzało się im czasem pobłądzić w swoich
zachowaniach.

No cóż, jak każdemu.
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Alimenty
– Teraz, gdy twój tata się od was wyprowadził, będziecie się mało
widywać – powiedziało jedno ze zwierzątek, robiąc przy tym mądrą
minę.
– I będzie musiał płacić twojej mamie alimenty – dodało inne.
– Co to są alimenty? – spytało Lwiątko. – To słowo brzmi jakoś
strasznie.
– Alimenty to taki haracz! – krzyknęła Papużka. – Haracz, czyli
opłata za to, że twój tata będzie się mógł z tobą widywać – mądrzyła
się dalej, fruwając pod sufitem z takim przejęciem, aż jej wypadły
dwa kolorowe piórka.
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– A jeśli nie zapłaci – dodała Małpka – to
mu nie pozwolą przyjść do ciebie.
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– Jak to? – Lwiątko posmutniało. – To za zobaczenie się
z dzieckiem trzeba płacić? A jeśli nie będzie miał na ten haracz, to
nie przyjdzie? A jeśli nie będziemy się widywać, to zapomni, jak
wyglądam, i przestanie mnie kochać? Bo przecież ja ciągle rosnę
i się zmieniam – zastanawiało się coraz bardziej przygnębione.
Całej rozmowie przysłuchiwała się Pani Zebra. Jej obecności
w klasie nikt z uczniów nie zauważył, tak wszyscy byli zajęci
nowym tematem.
Pani Zebra podrapała się w głowę, pochyliła i postukała
kopytkiem w kamień.
– Kochani! – przemówiła, gdy zapanowała cisza. – Słyszałam
fragment waszej rozmowy. Czy możecie mi powiedzieć, jakiż to
problem zaprząta wasze małe główki?
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– Bo oni mówią… że… – zaczęło Małe Lwiątko już całkiem
zapłakane – jeśli mój tata po rozwodzie nie da mamie haraczu, to
nie będę go mógł widywać. Ten haracz to alimenty.
– Alimenty, to nie jest haracz! Skąd wam to przyszło na myśl? –
zapytała nauczycielka. – Łacińskie alimentum znaczy tyle co:
pokarm czyli jedzenie. Alimenty więc, to inaczej mówiąc, pomoc
przeznaczona na utrzymanie dziecka. Na jedzenie, potrzebne
rzeczy, naukę, żeby się mogło rozwijać, czy nawet na smakołyki,
bo każdemu czasem należy się słodycz i przyjemność. Każdy rodzic
jest za swoje dziecko odpowiedzialny i czy z nim mieszka czy też
nie, to musi i zazwyczaj chce dbać, aby ono nie było głodne. To jest
opieka. Jeżeli po rozwodzie zostaniesz z mamą, to właśnie ona
będzie o ciebie dbała na co dzień: robiła śniadanie, obiad i kolację,
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zapewniała ci potrzebne rzeczy w miarę jak wyrastasz, a tata, nie
mogąc się tobą opiekować osobiście, da mamie alimenty na twoje
utrzymanie, żeby jej było lżej, bo odpowiedzialni są za ciebie
obydwoje. A to, ile razy cię będzie odwiedzał, zabierał do siebie czy
na wycieczki, zupełnie nie zależy od tego, ile przekaże twojej mamie
w postaci alimentów. To nie ma nic do rzeczy.
– Czyli jeśli by mu zabrakło na te alimenty, to dalej będzie mógł
mnie widywać? – spytało Lwiątko z nadzieją w głosie.
– Oczywiście! – potwierdziła Pani Zebra. – Wszystko zależy od
tego, jak się twoi rodzice umówią między sobą, ile będą mieli czasu
poza pracą i jak ten czas podzielą. – Nauczycielka zastanowiła się
chwilę, po czym dodała: – Ale musicie wiedzieć, że kiedy wy
będziecie dorośli, a wasi rodzice stareńcy i nie będą już mieli
~ 36 ~

dostatecznie dużo sił, by zadbać o siebie, to na was będzie
spoczywał obowiązek, aby oni nie chodzili głodni. I gdyby mieli
kłopoty finansowe, to im będą się należały alimenty od was. Ale
wtedy możecie im po prostu pomagać: zrobić śniadanie, obiad
i kolację, zapewnić im coś, na czym im zależy, i wtedy nie trzeba
tego nazywać tym oficjalnym słowem. Alimenty oficjalnie przyznaje
sąd, tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś zapomniał o obowiązkach
wobec swoich bliskich.
– Aaaaa. – Zwierzątka słuchały z uwagą i starały się wszystko
zrozumieć.
– Pamiętajcie – podsumowała Pani Zebra – wasi rodzice zapewne
oddaliby dla was ostatnią kępkę trawy z sawanny, jeśli byłaby
taka potrzeba, bo kochają was i nie chcą, byście byli głodni.
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– A ja jestem głodna – poinformowała Małpka.
– Ja też! – wtrąciła Papużka. – Cała ta dyskusja o alimentach
sprawiła, że burczy mi pod piórkami.
– W takim razie czas na przerwę śniadaniową – stwierdziła
Pani Zebra. – Z głodnymi brzuszkami niczego się nie
nauczycie, bo gdy pusto w żołądku, to i głowa nie pracuje.
Czy mamy dały wam śniadanka? – dopytała.
– Tak! – Odparły chórem zwierzęta i zaczęły wyjmować
kolorowe zawiniątka z jedzeniem.
– A mnie dał tata! – poinformował dumnie Struś.
– Świetnie, a więc jedzmy. Smacznego! – Pani Zebra
uśmiechnęła się i również wyjęła swoje pudełko śniadaniowe.
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– A kto pani przygotował dziś jedzonko? – spytało Lwiątko.
– Moja córcia. – Pani Zebra uśmiechnęła się z dumą. –
Jest jeszcze mała, ale świetnie sobie radzi. Przecież dzieci
też mogą dbać o rodziców, prawda? – powiedziała i ugryzła
kęs nieco krzywej kanapki z wystającymi z każdej strony
soczystymi listkami i pyszną trawą cytrynową.
– Praaawda – przytaknęły zwierzątka zgodnie.
Zajadając swoje wiktuały, myślały o tym, jak to dobrze,
że mają rodziców, którzy o nich dbają.
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Adopcja
Pewnego razu, jakoś tak niedługo po rozwodzie, Mama Lwica
przyniosła do domu ledwie żywe, maleńkie antylopie jagniątko.
Było tak słabe, że nie miało siły stać na własnych nogach.
– To nasz obiad? – zapytało Lwiątko.
– Ani mi się waż! – mruknęła Lwica. – Od dziś to twoja siostra.
– Siostra? – zdumiało się Lwiątko. – Ale mamo… przecież ona
ani trochę nie jest do nas podobna.
– Jest. Ma podobny płowy kolor sierści. Przyjrzyj się.
– Ale ma takie cienkie nóżki i do tego ledwie się na nich trzyma.
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– No właśnie – potwierdziła Mama Lwica. – Trzeba jej pomóc.
Jest w szoku. Właśnie straciła mamę i została sama na świecie.
– Straciła mamę? – powtórzyło Lwiątko z przerażeniem. Od
razu wyobraziło sobie, co by to było, gdyby ono straciło mamę
i zostało samo. Przecież to byłoby straszne!!! Nie wiedziałoby,
co robić. W oczach Lwiątka pojawiły się łzy, zaś w serduszku
współczucie dla Małej Antylopy. – Jak to się stało?
– Czy to ważne? – Mama Lwica nie chciała zadręczać synka
szczegółami tragicznego zajścia.
– Powiedz, chcę wiedzieć – upierało się Lwiątko.
– Jej mama chyba była nieco schorowana. Nie umiała biec tak
prędko jak inne antylopy. Chyba odłączyła się od stada gdzieś koło
rzeki. Wpadła do wody i niestety…
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– Co niestety? Utonęła? A czy antylopy
nie umieją pływać?
– Nie wiem, czy wszystkie, ale te umieją.
Niestety w tym miejscu, gdzie mama Antylopki
wpadła do wody, mieszka rodzina krokodyli, a one,
jak wiesz, tylko czekają, by im się coś nawinęło
pod zęby. Mama Antylopa nie miała szans.
– To straszne widzieć śmierć kogoś bliskiego,
zwłaszcza mamy. – Chlipało Lwiątko. – I co teraz
zrobimy?
– Adoptujemy ją – stwierdziła rzeczowo
Mama Lwica.
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– A… adoptujemy? A co to znaczy? – Lwiątko nie znało takiego
słowa.
– To znaczy, że się nią zaopiekujemy. Teraz my będziemy jej
rodziną i będziemy o nią dbać, żeby mogła dorosnąć i poznać życie.
I żeby mogła być szczęśliwa, pomimo ogromnej tragedii, jaka ją
spotkała.
– Widzisz, teraz będziesz nasza, nie pozwolimy ci zginąć marnie
gdzieś na sawannie, zaopiekujemy się tobą – powiedziało Lwiątko
z przekonaniem i mocno przytuliło drżącą antylopią sierotę.
W sumie do tej pory, gdy mamy nie było w domu, ono zawsze
zostawało samo, a teraz będzie mieć siostrę. Ten pomysł wydał mu
się całkiem ciekawy.
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– Tylko pamiętaj – dodała mama Lwica – jesteś od niej starszy,
więc musisz być dla niej wyrozumiały, wszystkiego ją nauczyć
i zawsze stawać w jej obronie. Bycie starszym bratem to ogromne
wyzwanie, ale i zaszczyt.
– Dobrze. Będę się starał. Wszystko jej pokażę i będę się nią
opiekował.
Lwiątko bardzo się starało nauczyć Antylopkę wszystkiego, lecz
czasem nie bardzo mogli się porozumieć. Ono musiało się nauczyć
mowy antylop, zaś ona lwiego języka. Bycie starszym bratem to
naprawdę odpowiedzialne zadanie. Gdy zostawali sami, Antylopka
czasem je denerwowała: skubała jego zabawki, zaglądała w każdą
dziurę w ich baobabowym domu, bo była bardzo ciekawska; tupała
po pniu, gdy chciało się zdrzemnąć na gałęzi, a ona nie mogła się
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na żadną wdrapać.
Z czasem jednak nabrała ogłady
i zaczęła więcej rozumieć. Przytulała się i siedziała
cichutko, gdy Lwiątko ucinało sobie poobiednią drzemkę,
bawiła się z nim w berka, nawet próbowała
naśladować kocie pomruki i cichutkie
skradanie się wśród traw.
Starszy brat musiał więc przyznać, że siostra robi

postępy.
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Kilka dni później, gdy wszyscy wylegiwali się przed domem,
podpełzła do nich Pani Kobra. Przywitała się uprzejmie, ale zaraz
potem zaczęła przepytywać Lwicę na temat Antylopki: co tu robi,
skąd się wzięła i kiedy zamierzają się jej pozbyć.
– Nie pozbędziemy się jej.
Adoptowałam ją i z nami zostanie, jak długo
będzie chciała. Mój dom jest jej domem – tłumaczyła
spokojnie Mama Lwica.
– Nie świruj nietoperza – żachnęła się
Kobra. – Przecież ty nie jesteś wegetarianką!
Zjesz tę swoją przybraną córcię,
gdy tylko zaburczy ci w brzuchu.
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– Nie zjem! – warknęła Lwica, już nieco zdenerwowana tym
kobrowym gadaniem.
– Natury nie oszukasz – kpiła cienka znajoma.
– A z ciebie za chwilę nie zostanie nawet wężowa skórka, jeśli
natychmiast nie przestaniesz dokuczać mnie i mojemu dziecku. –
Mama Lwica rozzłościła się nie na żarty i groźnie spojrzała na
Kobrę. Po chwili złagodniawszy, przeniosła wzrok na wyraźnie
zlęknioną Antylopkę. – Nie słuchaj jej, córciu, z mojej strony nic ci
nie grozi. I chociaż nie przejdę na wegetarianizm i nie będę jeść
trawy jak ty, to jesteś ze mną bezpieczna, ponieważ cię kocham,
bez względu na to, co mówią inni. Pamiętaj, jesteś moim dzieckiem.
Powiedziałam, że się tobą zaopiekuję, i słowa dotrzymam. Lwy nie
rzucają słów na wiatr! I zawsze dotrzymują raz danego słowa. –
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Jagniątko przytuliło się do jej płowej szyi. – Dajesz mi tyle ciepła. –
Rozczuliła się Mama Lwica.
– Kocham cię, mamo – powiedziała Antylopka. – Przy tobie
czuję się bezpiecznie.
Mama Lwica przejechała jęzorem po futerku jagniątka.
– Spójrz, nasze futra są dokładnie w tym samym kolorze. Czyż
to nie piękne? – spytała.
– Tak, mamo! – potwierdziła Antylopka.
– I moje – dodało Lwiątko.
– Kocham cię, braciszku. – Antylopka trochę nieporadnie
przekoziołkowała przez mamę i przytuliła się do Lwiątka.
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Kobra pokręciła głową
i mamrocząc coś
pod nosem, poszła,
a raczej popełzła,
w siną dal
niezadowolona.
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Siostra
– Twoja siostra jest jakaś dziwna – stwierdziła Mała Hiena
następnego dnia w szkole.
– Czemu? – zdziwiło się Lwiątko.
– No bo… nie jest lwem. I wcale nie jest do ciebie podobna.
– I co z tego?
– I je trawę. Fuj!
– Czy to, co kto je, sprawia, jakim jest zwierzęciem? – zapytało
Lwiątko. – Kolega, przyjaciel, siostra? Ty zjadasz padlinę, którą ja
się brzydzę, a mimo to jesteśmy przyjaciółmi, prawda?
Mała Hiena zastanowiła się.
~ 50 ~

– Niby tak. Ale nie ma imienia. – Zmrużyła oczy.
– Nieprawda – zaperzyło się Lwiątko. – Ma imię…
– Jakie? – dopytywała podchwytliwie koleżanka.
Skonsternowane Lwiątko ściągnęło brwi i po chwili rzekło z całą
stanowczością:
– Hania. Ma na imię Hania.
– Aha. Ale czy nie masz ochoty jej zjeść, gdy śpi? – dociekała
Mała Hiena.
– Zjeść siostrę? Oszalałaś? To, że Hania jest antylopą, nie czyni
jej obiadem. Mama jest z niej dumna. Mówi, że ma wielkie serce.
I jest zawsze radosna. Chciałbym być tak pogodny jak moja siostra.
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Rozmowie przysłuchiwała się Papużka. Zamachała kolorowymi
skrzydłami i postanowiła się wtrącić:
– Hania jest dobra – poświadczyła. – Nie tak dawno wyciągnęła
mnie z błota, gdy w nie wpadłam. I wcale się ze mnie nie śmiała,
tylko pomogła mi wyczyścić piórka.
– Moja siostra! – podsumowało dumnie Lwiątko i pożegnawszy
się z przyjaciółmi, ruszyło do domu.
Po drodze zastanawiało się, jak powiedzieć siostrze, że tak
samowolnie nadało jej imię. I czy to imię się jej spodoba. I czy
spodoba się mamie?
– Co tam w szkole, synku? – spytała Mama Lwica na powitanie.
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– Wszystko dobrze, mamo – odparło Lwiątko i zadumało się.
Popatrzyło na Antylopkę, która przybiegła do niego i oparłszy czoło
o jego czoło, patrzyła mu w oczy.
– Tylko…? – Mama Lwica nie dawała za wygraną. Widziała, że
coś trapi jej synka.
– Tylko rozmawiałem z Małą Hieną na temat siostry i…
– I… – powtórzyła Antylopka, śmiesznie przekręcając łepek.
– I ona pytała, jak ma na imię, i…
– I… – Tym razem to mama przekrzywiła głowę, czekając na
dokończenie zdania.
– I… Czy podoba ci się imię Hania? Czy mogłabyś tak mieć na
imię? Proooszę… – wypaliło Lwiątko.
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– Hania? – Antylopka zastanowiła się, przewróciła oczami
i zastrzygła uszami, a potem zaczęła podskakiwać i wołać: – Hania!
Hania! Mam na imię Hania! Mam własne, śliczne imię! Hurra!
I mam kochanego brata!
Lwiątko poczuło, że kamień spada mu z serca. Troszkę się
obawiało, czy to imię przypadnie siostrze do gustu, a tu proszę,
taka radość.
– Ładne imię wybrałeś dla siostry – pochwaliła Mama Lwica.
Od tej pory Antylopka miała swoje własne, nieco egzotyczne
imię i choć nie był to bardzo popularny zwyczaj pośród
znajomych, to został powszechnie zaakceptowany.
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Pewnego razu, gdy Lwiątko i Antylopka Hania byli z mamą na
spacerze, przydarzyła się im przykra sprawa. Pewien szanowany
Stary Lew zastąpił im drogę i zapytał:
– Czy nie wydaje ci się, moja droga, że to twoje młodsze dziecko
ma zbyt chude nogi? I kto to słyszał, żeby lew jadł trawę. To
zakrawa na zakałę lwiego rodu.
– Już ty się lepiej zajmij sobą – odgryzła się Mama Lwica.
– Byle jakie to dziecko – kpił Stary Lew.
– To moja siostra! – wypaliło Lwiątko. – Nie śmiej się z niej, bo
będziesz miał ze mną do czynienia!
Lwica popatrzyła na syna z dumą. Dobrze go wychowała. Sam
umiał odróżnić dobro od zła.
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– Nie podskakuj, mały. – Stary Lew zrobił groźną minę.
– Wara od moich dzieci!!! – ryknęła Mama Lwica tak donośnie,
że z okolicznych drzew poderwały się przestraszone ptaki.
Stary Lew spochmurniał, ale musiał ustąpić.
– Mamo! Jaka ty jesteś dzielna! – powiedziało z uznaniem
Lwiątko. – Nie bałaś się, że on może ci zrobić krzywdę?
– Dla moich dzieci gotowa jestem na wszystko – odparła Mama
Lwica i dumnie uniosła głowę.
– Ty też byłeś dzielny, braciszku! – dodała Antylopka.
– Racja – potwierdziła Mama Lwica. – Widzisz, synu, gdy się
bierze za kogoś odpowiedzialność, to nie tylko na chwilę i gdy jest
dobrze, ale… na dobre i na złe.
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Patchworkowa rodzina
– Mamo, mamo! Chodź szybko! – ekscytowało się Małe Lwiątko.
Wpadło do domu z takim impetem, że strąciło wazon z suchymi
kwiatami ustawiony tuż przy wejściu w zagłębieniu kory baobabu.
Lwica akurat przed chwilą skryła się we wnętrzu drzewa, żeby
schłodzić futro po drzemce, jaką ucięła sobie, leżąc na grubym
konarze. – Mamy problem, musimy szybko kogoś adoptować,
inaczej umrze z głodu!
– A gdzie jest Hania? – Lwica przytomnie oceniła sytuację. –
Miałeś się nią opiekować i nie spuszczać z niej oka!
– Hania już rozpoczęła proces adopcji. To jej pomysł. Została i go
karmi, żeby nie umarł z głodu.
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– Antylopka chce kogoś adoptować? Przecież jest nieletnia. –
Mama Lwica zdziwiła się. – Jak to karmi?! – Zerwała się z legowiska
tknięta matczyną troską. – Prowadź! – zawołała do syna i razem
popędzili przez sawannę.
Nie musieli pędzić daleko, bo Hania i ktoś, kto wymagał
natychmiastowej opieki, byli całkiem blisko. Widok, jaki ukazał się
oczom Lwicy, sprawił, że stanęła jak zahipnotyzowana.
Na płaskiej ziemi, pośród wysokich, suchych traw wyrosła
wielka szara góra, której tam wcześniej z całą pewnością nie było.
Antylopka Hania toczyła w jej kierunku sporego arbuza, po czym
stając na tylnych kopytkach, przednimi raciczkami zaczęła uderzać
w owoc, starając się go rozbić. Robiła to z taką pasją, że twarda
skorupka pękała i wielka zielona kula kruszyła się na mniejsze
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kawałki. Już całkiem małe cząstki Hania podsuwała bliziutko do
szarej góry.
Lwica podeszła bliżej i wtedy zobaczyła, że spod szarej góry
wysuwa się szara trąba, zgarnia małe kawałeczki i wkłada je do…
buzi słonia.
Bo ta szara góra okazała się olbrzymim słoniem. Na dodatek
rannym i bardzo wyczerpanym.
Lwica obeszła go dookoła i dokładnie obejrzała. Na jego ciele
dostrzegła liczne rany: te stare, dawno zabliźnione, i te całkiem
nowe.
– Widzę, że życie nie szczędziło ci batów… – zwróciła się do
zwierzęcia.
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Słoń zadrżał
na dźwięk lwiego głosu.
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To chyba mój koniec – pomyślał, przyglądając się lśniącym
w słońcu lwim zębom. Chciał odpowiedzieć, ale z jego gardła
wydobył się tylko chrapliwy zgrzyt.
– Całkiem zaschło ci w gardle. – Lwica pokiwała głową. – Pojedz
tego arbuza, a my się zastanowimy, co z tobą zrobić.
– Jak to: co zrobić? Adoptujmy go, mamo – wtrąciła Hania.
Słoń z wrażenia zamrugał zmęczonymi oczami. Pierwszy raz
w życiu słyszał, żeby antylopa mówiła do lwicy „mamo”.
– Córciu, on jest dorosły. Nie można adoptować kogoś, kto nie
jest dzieckiem.
– No ale widzisz, że jest słaby i nie daje sobie rady. – Nie dawała
za wygraną Antylopka. – Jeśli go tu zostawimy, to sobie nie poradzi.
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Spójrz, nie ma siły chodzić. Uratujmy go. – Spojrzała na Lwicę
błagalnym wzrokiem.
Pod tym spojrzeniem serce Lwicy topniało niczym wosk. Była
dumna, że ma dzieci tak wrażliwe na los innych. Mama Lwica
westchnęła głęboko i rzekła:
– Dobrze… ale na czas, dopóki nie stanie na nogi, musimy się
przenieść tutaj. Nie będziecie mieć swoich łóżek i będzie wam
niewygodnie – dodała.
– Damy radę, maaamo. – Machnęło łapką Lwiątko. – Hania
będzie go karmić, bo jedzą prawie to samo, czyli zielsko, a ja mu
będę masował mięśnie, żeby je wzmocnić. Tylko nie wiemy, co
zrobić z tymi ranami. – Wskazało na sterczący z ciała słonia grot
i kilka innych pęknięć na jego skórze.
~ 64 ~

– Rany trzeba wylizać i opatrzyć. Zajmę się tym – zdecydowała
Lwica. – A wy zadbajcie o to, by nabrał sił.
– Hurra! – zakrzyknęły raźno zwierzątka.
– Chcesz należeć do naszej rodziny? – zapytała Mama Lwica,
zaglądając Słoniowi w oczy.
– Z przyjemnością – odparł Słoń ledwie słyszalnym głosem.
– Będziemy ci mówić: wujku – ucieszyła się Hania i zabrała się
za rozbijanie kolejnego arbuza.
– Chyba: dziadku – wtrąciła Mama Lwica. – Z tego, co widzę, jest
już dość wiekowy. Chyba nie ma już połowy zębów, a te wyrastają
słoniom kilkukrotnie. Gdy wypadną ostatnie, nie ma czym gryźć
pożywienia. Stąd te kłopoty z jedzeniem.
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– Może ci pogryźć trawkę? – Antylopka zajrzała Słoniowi w oczy,
a potem do buzi. – E, jeszcze kilka masz, to na razie drobniej ci
rozbiję arbuzika. Ale jeśli będzie trzeba, to raciczkami ci rozgniotę
inne rzeczy, żebyś mógł tylko łykać – obiecała, a z oka Słonia
pociekła łza wzruszenia.
Tak oto do tej niezwykłej rodziny dołączyła kolejna osoba.
Kiedy wszyscy w okolicy się o tym dowiedzieli, w szkole znowu
trzeba było ten temat przedyskutować. Zwierzątka bowiem, które
miały najzwyklejsze w świecie domy, w których bliżsi i dalsi
członkowie stada wyglądali podobnie, nie mogły zrozumieć,
czy można nazwać rodziną taki…

zlepek gatunkowy.
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– Proszę paniiii… – Małpka drapała się w głowę. – Czy rodzinę
Lwiątka można nazwać rodziną? Przecież oni nie są do siebie
podobni, nawet jeść lubią co innego.
– Kochani moi – Pani Zebra zwróciła się do wszystkich bardzo
poważnym tonem – przecież w życiu nie wygląd jest najważniejszy.
Już kiedyś o tym rozmawialiśmy, prawda? Nie liczy się kolor skóry,
rozmiar łapy czy upodobania kulinarne, ale to, co jest w środku,
to, jakie się ma serduszko i wrażliwość.
– No tak. Ale wtedy rozmawialiśmy o kolegach i koleżankach –
wtrącił rezolutnie Młody Dzik. – Przyjaźń nie patrzy na to, co na
zewnątrz. Ale rodzina… to co innego. Rodzinę wiążą więzy krwi.
A krew to jest to, co jest w środku, ona płynie w naszych żyłach.
W żyłach przyjaciół nie musi płynąć ta sama krew, by się przyjaźnili.
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– Jest wiele racji w tym, co mówisz – przytaknęła Pani Zebra. –
Więzy krwi to podstawa. Ale pomyślcie, kiedyś, dawno temu, gdy
nie było was jeszcze na świecie, waszych rodziców nic ze sobą nie
łączyło. Poznali się i pokochali, i postanowili założyć rodzinę.
Dopiero z wami wiążą ich więzy krwi. To w waszych ciałkach płynie
ich krew.
– Więc… – zastanowiło się kolejne zwierzątko – o tym, że mama
i tata są rodziną, nie decydują więzy krwi, ale ich wybór.
– Dokładnie tak! – przytaknęła Pani Zebra. – I to właśnie wybór
zdecydował o rodzinie Lwiątka.
– I ten wybór wypłynął ze środka – potwierdziło Lwiątko. –
Dokładniej z naszych serc.
– A nie z litości? – niedowierzała Mała Hiena.
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– Nie sądzę – powiedziała dobitnie nauczycielka. – Z litości
możesz komuś pomóc jednorazowo czy kilkukrotnie, jednak nie
zapraszasz go na stałe do swojego domu i do swojego życia.
– Właśnie! – zawołało Lwiątko. – Mama pokochała Hanię, a ona
pokochała nas, a potem Hania znalazła Słonia, uratowała mu
życie, no może nie sama. I on też nas pokochał. Poza tym jest
zupełnie fantastyczny! – dodało z entuzjazmem. – I buja mnie na
trąbie, a Hania biega wtedy wokół nas i podskakuje.
– A wiecie, jak mówią na takie rodziny? – spytała Pani Zebra,
a wszystkie zwierzątka pokręciły przecząco głowami. – Nazywają je
patchworkowymi – wyjaśniła – bo są jak piękny, mięciutki kocyk
pozszywany z różnych, na pierwszy rzut oka niepasujących do
siebie łatek.
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– Pięknie… – rozmarzonym głosem powiedziała Papużka. – A czy
możemy przyjść kiedyś do was pobawić się z Panem Słoniem? –
dopytała.
– Myślę, że tak – odparło Lwiątko. – On jest bardzo towarzyski.
I zna mnóstwo pięknych historii, bo baaardzo długo już żyje na
świecie. Tylko przez to, że jest już stary, nie może jeść zbyt
twardych rzeczy i Hania ma strasznie dużo pracy, żeby mu
przygotować obiad. Ale za to potem długo nam coś opowiada.
Niebawem wróci do pełni zdrowia.
– Moja mama robi pyszny napój aloesowy. On bardzo wzmacnia.
Przyniosę dla Pana Słonia. – Wpadła na pomysł Papużka.
– Ja też coś przyniosę! – zawołał ktoś inny.
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– I ja! I ja! – wołały zwierzątka
a Pani Zebra była dumna, że jej klasa
wszystko zrozumiała i że jest chętna
do niesienia pomocy innym.

– Myślę, że wszyscy będziecie mogli do niego mówić:
wujku – dodało zadowolone Lwiątko.

– Hurrrraaaa!
– zawołały chórem
wszystkie zwierzątka.
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Wspomnienia
Małe Lwiątko i jego mama mieli mnóstwo zajęć związanych
z opieką nad Hanią oraz Panem Słoniem. Do tego szkoła, a także
polowania Mamy Lwicy, spotkania ze znajomymi i przyjaciółmi…
Mama Lwica bywała czasem bardzo zmęczona. Wtedy – mimo że
na co dzień bardzo rozważna – robiła dziwne rzeczy.
Na przykład pewnego razu, wieczorem po ciężkim dniu, chwyciła
Hanię za kark i wskoczywszy na baobab, postawiła ją na grubej
gałęzi drzewa.
Mruknąwszy: „Śpij”, wskoczyła piętro wyżej i sama zasnęła
niemal natychmiast, gdy wtuliła zmęczoną głowę we własne łapy.
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Cienkie nóżki Hani wisiały po obu stronach gałęzi, a ona bała
się ruszyć, by nie spaść. Mała Antylopka kompletnie nie wiedziała,
co się dzieje, bo przecież antylopy nie śpią na gałęziach drzew.
Małe Lwiątko również przyglądało się temu z wybałuszonymi
oczami. Dawniej mama robiła tak z nim, gdy nie miała ochoty
czekać, aż samo wgramoli się na gałąź. Jednak od dawna już
świetnie sobie radziło samodzielnie. Mama najwyraźniej o tym
zapomniała, a ulokowawszy Hanię na drzewie, zasnęła snem wręcz
kamiennym.
– Pomyliła się – szepnęło do siostry Małe Lwiątko, gdy już się
przy niej ulokowało. – Chyba ze zmęczenia. Nic się nie bój, będę
pilnował, żebyś nie spadła.
I czuwało przy niej całą noc.
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Zaś rano obydwoje mieli ubaw
z miny Mamy Lwicy, gdy ich ujrzała…

śpiących na gałęzi.
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A jednak często Małemu Lwiątku robiło się strasznie przykro.
Ot tak, niby bez powodu… Ale powód był.
Małe Lwiątko tęskniło za tatą.
Kiedy byli wszyscy razem, mogło się przytulić raz do mamy, raz
do taty i porozmawiać z obojgiem. A teraz? Miało co prawda i siostrę,
i Słonia, ale cóż… Nawet najlepsza siostra i największy słoń to nie
to samo co tata.
A od rozwodu rodziców Małe Lwiątko go nie widziało, bo
wyjechał w daleką podróż i nie było wiadomo, kiedy wróci. Małe
Lwiątko pamiętało ten dzień:
Mama Lwica zostawiła je wtedy w domu samo… To znaczy nie
do końca samo, bo pod opieką ciotki, starej Płowej Lwicy. No ale
ciotka to nie to samo co mama, więc uznało, że było samo.
~ 76 ~

Przed wyjściem mama przytuliła je, po czym zwróciła się do
niego bardzo poważnym tonem:
– Synku, idę na sprawę rozwodową. A ty bądź grzeczny. Wrócę,
nim się ściemni.
– A co to jest za sprawa? – Choć było już całkiem duże,
a przynajmniej tak sądziło, to nie wszystko rozumiało z tego, co
dotyczyło świata dorosłych. – A czemu nie mogę iść z tobą? Przecież
nie będę przeszkadzał. A co tam będziesz robiła? – zasypało mamę
pytaniami.
– Niestety, kochanie, muszę iść sama. Spotkam się tam z tatą,
jak również ze starym Sędzią Marabutem. Jest wiekowy i bardzo
mądry. Już z nim raz rozmawialiśmy. Dziś Sędzia Marabut da nam
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rozwód i doradzi, co dalej. Postanowi też, jak mamy się podzielić
wszystkim, co posiadamy.
– Ale dlaczego musicie się rozwodzić?
– Bo nie możemy żyć w ciągłym stresie, wiecznie się kłócąc i na
siebie warcząc. Nie możemy też patrzeć na to, jak ty się z tym
męczysz. Ty również musisz mieć spokojne życie. A my z tatą już
się nie dogadujemy. Dlatego potrzebny nam jest stary Sędzia
Marabut i jego decyzje.
Mama Lwica przejechała jęzorem po grzywce syna i poszła.
Jak to: podzielić się wszystkim? – Małe Lwiątko długo zastanawiało się nad słowami mamy. – Co to znaczy? Czy zamierzają
przekroić na pół nasze drzewo? A może przekroją żyrandol i każde
z nich weźmie dla siebie pół? Ale czy przekrojony będzie tak pięknie
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łapał i odbijał promienie księżyca jak cały? Przecież wypadnie
z niego ten dziwny, świecący kamyk, który kiedyś znaleźli w trawie,
gdy pewnego wieczora spadł z nieba. – Kłębiącym się mu w myślach
pytaniom nie było końca. A jak zamierzają podzielić się nim, Małym
Lwiątkiem? Niby jak? Głowa dla mamy, a dla taty ogon?! Przecież
to absolutnie…

niemożliwe!

Od tych rozmyślań rozbolała je głowa.
Podzieliło się zmartwieniami z ciotką, a ona, zastanowiwszy się
chwilę, odpowiedziała:
– Wiesz, Lewciu, ja mam sporo dzieci i już żadne ze mną nie
mieszka. Taka jest kolej rzeczy. Jakiś czas jesteśmy z kimś, a potem
idziemy w świat, każdy w swoją stronę: zakładać nowe rodziny lub
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spełniać swoje marzenia. Ale najważniejsze jest to, że każdy zostaje
tu – wskazała łapą – w sercu.
Małe Lwiątko postanowiło zaczekać na mamę, by upewnić się
jak to będzie z tym dzieleniem. Kochało rodziców, ale za żadne
skarby nie dałoby żadnemu z nich swojego ogona. Przecież się
mocno trzymał i był mu potrzebny. Co innego, gdyby trzeba było
skoczyć rodzicom na ratunek. O, wtedy Lwiątko nie wahałoby się
ani minuty, nawet z narażeniem życia. Rzuciłoby się do walki nawet
ze stadem krokodyli, chociaż te z łatwością mogłyby mu odgryźć
ogon, a nawet głowę, w końcu są ogromne. Ale z powodu rozwodu
ogona nie odda.
Mama Lwica wróciła do domu trochę markotna, ale zadowolona,
że już wszystko ma za sobą. Od wędrówki bolały ją łapy, więc
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wspiąwszy się na swoją ulubioną gałąź, zwiesiła je z westchnieniem
ulgi. Małe Lwiątko podzieliło się z nią swoimi wątpliwościami.
– Nikt niczego nie będzie kroił, a już na pewno nie ciebie. –
Westchnęła Mama Lwica. – Skąd ten pomysł? Dzieckiem nie można
podzielić się jak obiadem. Po prostu podzielimy się opieką nad
tobą. Tata będzie cię odwiedzał, zabierał na spacery, mecze
i wyścigi. Będziecie się widywać, bo nawet gdy nie jest już moim
mężem, to nadal jest twoim tatą. Pamiętaj, to że nie jesteśmy
razem, nie ma wpływu na to, że wciąż kochamy ciebie.
– Dokładnie tak samo mówiła Pani Zebra.
– Widzisz, masz bardzo mądrą nauczycielkę. Dlatego wszyscy
w okolicy ją szanują. Na razie tata jedzie na daleką wyprawę,
o której marzył od dawna, ale gdy wróci, będzie cię odwiedzał.
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Od tamtego dnia wiele się wydarzyło i minęło wiele chwil –
tych miłych, tych wesołych i tych tęskniących…

A taty nie było…
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Odwiedziny
Pewnego ranka, a była sobota, Małe Lwiątko wstało wcześniej
niż zwykle. Czuło, że dziś będzie niezwykły dzień. Dało się to
wyczuć w porannym powietrzu, promieniach wschodzącego słońca
i kropelkach rosy, które pojawiły się na żyrandolu.
Kto choć raz w życiu widział wschód słońca, ten wie, że jest to
magiczne wydarzenie. Słońce wolniutko wynurzało się zza Lwiej
Skały, która wznosiła się nieopodal baobabu i należała do lwiej
rodziny. I nagle, tuż przed swoim nosem, Małe Lwiątko zobaczyło
potężny cień… lwa! W pierwszej chwili przestraszyło się, ale tylko
odrobinę (w końcu było bardzo dzielne), jednak po chwili cień wydał
mu się jakiś znajomy.
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Cień był

bardzo znajomy…
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– Tato!!! – zawołało Małe Lwiątko radośnie.
Cień poruszył się i w mgnieniu oka był przy nim.
– Witaj, synu – rzekł Tata Lew, bo to on właśnie siedział na skale
i cierpliwie czekał na nowy dzień i na to, by jego synek się obudził.
– Wróciłeś? – Ucieszyło się Małe Lwiątko. – Czy teraz znów
będziesz z nami? Ile przygód miałeś? Opowiesz mi wszystko? –
zasypało tatę pytaniami.
– Opowiem, po kolei. – Tata Lew roześmiał się. – Wróciłem,
pamiętaj jednak, że my z mamą jesteśmy po rozwodzie, więc nie
mogę zamieszkać z wami, ale bardzo się za tobą stęskniłem. Od tej
pory będę cię regularnie odwiedzał. Będziemy chodzili na spacery
i dalsze wycieczki, może zabiorę cię na daleką wyprawę, ale na to
musi wyrazić zgodę mama.
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– Hurrraaaa! – Ucieszyło się Lwiątko. – Na pewno się zgodzi.
Jeśli obiecam, że będę grzeczny, a ty, że będziesz się mną
opiekował. Na pewno się zgodzi – dodało z przekonaniem. – Ja ją
znam.
– Myślę, że jesteśmy jej to winni, aby się o nas nie martwiła.
– Jasne!
– A teraz chodź, położymy się na naszej skale i poczekamy
na dzień.
Przytuleni oglądali wschód słońca, a Małe Lwiątko
czuło się

szczęśliwie. Tak bardzo tęskniło za tatą.
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Następnego dnia umówili się, że pójdą obejrzeć zawody,
w których Tata Lew miał brać udział. Mama Lwica nie przepadała
za biegami, ale zgodziła się, by oni poszli razem.
Ach, cóż to był za widok! Wszystkie lwy z najdalszej okolicy
spotkały się, by spróbować swoich sił w biegach.
Małe Lwiątko z całych sił kibicowało tacie. Stając na tylnych
łapach i podskakując, by więcej widzieć, krzyczało ile sił w płucach:
– Biegniiiiiij! Pędeeeeem! Daaaaaasz radeeeeeeeeeeeeeę! Ta-to!
Ta-to!
A trasa nie była prosta. Wiodła przez piasek, w którym lwom
zapadały się łapy, a pył właził w nosy i pyski. Potem w górę na
wystającą skałkę, po której lwie łapy ześlizgiwały się, przez co
zawodnicy spadali na siebie i kotłując się w jednym wielkim kłębku,
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zsuwali się do jej podnóża. Dalej przez przeszkody z wielkich
akacjowych gałęzi ułożonych jedna na drugiej, które trzeba było
przeskoczyć jednym susem. Gdy któryś z zawodników źle się wybił
i zahaczył łapą o jedną z nich, wszystkie się zsuwały; wtedy inne
lwy, przebierając łapami nieskładnie, spadały na siebie nawzajem.
Oj, ciężki to był wyścig!
Widownia szalała!
Emocje sięgały zenitu!
A nad zawodnikami fruwały
rozentuzjazmowane,
kolorowe papugi, głośno komentując
aktualną sytuację na torze wyścigu.
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Małe Lwiątko
było zachwycone,
tym bardziej, że jego tata wygrał wyścig.
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Codzienność
Tata Lew od tej pory zamieszkał w okolicy. Na tyle daleko, by
z Mamą Lwicą nie wchodzili sobie w drogę, ale na tyle blisko, że
z Małym Lwiątkiem mogli być w stałym kontakcie. Wybywał
wprawdzie na swoje dalekie wyprawy, ale zawsze wracał do syna.
Grali wtedy w piłkę, oczywiście po szkole, ćwiczyli liczenie oraz
spostrzegawczość.
Czasem Tata Lew obserwował uważnie okolicę, sprawdzając, czy
wszystko jest w najlepszym porządku. Pilnował synka, a Małe
Lwiątko rysowało dla niego piękne obrazki na wolnych od trawy
miejscach u podnóża Lwiej Skały. Czasem nawet wspólnie ozdabiali
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ich skałę, rysując coś na jej omszałych fragmentach każdy swoim
pazurkiem.
Z czasem powstał tam piękny obraz przedstawiający ich całą
rodzinę: Mamę Lwicę na baobabie, Małe Lwiątko harcujące wokół,
Wujka Słonia w wysokiej słoniowej trawie i Hanię z arbuzem oraz
Tatę Lwa siedzącego na Lwiej Skale i obserwującego wszystko
z góry.
To był naprawdę piękny obraz.
Wiadomo przecież, że

wspólnymi siłami

wszystko się udaje.
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Z czasem Tata Lew poznał inną lwicę, w której się zakochał
z wzajemnością, i założył nową rodzinę. Ale Małe Lwiątko nie było
zazdrosne, bo tata je odwiedzał i poświęcał mu czas. Poprosił je
nawet o opiekę nad jego nowymi dziećmi.
A i w sercu Mamy Lwicy znalazło się miejsce dla sympatycznego
Lwa, który wraz z córką wprowadził się do sąsiedniego baobabu po
tym, gdy jego żona zginęła tragicznie – zastrzelona przez strasznych
myśliwych, którzy kłusowali po drugiej stronie sawanny.
Małe Lwiątko już nie było takie małe. Miało młodsze, przyrodnie
rodzeństwo, dla którego stało się Starszym Bratem. Razem
z Hanią wozili maluchy na zmianę na swoich grzbietach i bawili
się z nimi w chowanego.
A wujek Słoń bujał ich na swej trąbie.
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Rodzice Małego Lwiątka już nigdy się nie kłócili.
Życie jest piękniejsze, gdy nikt na siebie nie krzyczy
i gdy żyrandol świeci sobie w spokoju
zaczarowanym światłem ukrytego w nim
gwiezdnego kamyka
i nie drży od wibrujących w powietrzu
decybeli.

Wtedy świat jest naprawdę piękny.
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