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                 hod ciocia Penelopa nie jest ani Anią, ani Zosią, ani Basią, które 

można spotkad w wielu rodzinach, uważałem ją za najnudniejszą osobę na 

świecie. Wprawdzie mój tatuś często powtarzał, że jego siostra ma osobowośd, 

lecz nie rozumiałem, o co mu chodzi. „Osobowośd? Tata myśli o charakterze?”, 

zastanawiałem się nieraz, ale nigdy nie zapytałem, czy osobowośd i charakter są 

tym samym.  

 

Penelopa nosiła szare ubrania, miała włosy 

upięte w staromodny kok i okulary o grubych 

szkłach. W jej mieszkaniu regały uginały się od 

książek, jednak to nie robiło na mnie 

wrażenia. Na dodatek nie używała 

nowoczesnego laptopa, tylko korzystała ze 

starego komputera. Dlatego nie mogłem 

podczas rodzinnych wizyt zagrad w Labirynt 

albo w Piratów i marynarzy. Byłem skazany na 

siedzenie przy stole i popijanie herbaty z konfiturami oraz kruche ciasteczka. 

Wszyscy wiedzą, że wolę colę i chipsy. Męczyłem się więc u ciotki Neli (tak ją 

nazywaliśmy w skrócie).  

 

Pewnego sobotniego popołudnia nie mogłem już wytrzymad. Ciocia 

rozmawiała z rodzicami o wszystkim: planach wakacyjnych, rocznicy ślubu 

dziadków, przepisie na ogórki w zalewie słodko-kwaśnej, kaktusach na 

C 
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parapecie. Natomiast ja kręciłem się na krześle. Nie pozwolono mi wyjśd na 

podwórko, bo miałem karę i zakaz wychodzenia z domu przez tydzieo. 

Wszystko przez szybę u sąsiadki z parteru, którą przypadkowo rozbiłem piłką. 

Tak mi się marzył mecz z chłopakami! A tu nic z tego. 

 

Poszedłem przejrzed albumy ze zdjęciami z dalekich krajów. Penelopa w 

czasie studiów należała do klubu turystycznego i sporo podróżowała. Trudno mi 

było w to uwierzyd, bo ciotce najlepiej spało się we własnym łóżku, nie lubiła 

jadad poza domem i panicznie bała się pająków. Chyba jednak tęskniła za 

wyprawami, bo chętnie kupowała książki o Afryce i Azji. Parę z nich 

przekartkowałem i wróciłem do stołu. Gdy przechodziłem obok cioci, 

zauważyłem, że mrugnęła do mnie porozumiewawczo. „Co to miało znaczyd?”, 

pomyślałem.  

 

Za chwilę Nela poczęstowała mnie i rodziców gumami do żucia. Podała nam 

szklany pucharek z kulkami w różnych kolorach. Zdziwiłem się, bo tato i mama 

pozwalali mi od do czasu żud jedynie gumę bezcukrową. A ta była pyszna! 

Pachniała owocami i lemoniadą. Już po chwili poczułem się lekki. Może tak 

czują się obłoczki albo baloniki, które zerwą się ze sznurka? I zacząłem się 

unosid. Nie tylko ja – moi rodzice i Penelopa również. Niczym ptaki 

wyfrunęliśmy z mieszkania. Pomogła nam w tym uchylona górna szybka. Nie 

zdziwiłem się, że  udało się nam zmieścid w wąskim otworze. Zwłaszcza tato 

mógł mied problem, ponieważ jest wysoki i postawny. Jednak bez przeszkód 

wylecieliśmy z domu Penelopy. Tak samo jak mój kanarek Gwiazdor, który 

wykorzystał kiedyś to, że nie zamknąłem klatki.  
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Ciocia przejęła dowodzenie nad naszą grupką. Wyprzedziła nas zmieniona 

nie do poznania. Włosy rozpuściła, oczy jej błyszczały. Nie wiedziałem, że mają 

tak intensywną zieloną barwę. Na dodatek 

zrobiła coś zupełnie nie w swoim stylu. 

Zerwała z nosa okulary i rzuciła za siebie.  

– Ciociu! – Krzyknąłem. – Przecież ty słabo 

widzisz bez szkieł!  

– Nie martw się. W tym wcieleniu nie są mi 

potrzebne, – roześmiała się.  

 

Po chwili dodała: 

 – Mój nos podpowiada mi, że zaraz czeka 

nas coś pilnego do zrobienia.  

Tuż po tych słowach usłyszeliśmy łkanie. Spojrzałem w prawą stronę i 

zobaczyłem cudną tęczę. Była naprawdę piękna, więc dlaczego płakała… Po 

chwili zorientowałem się. Na jednym z tęczowych kooców zabrakło kolorów; 

był bezbarwny. Na dodatek tęcza w tym miejscu nie stykała się z ziemią, tylko 

zawisła tuż nad nią.  

– Tooo… wszys… wszystko przez te skrzaa… skrzaty paskud… paskudne, – 

zawodziła. – Dowiedziały się, że elfy urządzają dyskotekę nad stawem w parku i 

nie dokooczyły pracy – wyjaśniła nam, nie jąkając się tym razem.  

– Nie martw się. Poradzimy sobie z tym.  

Ciotka podwinęła rękawy i poszperała w kieszeniach. Tato dostał od niej plaster 

na skaleczenia, mama flamastry, a ja ustne organki.  
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– Jurku, sklej tęczę z ziemią tym plastrem. Jesteś weterynarzem. Znasz się na 

zakładaniu opatrunków. Aniu, jako architekt potrafisz rysowad, więc zajmij się 

kolorami na tęczy. Natomiast ty, Krzysiu, – ciotka zwróciła się do mnie – zagraj 

tęczy jakąś melodyjkę. Najlepiej 

piosenkę Tyle słooca w całym 

mieście. Wiem, że ją uspokaja.  

– Ciociu, przecież mi słoo nadepnął 

na ucho i nie potrafię grad!  

– Na pewno dasz sobie radę – 

usłyszałem.  

Rzeczywiście, tylko przyłożyłem 

organki do ust i już popłynęły w 

świat dźwięki. Koło mnie pojawił się 

chór wróbli, którymi dyrygował 

gołąb w wytwornym fraku. Ale 

muzykowaliśmy! Przyleciał do nas 

nawet gipsowy aniołek ze straganu z pamiątkami, bo go zaciekawiło, kto tak 

ładnie gra.  

 

Mój tato zręcznie przykleił tęczy łatkę, a mama pięknie pokolorowała kawałek 

bez barw. Pomogła im w tym Penelopa. Kilka razy chuchnęła na plaster, który 

powiększył się do sporych rozmiarów i palcem wskazującym dotknęła świeżo 

pomalowanej tęczowej koocówki. Zalśniła dzięki temu niczym diament. Za 

chwilę przyłożyła dłoo do mojego czoła.  
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– Krzysiu!  Źle się poczułeś? – zobaczyłem pochyloną nade mną ciotkę, a tuż 

obok zaniepokojonych rodziców. Rozejrzałem się dookoła. „Gdzie tęcza? Gdzie 

chór wróbli i gołąb w wytwornym fraku?”, pomyślałem.  

– Chyba coś ci się przyśniło, – stwierdziła mama. – Za dużo czasu spędzasz 

przed telewizorem, synku.  

 

Jednak do dziś nie wierzę, że poczęstunek cioci Neli, lot, spotkanie z tęczą i 

nasza brygada ratunkowa to tylko sen. I nie przekonują mnie okulary Penelopy 

bez najmniejszych śladów upadku z dużej wysokości. Żadnego zadrapania lub 

wyszczerbienia. Poza tym nie mogę trafid w sklepie na gumę do żucia, dzięki 

której można latad. To też nie jest wielki problem. Będę szukał, aż w koocu 

trafię. Chyba nie muszę teraz dodawad, że ciocia Penelopa nie wydaje mi się już 

taka nudna. Nawet czasem urządzamy sobie wspólne wycieczki rowerowe za 

miasto. Może kiedyś rowery uniosą nas i będziemy lecied nad wierzchołkami 

drzew?  

 

*** 


