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Myszlicielka

To była piękna, zielona okolica. Łąka z kwiata-

mi, sady i las. A nad wszystkim górowała ogrom-

na, stara lipa, która przeżyła już wiele wiosen. 

I wciąż, rok po roku, obsypywała się lipowym 

kwieciem, które zapraszało liczne pszczoły na 

smaczny poczęstunek. Nietrudno się domyślić, 
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przez jej współlokatorów. Była trzecim co do 

starszeństwa dzieckiem spośród dziesięciorga 

rodzeństwa. Miała szarobrązowe futerko z ciem-

nym paskiem biegnącym wzdłuż pleców, oczka 

czarne jak koraliki, spore uszy, chwytne łapki 

i giętki, długi ogon. Słowem – nie różniła się 

że gdy to następowało, z głębi gałęzi rozbrzmie-

wało przyjemne, ale głośne brzęczenie. Dla wie-

lu była to prawdziwa uczta dla uszu, lecz nie 

dla małej mieszkanki norki ukrytej wśród li-

powych korzeni.

Jeśli ktoś się dobrze przyjrzał, to u stóp drze-

wa mógł zauważyć mały otwór, który prowadził 

do sieci rozległych korytarzy, ukrytych głęboko 

pod ziemią. A zamieszkiwała je rodzina myszek 

polnych. Całkiem spora rodzina, bo oprócz 

dziadków, rodziców i  oczywiście gromadki 

dzieci byli tam również wujkowie, ciocie i licz-

ne kuzynostwo. I chociaż to w gałęziach lipy 

brzęczały pszczoły, a nie tu, pod ziemią, z pew-

nością można powiedzieć, że w mysim miesz-

kanku było gwarno jak w ulu.

Wśród lipowych korzeni mieszkała też pew-

na mała myszka, która – tak samo jak brzę-

czenia pszczół – nie lubiła hałasu robionego 
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Lubiła przyglądać się cieniom padającym na 

ziemię i wodzie przepływającej w strumyku 

albo przesypywać ziarenka piasku z łapki na 

łapkę. I dlatego przylgnął do niej przydomek 

Myszlicielka. Z boku bowiem wyglądało to 

tak, jakby myszka ciągle o czymś rozmyślała, 

choć tak naprawdę jej głowę zaprzątało tylko 

to, co widzi i jak to wygląda. Myślami była tu 

i  teraz, a nie w żadnych obłokach. Ale nikt 

o tym nie wiedział, bo nigdy nie pokazywała 

nikomu, co obserwuje. Sprawę utrudniał też 

fakt, że w przeciwieństwie do innych myszek 

nie potrafiła mówić, więc nikt nie miał pojęcia, 

co się działo w główce tego małego zwierzątka.

Długie godziny spędzała w mysiej spiżarni. 

Nikt jej tam nie przeszkadzał, a poza tym robi-

ła coś, co sprawiało jej ogromną przyjemność: 

szeregowała, ustawiała w rzędach i przeglądała 

wszystkie ziarenka i orzeszki, które tam były. 

niczym od pozo-

stałych myszek. 

Ale jeśli ktoś po-

święciłby jej trochę 

więcej czasu – cały dzień 

albo i dłużej – dostrzegłby, że było jednak coś, 

co wyróżniało ją na tle mysiego towarzystwa – 

jej zachowanie. 

Myszki to z natury ruchliwe, płochliwe, pisz-

czące, ale bardzo, ale to bardzo towarzyskie 

zwierzątka. Uwielbiają spotykać się z rówieśni-

kami, kołysać na ogonach zaczepionych o ga-

łęzie, bawić się w berka na łące albo w chowa-

nego w swoich podziemnych norkach. Nasza 

mała bohaterka była z kolei spokojna i cicha. 
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Rodzina bardzo cieszyła się z tego powodu. 

Dzięki myszce w spiżarni panował zawsze po-

rządek, a przejrzałe owoce nie marnowały się. 

Myszlicielka traktowała to jak przyjemną zaba-

wę, która dodatkowo przynosiła korzyści całej 

mysiej społeczności.

Myszka bardzo lubiła ciszę. Dlatego gdy nad-

chodził lipiec i lipa, w której korzeniach znajdo-

wało sie mysie mieszkanie, zakwitała i zwabiała 

całe roje pszczół, Myszlicielka z trudem wytrzy-

mywała w swojej norce. Brzęczenie tych małych 

owadów było dla niej nieznośne. Myszki mają 

duże uszy i wspaniały słuch, co sprawiało, że ha-

łas dokuczał naszej bohaterce jeszcze bardziej. 

A teraz akurat był lipiec, czyli czas, kiedy lipa 

kwitła z największą intensywnością! 

Myszlicielka jeszcze spała, ale już powoli do-

latywał do niej ten okropny dźwięk. Powodo-

wał gęsią skórkę i uczucie wiercenia w uszach. 
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brzegiem strumyka, gdzie woda płynęła spokoj-

nie, a nie tak jak dalej, gdzie szybko pluskała, 

obijała się o kamienie i nieprzyjemnie szumia-

ła. Tutaj panowała cisza i nie istniało ryzyko, że 

krople wody ochlapią myszkę. Mokre futerko 

powodowało u niej duży dyskomfort.

Nad strumykiem rósł niewielki dąb. Przebi-

jające się przez jego gałęzie promienie słońca 

dawały piękny pokaz ru-

chliwych cieni. I cho-

ciaż cienie wyglą-

dały o każdej 

porze dnia ina-

czej i zmieniały 

się wraz z porami 

roku, to zmia-

ny te następowa-

ły spokoj-

nie. Dzień 

Obudziła się i rozejrzała po norce, którą dzie-

liła z rodzeństwem. Wszyscy pogrążeni byli 

we śnie, ale ona dłużej nie mogła wytrzymać. 

Pszczoły powoli zlatywały się do lipy i z mi-

nuty na minutę robiło się coraz głośniej. Wie-

działa, że musi szybko odejść jak najdalej od 

drzewa, bo inaczej ten dźwięk ją sparaliżuje. 

Opuściła więc szybko norkę, pokonując liczne 

korytarze, i wypadła na łąkę. Nie oglądając się 

za siebie, biegła, ile sił w łapkach. Nie przejmo-

wała się tym, że rodzice będą się o nią martwić. 

Po przebudzeniu bez trudu domyślą się, gdzie 

przebywa ich mała córeczka. Wszyscy dobrze 

znali jej zwyczaje, co nie oznaczało, że się o nią 

nie bali. 

Myszka w tym całym hałaśliwym świecie zna-

lazła swoją przystań. Bezpieczne miejsce, gdzie 

się uspokajała i gdzie czuła się dobrze. Była tu 

po prostu szczęśliwa. Znajdowało się ono nad 


