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ROZDZIAŁ PIERWSZY

– Wstawaj! Pobudka!
– Jeszcze chwilkę… – wymam-
rotała Tola, przekręcając się na 
drugi bok.
– Żadną chwilkę, już czas! – 

Milena, jej starsza siostra, pod-
niosła rolety i promienie poran-
nego słońca wypełniły pokój.
– Daj mi pospać! Przecież dziś 

nie ma szkoły! – Rozzłoszczona 
Tola zasłoniła oczy poduszką. 
– Oczywiście, że nie ma szkoły. 

Przecież są wakacje! Za to wiesz, 
co dzisiaj mamy?
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„No tak – przypomnia-
ła sobie dziewczynka – 
mama mówiła, że wujek 
Bogdan miał operację 
w szpitalu daleko stąd 
i jadą go odwiedzić. 
A mną ma się opieko-
wać siostra”.

– Idź do łazienki, umyj 
się i ubierz – zarządziła 
Milena. – Ale pośpiesz się, 
bo zaraz wyruszamy!

Nie minął nawet kwadrans, a dziewczyny pedałowały 
już w stronę miejskiego parku. W torbach przymocowanych 
do bagażników wiozły kocyk, talerze, kubki oraz pikniko-
we smakołyki, które zamierzały spożyć w Wiewiórczym 
Zakątku. Pod tą nazwą kryło się ich ulubione, prawdopo-
dobnie tylko im znane miejsce, schowane wśród starych 
parkowych drzew. Położone z dala od ruchliwych alejek, 
placu zabaw i budek z hot dogami, zawsze ciche i czyste, 
przypominało prawdziwy las. A zakątek był „wiewiórczy”, 
dlatego że na drzewach znajdowało się mnóstwo dziupli 
zamieszkałych przez rude lokatorki.

– Nie wiem i nic mnie to nie obchodzi!
– To ci powiem. Dzisiaj mamy Siostrzany Dzień!
Tola zwinęła się w kłębek i nakryła kołdrą po czubek 

głowy.
– Ech, no jak tam chcesz… – westchnęła jej siostra. – 

Przygotowałam na tę okazję sporo atrakcji… rower, piknik, 
zabawy. Ale ostatecznie nikt ci nie zabroni tego wszystkie-
go przespać. Dobranoc, królewno!

– Co? Powiedziałaś: „piknik”? – Rozczochrana głowa 
Toli wyłoniła się spod pościeli.

– Nie, nic takiego nie mówiłam – odparła starsza sio-
stra, ruszając do wyjścia z pokoju.

– Hej, zaczekaj! Powiedziałaś tak! – krzyknęła Tola. – 
Piknik, rower i zabawy… I że dzisiaj mamy Siostrzany 
Dzień!

– No może… – Milena wzruszyła ramionami. – Ale ty 
nie byłaś tym wcale zainteresowana.

– Oj, Milka! Chodź tu i nie obrażaj się! Wiesz, że po 
całym roku szkolnym muszę się wyspać. Ale już mi się nie 
chce leżeć! W ogóle! – Tola zerwała się z łóżka i przecią-
gnęła kilka razy. – A gdzie mama? – zapytała.

– Rodzice wcześnie rano wyjechali do wujka Bogdana. 
Wrócą dopiero wieczorem.



– Cześć, Gryzeldo, cześć, 
Alfredzie! Co słychać, Matyldo? 
Witajcie, Cyrusie, Hugonie i Balbino! 
Hej, Frydo, Hieronimie i Rufusie! – 
przywitała się z nimi Tola, obwiesz-
czając tym samym swoje przybycie.

Wszystkie wiewiórki z Wiewiórczego 
Zakątka miały swoje imiona. Co praw-
da one same o tym nie wiedziały, ale 
ani dla nich, ani dla dziewczyn nie sta-
nowiło to problemu. Podobnie jak to, 
że właściwie każda wyglądała niemal 
tak samo i nigdy nie było do końca 
wiadomo, czy Alfred nie jest aby 
Cyrusem, a Balbina na przykład 
Hugonem.
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– Spójrz lepiej do góry, na to bezchmurne niebo… Roz-
koszuj się przyjemnym ciepełkiem, oddychaj wonią kwit-
nących lip… Ach, czy może być przyjemniej?

– Gdybyśmy odpakowały już babkę, to mogłoby być… – 
stwierdziła Tola. A po chwili zawołała: – O, zobacz, kto 
do nas przyszedł!

Pod krzaczkiem stała wiewiórka i swoimi małymi oczka-
mi wpatrywała się w piknikujące siostry, jakby chciała po-
wiedzieć: „Ja też chcę, mi także coś dajcie!”.

– Hej, Cyrusie! – przywitała ją dziewczynka. – Pewnie 
też masz ochotę na babkę cytrynową? Milka, możemy się 
poczęstować?

– Ty możesz, łakomczuchu! Ale wiewiórce takie jedzon-
ko zaszkodzi. Dla niej spakowałam coś specjalnego. Otwórz 
boczną kieszeń torby.

– Orzechy! Cała paczka orzeszków! – uradowała się 
Tola. – Cyrusie! Zawołaj pozostałych! No przecież sam 
wszystkiego nie zjesz, bo pękniesz. Poza tym to byłoby bar-
dzo niekoleżeńskie!

„Co mnie tam koleżeństwo…” – pomyślała sobie pewnie 
wiewiórka i dwoma skokami przybliżyła się do kocyka.

Wygłodniałe siostry szybko rozłożyły kocyk, na nim ta-
lerze i przywiezione specjały – świeży chleb, różne serki, 
dżemy, jajka na twardo, kabanosy, płatki śniadaniowe i jesz-
cze parę innych rzeczy. Do szklanek nalały soku pomarań-
czowego i bez zbędnych wstępów zabrały się za jedzenie.

– Uwielbiam to miejsce! – odezwała się Milena po kilku 
kęsach.

– No… też je lubię – zgodziła się Tola, przełykając duży 
kawałek chleba wysmarowany masłem orzechowym. – Bar-
dzo… – Pomasowała się po brzuchu.

– A najładniej jest tu właśnie latem, w tak piękny dzień 
jak dziś. Czujesz ten zapach wakacji?

– Czuję… czuję za-
pach babki cytryno-
wej! – Tola zajrzała 

do torby z jedze-
niem, by spraw-

dzić, co jesz-
cze zabra-
ły ze sobą.
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– Mogłaby – poprawiła ją Tola. – To chyba jednak była 
Gryzelda. Tak mi się wydaje.

– Nieważne… Uśmiech proszę! – Siostry przytuliły się 
z szerokimi uśmiechami.

– Pokaż, pokaż, jak wyszło? – niecierpliwiła się Tola. – 
O, super! To wrzuć fotę od razu na Społek!

– A niby po co?
– No… nastolatki tak robią!
– E tam, daj spokój… – Milena machnęła ręką.
– Proszę! Bo ja bym chciała zostać gwiazdą Społka i do-

stawać dużo lajków i serduszek!
– Przecież ty nawet nie masz tam jeszcze swojego konta.
– No właśnie, pomożesz mi je założyć? Zgódź się! – 

Dziewczynka popatrzyła na siostrę słodkimi oczkami.
– O nie, zdaje się, że jesteś za młoda. Zresztą takie rze-

czy musisz uzgodnić z mamą.
– Szkoda… – Tola westchnęła, zawiedziona. – To cho-

ciaż opowiedz mi o tym Społku. Co trzeba zrobić, by zo-
stać tam gwiazdą?

– Gwiazdą? Bo ja wiem… możesz pokazać jakiś swój ta-
lent, na przykład, że super gotujesz albo ładnie śpiewasz…

– Nie, nie. Chodziło mi o coś innego. Moja koleżan-
ka Kasia jest gwiazdą na Społku, chociaż wcale nie ma 

– No dobrze, masz tu jeden. – Dziewczynka delikatnie 
potoczyła orzech w stronę gryzonia.

Ten pochwycił go w swoje łapki, obwąchał, włożył do 
pyszczka i pognał z powrotem za krzaczek, by w spokoju 
skonsumować swą zdobycz.

– Nie ma za co! Smacznego! – zdążyła jeszcze życzyć 
mu Tola.

W tym czasie Milena odpakowała już ciasto i ukroiła 
po sporym kawałku sobie i siostrze.

– Mniam! Ale fajny ten piknik! Wiesz co? Zróbmy so-
bie selfie i prześlijmy je rodzicom! A niech 

zobaczą, jak nam tu dobrze!

– Fajny pomysł! – Milena 
wyjęła z kieszeni telefon. – Szkoda 

tylko, że Cyrus już pobiegł, też mógłby 
z nami pozować.
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jakiegoś talentu. Po prostu robi sobie zwykłe selfie z… no 
nie wiem… z hamburgerem na przykład, na wakacjach 
albo z przyjaciółką, cokolwiek, pstryk, wrzuca na Społek… 
i już, serduszka jej lecą! Sama widziałam!

– I dzięki temu jest już gwiazdą? – zdziwiła się Milena, 
ale po chwili dodała: – No dobrze. Chciałaś, abym opo-
wiedziała ci coś o Społku, to posłuchaj. Dawno, dawno 
temu…

– Dawno temu? – przerwała jej od razu młodsza sio-
stra. – Co to, bajka jakaś będzie? Zresztą dawno temu nie 
było Społka!

– Wiem, co mówię! Przekonasz się sama. Dawno, dawno 
temu w pięknym zamku żyła sobie księżniczka… no niech 
ma na imię… Gryzelda. Od dzieciństwa każdy się nią za-
chwycał. Jej rodzice, czyli król i królowa, służba i goście, 
wszyscy mówili: „Ach, jaka piękna, jaki ma apetyt, co za 
uśmiech, a jak jej ładnie w różowym!”. Gryzelda budzi-
ła zachwyt otoczenia, mimo że nic specjalnego nie robiła. 
A w mieście obok zamku mieszkała inna dziewczynka w jej 
wieku, Balbina…

– I pewnie była biedna, brzydka, ale miała dobre serce, 
tak? – zgadywała Tola, której wydawało się, że już kiedyś 
słyszała taką bajkę.


