
Z o f i a  S t a n e c k a      M a r i a n n a  O k l e j a k

Franek, Mama i Tata mieli katar. Za to Basia  
z Jankiem byli zdrowi i okropnie się nudzili.  
Tylko dlatego zrobili śnieżek z papieru, którym posypali zjeżdżalnię 

z upranej pościeli. Kiedy Mama to zobaczyła, powiedziała, że poza 

katarem ma teraz wszystkiego dość, a wtedy Tata zadzwonił  

do stryja Grzesia.

– Brzyjedź na bomodz – poprosił. –  

W gońdzu bo dzoź ma zię  

młodrzego brada.

i  k r ó l e w s ka 
w y p r awa



Następnego dnia stryj Grześ zajechał  

pod dom swoim wielkim samochodem.

– Jejku! Jedziemy na biegun! – zawołał Janek. Bo chociaż była ciepła 

wiosna, na dachu samochodu przytroczone były drewniane sanki.

– Chyba na piknik – sprostowała Basia. Bo obok sanek stryj  

przytroczył kufer, wiklinowy fotel, zwinięty w rulon dywan i miednicę.

– Ani na biegun, ani na piknik, tylko tam, gdzie nas oczy poniosą – 

oznajmił stryj.

Basia zachichotała.

– Oczy nie mogą nosić, bo nie mają rąk  – powiedziała. 

Stryjek był taki duży, a nie rozumiał najprostszych rzeczy.

Stryj Grześ wyjaśnił jednak, że tak się mówi, gdy planuje się wyprawę 

gdzieś daleko, za horyzont, dalej niż sięga wzrok.  

– Spójrz przed siebie – poprosił. – Co widzisz?

– Śmietnik – odpowiedziała Basia zgodnie z prawdą.

– Hi, hi! Jedziemy za śmietnik – zaśmiał się Janek.

Stryjek westchnął, zamontował foteliki samochodowe, pomógł  

Basi zapiąć pas i ruszyli.  



– Po co sanki, skoro nie jedziemy na biegun? – spytał Janek.

– Nigdy nie wiadomo, kiedy coś może się przydać – odpowiedział 

stryj. – Dawniej królowie zabierali w podróż wszystko, co zechcieli: 

miedziane wanny, porcelanowe naczynia, łóżka, dywany...

– Jesteś królem? – Basia o mało nie zakrztusiła się słonym paluszkiem 

z wrażenia. Jeśli stryj byłby królem, to ona byłaby królewną?

– Królem nie, za to sam sobie panem. I wożę ze sobą, co chcę – 

oświadczył stryjek.

– Ja bym chciała, żebyś woził żelki – powiedziała Basia.

– A ja bym chciał odwiedzić króla  – dodał Janek.

– Załatwione. – Stryj Grześ skinął głową.

– Co załatwione? Żelki czy król? – upewniła się Basia.

Na co stryjek odpowiedział, że oba. Zajechali więc do sklepu po żelki 

i ruszyli, gdzie ich oczy poniosą, czyli z wizytą do króla. Basia wyglądała 

przez okno i opowiadała Miśkowi Zdziśkowi o tym, gdzie jadą.

– Zawieziemy królowi miednicę pełną żelków – mówiła. – I dywan.

– Coś ty, Baśka! – Janek się zaśmiał. – Po co  

królowi dywan stryjka? Na pewno ma własny!

Basia była zła, że wtrąca się do jej prywatnej  

rozmowy, ale nie zdążyła tego powiedzieć,  

bo stryj Grześ ją uprzedził.

– Janek ma rację – rzucił. – W zamku na Wawelu,  

gdzie jedziemy, nie brakuje dywanów. Jest ich  

ponad sto. Na dodatek nie byle jakich!  

Nie dość, że mają własną nazwę: arrasy,  

to jeszcze tkane są z dodatkiem złotych  

i srebrnych nici, i nie leżą na podłogach,  

jak zwykłe dywany, tylko wiszą na ścianach.



Basia zamyśliła się głęboko.  Czy Mama  

wiedziała o istnieniu arrasów i dlatego mówiła  

czasem, że zaraz zacznie chodzić po ścianach?  

Gdy dojechali na miejsce, Basia wysiadła z samochodu  

i spojrzała w stronę zamku. Wyglądał dokładnie tak,  

jak powinien: ogromny, z grubymi murami i okrągłymi basztami. 

Stryjek zapłacił za parking, kupił obwarzanki i całą czwórką,  

włączając w to Miśka Zdziśka, ruszyli brukowaną drogą w stronę 

bramy. Janek skakał z kamienia na kamień i rozmyślał o złotych  

i srebrnych niciach, a Basia wyobrażała sobie Mamę chodzącą  

po ścianach z dywanami. Bardzo się zdziwiła po wejściu do pierwszej 

sali, bo arrasy okazały się o wiele większe, niż się spodziewała.  

Nie wyglądały też tak, jakby można było po nich chodzić.

– Jejku, jakie wielgaśne! Gdyby król  

chciał je wozić ze sobą, musiałby mieć ze sto  

samochodów! – zawołał Janek z podziwem.

– Raczej powozów – sprostował stryjek. – Arrasy  
zrobiono ponad pięćset lat temu ,  

a wtedy nie było przecież samochodów.

Basia nie słuchała dłużej ich rozmowy,  

bo właśnie odkryła arrasy ze zwierzętami.



– Zobacz – szepnęła do Miśka Zdziśka. – Małpka!  

Prawie taka jak nasza!

Podbiegła do kolejnego arrasu.  Mieszkały  

na nim smoki. Wielkie, z błoniastymi skrzydłami  

i ostrymi zębami. Basia nie była pewna, czy  

bezpiecznie jest się do nich zbliżać.

– Mama raczej nie pozwoliłaby ci trzymać w domu smoka,  

nawet całkiem malutkiego – powiedział Janek zza jej pleców.

– Wcale nie chcę smoka. Wolę niedźwiedzia – odcięła się Basia.  

Przytuliła mocno Miśka Zdziśka i zaczęła szukać na arrasach  

misiów. Zamiast nich znalazła konie, daniele, ryby, rysie  

i inne dzikie koty, i ptaki. Potem zobaczyła zwierzę, które  

sprawiło, że stanęła i zawołała:

– Żyraforożec!
Zwierzę spoglądało na nią z arrasu łagodnym wzrokiem.  

Miało długą szyję porośniętą miękką kropkowaną sierścią  

i róg wyrastający z czoła pionowo do góry.



– Nie mogę cię zabrać do domu  – szepnęła  

Basia. – Mama nie zgodziłaby się nawet na małego smoka.

Żyraforożec patrzył na nią poważnie,  
jakby wszystko rozumiał. Basi wydawało się,  

że uśmiecha się do niej i kopytkiem zaprasza do siebie:  

między trawy i porośnięte bluszczem drzewa. Zamknęła  

oczy, a kiedy je otworzyła... żyraforożec stał obok niej  

na kamiennej podłodze zamku. Zastukał kopytkami  

i pochylił nisko głowę. Nos miał aksamitny jak  

osiołek, którego Basia głaskała na wsi.

– Baśka, nie śpij! – zawołał Janek tuż  

nad jej uchem.

– Wcale nie śpię! – zdenerwowała się  

Basia. Bo przecież nie spała. A przez  

Janka żyraforożec wrócił na arras  

i znieruchomiał, jakby nigdy się z niego  

nie ruszał. Czasem okropnie było mieć  

starszego brata. Dobrze chociaż,  

że Misiek Zdzisiek ją rozumie!

Przez resztę wizyty w zamku Basia  

myślała głównie o żyraforożcu.  

O tym, jaki jest piękny i że chyba jednak  

lepiej mu pod drzewami na arrasie  

niż u niej w mieszkaniu, gdzie  

byłoby mu ciasno.  

I jeszcze o tym, że chciałaby żyć w czasach,  

gdy na świecie żyły smoki i żyraforożce.  



Kiedy powiedziała o tym Jankowi, zaczął się śmiać, że przecież to są 

wymyślone zwierzęta, nie prawdziwe.

– Właśnie że prawdziwe! – zdenerwowała się Basia. Przecież sama 

je widziała. Na arrasach. I król też je na arrasach oglądał, a przecież 

król był na pewno prawdziwy.

Wieczorem w hotelu Basia narysowała na kartce 
niebieskiego żyraforożca. Teraz miała swój własny 
arras.  Przyczepiła go do ściany nad łóżkiem. Niebieski żyraforożec 

spoglądał na nią z arrasu łagodnym, poważnym wzrokiem. Wyglądał, 

jakby wszystko rozumiał.

– Będziesz ze mną podróżować – szepnęła do niego Basia. –  

Na wszystkie królewskie wyprawy.

Uśmiechnęła się do arrasu w zapadających ciemnościach i zamknęła 

oczy. Wkrótce zasnęła. Przyśniły jej się srebrzyste góry, z których 

zjeżdżały wanny pełne żelków, i złocisty las, po którym biegał  

kropkowany żyraforożec z mądrymi oczami, które wszystko potrafią 

zrozumieć.
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