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Część pierwsza

Witaj, przygodo!
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Izabela Sagasz Wielka wyprawa przymałków

Rozdział pierwszy, 
w którym Szelestek wpada na pewien pomysł…

Tego dziwnego dnia słońce wstało bardzo późno. Obudziło 
wróble, potem zające, które pokicały na śniadanie. Na końcu 
zaświeciło w okno pokoju Szelestka. Dzień zapowiadał się praw-
dziwie wiosenny. Mama Szelestka powtarzała, że w marcu jak 
w garncu, trochę śniegu, trochę słońca. Jednak na niebie nie było 
widać żadnej śniegowej chmurki. Szelestek wyskoczył więc z cie-
płego łóżka i przeciągnął się szeroko. W całym domu pachniało 
szarlotką i słyszał, jak w kuchni mama stuka filiżankami, szykując 
śniadanie.

A teraz kilka słów objaśnienia, bo z pewnością zastanawiacie 
się, kim jest Szelestek? Moi drodzy, Szelestek nie mógłby zostać 
waszym kolegą i chodzić z wami na plac zabaw, aby pograć 
w piłkę. Jest on przymałkiem, który mieszka w samym środku 
Innego Lasu, tam, gdzie stare dęby pamiętają najdawniejsze czasy. 
Ludzie, którzy spotykali przymałki, opowiadali o nich najdziw-
niejsze historie. Niektórzy mówili nawet, że istoty te nie istnieją. 
Jeszcze inni usiłowali trafić do ich krainy, aby osobiście zoba-
czyć krasnoludki, skrzaty, czy bożęta, jak nazywali mieszkańców 
zaczarowanego lasu. Nikomu to się nie udało. Przymałki potrafiły 
w porę zniknąć i tylko z ukrycia przypatrywały się ludziom.

Szelestek uwielbiał słuchać starych historii. Siadał obok fotela 
babuni, która szyła kolorowe czapeczki dla całej rodziny i opo-
wiadała o spotkaniach przymałków i ludzi. Nie mógł uwierzyć, 
że gdzieś tam, za starymi dębami, mieszkają ci wszyscy ludzie, 
z którymi stykali się jego przodkowie. Marzył, że nadejdzie taki 
dzień, w którym zdecyduje się na wyprawę do ich świata. „Może 
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to już dzisiaj?” – pomyślał i szybko ubrał zieloną bluzę i kraciaste 
spodnie. Przejrzał się w lustrze swemu piegowatemu odbiciu 
i wyszedł z pokoju.

– O! Już wstałeś – ucieszyła się mama.
– Ale baśny zapach... – rozmarzył się Szelestek i usiadł na 

krześle.
– Co to za wyrażenie? – zdziwiła się babunia.
Szelestek udał, że nie słyszy, ponieważ właśnie wymyślił to 

słowo i nie zamierzał z niego rezygnować. Zwrócił się więc przy-
milnie do mamy:

– Czy zapakujesz mi trochę dla Nutki?
Przy tym pytaniu nieco się zaczerwienił. Nutka, najładniejsza 

przymałka w całym Innym Lesie, przyprawiała jego serce o mocne 
bicie.

Mama nie bardzo zrozumiała, o co mu chodzi, więc trochę się 
zniecierpliwił:

– Nooo, tych pysznych ciastek.
– Baśnych – uzupełniła babunia. Szelestek łypnął na nią, ale 

nie mógł wyraźnie odpowiedzieć, bo akurat ugryzł duży kawałek 
szarlotki i mama z babunią usłyszały:

– Bammdzo mniam, mniam, mmmszne. Co miało oznaczać: 
„Bardzo śmieszne”. A widząc, że podśmiewują się z niego, co nie 
było zbyt miłe, zabrał paczuszkę słodkości i wybiegł z domu.

Postanowił natychmiast spotkać się z Nutką, ponieważ 
zaczął rozmyślać nad pewną bardzo ważną sprawą. Nutka wraz 
z rodziną, to znaczy: z mamą, tatą i dziadkami, mieszkała na 
końcu polanki, pod największym starym dębem w Innym Lesie. 
Jej dom, biały, z czerwonym dachem, widoczny był z daleka, bo 
wyraźnie odcinał się od brązowej kory drzew. Gdy nadbiegł Sze-
lestek, Nutka akurat kończyła zamiatanie malutkiego podwórka 
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przy pomocy miotełki z cieniutkich gałązek. Szast prast, szu szu...
szurała miotełka i wygarniała z każdej szpary drobniutki piasek 
i zeszłoroczne listki.

– O, Szelestek! – ucieszyła się na widok kolegi.
– Przyniosłem ciacha – sapnął Szelestek, rozkładając pudełko 

na ławce. – Są baaśne – wymruczał z pełnymi ustami.
– Nie zjedz wszystkiego – pisnęła Nutka, szybko kończąc 

sprzątanie. – Biegnę odnieść miotłę i przyniosę coś do picia.
– Yhy – kiwnął głową przymałek. Przełknął ostatni kęs i boha-

tersko odsunął od siebie pudełko.
Nutka tymczasem wbiegła do domu i wybiegła z niego tak 

szybko, że jej mama otworzyła ze zdziwienia usta. Ze stołu znik-
nęła butelka soku malinowego.

– Pocze...– zaczęła mama, ale już jej nie było.
– Mniam, pycha... – dochodziło za to przez uchylone okno. 

Przymałki, mrużąc oczy, zajadały się ciastkami.
– Musimy pogadać – przypomniał sobie Szelestek, przełykając 

smakowity kąsek.
– Chcesz popić ? – Nutka podała mu ciemnoczerwony napój.
– Mlask, mlask, dul, dul – pyszne...
– Pogadać? O czym? – zainteresowała się w końcu dziew-

czynka.
– Jeszcze dziesięć minut temu miałem ochotę zorganizować 

wyprawę za Inny Las – westchnął Szelestek, klepiąc się po pełnym 
brzuchu. – Ale teraz – ziewnął – chce mi się spać.

Nutka poprawiła żółtą spódniczkę i wystawiła twarz do słońca.
– Wczoraj – zaczęła – byłam z rodzicami u pana Grosika 

w sklepie...
– I co? – Szelestek przymknął oczy.
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– Pan Grosik opowiadał, że był za Innym Lasem...
– O! – otworzył oczy Szelestek. – Super! I co? I co? – dopy-

tywał się niecierpliwie.
– No... dokładnie nie słyszałam – zarumieniła się dziewczynka. 

– Ale to bardzo niebezpieczne – szepnęła cichutko, bo Nutka, 
niestety, nie należała do najodważniejszych przymałków.

– Może spróbujemy sami zobaczyć, co się tam dzieje? – gorącz-
kował się tymczasem Szelestek. – Pójdziemy do Mądrostka i on 
nam poradzi, jak wszystko zorganizować.

– Oj, Szelestku! Ja się chyba boję... – zaczęła Nutka, ale Szele-
stek energicznie zerwał się z ławki i z okrzykiem:

– No to idziemy! – pociągnął ją za rękę w stronę osiedla.
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Rozdział drugi, 
opisujący przygotowania przymałków  

do niezwykłej wyprawy

 W samym środku Przymałkowa stał najważniejszy domek. 
Zajmował go bardzo stary przymałek, Mądrostek, o którym 
mówiono, że jest najmądrzejszy. Mądrostek, jako jedyny, nosił 
białą czapeczkę, co było oznaką jego wieku i mądrości. Najstarsi 
mieszkańcy osiedla opowiadali, że znał króla Jagiełłę i że prowa-
dził rozmowy ze Stańczykiem, błaznem króla Zygmunta Starego. 
Mówiono też, że podpowiadał polskie słowa królowej Bonie, gdy 
znała tylko włoską nazwę jakiejś rzeczy. To królowa Bona, gdy po 
raz pierwszy ujrzała Mądrostka, miała zawołać:

– Quest’uomo è troppo piccolo!
Co oznaczało:
– Ten człowiek jest przymały!
Mądrostek roześmiał się wtedy serdecznie i na znak, że kró-

lowa nie sprawiła mu przykrości, nazwał się przymałkiem. Tak 
zostało. Nazwa spodobała się zaczarowanym istotom i odtąd ina-
czej o sobie nie mówiły! 

Dzisiaj przymałki pomagają ludziom przez Internet, podpo-
wiadając rozwiązania zadań informatykom i programistom kom-
puterowym! 

Tak, Mądrostek miał najwięcej do opowiadania, ale nie robił 
tego często. Był niezwykle zajętym przymałkiem i nie miał czasu 
na wspomnienia. I to właśnie do jego domku udali się Nutka 
i Szelestek. Mądrostek zamyślił się głęboko, gdy dzieci opowie-
działy mu o swoim zamiarze wyprawy do świata ludzi. Mądry 
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przymałek znał wielu śmiałków, którzy poszli za Inny Las i nigdy 
nie wrócili. Pogładził więc długą brodę i powiedział:

– Taak... Nie mogę sprzeciwić się waszemu zamiarowi. Każdy 
przymałek ma prawo opuścić osiedle i las, aby poznać świat. – 
Sapnął przy tym, bo już się trochę zmęczył.

– Zanim jednak opuścicie swoje rodziny, muszę was do tej 
wyprawy przygotować. Tak, tak... Najlepiej zacznijmy od razu. 
Chodźcie za mną! – odwrócił się w stronę domku i kiwnął na 
przymałki, żeby poszły za nim.

Nutka i Szelestek wymienili porozumiewawcze spojrzenia 
i trzymając się mocno za ręce, podążyli za Mądrostkiem. Zna-
leźli się okrągłym pokoju, w którym było pełno drzwi! Były to 
różne drzwi: jedne delikatne, z szybkami i złotymi klamkami, 
inne ciężkie, zamykane na wielkie zardzewiałe klucze i żelazne 
sztaby. Odbijały się one w olbrzymim lustrze, które wisiało obok 
półki z książkami i tajemniczo połyskiwało niebieskim światłem.

– Popatrz, Szelestku! Jaki dziwny pokój... – szepnęła Nutka – 
chyba trochę się boję...

Naliczyłem pięćdziesięcioro dwoje drzwi – odszepnął jej Sze-
lestek – jak może zmieścić się tyle drzwi w tak małym pokoju ? 
A przez to lustro wydaje się ich być jeszcze więcej!

Ostatnie słowa dotarły do starca, który uśmiechnął się tajem-
niczo:

– Te drzwi, moi drodzy, to tajemne wejścia do świata czarów. 
To piękne zwierciadło również jest niezwykłe. A wszystkie 
tajemnice, znane przymałkom, są zapisane w Wielkiej Księdze.  
O, widzicie? Tam leży, na półce.

Rzeczywiście. Nad ogromnym biurkiem, zarzuconym stertami 
kartek i obrazków, które Mądrostek malował w wolnych chwi-
lach, umocowana była solidna półka z rzeźbionymi podporami. 



11

Izabela Sagasz Wielka wyprawa przymałków

Na niej właśnie spoczywała Wielka Księga – gruba, oprawiona 
w czarną skórę i zamykana na wielką kłódkę. Przymałki otwo-
rzyły buzie ze zdziwienia. Mądrostek krzątał się po pokoju, chcąc 
poczęstować swoich gości różnymi smakołykami. Przynosił 
kolorowe galaretki, wiórki czekolady, stawiał na stole wysokie 
szklanki z kolorowymi napojami i pucharki z bitą śmietaną. Po 
chwili cały stół zajmowały łakocie, za którymi przepada każdy 
przymałek. Mądrostek wydobywał te specjały z przeróżnych szu-
flad i szafek, których było pełno w malutkim pokoju. Nutka i Sze-
lestek nie mogli wyjść z podziwu, jak wiele sprzętów mogło się 
w nim zmieścić.

– Proszę, częstujcie się – uśmiechał się stary przymałek. Dzieci 
usadowiły się więc wygodnie na zielonych krzesłach i rozpoczęły 
ucztę. Szelestek nałożył sobie na talerzyk całą stertę słodyczy 
i jadł, mlaszcząc głośno.

– Przestań! – Nutka trąciła go w bok. – To nieładnie tak głośno 
jeść w towarzystwie!

– O... chciał coś powiedzieć Szelestek, ale widząc, że Nutka 
naprawdę jest zła, sapnął z pełną buzią:

– Przepraszam – i głośno przełknął ostatni kęs.
Nutka pokręciła z niesmakiem głową i delikatnie włożyła 

sobie do ust puchatą bezę, demonstrując wyniośle, jak powinno 
się częstować, będąc w gościach.

Tymczasem Mądrostek ściągnął z półki Wielką Księgę. Była tak 
duża i gruba, że musiał oprzeć ją na wystającym brzuchu i mocno 
trzymać, by nie upadła na ziemię. Sapiąc, doniósł ją na stół. Sze-
lestek pochylił się do przodu, żeby lepiej widzieć. Czarna okładka 
księgi ozdobiona była tajemniczymi wzorami, guzikami i zagłę-
bieniami. Z boku widniała solidna kłódka, broniąca dostępu do 
wnętrza .

– Ojej, Szelestku – wyszeptała Nutka – nigdy nie widziałam 
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niczego podobnego!
– Nie? – zdziwił się Szelestek – wygląda jak średniowieczne 

dzieło szalonego mnicha... – rozpoczął przemówienie.
– Przestań się wymądrzać! – syknęła dziewczynka. Szelestek 

przyłożył sobie do ust obie dłonie i posłusznie zamilkł.
A najstarszy przymałek otarł z okładki niewidoczne drobinki 

kurzu.
– Kiedyś były dwie takie księgi – zamyślił się Mądrostek – kro-

nika przymałków i ta oto księga zaklęć. Niestety, kronika prze-
padła...Tak...

Smutno pokiwał głową i westchnął. 
– A o czym jest ta księga? – cichutko spytał Szelestek, przysu-

wając się do Mądrostka.
– Ta ksiega zawiera zaklęcia. Dzięki nim przymałki mogą opu-

ścić Inny Las. Zaraz sami zobaczycie – mruknął starzec i wydobył 
z czeluści swojego kubraka rzeźbiony klucz. 

– To od kłódki – zwrócił się do gości i włożył go w stary zamek. 
Wtedy klucz sam obrócił się w kłódce, a Wielka Księga, jakby 
z westchnieniem ulgi, uniosła w górę skórzaną okładzinę. 

– Otwiera się! – pisnęła Nutka.
– I co dalej? – niecierpliwił się Szelestek. Mądrostek uśmiechnął 

się:
– Spokojnie. Musimy znaleźć odpowiednie zaklęcie – prze-

rzucal grube kartki, aż zatrzymał się w połowie księgi. 
– Jest. To strona z opisem wyprawy do świata ludzi – stary 

przymałek odwrócił się do dzieci i bardzo poważnie zapytał:
– Jaka jest wasza decyzja?
– Idziemy – stanowczo odpowiedział Szelestek.
– Idziemy – mniej stanowczo szepnęła Nutka, podając koledze 



13

Izabela Sagasz Wielka wyprawa przymałków

rękę.
– A więc w drogę! – Mądrostek z przejęciem zaczął czytać sta-

rodawny tekst, a gdy skończył, przymałki usłyszały przenikliwy 
zgrzyt. To otwierały się powoli drzwi. Najpierw te największe, od 
których odpadały potężne skoble i żelazne sztaby, czyniąc trudny 
do opisania hałas. Potem, z cichym świstem, otwierały się pozo-
stałe, jakby zapraszały do wejścia.

– To... to... – starał się coś powiedzieć Szelestek, ale słowa 
uwięzły mu w gardle.

Nutka skinęła głową na znak, że rozumie. A zresztą tak drżała 
ze strachu i przejęcia, że nie była w stanie niczego powiedzieć.

– Taak, taak – powiedział Mądrostek, uśmiechając się tajem-
niczo. Potem spojrzał na stary zegar z kukułką, który wskazał 
godzinę dwunastą, a z jego wnętrza wyskoczył zachrypnięty pta-
szek i rozpoczął odliczanie: ku–ku, ku–ku... Mądrostek szybko 
popchnął przymałki w stronę największych drzwi. Podróżnicy 
przeszli przez nie, a wtedy pozostałe wrota cicho, bez uprzed-
niego hałasu zamknęły się, a czarna księga poszybowała na swoje 
miejsce na rzeźbionej półce, w mieszkaniu Mądrostka. Tego 
jednak poszukiwacze przygód nie mogli zobaczyć. W jakiś tajem-
niczy sposób wkroczyli w sam środek ciemnego, ponurego boru.
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Izabela Sagasz – autorka bajek dla dzieci.

Dotychczas ukazały się: „Bajki i bajeczki”, wyd. WAM,
bajka „O księciu Bartku i pięknej królewnie Malwinie” 

– w zbiorze bajek dla dzieci (e-book) - wyróżnienie  
w konkursie „Zostań bajkowym bohaterem”,

 wiersz „Kot i noc” w książce E. Pazyny „Bajkobujanie”  
- I nagroda w konkursie „Bajkopisarze do klawiatur”,

powieść „Wielka wyprawa przymałków” (e-book).
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Dorota Piekarczyk - Autorka ilustracji

Absolwentka Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych 
na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, laureatka 

Wydziałowej Nagrody Dziekana 2010/2011 za osią-
gnięcia artystyczne. Na co dzień zajmuje się tworzeniem 

autorskiej ceramiki, a coraz częściej, także ilustracją 
książkową. 
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