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Ropucha
 .  

Studnia była głęboka i na długim sznurze musiano spuszczać wiadro, aby dosięgło wody;
ciężko też było pełne wyciągnąć do góry i ręka zabolała, zanim stanęło na zrębie. Wo-
da w studni była chłodna, a przezroczysta, ak kryształ, ale słońce w e zwierciadle nie
przeglądało się nigdy; żaden promyk nie dosięgał do dna studni, choć zaglądał do środka
ciekawie, poǳiwia ąc zielony mech i wodorosty, którymi porastały kamienne e ściany.

W studni mieszkała z dawna cała roǳina ropuch. Dostały się tu przed laty przypad-
kiem, ǳięki babce, która przy echała w wiadrze i nie miały zamiaru powracać na ziemię.
Zielone żabki, które eszcze dawnie założyły tuta swo e państwo, gościnnie powitały
przybyszów, uznały w nich krewnych i nazwały ich gośćmi. Ale goście osiedlili się a-
koś na dobre utrzymu ąc, że nie tak łatwo o przy emnie sze mieszkanie na świecie, że
tuta ma ą zupełną swobodę, mogąc przebywać z równym bezpieczeństwem i w woǳie
i na ląǳie. Lądem nazywały one wilgotne i porosłe mchem kamienie, stanowiące ściany
studni.

Razu ednego babka ich, stara ropucha, dostała się przypadkiem wraz z wodą do wia-
dra. Nie wieǳiała, co począć, kiedy ciągnięto ą w górę. Nagle oślepia ący blask słońca
pozbawił ą prawie wzroku, uczuła ból w oczach, a więc przerażona wyskoczyła z wiadra,
uderzyła o kamień i z wielkim pluskiem i hałasem wpadła znowu do wody. Przez trzy dni
po tym wypadku leżała chora na ból krzyża, ale przyszła do siebie i oǳyskała zdrowie.

Rozumie się, że niewiele mogła ona opowieǳieć wnukom o te podróży i o niezna-
nym świecie, który się rozpoczynał poza studnią, to wieǳiała ednakże, czego się domy-
ślały zresztą wszystkie żaby, że świat inny istnie e tam na górze. Mogłaby ona coś o nim
powieǳieć, gdyby naprawdę chciała, ale nie lubiła mówić i nawet na pytania zwykle
odpowiadała milczeniem.

— Gruba, niezgrabna, brzydka — mówiły o nie żabki zielone z niechęcią — z pew-
nością i e ǳieci będą kiedyś takie.

— Być może — odpowieǳiała urażona ropucha, lecz w głowie edne w nas mieści się
kle not niezmierne ceny, może w mo e własne . A z was żadna nie posiada nic takiego.

Żabki zielone szeroko otworzyły oczy, słucha ąc o drogocennym kle nocie, ale spo-
strzegłszy, że młode ropuchy patrzą na nie z wielką dumą, wykrzywiły się pogardliwie
i umknęły w głąb studni.

Ropuszęta tymczasem kiwały głowami i wyciągały tylne nogi na znak zadowolenia;
każde myślało, że zapewne ono ma w głowie drogi kle not i postanawiało barǳo ostrożnie
obchoǳić się ze swo ą osobą.

Przez kilka dni zaledwie ośmielały się skakać, a karki tak im zesztywniały od prostego
trzymania głowy, że długo znieść tego nie mogły. Otoczyły więc babkę i zaczęły pytać: co
to est kle not? dlaczego tak drogi? i dlaczego dumne być z niego powinny?

— Kle not — odparła babka — est to coś tak wspaniałego, że się wcale opisać nie
da. — Temu, kto go posiada, sprawia rozkosz niewymowną, w innych zaś buǳi zazdrość.
Zresztą nie pyta cie mnie więce , bo nie uż nie odpowiem.

— To uż wiem teraz, że a nie mam w głowie kle notu — zawołała na młodsza i na -
brzydsza z ropuch, tak szkaradna, że trudno było patrzeć na nią. Skąd by się we mnie
wzięła rzecz tak droga? A eżeli w innych ma to buǳić zazdrość, to mnie by nie cie-
szyło. Nie chcę żadnego kle notu, wolałabym wydostać się tam, na brzeg studni i świat
zobaczyć. To musi być coś cudownego!
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— Zostań, gǳie esteś, kiedy ci tu dobrze — odrzekła stara — tu przyna mnie
znasz wszystko i nie potrzebu esz się niczego obawiać. Uważa tylko, żeby wiadro cię nie
potrąciło, bo mogłoby cię zabić, a gdyby cię przypadkiem zaczerpnęli z wodą, pilnu się
dobrze, żebyś nie wypadła. Nie każdy umie tak, ak a, zręcznie wyskoczyć, a złamać nogę
niewielka przy emność.

— Kwak, kwak! — potwierǳiła mała ropucha, co znaczyło w e ęzyku: — Ach,
ach, mo a babciu!

Z każdym dniem ednak goręce pragnęła wydostać się na górę; tęsknota do asnego,
nieznanego świata, który olśniewa blaskiem — ak mówiła babka — wzrastała w nie
coǳiennie, snu ą pozbawiała, nie dawała spoko u. Toteż gdy dnia pewnego pełne wody
wiadro zatrzymało się na minutę przy kamieniu, gǳie żabka rozmyślała, sieǳąc na mchu
zielonym, nie zawahała się ani sekundy i wskoczyła do wody. Nie miała nawet czasu za-
stanowić się nad tym, co zrobiła, gdy olśnił ą blask wielki i ednocześnie prawie wyleciała
z wiadra na wilgotną ziemię.

— T, cóż za potwór! — zawołał parobek, który wylewał wodę.
I kopnął ropuchę butem z drewnianą podeszwą tak mocno, że ogłuszona upadła o kil-

ka kroków, mięǳy gęste pokrzywy.
Kiedy przyszła do siebie, u rzała dokoła las cienkich łodyg i zielonych liści, przez które

przeǳierały się plamki złociste. I zrobiło e się tak miło, ak luǳiom, kiedy w cienistym
lesie wiǳą złote słońce, prześwieca ące przez gęstwinę liści.

— O, tu ładnie , niż w studni! — zawołała zachwycona — tuta chciałabym przebyć
całe życie.

I położyła się na mokre ziemi, pod liśćmi pokrzywy. Tak przeleżała goǳinę, dwie
prawie. Ale ciekawość znowu buǳić się zaczęła.

— Co też tam dale być może? — myślała. — Kiedy aż tuta doszłam, muszę spró-
bować eszcze za ść i trochę dale . Czemuż bym nie miała poznać całego świata?

I posuwa ąc się szybko, ak mogła, doszła do drogi.
Oblało ą słońce gorące, asne, kurz obsypał całą, kiedy na drugą stronę w poprzek

przechoǳiła.
— Tuta to prawǳiwie sucho — rzekła do siebie. — Strasznie sucho. Aż dusi!
Przedostała się wreszcie na drugą stronę drogi, gǳie był rów dość wilgotny i głęboki.

Nad rowem rosły niezapomina ki, spire e, białe ciernie, a na płocie pięły się ǳikie powo e,
osypane bladoróżowymi kwiatami. Motyl zleciał z kwiatka i usiadł na drugim. Ropucha
myślała, że to kwiat oderwał się od łodygi i wzleciał do góry, aby z wysoka lepie świat
obe rzeć. To wydawało e się całkiem naturalne.

— O, gdybym a tak unosić się mogła! — pomyślała z zazdrością. — Kwak, co za
wspaniałości! Jakże ten świat piękny.

Osiem dni szczęśliwych przebyła ropucha w rozkosznym rowie, gǳie nie brakowało
żywności ani wygód. ǲiewiątego dnia ednak powieǳiała sobie: — Pó dźmy dale . —
Wprawǳie — czyż mogła znaleźć coś na świecie pięknie szego i wspanialszego? Cze-
góż e tu brakowało? Chyba towarzyszki, choćby zielone żabki. Właśnie ostatnie nocy
wydawało e się, że wiatr przynosi dobrze znane głosy, zwiastu ące bliskość krewniaków.

— Co to za życie! — rozmyślała sobie. — Wydostać się ze studni, odpocząć w po-
krzywach, przebyć taką suchą i palącą drogę, wreszcie ten rów wspaniały! Ale to nie dosyć.
Dale , naprzód! Muszę odnaleźć ropuchy, albo zielone żabki; sama natura wystarczyć nie
może, każdy potrzebu e towarzystwa!

I wyruszyła dale .
Przez łąkę doszła do dużego stawu, zarosłego trzciną i zaczęła przechaǳać się dookoła.
Inne żabki zauważyły ą wkrótce.
— ǲień dobry. Jak się tu pani podoba? Przepraszam, może panu? Zresztą to wszystko

edno, każdy gość mile est u nas witany.
Zaprosiły ą zaraz na wieczorny koncert w domowym kółku. Amatorskie siły, wiele

zapału, na drobiazgi trzeba być wyrozumiałym. Co się tyczy przy ęcia: staw pełen czyste
wody i co sobie kto zna ǳie. Jak w domu, bez ceremonii.

I znowu zabawiła ropucha dni kilka, w przy emnym towarzystwie. Po czym zapragnęła
iść dale . Czuła ǳiwną tęsknotę do czegoś lepszego a nieznanego.

— W drogę! — rzekła sobie.
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Tyle rzeczy miała eszcze do poznania! Nad nią świeciły gwiazdy ak złote iskierki,
księżyc i słońce wypływały na niebiosa, posuwały się wyże , wysoko i zniżały na powrót.

— Kto wie, czy a i teraz nie estem w studni — myślała żaba — prawda, większe
i pięknie sze , ale zawsze głębokie . Chciałabym się znowu wydostać tam, na górę! Och,
ak tego pragnę! Jaka tęsknota pociąga mnie; dale , wyże , bez końca!

Spo rzała na błyszczący, asny księżyc w pełni i pomyślała znowu:
— A może to est wiadro, które się spuszcza na dół? Gdybym w nie skoczyć mogła,

gǳie by mnie wyniosło? A może słońce est tym wielkim wiadrem?
Takie błyszczące i takie ogromne! Tam mogłybyśmy pomieścić się wszystkie. Trzeba

tylko nie ominąć sposobności i uważać. Trudno to dosyć, bo oślepia blaskiem, ale kto
chce coś poznać…

O tak mi w głowie coś świeci chwilami! Jaśnie niż kle not, o którym mówiła nam
babka. Tego nie mam z pewnością, ale co mi po nim? Nie rozumiem, aką rozkosz sprawiać
może. Ach, i nie myślę o nim wcale. Dale , dale w drogę, do szczęścia, do światła! Czu ę
w sobie wielką wiarę, chociaż i obawę razem. Co mnie znów czeka? Byle naprzód, prosto!

Posuwa ąc się z wolna, ak każda ropucha, nasza zna oma znalazła się wreszcie na dro-
ǳe, wzdłuż które po obu stronach ciągnęły się luǳkie mieszkania, otoczone kwiatowymi
i warzywnymi ogródkami. Zatrzymała się na grządce kapusty, aby odpocząć trochę.

— Co tu stworzeń na świecie, których nie znałam dotąd! — mówiła sobie — i aki
ten świat niezmierzony! A aki piękny! Nie powinien tylko sieǳieć wciąż na ednym
mie scu, kto chce go poznać. Jak tu zielono! — dodała wesoło, rozgląda ąc się po główkach
kapusty.

— Wiem o tym — odpowieǳiała gąsienica, sieǳąca na młode główce. — Mó liść
est tu na większy, zasłania pół świata, ale mnie to nic nie szkoǳi.

— Ko, ko, ko! — zagdakały kury, zbliża ąc się do grzędy i obchoǳąc ą wkoło. Kogut
szedł na czele, a że wzrok miał doskonały, z daleka u rzał grubą gąsienicę na pomarsz-
czonym liściu i ǳiobnął ą zaraz tak mocno, że upadła na ziemię i wiła się z bólu. Kogut
spo rzał na nią na przód ednym okiem, następnie drugiem, gdyż nie wieǳiał, co to ma
znaczyć i co może wyniknąć z takiego kręcenia.

— To mimowolnie — pomyślał na koniec i podniósł głowę, aby ą ǳiobnąć raz drugi
Przestraszona ropucha pośpieszyła biedaczce na pomoc i znalazła się nagle przed ǳiobem
koguta.

— A to co? — rzekł ptak zǳiwiony. Cóż za potwór? Nęǳne stworzenie ma widać
obrońców!

I odwrócił się pogardliwie.
— Nie ma się o co dobĳać — dodał eszcze, odchoǳąc. — Zielony akiś okruch.

A kręci się… eszcze by mnie w gardle drapało.
Tak mądre zdanie przekonało od razu wszystkie kury i żadna nie spo rzała nawet na

gąsienicę, oddala ąc się w stronę przeciwną.
— A to się wykręciłam! — zaśmiał się zielony robak. — Nigdy w niebezpieczeństwie

nie trzeba tracić przytomności. Wieǳiałam, że ich odstraszyć potrafię.
Z zadowoleniem spo rzała na żabę, ale zaraz westchnęła.
— Cały kłopot, że teraz trudno bęǳie znowu na liść się dostać. Ha, cóż robić! I z tym

przecież dam sobie akoś radę. Nie od parady mam głowę na karku. Ale gǳież on się
poǳiał?

— Tu est — rzekła ropucha, ze współczuciem patrząca na słabe maleństwo. — Bar-
ǳo mi przy emnie, że mo ą brzydotą dopomogłam pani w te bieǳie. Kogut widocznie
przestraszył się mo e osoby.

— Cóż to ma znaczyć? — spytała dumnie gąsienica. — Sama się obroniłam od koguta
i pomocy od nikogo nie potrzebowałam. Ale esteś rzeczywiście tak szkaradna, że niemiło
patrzeć na ciebie. Proszę cię więc, ode dź stąd i zostaw mnie w spoko u. Oto mó liść.
Zaraz się na niego dostanę. Dobrze mówi przysłowie, że na lepie w domu. Każdemu
na przy emnie u siebie. Ale muszę we ść trochę wyże .

— O, tak, wyże ! — powtórzyła z westchnieniem ropucha — Każdy chce wyże . I ona
czu e to wielkie pragnienie, tę tęsknotę, która mnie naprzód popycha. Tylko biedaczka
w złym ǳisia humorze. I nie można się ǳiwić: taki przestrach! Wszyscy dążymy naprzód,
wyże , wyże !…

   Ropucha 



I starała się podnieść głowę tak wysoko, ak pozwalała na to krótka, sztywna szy a.
Na dachu chaty w gnieźǳie zaklekotał bocian, potem zaklekotała pani bocianowa.

Żaba wypukłe oczy zwróciła w tę stronę.
— Ach, ci dopiero wysoko mieszka ą! — zawołała z zachwytem. — Kto by się tam

mógł dostać!
Na podwórzu przed chatą stało dwóch studentów. Jeden z nich był poetą, drugi

przyrodnikiem, eden pięknymi słowy opisywał wszystko, co wzrusza, cieszy, boli lub
zachwyca — drugi we wszystkim szukał początku i prawdy. Oba byli dobrzy i poczciwi
chłopcy, chociaż na każdą rzecz zapatrywali się odmiennie.

— Patrz no, aka ropucha — rzeki nagle przyrodnik — pyszny egzemplarz! Mam
wielką ochotę włożyć ą do spirytusu.

— Masz uż dwie przecież w spirytusie — odparł poeta — pozwólże te oddychać
eszcze czystym powietrzem i cieszyć się, że ży e.

— Kiedy taka brzydka. Prawǳiwy okaz.
— Zna ǳiesz więce takich. Gdybyś wieǳiał przyna mnie , że zna ǳiesz w e głowie

ten bezcenny kle not, no, kto wie, czy wtedy sam bym ci nie doraǳił otworzyć e czaszkę.
— Kle not! Ach, ty poeto! Zawsze wolisz baśnie od nauki i prawdy.
— Nie — odparł poeta — prawda est piękna, więc ą kochać muszę, ale sam powieǳ,

czyż to nie piękne podanie, że ropucha, ten na brzydszy z naszych płazów, często ma
w głowie kle not niezmierne wartości? W podaniach ludu nieraz kry e się myśl wielka
i poetyczna. Czyż i luǳie tacy, ak np. Ezop, nie mieli…

Żaba nie słuchała więce , nie rozumiała te mądre rozmowy; poskoczyła dale , nie
wieǳąc nawet, że szczęśliwie uniknęła śmierci w spirytusie, i zastanowiła się nad ednym
słówkiem, które ą uderzyło.

— I ci mówili także o kle nocie — rzekła do siebie — babka wie to dobrze i zna wiele
rzeczy. Barǳo est mądra. Szkoda, że nic mówić nie chce. A co do mnie, cieszę się, że
nie posiadam tego skarbu w głowie, bo mógłby mnie tylko narazić na nieprzy emności.

W bocianim gnieźǳie bocian przemawiał do ǳieci, które ciekawie z góry przypa-
trywały się studentom.

— To są luǳie, na mądrze sze na świecie stworzenia. Wiele rzeczy umie ą, chociaż
— rozważywszy, co umie ą bociany, można się przekonać, że w nie ednym ich przewyż-
szamy. Mowa na przykład. Barǳo są z nie dumni, patrzcie tylko, ak prędko rusza ą
ustami. A ednak — moim zdaniem, co wart taki ęzyk, którego o ǳień drogi uż nikt
nie rozumie? Bocian rozmówi się wszęǳie z bocianem; na północy, w Egipcie na połu-
dniu, w zimnych i ciepłych kra ach, wszęǳie ednakowo wypowiadamy swo e myśli. To
est ęzyk!

I latać luǳie nie mogą w powietrzu, ak my, bociany. Wprawǳie urząǳili sobie
akieś linie i drogi, po których z szybkością mogą przenosić się z mie sca, na mie sce, ale
— po pierwsze, co to za wygoda i co za porównanie z naszym lotem? A po wtóre —
ileż wiǳiałem wypadków, roztrzaskanych pociągów, pozabĳanych luǳi! Brr! Aż mnie
mrowie po ǳiobie przechoǳi. Zresztą świat bez luǳi mógłby się obe ść zupełnie. My
nie odczulibyśmy wcale tego braku. Byle tylko zostały żaby i robaki.

— To mi mowa! — rzekła ropucha, która wysłuchała, e z wielkim poǳiwem od
początku do końca. — Bocian est na mądrze szą istotą na świecie. A ak wysoko miesz-
ka. Nikogo eszcze tak wysoko nie wiǳiałam. I pływać może w powietrzu! — zawołała
zdumiona, wiǳąc, ak wzniósł się z gniazda z rozpostartymi skrzydłami.

Tymczasem w gnieźǳie pani bocianowa zaczęła opowiadać ǳieciom o Egipcie, gǳie
się miały udać na zimę. Mówiła im o długie , dalekie podróży, o rzece, która kra cały
zalewa i zostawia muł niezrównany, pełen przewybornego pokarmu. Ropucha słuchała
z wielką ciekawością tych opowieści nowych, a zachwyca ących.

— Muszę się dostać do Egiptu — pomyślała. — Muszę poznać ten kra cudowny!
Tyle rzeczy na świecie est eszcze do poznania! Żeby mię tylko bocian zechciał zabrać. Tak
bym mu była wǳięczna. Ach, wiem, że się dostanę w ten lub inny sposób, bo wszystko
mi akoś wieǳie się na świecie. Wierzę teraz, że wszystko tuta zrobić można, eśli się
szczerze pragnie, ak a, całym sercem. O, wolę to pragnienie mo e nieskończone, które
mi rozkosz sprawia, niż na droższy kle not.
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Nie domyślała się, że to pragnienie, które ą wiecznie naprzód i wyże pociąga, że ta
tęsknota do rzeczy nieznanych, wielkich i pięknych, est właśnie kle notem, który aśniał
w e głowie blaskiem siły i radości.

Nagle tuż obok siebie u rzała bociana, który otworzył ǳiób, aby ą porwać.
Więc marzenie spełnione!
ǲiób zamknął się mocno, wiatr zaświszczał w uszach, ból przeniknął ciało, ale leciała

w górę, może do Egiptu, wyże i wyże !
Z oczu e trysnęły promienie iskier, a z paszczy szerokie wyrwał się krótki okrzyk:
— Kwak… ach!
I ropucha nie żyła. Z ciała uleciało życie, z oczu trysnęły iskry. Gǳież są teraz?
Zabrały e promienie słoneczne, zabrały drogi kle not z głowy ropuchy. I dokąd go

zaniosły?
Pyta o to poety. On eden tylko wiǳi i rozumie te ta emnice, on ci odpowieǳieć

może. On ci odpowie w baśni. A wiesz, co odpowie?
— Szuka go w słońcu!
Szuka , choć blask cię olśniewa. Nie wszystko wiǳieć możemy oczyma ciała nasze-
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