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Bąk i piłka
 .  
Bąk i piłka leżały w pudełku drewnianym z innymi zabawkami. Bąk rzekł do piłki:
— Czy nie zechciałabyś się ze mną ożenić, ponieważ i tak mieszkamy razem w tym
pudełku?
Ale piłka, która była obszyta saﬁanem, nie raczyła mu nawet odpowieǳieć.
Naza utrz chłopczyk, właściciel zabawek, obe rzał zepsutego trochę bąka, usiadł na
ziemi, wy ął pudełko z farbami, pomalował go na żółto i czerwono, umocował lepie
sztyfcik mosiężny pośrodku i bąk błyszczał ak złoto, kiedy go nakręcił i puścił na podłoǳe.
— Spo rzy na mnie — rzekł bąk do piłki. — Czy wiǳisz, ak wspaniale wyglądam?
Cóż ty na to? Może byśmy się ǳiś ożenili, albo choć zaręczyli? Pomyśl, czy można dobrać lepszą parę: ty skaczesz a a tańczę. Jesteśmy dla siebie stworzeni i szczęśliwszych
małżonków nie zna ǳiesz na całym świecie.
— Tak myślisz? — odpowieǳiała dumnie piłka. — A czy wiesz, do kogo mówisz?
Zrobiono mnie z saﬁanowych pantoﬂi pana radcy. Takich miałam roǳiców! A wewnątrz
mam korek hiszpański!
— A mó krążek est mahoniowy — odparł bąk — i sam burmistrz mnie wytoczył na
swo e amatorskie tokarni. Nie dotknęła mnie ręka rzemieślnika, pochoǳę z na lepszego
domu w całym mieście.
— Czy ci tylko można wierzyć? — zauważyła piłka waha ąco.
— Boda by mi pękł sznurek! Boda bym się więce nie ruszył z tego mie sca, eżeli
kłamię!
— Pięknie umiesz się bronić — rzekła piłka — ale nie mogę. Doprawdy, nie mogę. Jestem prawie zaręczona z askółką. Ile razy podlecę w ogroǳie w powietrze, zawsze
wysuwa małą główkę z gniazdka i pyta: — Czy się zgaǳasz? — Zgoǳiłam się w głębi hiszpańskiego korka i uważam to za dane słowo. Więc wiǳisz, że nie mogę. Ale ci
przyrzekam zawsze pamiętać o tobie.
— Wiele mi z tego przy ǳie! — mruknął bąk urażony i odtąd uż z sobą nie rozmawiali.
Pewnego dnia chłopczyk wziął piłkę z pudełka. Bąk wiǳiał, ak wysoko wzleciała
w powietrze, ak ptak prawǳiwy; w końcu zniknęła mu z oczu gǳieś w górze. Potem
spadła na dół, a ile razy dotknęła ziemi, wzlatywała znowu, nie wiadomo, czy z tęsknoty
do askółki, czy dlatego, że miała korek hiszpański wewnątrz.
ǲiewiąty raz ednakże podrzucona, piłka wzleciała niezmiernie wysoko i uż nie wróciła. Chłopczyk szukał e długo, nareszcie zaprzestał.
— Wiem a dobrze, gǳie ona! — szepnął bąk z westchnieniem. Dostała się na pewno
do gniazda askółki, pobrali się i są szczęśliwi.
Im więce myślał o tym, tym więce żałował, że stracił piłkę, którą kochał coraz barǳie . Kochał właśnie dlatego, że e dostać nie mógł. Pogarǳiła nim, taka lekka, taka
piękna, z saﬁanowych pantoﬂi pana radcy.
Zdrów był ednak z tą miłością i kręcił się szybko, ile razy puszczono go na mocnym
sznurku; tylko piłka w marzeniach wydawała mu się coraz pięknie sza.
Kilka lat upłynęło mu w takie tęsknocie — zestarzał się. Wtedy pozłocono mu krążek,
i był znowu tak piękny, że trudno sobie wyobrazić. Tańczył wybornie, brzęczał głośno
i wesoło. Wszyscy go poǳiwiali.
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Lecz raz sznurek się zerwał, bąk podskoczył w górę — i zniknął.
Szukano go dokoła, zaglądano nawet do piwnicy — nadaremnie.
Gǳież się schował?
Nikt nie zgadł, że wpadł do śmietnika, gǳie leżał mięǳy głąbami kapusty i starym
gruzem, który wyrzucono z rynny.
— No, pięknie się ubrałem! — mruknął z niezadowoleniem. — Leżeć pomięǳy
podobną hołotą! Za parę dni będę wyglądał, ak ona. Obedrą ze mnie złoto… Straszne
rzeczy!
To mówiąc, spo rzał zezem na głąb kapuściany z szeroką szczerbą w boku i na akiś
ǳiwny, kulisty przedmiot, przypomina ący zwiędłe, przegniłe abłko. Ale nie było to
abłko, tylko stara piłka, która przez długi czas leżała w rynnie, skurczyła się i zgniła od
wilgoci.
— ǲięki Bogu, że przecież est tu ktoś, z kim można porozmawiać przyzwoicie —
rzekła piłka, przy aźnie patrząc na złocony krążek. — Jestem właściwie zrobiona z saﬁanu, piękne rączki mnie szyły: wewnątrz mam hiszpański korek, choć to ǳiś trudno
poznać. Byłam niegdyś prawie zaręczona z askółką, ale wpadłam do rynny i przez pięć
lat cierpiałam tam okropne męki. Pięć lat dla młode piłki to barǳo długi czas.
Bąk nic nie odpowieǳiał. Leżał teraz cichuteńko i myślał o swo e miłości. Tak, nie
mógł wątpić — to ona, ta sama, ego ukochana piłka! Ale któż by ą poznał ǳisia ?
Wtem służąca ze śmieciami przyszła do śmietnika i spostrzegła złocony krążek.
— Bąk, bąk się znalazł! — zawołała głośno i wy ęła go spośród niewłaściwego otoczenia.
Na piłkę nie zwróciła na mnie sze uwagi, a co gorsza, bąk wierny przestał odtąd myśleć o nie i nie wspominał nigdy o swo e miłości. Trudno być stałym, eśli ukochana
przeleży pięć lat w rynnie i cierpi tam okropne męki. A do spotkania w śmietniku lepie
się nie przyznawać.

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bak-i-pilka
Tekst opracowany na podstawie: Hans Christian Andersen, Baśnie, tłum. Cecylia Niewiadomska, wyd. ,
Gebethner i Wolﬀ, Kraków 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Sylwia Hornowska.
Okładka na podstawie: Daniel Flück@Flickr, CC BY .
ISBN ----
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

   Bąk i piłka



Miłość

Miłość

