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grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił nowy rok w Kościele – Rokiem Świętego Józefa. Wydarzeniu temu towarzyszy opublikowanie listu apostolskiego Patris corde (Ojcowskim sercem).
Papież uczynił to dla uczczenia 150. rocznicy ustanowienia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego (bł. Pius IX,
Quemadmodum Deus z 8 grudnia 1870). Rok ten, którego celem jest także utrwalenie ufności całego Kościoła w szczególny patronat św. Józefa, zachęta do modlitwy za jego wstawiennictwem oraz naśladowania jego cnót i zaangażowania, zakończy się 8 grudnia 2021. Jak pisze Ojciec Święty: „Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony (…) orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że
ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na «drugiej linii», mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia”.
W liście apostolskim papież określił św. Józefa tytułami: „ojciec umiłowany”, „ojciec czuły”, „ojciec posłuszny”, „ojciec przyjmujący”, „ojciec z twórczą odwagą”, „ojciec – człowiek pracy”, „ojciec w cieniu”. Święty Józef uczynił z siebie całkowity dar, by służyć Mesjaszowi, Jezus mógł zobaczyć w swoim Opiekunie czułość Boga, „w każdych okolicznościach swojego życia Józef
potrafił wypowiedzieć swoje fiat, jak Maryja podczas Zwiastowania i Jezus
w Getsemani” (Patris corde). Inną cnotą św. Józefa jest akceptacja Bożego
planu: „Życie każdego z nas może zacząć się na nowo w cudowny sposób –
pisze papież Franciszek – jeśli znajdziemy odwagę, by przeżywać je zgodnie
z tym, co mówi nam Ewangelia. I nie ma znaczenia, czy obecnie wszystko
zdało się przybrać zły obrót i czy pewne rzeczy są teraz nieodwracalne. Bóg
może sprawić, że kwiaty zaczną kiełkować między skałami”. Święty Józef
z odwagą zgadza się na to, czego nie przewidywał i nie wybierał, „potrafi
przekształcić
problem
w
szansę,
pokładając
zawsze
ufność
w Opatrzności” (Patris corde), swoim życiem wskazuje na wartość pracy
i radość płynącą z jej wykonywania. W liście papieża pojawia się i polski akcent. Papież, mówiąc o św. Józefie, powołuje się na powieść Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca”. „Przez sugestywny obraz cienia [pisarz] określił postać
Józefa, który w stosunku do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi:
osłania Go, chroni, nie odstępuje od Niego, podążając Jego śladami” (Patris
corde). Święty Józef pokazuje, jak stawać się ojcem i sprawować odpowiedzialne ojcostwo.
Przy okazji publikacji listu papież Franciszek ujawnił również swoje osobiste nabożeństwo do Oblubieńca NMP, podkreślając, że od ponad czterdziestu
lat codziennie odmawia modlitwę do św. Józefa.
Publikacji listu apostolskiego Patris corde towarzyszy dekret Penitencjarii
Apostolskiej, łączący Rok Świętego Józefa z darem specjalnych odpustów.
Szczególne wskazania dotyczą dni tradycyjnie poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 1 maja, oraz osób chorych i starszych
„w aktualnym kontekście zagrożenia zdrowia”.
Aktualności Radia Watykańskiego z 17/12/2020,Patris corde

„Święty Józefie, Stróżu Jezusa, Małżonku przeczysty Maryi – Ty przeszedłeś przez życie, doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk
Świętą Rodzinę z Nazaretu. Wspieraj przychylnie nas, ludzi pracy – ludzi,
którzy żyjemy w naszych rodzinach – nas, którzy ufnie się do ciebie zwracamy. Ty znasz nasze dążenia, nasze braki, nasze nadzieje. Do Ciebie się uciekamy, ponieważ wiemy, że w Tobie znajdziemy tego, kto nas zrozumie
i obroni.
Józefie Święty, Ty również doznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia, ale
właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego twój duch osiągnął
najgłębszy pokój, cieszył się niewypowiedzianą radością z Synem Bożym,
Tobie powierzonym i z Maryją, Jego najmilszą Matką. Wyjednaj, aby w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym
warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin, w biurach i urzędach – wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro. Niech zasady ewangelii pracy, ewangelii sprawiedliwości i miłości społecznej kierują
poczynaniami wszystkich ludzi w naszej Ojczyźnie. Amen”.
bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Po starannym procesie rozeznawania – o czym zapewnia dyrektor Światowej Sieci Modlitwy, ks. Frédéric Fornos –
zostały ogłoszone papieskie intencje modlitewne na rok 2021. Będziemy modlić się m.in. o głębsze przeżywanie spowiedzi i odkrycie piękna sakramentu małżeństwa. Wstawiennictwu wiernych papież zawierza też misyjne zaangażowanie wszystkich wierzących, prac katechetów oraz reformę Kościoła.
Ojciec święty Franciszek pragnie zwrócić uwagę wiernych na konkretny problem społeczny. Warto o tym pamiętać
w naszych codziennych modlitwach.

Intencja ewangelizacyjna na styczeń:
braterstwo ludzkie.
Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Z
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obaczyli gwiazdę na wschodzie i wyszli. Wyszli, nie wiedząc, dokąd idą. Mędrcy ze Wschodu czy też – zgodnie
z tekstem oryginalnym – magowie (magoi)... Nie wiemy, ilu ich było. Nasza tradycja mówi o trzech, ale we fragmencie Ewangelii według św. Mateusza nie jest podana ich
liczba (Mt 2,1-12). Kim byli owi wędrowcy i skąd dokładnie
pochodzili? Takich informacji nie znajdziemy w przekazie biblijnym. Jednak nie bez powodu owi magoi pojawiają się na
kartach Pisma Świętego. Ich krótka historia może nam coś
przekazać, czegoś nauczyć, na coś zwrócić uwagę.
Przybywający ze Wschodu mędrcy pochodzili z zupełnie
innego kręgu kulturowego i religijnego niż mieszkańcy kraju,
w którym urodził się Jezus. Nie znali Boga Jedynego – Boga
Izraela. Byli poganami. Zauważyli nową gwiazdę na niebie
i za nią poszli, by powitać nowo narodzonego króla Żydów.
Nie wiemy, czy byli zdumieni, zaskoczeni albo może zmieszani widokiem Króla na sianie, w grocie dla bydła, w otoczeniu
skromnych Rodziców: Maryi i Józefa. Słowo Boże nic nam nie
mówi o tym, co mogli myśleć mędrcy w obliczu takiego niepozornego Króla i Jego otoczenia. Jednak wiemy, że – pomimo
ubóstwa Zbawiciela – oddali małemu Jezusowi pokłon
i złożyli dary jak Wielkiemu Władcy, jak Panu.
Mędrcy zaskakują nas spostrzegawczością. Trzeba być bardzo uważnym, żeby zobaczyć wśród – wielu innych – nową
gwiazdę na niebie, gwiazdę podobną do tysiąca innych gwiazd
i wiedzieć, że to ta, która obwieszcza rzecz wielkiej wagi. Zaskakują nas determinacją w podążaniu za jej światłem, bez
względu na trudy drogi i ogromną odległość, może nawet niebezpieczeństwa. Zaskakują nas odwagą w poszukiwaniu prawdy bez względu na warunki i miejsce: to na dworze króla Heroda pytają przecież o nowo narodzonego Króla! Zaskakują
otwartością na objawienie się Nieznanego w najbardziej prostych warunkach codzienności; tam gdzie: stajnia, żłób, bydło, pasterze i siano.
Proste warunki szarej codzienności są miejscem, w którym Bóg chce spotykać się z człowiekiem. Ukrywa swoją wielkość, potęgę i moc w zwyczajności życia, w normalności ludzkich relacji, monotonii tych samych obowiązków, banalności wydarzeń i… w małym okruchu eucharystycznego chleba. Wystarczy uważność, odwaga, otwartość i determinacja
w podążaniu. Wystarczy wyjść…
Magdalena Trybus
Z wielkim smutkiem i głębokim żalem informujemy,
że 7 grudnia 2020 r. zmarł Andrzej Penc – długoletni organista

w naszej świętowojciechowej parafii.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 15 grudnia o godz. 13.00 w kościele pw. imienia Maryi (Poznań Smochowice), pogrzeb – o godz. 14.00 na cmentarzu parafialnym.
Odszedł od nas wybitny muzyk i organista, człowiek skromny, dobry, życzliwy. Odszedł zbyt szybko.
Pan Andrzej na zawsze pozostanie w pamięci świętowojciechowych parafian.
Łącząc się w bólu z Rodziną, składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Zespół redakcyjny pisma parafialnego „Święty Wojciech”
wraz ze wspólnotą parafii św. Wojciecha

O koncertach, roli organisty i muzyce organowej… w parafii Świętego Wojciecha
Rozmowa z Dominikiem Kaczmarkiem – cz. II
Justyna Łopaczyk: W grudniowym numerze gazety parafialnej rozmawialiśmy na temat początków Pana fascynacji
muzyką organową i samym instrumentem. Poruszyliśmy także temat koncertów, które – jak słyszymy – rozbrzmiewają
po niedzielnych Mszach Świętych. Skąd taki pomysł? Czy są to pierwsze Pana koncerty?
Dominik Kaczmarek: Koncerty są właściwie powtórzeniem tego, co organizowałem w kościele pw. św. Marcina
w Poznaniu. Pracując jako organista, utworzyłem stronę internetową Muzyka u Świętego Marcina. Tam również rozbrzmiewała muzyka organowa, a grywałem nawet dłużej, bo koncerty trwały zazwyczaj 20 minut; zawsze przed liturgią
południową. Pomysłodawcą był Jacek Pupka, organista katedralny, mój znajomy ze studiów, twórca strony facebookowej Muzyka w Katedrze Poznańskiej, który do wspólnej gry zapraszał m.in. studentów poznańskiej Akademii Muzycznej.
J.Ł.: To dobry pomysł. Jak wiemy, także w naszej parafii koncertował Pan w towarzystwie muzyków… A w jakich innych koncertach brał Pan udział, na jakich innych organach miał Pan możliwość zagrać?
D.K.: W trakcie nauki koncertowałem w różnych miejscach. Uczestniczyłem w wielu kursach mistrzowskich, miałem
kontakt z różnymi pedagogami, nie tylko z Polski, ale i z Europy. Grałam na organach w katedrach we Fromborku,
w Gnieźnie, Gdańsku-Oliwie, Vannes, w kościołach niemieckich na terenie Dolnych Łużyc, na zabytkowych organach
Silbermanna we Freibergu. To są zawsze ciekawe doświadczenia, bo na co dzień dostęp do instrumentów zabytkowych
jest dość ograniczony, aczkolwiek w Poznaniu mamy takie szczęście i możliwość ćwiczeń, grania krótkich recitali
w farze, na organach F. Ladegasta z 1876 roku. Tam też występuję już 6 lat, biorąc udział w południowych prezentacjach, które odbywają się w farze od prawie trzydziestu lat.
J.Ł.: Czy uczestniczył Pan w koncertach zorganizowanych, festiwalowych?
D.K.: Czasem jestem zapraszany na takie właśnie koncerty. W listopadzie 2017 roku mogłem zaprezentować się w auli
UAM w ramach projektu Nowowiejski – hołd Ojczyźnie. W październiku 2019 roku miałem swój recital w kolegiacie
żuławskiej w miejscowości Nowy Staw. Z kolei w lipcu 2020 zostałem zaangażowany jako organista na warsztatach Ars
Celebrandi, warsztatach liturgicznych klasycznego rytu rzymskiego, które odbywają się co roku w sanktuarium Matki
Bożej Licheńskiej. Przy tej okazji mogłem zagrać na największych organach w Polsce, chociaż, prawdę mówiąc, to nie
jeden instrument, ale pięć różnych, którymi da się sterować z jednego stołu gry, wyposażonego w sześć klawiatur! Również na uczelni są organizowane różnego rodzaju muzyczne imprezy: Środy organowe, cykl Organy solo i kameralnie
albo i większe, jak chociażby obchody jubileuszu stulecia uczelni. Miałem wówczas zaszczyt współuczestniczyć w wykonaniu symfonii Krzesimira Dębskiego na orkiestrę i chór, z wydzieloną partią organów.
J.Ł.: O koncertach wiemy już dużo. Wróćmy jednak do sedna pracy organisty. Kiedy po raz pierwszy zagrał Pan na
Mszy Świętej?
D.K.: Było to gościnnie w miejscowości Świnoujście Przytór, gdy miałem 13 lat. A potem już w Poznaniu zaangażowałem się trochę w swojej parafii na Ratajach, później w sanktuarium Najdroższej Krwi Pana Jezusa przy ul. Żydowskiej,
zastępowałem też organistów w poznańskiej farze, kościołach przy ul. Kościelnej, na Sołaczu, Naramowicach, przy
ul. Dąbrówki, a w ostatnim czasie pełniłem funkcję organisty w dwóch parafiach: pw. św. Marcina w Poznaniu i Chrystusa Króla w Rokietnicy.
J.Ł.: Czyli można powiedzieć, że ma pan duże doświadczenie i sporo wiedzy w tej dziedzinie…
D.K.: I chyba dobre przygotowanie. Ukończyłem Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Fryderyka Chopina
w Poznaniu, w klasie organów pana Zbigniewa Radowskiego i studia licencjackie na poznańskiej Akademii Muzycznej
im. Ignacego Jana Paderewskiego, w klasie organów prof. Sławomira Kamińskiego i asystenta mgra Jakuba Pankowiaka. Teraz jestem w trakcie studiów magisterskich. Rok temu rozpocząłem także zajęcia w Berlinie (Universität der
Künste), w klasie improwizacji organowej prof. Wolfganga Seifena. Jest to wybitny autorytet w tej dziedzinie, mam
więc niebywałe szczęście, mogąc uczestniczyć w jego zajęciach, które na razie odbywają się, niestety, zdalnie. Ufam, że
chociaż kilka razy uda mi się tam dotrzeć i wziąć w nich udział na żywo, bo profesor za rok będzie już na emeryturze.
J.Ł.: Jeśli mówimy o wykształceniu, to chciałabym zapytać o ważną rzecz: o połączenie liturgii z muzyką… Czy w tym
zakresie też ukończył Pan jakieś kursy?
D.K.: Uczęszczam na fakultety, które są przedmiotami obowiązkowymi dla studentów kierunku: muzyka kościelna.
Mam taką możliwość, więc korzystam z międzywydziałowych zajęć związanych z prawodawstwem muzyki liturgicznej
czy też z teorią chorału gregoriańskiego. Zajęcia te prowadzą wykładowcy Akademii Muzycznej – ks. Mariusz Białkowski i ks. Szymon Bajon. Poza tym liturgią interesowałem się od dawna: byłem ministrantem, ukończyłem kurs lektorski,
a teraz staram się służyć muzyką przez staranne dobieranie śpiewów: śpiewu na wejście i komunię świętą – pod antyfony mszalne oraz śpiewu na przygotowanie darów i zakończenie – adekwatnie do liturgii słowa i okresu liturgicznego,
który w danej chwili przeżywamy. Tak też dobieram repertuar organowy. Nie zawsze jest to możliwe w sposób bezpocd. str. 4

Z Chrystusem nawet w czasie wojny panuje pokój, bez Chrystusa nawet w czasie pokoju jest wojna.
Z Chrystusem biedny staje się bogaty, bez Chrystusa bogaty jest biedakiem. Z Chrystusem nieszczęście staje się słodkie, bez Chrystusa szczęście jest gorzkie. Z Chrystusem głupi stają się mądrymi, bez Chrystusa
mądrzy są głupcami. Z Chrystusem życie jest przedsmakiem niebios, bez Chrystusa życie jest przedsmakiem piekła.
John Ching Hsiung Wu

średni, ale jeśli takie powiązania zauważę, staram się je opisać na stronie Muzyka u Świętego Wojciecha.
J.Ł.: Dziękujemy za grę w parafii. Myślę, że jest to też nowe doświadczenie dla parafian, którzy z czasem pewnie coraz
odważniej będą śpiewać i coraz liczniej uczestniczyć w koncertach… Kim, według Pana, jest organista? Myślę, że to
pytanie dość istotne.
D.K.: Pianista, jak wiadomo, gra na fortepianie, skrzypek – na skrzypcach, trębacz – na trąbce. A co robi organista? I tu
pada odpowiedź: śpiewa! To pewien paradoks i – tak mi się wydaje – błąd w rozumieniu funkcji organisty w kościele.
Organista nie jest kantorem, który prowadzi śpiew i wyraźnie artykułuje wszystkie głoski. On tylko intonuje pieśń, którą
następnie śpiewa lud zgromadzony na Eucharystii. Organista akompaniuje. A może robić to w sposób bardzo kunsztowny, zmieniając registrację. czyli brzmienie, grając delikatniej, czasem głośniej, niekiedy wydzielając głos solowy, np.
trąbkę, i w ten sposób inspirując lud do samodzielnego śpiewu. Taki system istnieje i sprawdza się w Niemczech. Tam
organista nie ma nawet przy sobie mikrofonu.
J.Ł.: Czyli rozumiem, że organista jest przewodnikiem ludu, to jest chóru, który wspólnie chwali Boga. To piękna służba…
D.K.: Tak, jest przewodnikiem we wspólnym śpiewie. Jego zadaniem jest wprowadzać w śpiew przygrywkami oraz
tworzyć tło do śpiewu całego zgromadzenia, do czego, oczywiście, zachęcam. Sam – przez staranne wykonywanie obowiązków – staram się modlić, bo trudno mi myślami zaangażować się w przeżywanie liturgii, kiedy skupiam się na grze.
Powierzam Bogu swoją pracę i staram się, by było jak najpiękniej.
J.Ł.: A jakiej muzyki słucha Pan na co dzień, poza pracą?
D.K.: Myślę, że nikogo to nie zdziwi, jeśli powiem: muzyki organowej, ale także symfonicznej, klawesynowej, fortepianowej… Ostatnio z lubością wsłuchuję się w dźwięki chorału gregoriańskiego. Stąd też chciałbym niektóre elementy
z łaciny wprowadzić do liturgii, co już zresztą rozpoczął Miłosz Firlej. Śpiewamy czasem po łacinie Ojcze nasz, a we
wtorki nawet i części stałe Mszy Świętej. Moim ulubionym kompozytorem jest francuski organista, Maurice Duruflé.
J.Ł.: A czy poza muzyką ma Pan jakieś hobby?
D.K.: W wolnym czasie lubię grać z bratem w bilard. Kiedyś bardziej interesowałem się sportem. W szkole podstawowej chciałem nawet zapisać się do klubu koszykarskiego lub do szkoły sportowej z kierunkiem: tenis stołowy.
J.Ł. Z ciekawości zapytam jeszcze: jak Pan znalazł się na Wzgórzu św. Wojciecha?
D.K.: Księdzu Proboszczowi polecił mnie Miłosz Firlej; to jego zasługa. Zadbałem o to, aby w poprzednich parafiach,
w których grałem, pojawili się moi następcy i rozpocząłem pracę w parafii św. Wojciecha.
J.Ł.: Nie żałuje Pan tej decyzji?
D.K.: Nie żałuję. Obok pięknej świątyni odnalazłem tutaj bowiem liturgię bez pośpiechu... Jest tu czas na ciszę, wspólny śpiew czy muzykę solową, są i zaangażowani parafianie, którym bardzo dziękuję, że czasem zostają, aby posłuchać
koncertów i oklaskami wyrazić to, co czują.
J.Ł.: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Kardynał Stefan Wyszyński

Gdy wam powiedzą, że jesteśmy u szczytu osiągnięć – nie wierzcie!

Kto myśli, że człowiekowi wystarczy sama prawda, wolność i sprawiedliwość, nie zna człowieka.

Śmiech i humor to „towar” bezcenny – głos Ojca Pio

Podczas kolędy ksiądz wręczył małemu chłopczykowi obrazek z wizerunkiem świętego. Mały obejrzał obrazek i pyta:
– Masz więcej? Ksiądz dał mu jeszcze cztery. Mały pooglądał wszystkie i pyta: – A z dinozaurami masz?
Dwóch Żydów zwiedza Watykan, podziwiają przepych i bogactwo. Jeden mówi: – Popatrz, a zaczynali od stajenki...

1 I Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, uroczystość;
Nowy Rok; Światowy Dzień Modlitw o Pokój
6 I Objawienie Pańskie, uroczystość

10 I Chrzest Pański, święto
25 I Nawrócenie św. Pawła Apostoła, święto

Pismo parafialne „Święty Wojciech”: miesięcznik, nakład 250 egz.
Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha 1, 61 -748 Poznań.
Redaguje zespół (w porządku alfabetycznym): Leszek Helak, Małgorzata Helak, Andrzej Karczmarczyk, Justyna Łopaczyk, ks. proboszcz Trojan
Marchwiak (opiekun redakcji), Bolesław Psuja (członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Parafialnej).
Druk: DRUKARNIA 365.PL, ul. 23 Lutego 16, 61-742 Poznań, tel. 500 208 533.
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i zastrzega sobie prawo do ich adiustacji. Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń.
Parafia nie czerpie żadnych korzyści materialnych z tytułu wydawania miesięcznika. Ofiary złożone na ogłoszenia i reklamy są przeznaczone na
pokrycie kosztów druku. Reklamy i ogłoszenia przyjmowane są w biurze parafialnym.
Pozwalamy sobie przypomnieć, że wysyłając określoną sumę na parafialne konto bankowe, można uzyskać podstawę do odliczenia od podatku za bieżący rok podatkowy.
W tytule wpłaty lub przelewu niezbędny jest dopisek: „darowizna na cele kultu religijnego” lub „darowizna na cele statutowe Kościoła katolickiego” albo „darowizna na Kościół”.

A n ia Cza ch o re k

K o c ie s p r awy
Rozdział V

Polowanie na Fistaszka
W naszym domu jest kanarek, który ma na imię Fistaszek. Chyba go nie lubię, choć wcale nie wiem dlaczego. Pewnego dnia postanowiłem, że go zjem. Koty łapią przecież ptaki. A ten i tak nie jest pewnie nikomu potrzebny, więc nikt
nie będzie się nad nim użalał. No, chyba że Karol, bo to w końcu jego ptak. Wziąłem w łapki paczkę rodzynek i zacząłem celować w kanarka.
– Co robisz? – zdenerwował się Fistaszek.
– Rzucam! – odpowiedziałem.
Przez jakiś czas Fistaszek popiskiwał. Był to jednak na tyle głośny pisk, że usłyszał go Karol, który właśnie czytał
komiks.
– Ty, wstrętne kocisko! Zostaw mojego biednego kanarka! Wiedziałem, że nie będzie z ciebie w domu żadnego pożytku – krzyczał. A później spokojnie powiedział do Fistaszka:
– Biedaku! To wstrętne kocisko chce cię upolować. Biedaku…
– Fiu, fiu… – zaśpiewał ptak. – Fiu, fiu! Fiu, fiu!
– Zobaczymy, kto zaśpiewa ostatni – burknąłem pod nosem i wyszedłem z pokoju. Do obiadu zastanawiałem się, jak
upolować Fistaszka.
A na obiad były ryby. Zbrzydły mi już! Gdyby w miseczce był kanarek, naprawdę bym się najadł. Ślinka mi leci na
myśl o Fistaszku… w sosie własnym. Mmm… Pycha! Hej, hej! Przecież sos mogę już przyrządzić, a Fistaszkiem zajmę
się później. Wziąłem więc moją miseczkę, wlałem do niej zawartość butelki z napisem: PEPSI, wrzuciłem rozsypane
landrynki i wymieszałem. Dodałem: cukier, sól, pieprz, trochę śniegu. Wszystkie te produkty, oprócz śniegu oczywiście, znalazłem w kuchni. I spróbowałem…
Muszę przyznać, że sos nie był smaczny, ale to pewnie dlatego, że nie był ugotowany. Wiedziałem, że muszę rozpalić
ognisko. A tu jak na złość patyki, które wcześniej przygotowałem, nie chciały się zapalić. Prawdziwy pech! Będę musiał jeść nieugotowanego kanarka w nieugotowanym sosie. Trudno, będzie trochę mniej smaczne, ale też dobre.
Teraz przyszedł czas, aby upolować Fistaszka. Zostawiłem miseczkę i poszedłem do pokoju.
– Fistaszku! – zawołałem. – Uszykuj się do bitwy. I radzę ci, uważaj, bo skończysz jak kanarek w sosie własnym!
– Fiu, fiu! – odpowiedział Fistaszek. – Nie boję się ciebie.
– Nie boisz się? – upewniłem się.
– Ani trochę.
– Ani taką maleńką troszunię?
– Ani!
– Ani odrobineczkę?
– Fiu, fiu… Coś ty?
– Ani pół odrobineczki?
– Ani! Ani!
– A chociażby ćwierć?
– Oszalałeś? – kanarkowi znudziła się ta rozmowa. –
Przecież jesteś zwykłym kotem! I do tego: pechowcem!
– Myślisz, że gdybyś urodził się trzynastego, to nie
byłbyś pechowcem? – odrzekłem.
– Wierzysz w pechową trzynaśtkę?
– Nie mówi się: trzynaśtkę, tylko: trzynastkę. A co to ma do rzeczy? – zapytałem.
– Więcej niż ci się wydaje!!! – z uśmiechem odpowiedział Fistaszek.
– Nie boję się ciebie – powiedziałem, rzucając kanarkowi patyk. – Walcz!
Nagle Fistaszek upuścił swój kij. Wziąłem go i miałem dwa.
– Oddaj, to moja broń! – oburzył się kanarek.
– No i co z tego? – zamiauczałem. – Jesteś bezbronny! Teraz na pewno wygram ten pojedynek.
Obok klatki Fistaszka leżał sznurek. Związałem nim kanarka i poszedłem po sos. Ale gdy wróciłem, ptaka nie było.
– Fistaszku? Gdzie się podziałeś? – zapytałem. – Gdzie jesteś?
– Fiu, fiu! Jestem tu! – powiedział kanarek.
Spojrzałem do góry.
– Aaa… Tu cię poniosło! Jak się tam dostałeś, odpowiadaj – krzyknąłem, strasznie niezadowolony.
– Jak, pytasz? Karol mnie uwolnił.
– Ach, Karol… – burknąłem. – No to sos się zmarnuje.
– Sos? Jaki sos? – dopytywał Fistaszek.
– Normalny. Składniki: pepsi, landrynki, śnieg, sól, pieprz i cukier –wymieniałem.
– No to ciesz się, że tego nie zjadłeś, bo normalnie byś się zatruł!!!
– Dobrze, że tak wyszło, w końcu może go polubię. Ale i tak cieszę się, że nie jestem kanarkiem, bo te ptaki są bardzo
dziwne!

Rozdział VI

Babcia Jadzia i Toby
Dzisiaj przyjechała do nas babcia Jadzia z psem, którego gdzieś chyba widziałem. Przed naszym domem zatrzymał się
niewielki czerwony garbus. Wysiadła z niego starsza pani. Miała siwe włosy, upięte w kok, duże czarne okulary, szary
sweter i czarną spódnicę. I w ogóle była bardzo babciowata.
– Babcia Jadzia przyjechała! Babcia! – wołały dzieci. – I Mikuś! Babcia i Mikuś!
– Och, dzień dobry, moje dzieci – przywitała się starsza pani. – Przywiozłam wam co nieco – powiedziała i podała
Marcie i Karolowi małą paczuszkę. – To dla was.
Chłopiec od razu otworzył. W środku była gra… Babcia zawsze przynosi takie rzeczy. Na przykład na urodziny Marta
dostała od babci książkę i mnóstwo słodyczy.
– Babciu, zagrasz z nami?
– Oczywiście, że zagram. Tylko najpierw muszę jeszcze coś zrobić…
I rzuciła mi piękną złotą piłeczkę. Bawiłem się nią bardzo długo. Później przyszedł Mikuś. Nie znam go… Hotdog też
chyba go nie zna, bo zapytał:
– Jak masz na imię?
– Mikuś. Tak nazwała mnie babcia Jadzia. Ale kiedyś miałem inaczej na imię…
– Jak? – zapytałem zaciekawiony.
– Toby.
– Toby… Słyszałem gdzieś to imię.
– A ty, Figlarzu, jak miałeś na imię zanim do nas przyszedłeś – zapytał mnie Hotdog.
– Miaukot, tak, Miaukot! Byłem Miaukotem!!! – odpowiedziałem.
– Słyszę! Przyznaj się szybko, zmyśliłeś to imię? – pytał dalej Hotdog.
– Nie, nie zmyślił – tu przyszedł mi z pomocą nasz nowy znajomy. Znałem kiedyś Miaukota, mieszkałem obok niego
w schronisku – przyznał się Mikuś.
– Hej! A ja mieszkałem obok Toby’ego – prawie krzyknąłem.
– A może miałeś brata Mrukota?
– Skąd wiesz? A ty byłeś w kojcu z takim ponurakiem Dogiem? – zapytałem.
– No! – odpowiedział Toby.
– Więc my się znamy – powiedziałem prawie równocześnie z Mikusiem.
Hotdog, patrząc na nas, zrobił bardzo dziwną minę, która rozśmieszyła Toby’ego i mnie.
– Ha, ha, ha…– śmiałem się z niego. – Po co robisz takie miny?
– Pobawmy się w robienie śmiesznych min – zaproponował Hotdog.
No i rozpoczęliśmy zabawę. Najlepszą minę zrobił Toby: miał wystawiony język (to u psów normalne), ruszał uszami
i nosem… Później bawiliśmy się w szukano. Szukałem pierwszy.
– Pięć, sześć, cztery, dwa, zero – liczyłem. Kotek, płotek, piesek, mucha, kto się nie schował, ten szuka! Odwróciłem
się i… coś szarego przemknęło mi przed oczami.
– Toby, widzę cię! – powiedziałem.
Ale to nie był Toby. To było coś szarego (a może granatowego). To coś nagle się zatrzymało. Znieruchomiałem. Było
prostokątne i miało wielką paszczę. Przestraszyłem się bardzo, a to coś zaświstało zupełnie jak wiatr. Wtedy przybiegli
Toby i Hotdog.
– Co się stało? – zapytali. – Nie bawisz się?
– Nie.
– Dlaczego?
– Bo tam, tam, widzicie? – pokazałem potwora.
Psy nie wiedziały, gdzie mają patrzeć. Dopiero Hotdog zorientował się, a on ma nosa do takich spraw, więc od razu
stwierdził:
– To na pewno duch Wielkiego Kota. Należał on do króla Egiptu, był czarny i potrafił czarować.
– No tak, ale nasz potwór jest granatowy.
– Nie znasz się na duchach – dodał Toby. – One zawsze zmieniają kolor!
– Tak czy inaczej, musimy znaleźć tego ducha – powiedział Hotdog. – Przecież chyba w niego nie wierzycie, prawda?
– No nie… – odparł, trochę ze strachem, Toby.
Poszliśmy więc. Ducha nigdzie nie było, ale była babcia Jadzia. Gdybym umiał mówić, zapytałbym: „Babciu, widziałaś takiego potwora? Bo Hotdog chce go złapać, ale ja i Mikuś boimy się”. Musiałbym powiedzieć: Mikuś, bo babcia nie
wie, kto jest Toby. Lecz mówić nie umiem, więc spojrzałem tylko błagalnie na babcię. Nie zrozumiała mnie, bo rzucała
jedynie piłeczkę…
– Chodź już! – poganiał mnie Hotdog. – Musimy przecież złapać potwora.
Moim zdaniem (Toby myślał tak jak ja) wcale nie było to konieczne, ale trudno: jak trzeba, to trzeba.
I udało się! Po jakimś czasie znaleźliśmy potwora. A wiecie czym on był? Torebką babci Jadzi!!!

