
Tekst nr 1: Bolesław Leśmian, Przygody Sindbada żeglarza. 

Przygoda wstępna 

 
Nazywam się Sindbad. Mieszkam stale w Bagdadzie. Rodzice moi, umierając, 

zostawili mi w spadku tysiąc worów złota, tysiąc beczek srebra, sto pałaców, sto 

ogrodów i jeden trzonowy ząb mego pradziadka, który ojciec mój 

przechowywał w hebanowej szkatułce, jako pamiątkę i osobliwość. Pradziadek 

mój przez całe życie chorował na ból zębów i co pewien czas inny ząb musiał 

wyrywać, tak że w końcu jeden mu tylko ząb trzonowy pozostał. Umierając, 

kazał sobie wyrwać i ten ostatni ząb trzonowy, który przeszedł w spadku od 

mego dziada do mego ojca, a od ojca — do mnie. Był to zwyczajny, zepsuty i 

sczerniały ząb. Jestem pewien, że na świecie znaleźć można bardzo wiele tak 

samo zepsutych i sczerniałych zębów, lecz nie każdy z nich trafia do hebanowej 

szkatułki, aby stanowić pamiątkę i osobliwość. Ten — trafił. Nieraz, 

przyglądając mu się z ciekawością i szacunkiem, wyobrażałem sobie, jak ten 

ząb bolał niegdyś mego pradziada! 

Po śmierci rodziców, zamieszkałem w pałacu wraz z jedynym moim wujem 

Tarabukiem. Wuj Tarabuk był poetą. Co dzień niemal układał wiersze i 

odczytywał je potem tak głośno, że dostawał bólu gardła i musiał je starannie 

przepłukiwać lekarstwem, które pilnie ukrywał przed okiem ludzkim, 

zachowując ścisłą tajemnicę. Twierdził przy tym, że gardło go wcale nie boli i 

że nie ma przecież potrzeby płukania gardła lekarstwem. 

Wuj Tarabuk kochał poezję, lecz nienawidził gramatyki. Pisał z błędami i 

zazwyczaj na jedno słowo dwa do trzech błędów popełniał. Wstydził się 

wszakże swej błędnej pisowni i twierdził, że popełnia błędy umyślnie, ażeby 

potem mieć sposobność i przyjemność poprawiania swych utworów. Nie 

zauważyłem jednak, ażeby wuj Tarabuk raz napisany wiersz kiedykolwiek 

poprawiał. 

Wuj Tarabuk miał stolik składany, srebrny kałamarz i złote pióro. Z tymi 

przyborami chodził na brzeg morza, siadał nad brzegiem i, wsłuchany w szumy 

morskie, pisał swe wiersze. 

Pewnego razu o poranku poszedł na brzeg morza. Ustawił stolik składany, 

umoczył złote pióro w srebrnym kałamarzu i zaczął pisać jakiś wiersz na 

różowym papierze. 

Pisał i pisał, skrobał i skrobał, pocił się i pocił, sapał i sapał, aż wreszcie, po 

nieludzkich trudach i mękach, ułożył wiersz następujący: 

Morze — to nie rzeka, a ptak to — nie krowa! 

Szczęśliwy, kto kocha rymowane słowa! 

Rymuj mi się, rymuj, drogi mój wierszyku! 

Stój w miejscu cierpliwie, składany stoliku! 

Stoi stolik, stoi, zachwiewa się nieco, 

Za stolikiem — morze, za morzem — Bóg wie co! 



Napisawszy ten wiersz, wuj Tarabuk odczytał go głośno i zawołał: 

— Piękny wiersz! Jaki prawdziwy początek! Morze to nie rzeka, a ptak to — nie 

krowa. Któż zaprzeczy prawdzie tych słów! I jaki trafny koniec! Za stolikiem — 

morze, za morzem — Bóg wie co. Rzeczywiście, za morzem widać mgłę, a w 

tej mgle dal nieznaną. Jeden Bóg wie, co się w tej dali kryje? Dlatego też 

napisałem: za morzem — Bóg wie co. 

Wuj Tarabuk zatarł ręce z zadowolenia i wyciągnął z kieszeni butelkę z 

tajemniczym lekarstwem, ażeby przepłukać gardło, nadwerężone głośnym 

odczytaniem świeżo napisanego wiersza. Trudno uwierzyć, ile błędów 

gramatycznych zdążył popełnić wuj Tarabuk w tak krótkim wierszyku! Zamiast 

„rzeka”, pisał „żega”, zamiast „ptak”, pisał „bdag”. Nie chcę wszystkich błędów 

wyliczać, aby nie ośmieszać swego wuja, którego kocham i poważam. Zresztą 

sam wuj Tarabuk czuł, że pisze błędnie. A chociaż nie mógł swych własnych 

błędów zauważyć, wszakże, powtórnie wiersz przeglądając, zaczął każde słowo 

o błąd podejrzewać. Szereg tych nieustannych podejrzeń tak go zmęczył, że 

wreszcie, poprawiwszy „bdaga” na „bdacha”, zasnął snem nagłym, smacznym i 

pokrzepiającym. Spał, kiwając się bezwolnie nad składanym stolikiem i co 

chwila pochrapując, bo wuj Tarabuk chrapać lubił i umiał. 

 

 
 

Tekst nr 2: Sławomir Hanak, Astropodróże Ariela, Kraków 2013, 

s. 5-16. 

 
– Uwaga, podróżni! Rakieta ekspresowa na Ziemię, planowy odlot o godz. 

14:20, jest podstawiona przy śluzie piątej. Lądowanie przewidziano na 

kosmodromie Yin-Guang w Chinach. 

Głos spikerki rozlegający się w pustawej o tej porze hali odlotów Bazy 

Księżycowej Gamma-3 (w skrócie: MBG-3) brzmiał tak ciepło i zachęcająco, 

jakby naprawdę cieszyła się, że kolejna grupka turystów w końcu się stąd 

wyniesie. Siedziałem tu od dwóch godzin, znałem więc już na pamięć chyba 

wszystkie komunikaty w hali odlotów. 

Otaczały mnie wielkie szklane ściany, za którymi rozpościerał się widok na (być 

może i piękny, ale jednak monotonny) księżycowy krajobraz. Przezroczyste 

windy mieniły się kolorami, zapraszając na zawieszone pod stropem tarasy 

restauracyjne. Spędziłem na tych tarasach trochę czasu, żłopiąc moją ulubioną 

space-colę. Rozważałem nawet, czy czegoś nie przekąsić, ale uznałem, że się nie 

opłaca. Wkrótce odlatuje mój kosmobus, a od wymyślnych restauracyjnych dań 

zdecydowanie wolę podawane na pokładzie moonburgery. 

– Przepraszam… 

Niemal bezszelestny sprzątający robot o mało co nie przejechał mi po stopach. 

Rozejrzałem się. Może to i jest najnowocześniejsza baza księżycowa, ale jakoś 

za nią nie przepadam. Wszystko tu jest takie sztuczne i… nieludzkie. Bezgłośne, 



wszędobylskie roboty gotowe służyć pomocą na każde nasze skinienie, 

stanowiska odprawy pasażerów wykonane z udającego metal polikrylu, a przede 

wszystkim przykuwający uwagę ogromny holograficzny wyświetlacz 

wskazujący 

datę i godzinę: 22.06.2213 13:47 

– Arielu…– usłyszałem znajomy głos. 

Dotknąłem wszczepiony w ucho chip komunikatora. 

– Tak, tato? – zapytałem. 

– Wiesz, głupia sprawa, ale raczej nie będę mógł cię odebrać w Yin-Guang. 

Mamy tutaj poważną awarię i od dwóch dni bez przerwy tkwię w pracy. 

Naprawdę mi przykro… Dasz sobie radę? 

– Tato, nie ma sprawy! Przecież ci mówiłem, że niepotrzebnie chcesz lecieć do 

tych Chin. Stamtąd do Nepalu jest naprawdę bliziutko, więc na pewno się nie 

zgubię. 

– O to jestem spokojny, ale chciałem po prostu trochę z tobą pobyć. Tak rzadko 

się ostatnio widujemy. 

– To prawda, ale jestem już w trzeciej klasie. Nie oszczędzają nas. No to na 

razie, dam ci 

znać, jak już dotrę na Ziemię. Kończę, bo wzywają nas na pokład… Pa! 

Nie mogłem powiedzieć tacie, jak bardzo mnie ucieszyła jego wiadomość. 

Wyobrażam sobie, ile śmiechu by było, gdybym na obozie pojawił się z… tatą! 

Chłopaki nie daliby mi żyć, a dziewczyny… szkoda gadać. 

I tak mi się upiekło, bo najpierw tata chciał po mnie przylecieć tutaj, na Księżyc. 

Szkolne zajęcia terenowe miały trwać jeszcze całe dwa dni, ale mój wymarzony 

obóz survivalowy w Himalajach zaczynał się już jutro, więc z ostatnich zajęć 

zostałem zwolniony. Niczego nie traciłem, bo i tak z pilotażu jestem najlepszy 

na roku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst 3: J. R.R. Tolkien, Drużyna pierścienia,  

Warszawa 1996. 

 
Następnego dnia rano, po śniadaniu, czarodziej i Frodo usiedli przy otwartym 

oknie w gabinecie. Na kominku płonął ogień, choć Słońce grzało i wiał wiatr z 



południa. Wszystko wokół wyglądało świeżo, młoda wiosenna zieleń 

przystrajała pola i gałęzie drzew. 

Gandalf rozmyślał o wiośnie sprzed prawie osiemdziesięciu lat, kiedy to Bilbo 

wybiegł z Bag End bez chusteczki do nosa. On sam miał teraz włosy chyba 

bielsze niż wówczas, brodę dłuższą i brwi bardziej krzaczaste, twarz 

pobrużdżoną od doznanych przeżyć, ale oczy żywe jak zawsze. Kurzył fajeczkę 

i wydmuchiwał kółka dymu z tym samym co dawniej zadowoleniem. Pykał 

fajkę bez słowa, nie chcąc przeszkadzać Frodowi, który siedział zatopiony w 

myślach, nawet w świetle poranka nie mogąc otrząsnąć się z tego, co usłyszał w 

nocy. Wreszcie przerwał milczenie. 

– Wczoraj wieczorem zacząłeś mi opowiadać dziwne rzeczy o moim 

pierścieniu, Gandalfie. Raptem urwałeś i powiedziałeś, że takie sprawy lepiej 

omawiać za dnia. Nie sądzisz, że czas dokończyć opowieść? Powiedziałeś mi, 

że pierścień jest niebezpieczny, dużo bardziej niebezpieczny niż mogę 

przypuszczać. Pod jakim względem? 

– Pod wieloma – odparł czarodziej. – Jest potężniejszy niż myślałem na 

początku, tak potężny, że w końcu całkowicie zawładnie każdym 

śmiertelnikiem, który go posiada. Dawno temu w Eregionie wykuto wiele takich 

elfich pierścieni, magicznych pierścieni, jak je nazywacie, i były one, rzecz 

jasna, rozmaite, jedne mniej, inne bardziej potężne. Te słabsze pierścienie, 

wyroby elfich kowali jeszcze niewprawnych w rozwijającym się rzemiośle, dla 

nich były ledwie zabawkami, ale dla śmiertelników stanowiły zagrożenie. 

Wielkie Pierścienie, Pierścienie Mocy, są niebezpieczne dla wszystkich. 

Śmiertelnik, który posiada jeden z Wielkich Pierścieni, co prawda nie umiera, 

lecz także nie rośnie, nie zyskuje więcej życia, trwa bez zmian, aż w końcu 

każda minuta zaczyna go męczyć. A jeśli często używa Pierścienia, ażeby stać 

się niewidzialnym, stopniowo zanika i w końcu na stałe robi się niewidzialny, 

żyjąc w półmroku pod okiem mrocznej mocy, która włada Pierścieniami. Tak 

więc, prędzej czy później – później, jeśli od początku był silny i pełen dobrej 

woli, choć ani siła, ani dobre chęci nie trwają wiecznie – pochłania go moc 

ciemności. 
 

 

 

 

Tekst 4: Barbara Stenka, Masło przygodowe, Łódź 2011. 

 
Chociaż był listopad – ciemny i mokry – było mi bardzo wesoło. Po pierwsze – 

lubię jesień i zimę, to takie przytulne pory roku. Wcześnie robi się ciemno i 

ludzie zapalają różne kolorowe światełka i świeczki (wszystko na „ś”). Po 

drugie – w ciągu kilku dni Sreczyk przestał być uczniem naszej szkoły! Po 

wielkiej rozprawie rodzice przenieśli go do innej, na drugim końcu miasta. 



Bagiński został, ale na razie był cichutki i do nikogo się nie przyczepiał. A po 

trzecie – to właśnie jutro mieliśmy jechać na wyprawę przyrodniczą! Do 

żywych żubrów (wszystko na „ż”). 

Radosna jak nie wiem, tańczyłam na podwórku z moją koleżanką Izą Krupą i jej 

psem. To znaczy myśmy tańczyły, a Goldi – kremowy golden retriever Izy – 

łapał nas zębami za nogi, biegał i ujadał. To najfajniejszy pies na świecie! Gdy 

Iza dostała go od rodziców – puchatego szczeniaczka – płakałam przez cały 

dzień. Z zazdrości i z żalu, że nie jest mój. Potem pogodziłam się z tym i 

czasami Iza pozwalała mi wyprowadzać Goldiego. Ale rzadko. Iza chodziła już 

do gimnazjum, miała inne obowiązki i inne koleżanki. 

No i w sobotę po południu, przed wyjazdem do Wolińskiego Parku 

Narodowego, miałam straszliwe szczęście! Wyszła Iza z psem! Biegałam z 

Goldim na smyczy, szalałam z radości. Liście fruwały, robiło się ciemnawo. 

Było mi tak wesoło, że zamknęłam oczy – dosłownie na sekundę – i Goldi 

wpakował mnie prosto na metalowy słup naszej latarni. Pociągnął smyczą, 

ominął słup, a ja… przeciwnie… Z całej siły rąbnęłam nosem prosto w metal! 

Smycz wypadła mi z ręki, przewróciłam się i zrobiło mi się czarno przed 

oczami. Czułam, że mam mokro pod nosem. Iza nachyliła się nade mną. 

– Możesz wstać? 

– Nie wiem… – Goldi podbiegł i polizał mnie w nos. Otarłam się lekko i w 

świetle latarni ujrzałam… krew! 

– Mamusiu! Mamusiu! – wpadłam w histerię. – Tatusiu!!! – darłam się na całe 

podwórko, odtrącając ręce Izy. – Ratunku, mamusiuuu!!! – wyłam, rozmazując 

krew i łzy po całej twarzy. Iza pobiegła w stronę domofonu,  a nade mną 

pochylił się Grzesiu, który akurat wracał ze sklepu z kostką masła osełkowego. 

– O matko! Ktoś cię pobił?! Kaśka, o matko! – był przerażony. 

– Ratunku, Grzesiu!!! – zanosiłam się, gmerając nogami w błocie. 

Zanim Marianna i Paweł zbiegli ze schodów, już Grzesiu taszczył mnie do 

bramy. Zarzucił sobie na plecy moją rękę i prawie mnie podniósł. Jak dobrze, że 

moi bracia są tacy silni! 

– Przestań, Kasiula, już dobrze. – Mamusia posadziła mnie na stołku pod lampą 

w kuchni. Obmyła mi całą twarz. Krew już nie leciała. – To mały wypadek. 

Będziesz żyła. 

– Tylko te odrapania ci zostaną na jakiś czas. – Tatuś głaskał mnie po głowie, 

posypując mi rany żółtym proszkiem. – Już krew nie leci, malutka, przeżyjesz. – 

Wziął mnie na kolana, a Grzesiu i Piotrek (który dopiero usłyszał, że coś się 

dzieje – grał w grę komputerową ze słuchawkami na uszach) mieli swoje 

normalne wesołe miny. 

– Opowiedz mi teraz, dziecinko, jak to się stało. – Marianna zdjęła mi ubłocone 

rajtuzy i założyła nowe. I kapcie ciepłe i różowe. Poprosiłam o termometr. 

– No… biegłam, było ciemno i rąbnęłam się – chytrze zataiłam udział Goldiego 

w moim wypadku. Nie mogłam przedstawiać psa w złym świetle. Rodzice 

mieliby nowy argument, żeby nie trzymać w domu zwierząt. 



– Ale jak to, malutka, no jak można tak biec bez opamiętania? – mamusia 

załamywała ręce.– Przecież słup to nie włos! – zaczęliśmy się śmiać. – Widać 

go dobrze. 

– Ale mamusiu, ja się tak cieszyłam na te żubry i podskakiwałam i… 

– No i jak ty pojedziesz z takim odrapanym nosem? – Paweł pokiwał głową. 

– Żubrom wszystko jedno, czy ktoś ma odrapany, czy nie. – Zeskoczyłam z 

kolan taty. Już byłam spokojna i nawet wstydziłam się tego, że tak krzyczałam z 

powodu głupiego nosa. Przecież jestem taka odważna! No tak… ale nie jeśli 

chodzi o choroby, chyba pamiętacie? Przytuliłam Cieniaska i poszłam do 

łazienki. Moja twarz wyglądała dosyć żałośnie. Długo nie mogłam zasnąć, 

chociaż byłam bardzo wymęczona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst 5: Grzegorz Kasdepke, Wielka księga detektywa 

Pozytywki, fragm. 

 
Agencja detektywistyczna "Różowe Okulary" jest maleńka, mieści się w niej 

jedynie stojący na parapecie kaktus (innej broni detektyw Pozytywka nie 

posiada), ministolik z wymalowaną na wierzchu szachownicą, dwa składane 

krzesełka wędkarskie, elektryczny czajnik, który chyba się zepsuł, bo już od 

dwóch tygodni detektywowi Pozytywce nie udało się zagotować w nim wody, 

no i sam detektyw Pozytywka - właściciel i pracownik agencji "Różowe 

Okulary" w jednej osobie. Żaden interesant już tu nie jest w stanie się wepchać - 

no, chyba że w środku nie ma akurat detektywa Pozytywki (pytanie tylko, po 

cóż by wtedy ktoś miał przychodzić?!). Nie jest to jednak żaden problem, 

przynajmniej zdaniem detektywa Pozytywki, bowiem i tak prawie nigdy nikt się 

do niego nie zgłasza - zwykle to on sam trafia na zagadki, które ciekawią go na 

tyle, że koniecznie chce je rozwikłać. 



Chociaż... czasami ktoś jednak puka do pomalowanych na różowo drzwi 

agencji; są to najczęściej dzieci - jedyne istoty, które traktują detektywa 

Pozytywkę poważnie. Tak było i tym razem. 

- Dzień dobry... - wyjąkała maleńka zapłakana dziewczynka. - Jestem... 

- Jesteś Zuzia - wpadł jej w słowo detektyw Pozytywka. - Mieszkasz dwa piętra 

niżej... 

(Agencja "Różowe Okulary" mieści się na poddaszu starej kamienicy, gdzie 

wszyscy wszystkich dobrze znają). 

- Tak... - bąknęła Zuzia. - I zginęły mi moje skarpetki w delfiny... 

Dopiero teraz detektyw Pozytywka zauważył, że Zuzia stoi w klapkach 

nałożonych na gołe stopy. 

- Jak to? - zdziwił się. - Miałaś je na nogach, kiedy zginęły? 

- Nie... - Zuzia pociągnęła nosem. - Właśnie chciałam je założyć i okazało się, 

że... zginęły! 

Detektyw Pozytywka zrozumiał, że jeżeli za chwilę czegoś nie zrobi, Zuzia 

zaleje łzami całą kamienicę. Wciągnął więc brzuch i zaprosił Zuzię do środka - 

dzieci jakoś tu się jeszcze mieściły. 

- To były skarpetki od babci Dany... - Zuzia z trudem panowała nad płaczem. - 

W delfiny... Moje ulubione... Wczoraj w nich chodziłam, i przedwczoraj w nich 

chodziłam, i przed-przedwczoraj w nich chodziłam... I dzisiaj też chciałam, ale... 

zginęły! - Tym razem Zuzia ryknęła płaczem. Detektyw Pozytywka patrzył na 

nią stropiony. To musiały być naprawdę ładne skarpetki, skoro Zuzia i wczoraj 

w nich chodziła, i przedwczoraj w nich chodziła, i przed-przedwczoraj w nich 

chodziła, i dzisiaj też chciała. 

- Wiem! - Detektyw Pozytywka podskoczył nagle do góry. - Idziemy! 

Jak się okazało, nie musieli daleko iść. Na tym samym poddaszu, tuż obok 

agencji "Różowe Okulary", był mały korytarzyk, a w korytarzyku drzwi do 

dwóch pomieszczeń: jedne drzwi kusiły napisem "Toaleta", drugie zaś 

"Suszarnia" - i do suszarni właśnie skierował swe kroki detektyw Pozytywka. 

Tu, pomiędzy płachtami białych prześcieradeł, wśród nogawek, rękawów i 

szalików, wisiały... 

- Moje skarpetki w delfiny! - krzyknęła Zuzia. 

- A widzisz... - uśmiechnął się detektyw Pozytywka. - To chyba sprawka twojej 

mamy... 

I wiecie co? Miał rację. 

Ciekawe, czy zgadniesz, w jaki sposób detektyw Pozytywka domyślił się, gdzie 

należy szukać skarpetek w delfiny. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tekst 6: Załazińska Aneta, Rusinek Michał, Co ty mówisz?!, 
Wyd. I, Literatura, Łódź 2013, s.14-16. 
„ŚNIEŻKA”, CZYLI O TYM JAK NIE DAĆ SIĘ ZBIĆ Z PANTAŁYKU 

- Przynajmniej nie dałaś się zbić z pantałyku! – pocieszyła mnie mama, kiedy ze 

łzami w oczach opowiadałam jej o dzisiejszym dniu. 

Ten pantałyk to musi byś coś strasznego – pomyślałam – skoro można z niego 

zbić – i rozryczałam się na dobre. A miało być tak świetnie!  Zaczęło się od 

przygotowań do szkolnego przedstawienia o Królewnie Śnieżce, które moje 

kółko teatralne wystawiało dla najmłodszych klas. 

Po cichu liczyłam na główną rolę, która była wręcz stworzona dla mnie i nie 

wyobrażałam sobie, ani że ktoś inny może być Śnieżką, ani że ja mogłabym 

dostać inną rolę. Sprawa wydawała się oczywista i już widziałam się z jabłkiem 

upadającą na oczach gromady krasnoludków, kiedy… usłyszałam „genialny” 

pomysł Kaśki. 

- Jest taki plan – powiedziała – że role przydzielamy zgodnie z 

zainteresowaniami, OK? 

- No OK. – odpowiedziałam, chociaż nie bardzo rozumiałam jeszcze, o co 

chodzi. 

Wtedy Kaśka powiedziała, że skoro ja interesuję się biologią, – co akurat się 

zgadza – i z tej biologii mam same piątki – co akurat się nie zgadza – to 

powinnam zagrać coś bardziej biologicznego. Do myślenia powinno mi dać już 

słowo „coś”, ale nie dało i tylko potakująco kiwałam głową. Kiwałam, bo mama 

zawsze mówi, że lubi, jak daję znaki, że jej słucham, więc Kaśce też dawałam. 

- A takie na przykład drzewo, o tak! – kpiąco powiedziała Kaśka. – Drzewo 

byłoby dla ciebie świetne! Hi, hi! Biologiczne jest jak nic, i jeszcze trzeba być 

aktorsko sprawnym – dodała ironicznie – żeby je wiarygodnie zagrać. Nadajesz 

się kochana! 

Ten pomysł mi się nie podobał, ale nie wiedziałam, jak zaprzeczyć. Kaśka 

wysunęła zbyt mocne argumenty. Przeszło mi przez głowę, że mogłabym być 

takim pniem drzewa wprowadzającym ożywienie na scenie – pień na dróżce, 

dróżka wąska, wąską dróżką biegnie Śnieżka i ożywienie gotowe, ale nie 

zdradziłam swojego złośliwego pomysłu. Szybko przypomniałam sobie, że 

Kaśka startowała w konkursie geograficznym i zaproponowałam jej zajęcie się 

pagórkami albo jakimiś kamieniami, żeby było zgodnie z zainteresowaniami i 

zgodnie z logiką. No, ale wtedy przyszła pani i wtrąciła się do tego wzajemnego 

„przekonywania” i „argumentowania”. Pani nie dała się przekonać, że chodziło 

mi o to, żeby Kaśka zajęła się przygotowaniem scenografii, ale za to zasada 

„rola zgodna z zainteresowaniami” bardzo jej się spodobała i powiedziała, że 



królewnę zagra Patrycja, bo interesuje się nie sobą, tylko przedstawieniem, więc 

świetnie na Śnieżkę się nada. I gdzie tu logika?! 

 

 

Tekst 7: J. R. Tolkien, Władca Pierścieni, Zwierciadło Galadrieli  
(fragm.) 

Pewnego chłodnego wieczoru Frodo i Sam wybrali się na przechadzkę. Obu 

znowu doskwierał niepokój. Na Froda nagle padł cień rozstania: wiedział, że 

zbliża się pora opuszczenia Lothlórien. 

– I co teraz myślisz o elfach, Samie? – zagadnął. – Już kiedyś cię o to pytałem – 

wydaje się, że całe wieki temu – lecz od tej pory poznałeś ich chyba lepiej. 

– A jakże! – odparł Sam. – Przypuszczam, że są różni elfowie. Wszyscy należą 

do jednego rodzaju, ale przecież nie są jednakowi. Ci tutaj to nie bezdomni 

wędrowcy i wydają się trochę podobni do nas: mają swoją ziemię, którą kochają 

tak jak hobbici Shire. Tutaj panuje cudowny spokój. Wydaje się, że nic się nie 

dzieje i chyba nikt nie chce, by to się zmieniło. Jeśli jest w tym jakaś magia, to 

naprawdę głęboko, gdzie nie można dotknąć jej palcami. 

– Widać ją i czuć we wszystkim dokoła. 

– Ale nie uświadczy się nikogo, kto by robił jakieś czary. Ani fajerwerków, 

jakie pokazywał biedny stary Gandalf, ani nic w tym guście. I ciekawe, że przez 

wszystkie te dni nie spotkaliśmy nigdzie Pana i Pani. Wyobrażam sobie, że ona, 

jeśli tylko ma ochotę, potrafi sprawiać cuda. Tak bardzo chciałbym zobaczyć 

czarodziejskie sztuki elfów! 

– A ja nie. Jestem rad z tego, co mamy. I nie brakuje mi fajerwerków Gandalfa, 

tylko jego krzaczastych brwi, wybuchowego usposobienia i głosu. 

– Święta racja. I niech pan nie myśli, że ja szukam dziury w całym. Zawsze 

chciałem zobaczyć czary takie, o jakich mówią stare opowieści, a nigdy nie 

słyszałem, by jakiś inny kraj lepiej się nadawał do takich rzeczy. Tutaj jest tak, 

jakby było się u siebie w domu, a zarazem na wakacjach. Nie chcę stąd 

odchodzić, a zarazem czuję, że jeśli mamy iść dalej, to trzeba ruszać jak 

najprędzej. 

„Najtrudniej skończyć tę robotę, której się nie zaczęło”, jak mawiał mój 

staruszek. I nie sądzę, by ci elfowie mogli bardziej nam pomóc, z czarami czy 

bez czarów. Gdy już opuścimy tę krainę, jeszcze bardziej będzie nam brakowało 

Gandalfa. 

 

 

 

 

 

 

 



Tekst 8: J. R. Tolkien, Władca Pierścieni, , Wyprawa na 

pieczarki, fragm. 
Nazajutrz Frodo zbudził się pokrzepiony. Leżał w kolibie uplecionej z żywych 

gałęzi, zwisających aż do ziemi; łoże, uścielone z paproci i mchów, było 

miękkie i wonne. Przez drżące, jeszcze zielone liście przeświecało słońce. Frodo 

zerwał się i wyszedł z koliby. 

Opodal skraju lasu siedział w trawie Sam. Pippin, stojąc, patrzył w niebo i badał 

pogodę. Po elfach nie było ani śladu. 

– Zostawili nam owoce, chleb i coś do picia – rzekł Pippin. – Zjedz śniadanie. 

Chleb smakuje tak samo wybornie jak w nocy. Byłbym nic nie zostawił dla 

ciebie, ale Sam mnie pilnował. 

Frodo usiadł obok Sama i zabrał się do jedzenia. 

– Jakie masz plany na dzisiaj? – spytał Pippin. 

– Dojść możliwie jak najszybciej do Bucklebury – odparł Frodo, po czym całą 

uwagę poświęcił śniadaniu. 

– Jak sądzisz, czy zobaczymy znów tych jeźdźców? – spytał Pippin beztrosko. 

W porannym słońcu myśl o spotkaniu choćby armii Czarnych Jeźdźców nie 

wydawała mu się wcale straszna. 

– Prawdopodobnie tak – rzekł Frodo, nierad, że mu o tym przypomniano. – 

Mam jednak nadzieję, że przeprawimy się za rzekę, nim oni nas zobaczą. 

– Czy Gildor coś ci o nich mówił? 

– Niewiele. Tylko niejasne półsłówka i zagadki – wymijająco powiedział Frodo. 

– A czy pytałeś o to węszenie? 

– Nie było o tym mowy – rzekł Frodo, mając pełne usta jedzenia. 

– To będzie bardzo niebezpieczne, Samie. To już jest niebezpieczne! 

Najprawdopodobniej żaden z nas nie wróci do domu. 

– Jeżeli pan nie wróci, to na pewno nie wrócę i ja – rzekł Sam. – „Nie opuszczaj 

go” – mówili mi. „Ja śmiałbym go opuścić? – odpowiedziałem. – Ani mi to w 

głowie! Pójdę z nim, choćby się na księżyc zechciał wdrapywać. A jeżeli któryś 

z tych Czarnych Jeźdźców spróbuje go zatrzymać, zobaczy, co potrafi Sam 

Gamgee!” Tak powiedziałem, a oni się śmiali. 
 

 

 

 

 

Tekst 9: Rudyard Kipling, Puk z Pukowej Górki,rozdz.1. Miecz Welanda 

(fragm.) 

 

Dzieci bawiły się w teatr. Mając za widzów jedynie trzy krowy, grały przed 

nimi Sen nocy świętojańskiej — ile tylko zdołały zapamiętać z tej sztuki. 

Ojciec przerobił dla nich długą komedię Szekspira na małą komedyjkę, a one 

póty powtarzały ją za ojcem i matką, aż w końcu nauczyły się wszystkich ról na 



pamięć. Zaczęła od tej sceny, w której tkacz Mikołaj Kłąb z oślą głowa na karku 

wychodzi z zarośli i dostrzega śpiącą królową Czaroludków Tytanię. Potem od 

razu przeskoczyły do tego miejsca, gdzie Mikołaj Kłąb prosi trzy małe 

Czaroludki, by go poskrobały w głowę i przyniosły mu miodu; wszystko zaś 

kończyło się tą chwilą, kiedy to Mikołaj zasypia w objęciach Tytanii. Dan grał 

kolejno rolę Puka, Kłęba i trzech Czaroludków. Jako Puk, miał za godło rogatą 

czapkę sukienną, a jako Kłąb — oślą głowę z otrzymanej na gwiazdkę 

„strzelającej torebki” papierowej, z którą jednakże trzeba było obchodzić się 

ostrożnie, gdyż darła się nader łatwo. Una grała Tytanię; na głowie miała 

wianek z ostróżek, a w ręce berło z kwiatu naparstnicy. Przedstawienie udało się 

wybornie. Dan pamiętał wszystkie swoje role: Puka, Kłęba i trzech 

Czaroludków, a Uno nie opuściła ani jednego ze słów Tytanii; przebrnęła 

szczęśliwie nawet to trudne miejsce, gdzie królowa przykazuje Czaroludkom, by 

przyniosły do jedzenia Kłębowi „morele, dojrzałe (a może zielone) figi i jeżyny” 

— przy czym wszystkie wiersze kończą się tym samym rymem. Zachęceni 

powodzeniem, odegrali całą rzecz trzy razy od deski do deski, po czym zasiedli 

do zasłużonego spoczynku na wolnym od ostów skrawku Czarodziejskiego 

Kręgu, by spożyć jajka na twardo i herbatniki. Nagle jednak zerwali się na 

równe nogi, posłyszawszy jakiś dziwny świst pośród olszyn nadbrzeżnych. 
Zarośla rozchyliły się — i oto w tym samym miejscu, gdzie przed chwilą stał 

Dan,odgrywający rolę Puka, ukazał się mały, smagły i krępy człowieczek o 

piegowatej twarzy,na której uwydatniały się skośne, niebieskie oczka, mały, 

perkaty nosek oraz usta rozdziawione w uśmiechu niemal po same podługowate 

i spiczaste uszy. Przysłonił dłonią czoło, jak gdyby chcąc się przyjrzeć Pigwie, 

Kłębowi, Ryjowi, tudzież ich kamratom odbywającym próbę Pirama i Tysby, po 

czym głosem basowym, przypominającym porykiwanie trzech krów przed 

udojem, jął deklamować: Cóż to za zgrzebne Filipy z konopi gwarem swym 

mącą sen naszej królowej? 

Przerwał na chwilę, przyłożył zgiętą dłoń do ucha i mrugając złośliwie oczyma, 

ciągnął dalej: Co? Widowisko?! Chętnie będę widzem, a w razie czego nawet i 

aktorem… 

Dzieci otworzyły usta w zdumieniu. Tymczasem mały cudak — który ledwie że 

sięgał do ramienia Danowi — najspokojniej w świecie wstąpił w sam środek 

Czarodziejskiego Kręgu. 

— Wyszedłem już trochę z wprawy — odezwał się. — W każdym razie moją 

rolę należało grać w ten właśnie sposób. 

Dzieci wciąż w osłupieniu mierzyły go wzrokiem — od ciemnobłękitnej 

czapeczki, przypominającej olbrzymią, wspaniale rozkwitniętą ostróżkę, aż po 

bose, kosmate nożęta. Nie mógł już dłużej wytrzymać i roześmiał się. 

— Nie patrzcie na mnie tak srogo, moi mili. Jam tu nic nie winien. Czegóż 

innego mogliście się spodziewać? 

— Nie spodziewaliśmy się tu nikogo — odpowiedział Dan. — Przecież to nasze 

własne pole. 



— Wasze? — spytał zdziwiony przybysz siadając. — Jakaż więc siła ziemska 

kazała wam powtarzać aż trzy razy Sen nocy świętojańskiej właśnie w wieczór 

sobótki, w samym środku Czarodziejskiego Kręgu?...  I to nie gdzie indziej, ale 

u stóp… u stóp jednego z najstarszych 

wzgórków Starej Anglii, zostających pod moją władzą? Jak się zwie ta 

miejscowość? Pook's Hill! A co znaczy Pook's Hill? Pukowa Górka! A więc to 

moje wzgórze, Pukowa Górka! To takie jasne jak koniec mojego nosa! 

 

 

Tekst 10: Walter Moers, Miasto Śniących Książek. Powieść z Camonii 

autorstwa Hildegunsta Rzeźbiarza Mitów, Wrocław 2006, fragm. 
Gdy przywyknie się już do obezwładniającego zapachu zbutwiałego papieru 

unoszącego się z trzewi Księgogrodu, gdy przetrzyma się pierwsze alergiczne 

napady kichania spowodowane przez unoszący się wszędzie kurz książkowy, 

gdy oczy powoli przestaną łzawić od gryzącego dymu tysięcy kominów, wtedy 

można w końcu zacząć podziwianie niezliczonych cudów Księgogrodu. 

W Księgogrodzie znajdowało się ponad pięć tysięcy urzędowo zarejestrowanych 

antykwariatów i, szacunkowo, ponad tysiąc półlegalnych księgarenek, gdzie 

prócz książek oferowano napoje alkoholowe, tytoń, odurzające zioła i 

substancje, których używanie wzmagało podobno radość czytania i 

koncentrację. Istniała także niemal niezmierzona liczba, latających" handlarzy, 

którzy na regałach na kółkach, drewnianych wózkach, w torbach konduktorkach 

i na taczkach oferowali słowo drukowane w każdej możliwej formie. W 

Księgogrodzie istniało ponad sześćset wydawnictw, pięćdziesiąt pięć drukarni, 

tuzin młynów papierniczych oraz stale rosnąca liczba zakładów zajmujących się 

wytwarzaniem ołowianych liter drukarskich i czernidła drukarskiego. Były też 

sklepy oferujące tysiące różnorodnych zakładek do książek i naklejek z 

nazwiskiem właściciela, kamieniarze specjalizujący się w podpórkach do 

książek, zakłady stolarskie i meblarskie pełne pulpitów i regałów książkowych. 

Byli też optycy wytwarzający okulary do czytania i lupy, a na każdym rogu 

kawiarenki, zwykle z kominkiem i odczytami poetyckimi przez całą dobę. 

Widziałem niezliczone jednostki księgogrodzkiej straży pożarnej, wszystkie 

wypolerowane na wysoki połysk, z potężnymi dzwonami alarmowymi i 

napiętymi w gotowości końskimi zaprzęgami, z miedzianymi zbiornikami na 

wodę na przywieszkach. Już pięć razy katastrofalne pożary  zniszczyły ogromne 

obszary miasta i wiele książek - Księgogród uchodził za najbardziej zagrożone 

pożarami miasto na całym kontynencie. Z powodu gwałtownych wiatrów, 

szalejących stale po ulicach, Księgogród, w zależności od pory roku, był 

chłodny albo zimny, albo lodowaty, ale nigdy ciepły. Z tego powodu 

przesiadywano chętnie we wnętrzach, sumiennie opalanych i oczywiście wiele 

czytano. 
 


