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Czas na herbatę





ROZDZIAŁ 1 
Czy marzyłeś kiedykolwiek o tym, aby zmieniać świat? 

Siedząc w kawiarni, słyszę wiele rozmów o problemach świata. O ludziach 

bezdomnych, głodnych, bez przyjaciół czy rodziny. Słyszę historie o płonących 

lasach, opowieści o wojnach, które rozdzierają całe kraje.

Chcę coś zmienić. Chcę, żeby było lepiej. 

Jestem Jeżem i mieszkam w tej Kawiarni. Dzień w dzień kładą mnie na tacy i 

zanoszą wielu, wielu różnym ludziom, których rozmów słucham. Moim zadaniem 

jest dotrzymywanie im towarzystwa i wspieranie ich w rozmyślaniach. 

Ludzie, zwłaszcza dorośli, czasami nie są zbyt dobrzy w wierze w tego rodzaju 

rzeczy. Nie widzą prawdziwego mnie. Większość z nich nigdy się nie dowie, że 

potrafię myśleć i mówić. Uważają mnie za zwykłą herbacianą figurkę, a w Świecie 

Ludzi gliniane zwierzaki nie potrafią mówić.

Właściwie nie można ich winić za to, że nie wierzą — ja też trochę taki byłem. 

Przez długi czas myślałem, że Kawiarnia — ze swoimi krzesłami, stołami i ludźmi 

— to cały świat. Ale im dłużej słuchałem, tym mniej miało to dla mnie sensu, aż 

wreszcie zdałem sobie sprawę, że ta moja Kawiarnia to tylko malutka cząstka 

świata. W rzeczywistości świat jest o wiele większy, niż byłbym w stanie sobie to 

kiedykolwiek wyobrazić.

Kiedy Niebieska Dziewczyna przekroczyła próg drzwi, wiedziałem, że moje życie 

zmieni się na zawsze. Usiadła przy stoliku pod oknem, naprzeciwko Dziewczyny w 

Zielonym Ubraniu.



Niebieska Dziewczyna nie była jedną z tych wszystkich dorosłych osób. Ubrana 

była w coś jasnoniebieskiego, miała na sobie sweter w paski i ciężkie buty. Jej 

włosy były krótkie i puszyste. Nigdy nie widziałem nikogo takiego jak ona. 

Pokochałem ją od razu.

Zagwizdał czajnik na kuchence, kelnerka nalała wody, po czym odwróciła się w 

stronę półki, na której mieszkaliśmy my — herbaciane zwierzaki.

— Wybierz mnie! Wybierz mnie! — zawołałem w głowie. To był mój szczęśliwy 

dzień — położyła mnie na tacy. Potem zaniesiono mnie do stolika. Znalazłem się 

naprzeciwko Niebieskiej Dziewczyny i mogłem patrzeć jej prosto w oczy.

Miała miłe oczy.

Dziewczyny podziękowały kelnerce i podjęły przerwaną rozmowę.

 — Dość już o mnie — powiedziała Dziewczyna w Zielonym Ubraniu. — Usłyszałaś 

historię mojego życia. Powiedz mi coś o sobie.

 — Co chcesz wiedzieć? — zapytała Niebieska Dziewczyna.

— Chcę posłuchać o twoich podróżach. To musi być dziwne — być ciągle w nowym 

miejscu, gdzie nie zna się niczego i nikogo — powiedziała Dziewczyna w Zielonym 



Ubraniu. Nie czujesz się samotna?

— Właściwie lubię to uczucie. To wolność — powiedziała Niebieska Dziewczyna. — 

Często jestem sama, ale nigdy nie czuję się samotna — zawsze znajdą się ludzie, 

z którymi mogę porozmawiać. 

Niebieska Dziewczyna nalała sobie herbaty, a ja poczułem, jak odrobina gorącego 

płynu ścieka pomiędzy moimi kolcami. Było trochę tak, jakby podzieliła się ze mną 

tą odrobiną. Trochę kręciło mi się w głowie od gorąca, tak jak zawsze. Ale tym 

razem poczułem też coś nowego — mrowienie, które zaczynało się na końcówkach 

moich kolców i przechodziło dalej, aż do czubków  palców. Zadrżałem, tupiąc 

jednocześnie nogą, żeby wytrząsnąć z siebie to dziwne uczucie.

Poruszyłem się! Nie powinienem był tego robić.

Pierwszy raz w moim życiu poruszyłem się w obecności człowieka. Czy one 

zauważyły? Z całych sił starałem się pozostać w bezruchu. 

— Dokąd teraz się wybierasz? — zapytała Dziewczyna w Zielonym Ubraniu, 

popijając herbatę.

— To miejsce daleko stąd, czeka mnie nocna podróż. Dowiem się, jak tam jest, 

kiedy tam dotrę.

— A potem?

— Może do domu. Minął już miesiąc i myślę, że jestem gotowa, by wrócić — 

przynajmniej na chwileczkę. Zobaczę, jak się wszystko potoczy.

Zamilkły, patrząc na świat za oknem.

— To był dobry pomysł, żeby tu wrócić — powiedziała Niebieska Dziewczyna — 

uwielbiam herbatę. Jest taka uspokajająca.

— Zgadzam się. To moja ulubiona herbaciarnia. Wprost ubóstwiam te herbaciane 

zwierzaki. Czyż twój jeż nie jest uroczy?



––Jeże to moje ulubione zwierzęta. Ten jest wyjątkowo słodki.

 Gdyby tylko herbaciane figurki były w stanie się rumienić, zrobiłbym się 

czerwony jak burak. 

— Uwielbiam podróże — zaczęła Niebieska Dziewczyna — ale czasami czuję się, 

jakbym uciekała. W domu jest tak wiele rzeczy, którymi mogłabym się zająć, coś 

zmienić.

— Więc dlaczego tego nie robisz? — zapytała Dziewczyna w Zielonym Ubraniu. 

Niebieska Dziewczyna zastanowiła się.

— Czuję, że jestem za młoda, za mała, żeby coś zmienić.

Czułem się tak samo. Mały i nieistotny.

Kiedyś wspomniałem o moim marzeniu dotyczącym zmieniania świata Śwince, innej 

herbacianej figurce.

— Ty chcesz zmieniać świat? — prychnęła. — To niemożliwe. Nawet o tym nie 

myśl. Tylko staniesz się przez to nieszczęśliwy.

— Jesteśmy zbyt mali, nasze głosy nie są wystarczająco donośne, a poza tym 

nie jesteśmy ludźmi. Nie liczymy się. Naszym zadaniem jest siedzieć cicho i 

dotrzymywać towarzystwa ludziom, podczas gdy oni rozmawiają o sprawach, 

których nie rozumiemy, a jeśli nawet coś byśmy zrozumieli, nie mamy na nie 

żadnego wpływu.

Zdałem sobie sprawę, że mam coś wspólnego z Niebieską Dziewczyną — tak jak ja 

czuła się bezsilna.

Zauważyłem też, że nie czuję już ciepła z jej filiżanki. Co 

oznaczało, herbata już się skończyła. A zatem niedługo 

wyjdzie i że 

już nigdy jej 

nie zobaczę.



ROZDZIAŁ 2 
Było w Niebieskiej Dziewczynie coś takiego, co skłoniło mnie, żebym to zrobił. 
Była inna. Chciałem dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Nie mogłem znieść myśli, 
że już nigdy więcej jej nie zobaczę. Cóż jednak mogłem zrobić?

Myślałem i myślałem. I wpadłem na pewien pomysł. Całkowicie niedorzeczny. Tak 
niedorzeczny, że natychmiast odepchnąłem tę myśl. Tego nie mogę przecież 
zrobić. 

Ale pomysły mają to do siebie, że nie lubią być ignorowane. Często się zdarza, że 
gdy starasz się taki uciszyć, on tym bardziej dopomina się, byś go usłyszał. Tak 
było z moim pomysłem. 

Właśnie miała wychodzić. Co będzie, jeśli wyjdę z nią?

Dziewczyny wpatrywały się w okno, nie zwracając na mnie uwagi. To 
była moja szansa.

Powoli podszedłem do krawędzi stołu, powoli — 

bardzo, bardzo powoli — wysunąłem pyszczek i 

spojrzałem w dół.

To była długa droga. 

Bardzo długa droga w dół.

Tam na dole, na podłodze, leżała torba. 

Niebieska torba. Jej torba.

Cofnąłem się. Czy naprawdę mam to zrobić? 

Skoczyć? 

Raczej spaść. Jeżeli chybię, spadnę na podłogę. 

To będzie koniec. Coś takiego już kiedyś 

wydarzyło się w Kawiarni. Teraz mogło 

przydarzyć się mnie. 

Ale nie chciałem o tym myśleć



Teraz albo nigdy. 

Przygoda czy bezpieczeństwo?

Wybrałem przygodę.

Skoczyłem. 

Spadanie trwało jednocześnie wieczność i mgnienie 

oka.

Zwinięty ciasno, leciałem z zaciśniętymi oczami jak piłeczka, przeszywając 

świszczące mi w uszach powietrze. — Żebym bezpiecznie wylądował. Żebym 

bezpiecznie wylądował. Żebym bezpiecznie wylądował... — Jestem bezpieczny. 

Zrobiłem to!

W samą porę. Usłyszałem, że dziewczyny się żegnają, a potem nagle zacząłem się 

kołysać w rytm kroków Niebieskiej Dziewczyny. 

Rozległ się dźwięk dzwonka, gdy drzwi się otwierały, po czym wyszliśmy na 

zewnątrz. Samochody prześcigały się w trąbieniu, ptaki ćwierkały, a wiatr 

zawodził. Nade mną była wielka plama niebieskiego nieba.

Bum. Bum. Bum. Torba uderzała o jej nogę co drugi krok. Wbiłem pazurki w 

tkaninę, trzymaj się, jeśli ci życie miłe. Patrząc w górę, zobaczyłem, że zapalają 

się światła, duże,  przymocowane do jakichś badyli żarówki, które sprawiły, że 

ciemność zniknęła.

Nie słychać było żadnych dźwięków. Tylko echo. Ośmieliłem się wychylić 



pyszczek z kieszeni, rzucając okiem na sufit nad nami. Wszędzie byli ludzie. 

Niebieska Dziewczyna zatrzymała się, a ja wysunąłem głowę, podciągając 

się do góry, żeby móc zobaczyć, na co ona patrzy. Staliśmy przed ścianą 

wypełnioną tabliczkami z godzinami, nazwami miejsc i numerami peronów 

wypisanymi w kolorze pomarańczowym.

— Peron 12. To idę — powiedziała Niebieska Dziewczyna, a nagłe szarpnięcie 

torby posłało mnie z kieszeni wprost na dno. Oj! Coś zapiszczało, a torba zaczęła 

kołysać się jeszcze gwałtowniej.  — Aż do momentu gdy...

— Zaczekajcie! — krzyknęła dziewczyna. — To mój pociąg!

— Odjazd. Wsiadanie do pociągu zakończyło się dwie minuty temu — warknął 

męski głos.

— Przepraszam! Proszę pozwolić mi wsiąść, nie ma innego pociągu.

— Dobra, wskakuj. I idź znaleźć swoje miejsce. 

Niebieska Dziewczyna bez tchu podziękowała mężczyźnie i wtedy światło się 

zmieniło. Tym razem było żółte, mocne i jasne. Padało wprost z góry. .



Odłożyła torbę, a ja 

poturlałem się pod warstwy 

tkaniny. Zacząłem się 

czołgać, szukać kieszeni, w 

której byłem wcześniej. Ale 

jakby wszystko sprzysięgło 

się przeciwko mnie, 

przechyliłem się i spadłem 

z powrotem na dół. Były tu 

książki, jakieś szkicowniki i w ogóle różne 

ciężkie przedmioty. Zostanę zgnieciony. Byłem 

tego pewien.

Górna część torby otworzyła się szerzej i ręce 

dziewczyny natknęły się na mnie. Koniuszki jej palców 

musnęły moje kolce. 

— Ojej! Co to?

Rozpłaszczyłem się najbardziej, jak tylko mogłem, ale jej ręka 

już mnie szukała, aż jej palce mnie znalazły. Wyciągnęła mnie, a 

światło oblało mnie ze wszystkich stron. I nagle znalazłem się nosem w 

nos z Niebieską Dziewczyną.

— Jak ty się tam dostałeś? — wyszeptała.

— Skoczyłem — powiedziałem.

Zszokowana, zamrugała oczami.

— Ty… Skoczyłeś? — zapytała powoli. — Ja chyba zwariowałam. Herbaciane 

figurki nie mówią.

— Tak, skoczyłem, i nie, nie zwariowałaś — poinformowałem ją. — Kiedy 

podzieliłaś się ze mną herbatą, ożywiłaś mnie. Więc teraz mogę rozmawiać z 

ludźmi



— To nie może się dziać naprawdę.

— To się dzieje naprawdę — powiedziałem z naciskiem.

 Ludzie potrafią być tacy dziwni. Zrobią wszystko, by nie wierzyć w rzeczy, 

które są prawdziwe, które po prostu są. 

— Dobrze, dobrze, to się dzieje — powiedziała. — Potrzebuję chwili.

Grzecznie czekałem.

— Więc? — zapytałem po jakimś czasie. — Czy teraz wierzysz, że to jest 

prawdziwe?

Przejechała palcami po moich kolcach. Zły pomysł. — Ała! — krzyknęła.

— Przepraszam — powiedziałem. — Raczej nie powinnaś była tego robić.

Ssała palec z szeroko otwartymi oczami. — To prawda — powiedziała. — Ale to 

bardzo, bardzo dziwne. Nikt mi nie uwierzy.

— Dlaczego nie? — zapytałem. — Jeśli ty jesteś w stanie w to  

uwierzyć, to z pewnością inni też. Patrzyła na mnie przez  

dłuższą chwilę. 

— Dlaczego skoczyłeś?

— Bo chcę zmieniać świat.



ROZDZIAŁ 3 
Okazało się, że Niebieska Dziewczyna ma imię Ida. 

— Tak naprawdę to Idalia, ale nikt mnie tak nie nazywa. Oprócz mojej mamy, 

kiedy jest na mnie naprawdę  zła — powiedziała, śmiejąc się. — A ty, jak masz na 

imię?

— Jeż — odparłem. — Nigdy nikt mnie inaczej nie nazywał.

— Mogłabym dać Ci ksywkę. Jeżyk? Jeżuś? — wybuchła śmiechem. — Hm... może 

lepiej nie…

Pociąg ruszył, a wtedy ona zaczęła opowiadać mi o swoich przyjaciołach, o szkole 

i rodzinie. Uwielbiała podróżować i zwiedziła z rodzicami cały świat, kiedy była 

młodsza. Teraz była w swojej pierwszej samotnej podróży, odkrywając nowe 

miejsca. Pomyślałem, że Ida jest bardzo odważna.

— Kim chcesz zostać, kiedy dorośniesz? — zapytałem.

— Och, nie wiem — westchnęła. — Bez przerwy zmienia mi się koncepcja. Bo ja 

się zmieniam przez cały czas.

Życie zwierzaka herbacianego wydaje się być dużo łatwiejsze niż bycie 

człowiekiem. Wiedziałem, kim jestem i jakie są moje zadania. Moją pracą było 

siedzieć w ciszy i bezruchu i słuchać. Nigdy sobie nie wyobrażałem, że mógłbym  

być kimś innym lub robić cokolwiek innego. Aż do teraz...



— Kocham świat — powiedziała. — Kocham ludzi. Chcę im pomagać. Chcę 

wprowadzać zmiany.

Kolejna wspólna cecha. Ja także chcę pomagać. Tylko nie wiem, jak i od czego 

zacząć. I czy to w ogóle jest możliwe.

Ida podniosła mnie, żebym mógł zobaczyć, co jest za oknem. Na zewnątrz świat 

szybko przemykał przed naszymi oczami, pęd rozmywał drzewa, krzewy i pola. 

Nawet w ciemności było pięknie. Tak wiele o tym słyszałem...  Prawie nie mogłem 

uwierzyć, że naprawdę widzę to wszystko na własne oczy.

Ida ziewnęła.  

— Myślę, że czas się zdrzemnąć — powiedziała. — To długa podróż, szybciej 

upłynie, jeśli prześpimy ją trochę. Wskazała głęboką kieszeń w przedniej części 

swojej kurtki.

— Będę cię trzymała tutaj, dobrze? Nie chcę, żeby coś ci się stało.

— Myślę, że to dobry pomysł — zgodziłem się.

— Dobranoc, Jeżu.

— Dobranoc, Ido. 

Wtulony w ciepło jej kurtki, kołysany w górę i w dół jej oddechem, poczułem 

spokój. Tak wiele się zmieniło w niecały dzień. Zmierzałem do mojego nowego 

życia, nowych przygód i wiedziałem, że nic już nie będzie takie samo.

Zasnąłem.



Męski głos, komunikujący, że dotarliśmy do stacji końcowej, obudził Idę.

Zebrała swój bagaż i wyskoczyła na peron. Z jej kieszeni mogłem dostrzec ludzi, 

pociągi, migające światła. Skierowała się w ciche miejsce na uboczu stacji i 

wyciągnęła mnie z kieszeni

— Cześć — powiedziałem.

— Cześć — odpowiedziała. — Więc to nie był sen.

— Zgadza się. Ja naprawdę z tobą rozmawiam— potwierdziłem. — Jaki mamy 

plan?

— Plan jest taki… żeby ułożyć plan. Nigdy tu nie byłam, więc chcę odkryć to 

miejsce. Najtrudniej jest zdecydować, od czego zacząć.

Kiedy to mówiła, zauważyłem dwa wiszące na ścianie naprzeciwko plakaty. 

Na jednym z nich widniało zdjęcie szarych budynków z mocnymi, wyraźnymi 

literami składającymi się na napis „PROPOZYCJA PLANOWANA”. Drugi stanowił 

całkowite przeciwieństwo pierwszego: strona była wypełniona zdjęciami soczyście 

zielonych drzew, w poprzek których przebiegał napis „RATUJ NASZ LAS”.

— Może byśmy tam poszli? — zapytałem, wskazując drugi z plakatów.

— Zróbmy to — odparła po prostu. Zarzuciła plecak, umieściła mnie delikatnie 

w kieszeni i zaczęła się rozglądać za kimś, kto mógłby nam wskazać kierunek. 

Wskazówek udzieliła jej kelnerka, wyrysowując dodatkowo drogę na serwetce. — 

To daleko — ostrzegła ją — lepiej by było, gdybyś wzięła taksówkę.

— Lubię chodzić — powiedziała Ida.

Usłyszałem, jak sztućce stukają o talerze i nagle poczułem się jak w 

Kawiarni. W moim starym życiu. Tak wiele wydarzyło się od 

wczoraj — podróżowałem pociągiem, po raz 

pierwszy zaprzyjaźniłem się z człowiekiem, 

widziałem prawdziwy świat na 

własne oczy. Teraz miałem go 

poznać dokładniej.



Wędrowaliśmy wiele godzin. Nie spodziewałem się, że świat wygląda właśnie tak. 
Szliśmy wąskim chodnikiem, a po obu stronach wznosiły się betonowe wieże. 
Ulicami nieustannie przejeżdżały strumienie samochodów. Nie było nigdzie 
żadnych drzew, roślin ani zwierząt. Plastikowe torby unosiły się na wietrze, a 
puste opakowania po chipsach wyglądały na ziemi niczym chwasty. Śmieci były 
wszędzie.

— Dlaczego postanowiłaś przyjechać właśnie tutaj? — zapytałem Idę.

To miejsce wydało mi się dziwnym celem podróży

— To jest najdalsze miejsce, do którego można było dotrzeć pociągiem. 
Wcześniej nic o nim nie wiedziałam. Tak właśnie zaczyna się przygoda.

— A co, jeśli uznasz, że nie podoba ci się miejsce, do którego dotarłaś?

— To proste, jadę dalej. Ale zawsze staram się dać mu szansę.

Właśnie zastanawiałem się, czy kelnerka na pewno poprawnie wskazała nam drogę, 
gdy skręciliśmy. Daleko przed nami dostrzegłem las. Była to ściana szmaragdowej 

zieleni, która rozciągała się aż po bezkres jasnoniebieskiego nieba.



––Tam jest! — krzyknęła Ida, przyśpieszając kroku. Drzewa stawały się coraz 

większe. Wydawało się, że dotarliśmy tam w mgnieniu oka. Kiedy przekroczyliśmy 

granicę oddzielającą miasto od lasu, wszystko wyglądało całkiem inaczej. 

Powietrze było świeże, chłodniejsze, lżejsze, wypełnione głosami zwierząt zamiast 

ryku samochodowych silników

Wędrowaliśmy coraz dalej, a zieleń zamykała się za nami, otaczając nas ze 

wszystkich stron, jakby chroniąc nas przed szarością betonu. Czułem się 

wdzięczny, że opuściłem tamten świat.

— To najpiękniejsze miejsce, w jakim 

kiedykolwiek byłam — odetchnęła Ida, 

rozglądając się szeroko otwartymi oczami. 

Przeskakiwaliśmy bulgoczące strumienie, mijaliśmy 

jaskinie wykute w skale i słuchaliśmy muzyki 

wodospadów. Promienie słoneczne tańczyły w 

powietrzu, tworząc tęczę. Czułem się tak, jakby 

czas w ogóle nie istniał. 

Wtedy natknęliśmy się na polanę. Właśnie 

tam, na samym środku, stał prosty dom 

z kamienia. Nad drzwiami wejściowymi 

wisiały pęki suszonych kwiatów, a 

ścieżka, która do niego prowadziła, 

ułożona została z kamieni, spomiędzy 

których wychylały się kępki mchu. 

Do kogo należy ten dom?

— Dzień dobry. — Usłyszeliśmy 

dobiegający z tyłu zgrzytliwy głos. — 

Zastanawiałem się, kiedy ktoś taki jak 

ty tutaj dotrze.
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Spomiędzy drzew wyłonił się człowiek z przewieszoną przez ramię brązową 

skórzaną torbą, która wprost pękała w szwach od jakiejś zieleniny. Jego twarz 

pokrywały zmarszczki wskazujące na podeszły wiek. Pasowały mu.

— Dzień dobry — powiedziała trochę nerwowo Ida. Starszy Pan uśmiechnął się.

— Jesteśmy w samym sercu lasu, tak daleko od miasta, jak to tylko możliwe. Co 

sądzisz o moim domu?

— Jest wspaniały — odparła Ida. — Bardzo mi się tutaj podoba.

— Mnie też. — Minął nas i otworzył drzwi swojego małego domku. — Wejdź 

proszę, napijemy się herbaty.

Czajnik kołysał się delikatnie w przód i w tył nad trzaskającym ogniem. Kiedy 

zaczął gwizdać, Starszy Pan odczepił go i napełnił dwie filiżanki parującą wodą.

— To rośliny przyniesione prosto z lasu. Zbierałem je dziś rano — powiedział. — 

Igły świerkowe, liście brzozy, wrzos. 

Starszy Pan napił się herbaty. Ida zrobiła to samo, podzieliła się też odrobiną ze 

mną. Poczułem, jak przenika mnie ciepło.

— Herbata ma moc. Odżywia nas, daje nam czas, aby pomyśleć, pomaga 

nam odnaleźć nasz głos. Czas na herbatę jest czasem na działanie, 

zgadzasz się ze mną? Mężczyzna wziął kolejny łyk i zamknął 

oczy. Kiedy otworzył je ponownie, wyglądał, jakby… znajdował 

się gdzieś bardzo daleko. — Dawno temu użyłem herbaty, 

aby zmienić świat — powiedział. — To był czas, kiedy 

wszyscy myśleli, że na horyzoncie widać już tylko 

koniec, kiedy ludzie byli gotowi rozerwać się 

nawzajem na kawałki.

Nikt nie myślał o konsekwencjach. Czułem smutek. 

Czułem strach. Czułem złość. Wtedy zapragnąłem coś z 



tym zrobić. Zdecydowałem, że pójdę w świat.

— Wyruszyłem w tę podróż z przyjacielem — wiesz, nigdy nie możesz dokonać 
zmian sam. Razem przemierzaliśmy pieszo kraje i kontynenty, nie mając przy 
sobie pieniędzy, tylko ufność i otwarte serca. Mieszkaliśmy u każdego, kto tylko 
mógł nam zaoferować schronienie.

Któregoś dnia zatrzymaliśmy się w fabryce herbaty. Tam spotkaliśmy kobietę, 
która dała nam cztery paczuszki wypełnione pachnącymi listkami. 

— Dajcie to przywódcom — powiedziała. — Powiedzcie im, że jeśli poczują 
potrzebę, by nacisnąć spust, powinni najpierw zatrzymać się i napić filiżanki 
świeżej herbaty. Nazwała to „herbatą pokoju”. Zrobiliśmy to, o co nas poprosiła. 
Przeszliśmy 13 000 kilometrów, porozmawialiśmy z tymi liderami, a świat nadal 
istnieje.

— Cóż za niesamowita historia — powiedziała Ida. Ja też byłem zachwycony. Ten 
człowiek miał niesamowite życie. Doprowadził do prawdziwej zmiany. 

— Bał się Pan? — zapytałem. 

— Oczywiście. Kto by się nie bał? Ale strach jest dobry. Mówi ci, że jesteś na 
dobrej ścieżce. Musisz ją przejść.

Wtedy ktoś zapukał do drzwi. — Ach, to ty — powiedział Starszy Pan. — Wejdź, 
Bruno.

Chudy chłopiec wślizgnął się przez drzwi. Patchworkowa kamizelka zwisała z jego 
nagich ramion,  głowę miał ogoloną, ale całą uwagę przyciągała jego twarz. 

Miał wielkie, ciemne oczy i nos o zabawnym kształcie. Był najbardziej 
interesująco wyglądającą osobą, jaką kiedykolwiek widziałem. 

— Wydawało mi się, że słyszę nieznane głosy — powiedział, uśmiechając się. 



— Dobrze wiedzieć, że nie zwariowałem. Miło mi cię poznać, jestem Bruno. — 
Wyciągnął rękę do Idy.

— Mam na imię Ida — powiedziała, ściskając jego dłoń. — Czy mogę zapytać, co ty 
tutaj robisz?

— Mógłbym ci zadać dokładnie to samo pytanie. — Zachichotał. — Mieszkam 
tutaj. Kiedyś byłem dzieckiem z miasta, ale nie mogłem tego dłużej znieść. Więc 
odszedłem. A ty?

— Ja po prostu podróżuję — wyjaśniła Ida. — Zobaczyłam plakat na stacji 
kolejowej i zdecydowałam się przyjść tutaj. Las potrzebuje ratunku? Dlaczego?

— Pomyśl o mieście, które właśnie przemierzyłaś. Kiedyś było tam dokładnie 
tak jak tutaj. Pełno zieleni, mnóstwo drzew i zwierząt. Potem przyszli ludzie 
i zrujnowali wszystko. Wylaliśmy beton na ziemię, aż nie mogła oddychać, 
zabrudziliśmy powietrze spalinami i pyłem, zmieniliśmy las w  betonową dżunglę. 
Ten las  tutaj to wszystko, co pozostało ze starego świata. A teraz nawet i on 
jest zagrożony.

— Jak to?

— Rada Miasta chce go sprzedać. Firmy chcą zbudować więcej mieszkań, więcej 
domów, wylać więcej betonu. Miesiącami próbowałem poruszyć ludzi, obudzić 
ich, ale do tej pory nic nie wskórałem. Nie chcą słuchać.

— Wprowadzanie zmian nie jest łatwe — przypomniał chłopcu Starszy Pan, 
przygotowując dla niego filiżankę herbaty. Jest wielu ludzi, którzy nie 
słuchają, nie chcą usłyszeć, opierają się. Ale nie oznacza to, że powinieneś 
przestać próbować.

Bruno spojrzał na niego.

— Za tydzień mają ostatnie głosowanie. Potem nie możemy już zrobić 
nic, aby ich zatrzymać. To wielkie spotkanie jest naszą ostatnią 
szansą.

Pomożemy ci — powiedziała Ida. — 
Znajdziemy jakiś sposób. Nie 

możemy 



pozwolić, by to miejsce zostało zniszczone. Musimy uratować las.

— Sam próbowałem już wszystkiego — westchnął Bruno.

— Może w tym tkwi problem — zauważyła Ida. — Robiłeś to sam. Musisz znaleźć 
innych, którzy się przyłączą. Trzeba przekonać ludzi, aby stanęli po twojej 
stronie. Gdyby było nas wielu, mielibyśmy dużo większą siłę przebicia.

— Masz rację — powiedział Bruno. — Ale jak sprawić, by inni stanęli po naszej 
stronie?

— Zaczniemy od herbaty. W jego przypadku to zadziałało. — Uśmiechnęła się, 
wskazując Starszego Pana. — Po swojej stronie miał cały świat. Dzięki herbacie 
zaczynają się rozmowy, a rozmowy przynoszą zmiany.

— OK, więc zbierzemy grupę ludzi — powiedział Bruno, kiwając głową. — 
Przygotujemy dla nich prezentację, wyjaśniając, dlaczego musimy ratować las.

— Tak! — zawołała Ida. — Wtedy będą mogli się nad tym zastanowić podczas picia 
herbaty, a potem powtórzyć to swoim znajomym. Moc herbaty sprawi, że będzie 
ich coraz więcej.

— Warto spróbować — powiedział Bruno. — Zróbmy to! Przybili piątkę, a Starszy 
Pan tylko siedział z tyłu i się uśmiechał. Na zewnątrz światło zaczynało słabnąć, a 
powietrze wypełnił śpiew ptaków.

— Ido — powiedział Starszy Pan. — Teraz dołączasz do nas w swojej 
podróży. Są jednak także inni, z którymi powinnaś się spotkać.

Otworzył szeroko drzwi, wyszedł na polanę i zagwizdał.  

Nieruchome dotąd liście krzewów i drzew 
dokoła zaczęły drżeć. Stado ptaków sfrunęło, 

przysiadając na niskich gałęziach. Na polanę 
przybiegł jeleń, po nim kilka innych. Wyłoniły 
się lisy, wiewiórki wyskoczyły ze swoich ukryć, 
wczepiając się łapkami w korę drzew.

Polana była pełna zwierząt, które patrzyły 
wprost na nas.
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— Przyjaciele — zaczął Starszy Pan. — Jak wiecie, nasz dom jest w 

niebezpieczeństwie. Chcą przywieźć tu maszyny, które zetną nasze drzewa, 

zburzą nasze domy, zniszczą źródło pożywienia. — Powietrze zadrżało, a 

zwierzęta poruszyły się niespokojnie.

— Przepraszam was za to przypomnienie.

— Mamy pośród nas przybyszów, chcą nam pomóc — wtrącił Bruno. — 

Przedstawiam wam Idę i Jeża.

— Jak dla mnie, wyglądają na dość małych — warknął lis, przyglądając się im 

podejrzliwie — nie rozumiem, w  jaki sposób mieliby powstrzymać maszyny.

— Czy ktoś może zaświadczyć, że naprawdę są po naszej stronie? — zapytała 

wiewiórka. Polana wypełniła się ożywionymi szeptami.

— Mówią tym samym językiem — powiedział jeden z jeleni. — Mogą 

rozmawiać z innymi ludźmi. My nie potrafimy tego robić. Starszy Pan w nich 

wierzy. Ja wierzę w niego.

— To prawda — przytaknął drugi jeleń. — Każdy, kto jest jego 

przyjacielem, jest również naszym.

— Tak jest! — dało się słyszeć okrzyki. 

— Witamy — powiedział jeleń. 

— Witamy! — zawołały zwierzęta.

Spojrzałem na Idę, a ona spojrzała na mnie. Oboje uśmiechaliśmy się 

od ucha do ucha. 

Patrzyli na nas z wiarą i 

pełnym zaufaniem. 

Wierzyli, że 



jesteśmy w stanie pomóc. W jakiś sposób ja także w to uwierzyłem. 

— Jeśli Ida i Jeż mają nas uratować, muszą posłuchać naszych historii —  
powiedział Starszy Pan.

— Muszą nas zrozumieć.

Zwierzęta zaczęły mówić, jedno po drugim, dzieląc się z nami własnymi historiami  

oraz opowieściami z czasów swoich przodków. Opowiedziały nam o świecie, który 
istniał wcześniej, a także o swoim obecnym życiu — o tym, że mają coraz mniej 
przestrzeni, że często w miesiącach zimowych brakuje im pożywienia, nie starcza 
już jedzenia dla wszystkich. Na razie jakoś sobie z tym radziły, ale z każdym 
rokiem jedzenia jest coraz mniej.

Ja nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem.

— Cały świat się zmienia — powiedział jeden z jeleni. — Nie tylko nasz mały las. 
Dzieją się rzeczy, których nawet ludzie nie rozumieją.

— Okropne jest to, że ci, którzy nie są za to odpowiedzialni, cierpią najbardziej 
— wtrąciła się sowa siedząca na drzewie. — Oni są najbardziej bezbronni.

— Jeśli ludziom zabraknie wody albo pożywienia, mogą się przeprowadzić w inne 
miejsce — zauważył lis. — My nie mamy dokąd pójść. Jesteśmy otoczeni przez 
beton. Nie ma drogi ucieczki.

— Zabrali prawie wszystko, a teraz wyciągają ręce po jeszcze więcej — 
zaszlochała ryjówka. — Nie mogą tego zrobić! — Wybuchła gniewnym płaczem, a 

grupa małych zwierzątek otoczyła ją, głaszcząc jej futro.

— Nie pozwolimy im tego zrobić — powiedział 
stanowczo Bruno. — Zatrzymamy ich!

— Dziękuję, że opowiedzieliście nam o sobie 
— powiedziała Ida, ocierając mokre oczy. 
— Obiecuję, że zrobimy co w naszej mocy, 
żeby wam pomóc. 

W końcu nadeszła noc i wszyscy 
się pożegnali. Ida podziękowała 
Starszemu Panu, obiecując mu, że 
wróci, a Bruno wyprowadził ich z 
polany.



— Jesteśmy 
na miejscu — 
powiedział chłopiec 
po niedługiej chwili.

Potarł zapałkę i zapalił ognisko.

— Nie jest to wiele, ale to dom.

Płomienie tańczyły pośród drzew, 
rozświetlając prowizoryczny 
szałas znajdujący się kilka kroków od miejsca, w którym 
staliśmy. Wyglądał całkiem przytulnie, zrobiony był z gałęzi opartych o pnie 
drzew, pokrytych warstwą brązowych liści. 

— Oboje jesteście tu mile widziani — możecie zostać tak długo, jak będziecie 
potrzebować.

Ida usiadła przy ognisku i wyciągnęła ku niemu zmarznięte dłonie. — Jak długo tu 
mieszkasz?

— Straciłem poczucie czasu. Chyba od lat. Wcześniej spędzałem tu cały 
wolny czas, spacerując, siedząc, czytając. Wtedy spotkałem Starszego Pana, 
zaprzyjaźniłem się z mieszkającymi tu zwierzętami. Zacząłem czuć się tu jak w 
domu i w końcu uznałem, że mieszkanie tutaj ma sens.

— Jesteś tutaj zupełnie sam. Nie tęsknisz za rodziną, dawnymi przyjaciółmi?

— Wszystko, czego potrzebuję, mam tutaj.  Jeśli chcę z kimś porozmawiać, nie 
ma problemu. Są drzewa, wiewiórki, Starszy Pan… czasami zjawi się nawet dziwna 
podróżniczka, która akurat przechodziła obok... — Mrugnął do Idy.

— Nie jestem dziwna — zaprotestowała.

–Trochę jesteś — odparł, szczerząc zęby w uśmiechu. — Trochę musisz być, jeśli 
chcesz tu zostać. Ale to dobrze, Ido. To oznacza, że jesteś wyjątkowa. 

Pogrzebał kijem w ogniu, wzniecając iskry. 

– A ty, Jeżu? Też jesteś dziwny?  

Zastanowiłem się przez chwilę. Zawsze byłem dziwny — inne 
herbaciane zwierzaki w Kawiarni nie raz mi 



to mówiły. Chyba nigdzie tak naprawdę nie pasowałem, ale dotąd myślałem, że 
wszyscy tak się czują.

— Nigdy nie chciałem robić tego, co wszyscy inni — odpowiedziałem. — No i 
chciałem zobaczyć więcej świata niż tylko cztery ściany kawiarni.

— Jeż zeskoczył ze stołu wprost do mojej torby, aby wyruszyć ze mną w świat. 
Nie miałam o tym pojęcia do momentu, w którym znaleźliśmy się w pociągu — 
zaśmiała się Niebieska Dziewczyna.

Bruno był pod wrażeniem. — To niezwykle odważne — powiedział. — Zostawiłeś 
wszystko, co dobrze znałeś, aby odkrywać to, co nieznane. 

— Wygląda na to, że tak — powiedziałem. Poczułem się jak nieustraszony 
odkrywca. Spodobało mi się to. — W jaki sposób dowiedziałeś się, że chcą 
zniszczyć las?

— Ogłaszali to wszędzie w mieście. Rada Miasta była niesamowicie dumna ze 
swoich planów. Chcieli, żeby wszyscy się o nich dowiedzieli — powiedział gorzko. 
— Zacząłem rozmawiać z ludźmi, chciałem zebrać podpisy pod petycją. Siedziałem 
z transparentem przed ratuszem przez cały tydzień. Rozwieszałem plakaty w 
całym mieście. Nic nie działało. Nikogo to nie obchodziło.

— Nie mogę zrozumieć dlaczego — powiedziała Ida.

— Dorośli nie słuchają dzieci. Nie traktują nas poważnie. Myślą, że nic nie wiemy, 
ale w rzeczywistości czasami wiemy więcej niż oni. — Kopnął kamień leżący na 
ziemi, a ten potoczył się daleko. — Chyba się poddam.

— Został nam tydzień — powiedziała Ida. — A ty już nie jesteś z tym sam, masz 
nas. Wymyślimy coś, obiecuję.

— Dobrze — Bruno polał palenisko wodą, żar zasyczał. – Myślę, że czas spać.

Wśliznęliśmy się pod górę koców, a Bruno spiął kawałek materiału ponad naszym 
legowiskiem.

–Dobranoc — powiedział — . Dziękuję za dzisiaj.

–Nie ma za co — odparła Ida. — Śpij dobrze,  
Bruno.

Wszyscy odpłynęliśmy w sen.
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Obudziło mnie światło, w moich uszach rozbrzmiewał śpiew ptaków i dźwięki 
gitary.

Gitary? W środku lasu?

— Słyszycie to? — zapytałem szeptem.

Ida poruszyła się. — Co mamy słyszeć? — wymamrotała z wciąż zamkniętymi 
oczami. Bruno już się obudził, siedział i pisał coś na kartce.

— Gitara — powiedziałem. — Posłuchajcie.

Wszyscy zastygliśmy w ciszy. Znowu zabrzmiało odległe brzdąkanie.

— Słyszę — powiedział Bruno. — Chodźmy to sprawdzić.

Ida umieściła mnie w kieszeni i włożyła buty. Przykryła posłanie. Bruno szedł 
pierwszy, podążając za dźwiękiem muzyki. Nie potrzebowaliśmy wiele czasu, 
aby się zorientować, skąd te dźwięki dobiegają.

Dziewczyna siedziała na niskiej gałęzi drzewa, tyłem do nas. Na kolanach 
trzymała instrument. Pod stopą Idy trzasnął patyk i wtedy dziewczyna 
podskoczyła, niemalże spadając z gałęzi.

— Och! — zawołała. — Cześć! Nie słyszałam, że się zbliżacie.

— Pięknie grasz — powiedziała Ida.

Dziewczyna pochyliła głowę z zakłopotaniem. 

— Jestem Bruno — powiedział chłopiec, podchodząc bliżej. –To 
jest Ida, a to Jeż. 

Pomachałem jej łapą. Dziewczyna odmachała nieśmiało.

— Mam na imię Łucja — przedstawiła się.



— Co cię sprowadza do lasu? — zapytał Bruno

—  Czasami przychodzę tu na spacery — powiedziała. — Przyroda mnie 

inspiruje. Dziś wzięłam ze sobą gitarę, bo chciałam napisać piosenkę, i tak 

jakoś zawędrowałam dalej niż kiedykolwiek wcześniej… — Zamilkła pogrążona w 

myślach. — Czas tego lasu się kończy, więc staram się nim cieszyć, póki jeszcze 

mogę.

— Więc wiesz — rzekł Bruno. — Chcemy ich zatrzymać. Uratujemy las. Możesz 

do nas dołączyć.

— To niemożliwe — odpowiedziała smutno. — Głosowanie jest za tydzień. Nie 

mamy wystarczająco dużo czasu. A poza tym ważni ludzie nie słuchają takich 

dzieci jak my.

— Chcesz napić się z nami filiżanki herbaty? — zapytał Bruno.

Kiedy znaleźliśmy się przed małym kamiennym domkiem, Starszy Pan skinął głową. 

— Miło mi cię poznać, Łucjo.

Wzięliśmy puste kubki i usiedliśmy pod drzewem. Bruno wyciągnął z kieszeni 

zwitek papieru. –To dla ciebie, Łucjo — powiedział. — Otwórz.

W środku była mała torebka herbaty. Dziewczyna wygładziła papier. Był 

zapełniony nabazgranymi pośpiesznie słowami. — To moja historia — powiedział 

Bruno. — Chcę ci powiedzieć, dlaczego las jest dla mnie ważny, dlaczego nie mogę 

po prostu stać z boku i przyglądać się, jak go niszczą.

Łucja przez chwilę po cichu czytała. Potem podniosła głowę znad kartki i 

spojrzała na niego. — Czy to wszystko prawda? — zapytała. — To 

niesamowita historia.

— Dziękuję. Dla mnie to miejsce jest całym 

światem — odpowiedział.

— Musi przyłączyć 



się do nas więcej osób — powiedziała Ida. — 

Łucjo, chcesz nam pomóc uratować las?

— Nie jestem pewna, czy jestem właściwą osobą. Niewiele mogę. 

Jestem jak maleńka kropla w morzu. Jak mogłabym sprawić, by zaszła 

jakakolwiek, choćby najmniejsza zmiana?

— Rzeczywiście jesteś kroplą w morzu — zgodził się Starszy Pan. — Ale 

czymże jest morze bez wielu kropel?

— Wypijmy za to — powiedział Bruno. Rozdał wszystkim leśną herbatę, 

a następnie napełnił kubki gorącą wodą. Napili się. Po chwili zaczął mówić. 

Jego głos był jakiś inny: powolny, głęboki, pełen namysłu. 

— Dawno temu miejsce, gdzie stoi miasto, było pokryte drzewami i 

zielenią. Nie było samochodów, betonu, plastiku. Zwierzęta wędrowały 

tam, gdzie im się podobało, i we wszystkim była równowaga.

Wtedy przyszliśmy my, ludzie. Ścięliśmy drzewa, spaliliśmy las, zużyliśmy 

ziemię. Pozbawiliśmy to miejsce zasobów i nie zrobiliśmy nic, aby je 

odnowić. Las stawał się coraz mniejszy, zwierzęta traciły domy i życie, 

ale my nie przestawaliśmy. Natura krzyczała, ale nie chcieliśmy słuchać. 

A teraz, właśnie tutaj, w samym sercu naszego kraju widzimy to, co 

pozostało. Ten las jest bogaty, piękny, pełen życia. Zamieszkuje go wiele 

istot mających własne życie. Ale być może nie na długo. Wkrótce mają 

przyjechać maszyny. 

Ten las jest wart tego, żeby go ratować. Jeśli my tego nie dokonamy, 

nikt inny tego nie zrobi. Musimy działać, póki jeszcze jest czas. 

Bruno skończył mówić, a ja i Ida czekaliśmy, ledwie ośmielając się 

oddychać. Łucja wpatrywała się w 

swój pusty kubek.



— Jeśli my tego nie zrobimy, nikt inny tego nie zrobi — powtórzyła. — Wchodzę 

w to. Czego potrzebujecie? Jak mogę pomóc?

Ida podskoczyła i uściskała ją. 

— Cudownie! Chcemy zaangażować więcej ludzi. Znasz kogoś?

— Mam znajomych, którzy mogliby pomóc — powiedziała Łucja. — Jak to zrobić? 

Jak uratować las?

— Myślimy, że odpowiedzią jest herbata — odparł Bruno.

— Zrobimy to, co właśnie zrobiliśmy w twoim przypadku, tylko na większą skalę. 

Chcemy dostarczyć nasz przekaz razem z kubkami leśnej herbaty do Rady 

Miasta.

— Ambitny plan — powiedziała Łucja. — Ale myślę, że może się udać. Na mnie 

podziałało. Herbata bez wątpienia ma moc.

— Zatem powtórzmy to — powiedziała Ida. — Zbierzemy leśną herbatę, a potem 

utworzymy z niej paczuszki, na których wyjaśnimy, dlaczego tak ważne jest 

ratowanie lasu. Następnie zaprezentujemy to naszym znajomym, a oni swoim 

znajomym — i tak dalej, i tak dalej. W grupie będziemy mieli większe szanse na 

przekonanie Rady. Ida promieniała, zachwycona planem, który wymyślili. Bruno 

i Łucja entuzjastycznie pokiwali głowami. Ja też byłem zachwycony. Mieliśmy 

zmienić świat. Z pomocą herbaty.



ROZDZIAŁ 7 
Spotkanie Łucji okazało się być prawdziwym łutem szczęścia: wydawało się, że 
zna całe miasto! Idąc za wskazówkami Starszego Pana, wspólnie zebraliśmy leśną 
herbatę, szybko napełniając kosz zieleniną. Łucja wzięła całe naręcze i wyszła z 
lasu z gitarą przewieszoną przez plecy. Kiedy wróciła po południu, podążał za nią 
rozgadany tłum.

— Nowi rekruci! — powiedziała, wskazując grupę za swoimi plecami. — Dałam 
każdemu paczuszkę herbaty, wypiliśmy ją wspólnie i wyjaśniłam im sytuację. 
Wszyscy przyłączają się do nas. To działa!

Bruno przybił z nią piątkę. — Świetnie!

Łucja przedstawiła po kolei wszystkich swoich przyjaciół. 

— Mam dla ciebie niespodziankę, Jeżu — powiedziała z uśmiechem. — Spójrz!

Wyjęła coś z kieszeni, a wszyscy stojący za nią zrobili to samo. Wyciągnęli ręce i 
otworzyli dłonie.

Na każdej leżał herbaciany zwierzak.

— Pomyślałam, że możesz czuć się samotny.

Więc przynieśliśmy ci przyjaciół.

— Dziękuję — powiedziałem. — Gdyby tylko herbaciane figurki mogły płakać, 
z całą pewnością zalałbym się łzami. Ida umieściła mnie na pniu drzewa, a inni 

przynieśli swoje herbaciane zwierzaki, ustawiając nas w kręgu.



Otoczony przez innych, takich jak ja, nie czułem się już taki malutki. Ludzie 
stworzyli własny krąg, wypełniając niewielką polankę, i rozpoczęli rozmowę o 
nadchodzących dniach.

— Jestem taki szczęśliwy, że mogę was poznać! — powiedziałem. — Jesteście 
pierwszymi herbacianymi zwierzakami, jakie spotkałem od czasu opuszczenia 
Kawiarni. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że żyjemy także tutaj, w otwartym 
świecie. Skąd się tutaj wzięliście?

Każdy z nich miał inną historię. Jeden ze zwierzaków już bardzo dużo przeżył, 
przechodząc z rąk do rąk wielu ludzi. Inne były prezentami urodzinowymi. 
Niektóre z nich nie pamiętały czasów sprzed teraźniejszego życia. 

Zauważyłem, że jeden ze zwierzaków nie odezwał się ani słowem.

— A ty, Myszko? — zapytałem. — Skąd się tu wzięłaś? 

Spojrzała na mnie i zapiszczała cichutko.

— Nie wydaje mi się, żeby Mysz potrafiła mówić po naszemu — powiedział 
lew. — Na szczęście trochę znam mysi język. Wydał serię pisków, a ja ledwie 
powstrzymałem się od śmiechu. Wysokie, piskliwe dźwięki wydobywające się 
z wielkiej, groźnego ciała wydały mi się komiczne. Mysz zapiszczała coś w 
odpowiedzi, a Lew pokiwał głową, słuchając jej z uwagą. 

–Mysz powiedziała, że wybrała się w bardzo długą podróż — wytłumaczył. Pochodzi 
z miejsca, które znajduje się daleko stąd. Od kiedy tylko pamięta, przechodziła 
z rąk do rąk. W końcu spotkała swojego obecnego właściciela i od tego czasu żyje 
jak my wszyscy.

Mysz ponownie zapiszczała. 

–I jest bardzo szczęśliwa, że może cię poznać, Jeżu — przetłumaczył Lew. 

Uśmiechnąłem się do Myszy.

— Jakie to uczucie, kiedy nie jesteś w stanie zrozumieć tego, co mówią inni wokół 
ciebie? — zapytałem. Mysz pisnęła coś do Lwa.



— Mówi, ze rozumie dużo więcej niż kiedyś, ale to trudne. Nie jest w stanie 
wyrazić swoich myśli, tak jak robią to inni.

Pomyślałem, że rozumiem, co ma na myśli. W Kawiarni nie mogłem rozmawiać 
z ludźmi, na których stoliku siedziałem. Rozumiałem, ale nigdy nie mogłem 
odpowiedzieć. Choć zawsze bardzo chciałem włączyć się w te rozmowy.

— Tak więc — Lew odkaszlnął — spotkanie jest w piątek. Co możemy zrobić, aby 
pomóc?

— Też o tym myślałem — powiedziałem. — Nie mam pojęcia, w jaki sposób mógłbym 
być pomocny. Prawdę mówiąc, czuję się zbyt mały, nieznaczący.

Sowa wydała niski pohukujący odgłos. —  Nonsens — powiedziała. —  To prawda, 
jesteśmy mali, ale nie jesteśmy nieistotni. Widzimy świat z innej perspektywy, to 
wszystko. Właśnie ta różnica jest naszą mocną stroną.

Nigdy nie myślałem o tym w ten sposób.

— Wobec tego musimy znaleźć jakiś inny sposób, aby pomóc — mówiła dalej. — 
Znamy nasze silne strony i tylko od nas zależy, w jaki sposób je wykorzystamy. 
Jesteśmy mali, ale istotni.

— Jakie atuty jeszcze posiadamy? — zapytałem.

Wymieniono życzliwość, mądrość i odwagę.

— Ja jestem cierpliwy — powiedział jeden ze zwierzaków.

— Ja jestem lojalny — dodał inny.

— A ty, Jeżu?

Wszyscy spojrzeli na mnie wyczekująco. Nie myślałem o tym.

Wreszcie się odezwałem: — Potrafię słuchać.

— Świetnie — powiedział Lew. — Cóż to za wspaniały wachlarz zalet!

 Rozmawialiśmy i rozmawialiśmy, dzieląc się historiami z naszego życia. Byłem 
zadowolony. Znalazłem przyjaciół, którzy byli tacy jak ja. Którzy myśleli jak ja, 
wyglądali jak ja, mieli podobne doświadczenie.

W wielu kwestiach różniliśmy się między sobą. 



Ale Sowa miała rację — wszystkie te różnice były jednocześnie naszymi atutami, 

jeżeli będziemy potrafili je wykorzystać w odpowiedni sposób.

Odwróciliśmy się, żeby spojrzeć na grupę rozmawiających ludzi.

— W czwartek spotkajmy się tutaj, aby przygotować się na piątek — powiedziała 

Ida. — Piątek to wielki dzień. Punktualnie o 9 rano spotykamy się w ratuszu.

— Rozpuśćmy wici — powiedziała Łucja. — Jeśli uda nam się zebrać dużo osób, 

będziemy mieli większą szansę na wygraną.

— Pomyślcie o jakichś czerech osobach, które znacie — powiedział Bruno. — 

Weźcie dla nich herbatę, przygotujcie paczuszki. Wręczcie je swoim znajomym i 

opowiedzcie im o wszystkim w czasie, gdy będą ją pili. Przekażcie im informację 

o spotkaniu. Powiedzcie, dlaczego tak wam zależy na lesie. Zaproście ich, aby 

przyszli spędzić trochę czasu z nami. Wszyscy są tu mile widziani.

Błękitne niebo ponad naszymi głowami zaczęło się robić coraz ciemniejsze. 

Zaczęły pojawiać się gwiazdy. Patrzyłem, jak migoczą. Siedziałem na pniu drzewa 

z moimi nowymi przyjaciółmi i czułem się, jakbym siedział na szczycie świata.



ROZDZIAŁ 8 
To było coś takiego, jakby fala rozbiła się o brzeg. W miarę upływu dni coraz 

więcej osób przybywało do lasu. To była niezwykle interesująca grupa ludzi w 

najróżniejszym wieku, spotykająca się, aby wspólnie spędzić czas na łonie natury. 

Większość osób przyjeżdżała, aby spędzić tu dzień, zbierając się do wyjazdu 

przed zapadnięciem zmroku. Niektórzy zostawali jednak na noc, rozbijając 

namioty lub budując prowizoryczne szałasy z opadłych gałęzi.

Nadszedł czwartek, a wraz z nim pojawili się kolejni ludzie, zaopatrzeni w farby, 

długopisy i kartki papieru.

— Cześć wszystkim! — powiedziała Ida, przedstawiając się. — Jak wiecie, jutro 

ma się odbyć spotkanie, na którym Rada Miasta zdecyduje o przyszłości lasu. 

Mamy jeden dzień, żeby ich przekonać, aby zostawili ten teren w spokoju. 

— Chciałbym, żebyście wszyscy założyli swoje zwariowane czapeczki z napisem 

„Ratujmy las”. — Bruno przejął kontrolę, wyciągając kapelusz i wkładając go na 

głowę. — Przyniosłem moją!

To był najśmieszniejszy kapelusz, jaki kiedykolwiek widziałem, z całą mozaiką 

zupełnie niepasujących do siebie kolorów.

Polana wypełniła się śmiechem zebranych. Ida zgięła się wpół, trzęsąc się ze 

śmiechu, aż chwyciłem pazurkami materiał jej kieszeni, przerażony, że mogę 

wypaść.

Bruno odchrząknął. — Wracając do sedna — 

powiedział, poprawiając swój dziwaczny 

kapelusz — plan jest następujący: 

dzisiejszy dzień przeznaczymy 

na przygotowywanie paczuszek 

na naszą leśną herbatę. Puśćcie 

wodze waszej wyobraźni. Im 



bardziej kreatywnie, tym lepiej. Opiszcie swój punkt widzenia. Dlaczego tak wam 

zależy na lesie? Dlaczego im także powinno zależeć, aby go uratować?

–Zanim zaczniemy — powiedziała Ida, rozdając zebranym filiżanki — wypijmy 

toast za las.

–Za las! — zawołał Bruno, unosząc swoją filiżankę do góry.

— Za las! — odkrzyknęli zebrani. Wszyscy zaczęli wiwatować, a polanę wypełniło 

echo dźwięku stukania porcelany o porcelanę.

— Zaczynajmy — powiedział Bruno. — Jeśli będziecie potrzebować jakiejkolwiek 

pomocy, zgłaszajcie się do nas. Będziemy w pobliżu.

Zebrani rozdzielili się na małe grupki, zajmując poszczególne fragmenty polany.

Natomiast my, herbaciane zwierzaki, wędrowaliśmy między nimi, pomagając  

składać papier i wygładzać zagniecenia. Przytrzymywaliśmy końcówki taśmy 

klejącej, podpisywaliśmy listy atramentowymi odciskami stóp. To było piękne. 

Herbaciane zwierzęta i ludzie pracujący ramię w ramię. 

Czas mijał szybko i zanim się zorientowałem, słońce zaczęło zachodzić.

Ida wróciła z grupą, z którą wcześniej wyszła, trzymając koszyk pełen leśnej 

herbaty. Ci, którzy zostali, również nie próżnowali. Powstały pięknie zdobione 

papierowe pudełka, modele leśnych zwierząt, origami przedstawiające drzewa 

i rośliny. Był nawet jeden człowieczek uszyty z maleńkich płóciennych torebek, 

wyszywanych na całej powierzchni motywami leśnymi. Łucja zadbała o muzykę, 

uderzała akordy, wybierając melodie wpadające w ucho.

Bruno klasnął w dłonie, chcąc przyciągnąć uwagę zebranych.

— Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego, co udało wam się zrobić. 

Usiądźmy w kole i niech każdy podzieli się z pozostałymi tym, co 

stworzył.

Ida znalazła mnie i uniosła do góry. — Hej, Jeżu — 

powiedziała. — Jak tam?

— Wspaniale — odparłem. — Miałem cudowny dzień. A 

jak tam u ciebie?



— Ja też — odpowiedziała. — To niesamowite móc widzieć tu tylu ludzi. 

Podeszła do koła i usiadła obok Bruna.

— Czy nie miałbyś nic przeciwko temu, aby pomóc ludziom rozpocząć rozmowę? — 

zapytała mnie. — Będą przekazywać sobie ciebie z rąk do rąk, aby mieć pewność, 

że każdy, kto chce zabrać głos, może to zrobić i że wszyscy inni go słuchają.

— Nie ma problemu, pod warunkiem, że będą na mnie uważać — powiedziałem. Ida 

wstała i zwróciła się do zebranych.

— Pokażcie nam, co stworzyliście. Powiedzcie, czego się nauczyliście, kto wywarł 

na was wpływ. — Przerwała. — Jest tylko jedna zasada. Może mówić wyłącznie ta 

osoba, która trzyma w dłoni Jeża. Kto chce zacząć?

Czyjaś ręka po drugiej stronie kręgu wystrzeliła w górę i Ida podała mnie dalej.

— Ja przygotowałem to — powiedział pierwszy chętny, podnosząc do góry kartkę 

wypełnioną kolorowymi drzewami.

Użyłem lasu, aby odtworzyć las. Obrazek jest w całości zrobiony z ziemi, 

opadłych liści i kawałków kory. Chciałem zanieść jego piękno Radzie Miasta. 

— Co pięknego jest w lesie według ciebie?

— Jest pełen życia. Oddycha. Czuję się tutaj spokojnie… — Uśmiechnął się. — Kto 

następny?



Kilka osób podniosło ręce do góry. Prezentowali rysunki, składane pudełka, 

listy i wiersze. Każda z tych rzeczy była unikalna. Wtedy Łucja podniosła rękę. 

Dotarłem do niej.

— Nie jestem dobra w rysowaniu, wycinaniu, wyklejaniu — zaczęła. — Więc 

napisałam piosenkę. Piosenkę dla lasu. Chciałabym się nią z wami podzielić. 

Zaczęła grać na gitarze i zaraz potem śpiewać. Jej głos był lekki, jak powiew 

świeżego powietrza. Potem się zmienił, odbijając się od drzew.

Chcę żyć w świecie pełnym zieleni… — śpiewała. — Pod szepczącymi drzewami…

Grała coraz ciszej, jej głos złagodniał i ucichł. Zapadła cisza. Nikt nie odważył się 

jej przerwać.

Łucja położyła dłoń na strunach gitary. — Kto… — zaczęła, ale nie dokończyła 

zdania. Wszyscy zaczęli bić brawo.

— Nigdy wcześniej nie śpiewałam dla kogoś — powiedziała, kiedy w końcu się 

uciszyło. —  Dziękuję, że byliście moją pierwszą publicznością.

Bruno podszedł, żeby ją uściskać. Potem cofnął się i zrobił gest zasuwania zamka 

błyskawicznego na ustach. Zaśmiała się i podała mnie chłopcu, aby mógł coś 

powiedzieć. — To było wspaniałe, Łucjo — powiedział rozpromieniony. — Naprawdę 

wspaniałe. Ależ ten refren jest chwytliwy, serio, będę go śpiewał przez sen. 



Dziękuję, że zechciałaś dla nas zaśpiewać. 

— Mogłabyś zaśpiewać to jutro? — zapytała Ida. — Na zebraniu Rady Miasta? 

Muszą to usłyszeć. 

— Brzmi dość przerażająco — odparła Łucja, przygryzając wargę. — Ale zrobię to.

Krąg ponownie eksplodował brawami. Bruno stanął na środku.

— Dziękuję wam wszystkim. Jutro jest wielki dzień, więc musicie się wyspać — 

powiedział. — Widzimy się o 9 rano przed ratuszem. Przyprowadźcie każdego, kto 

tylko może przyjść. Ubierzcie się w kolory lasu, przynieście transparenty, ciasta. 

Łucjo, weź gitarę.

Większość osób zaczęła odchodzić, zapewniając nas, że pojawią się na 

jutrzejszym spotkaniu. Łucja stała razem z kilkoma znajomymi, którzy przyszli z 

nią pierwszego dnia.

— Jak myślisz, jak poszło? — zapytał ją Bruno.

— Fantastycznie — odparła. — To był wspaniały dzień. Spotkałam wielu cudownych 

ludzi.

— Myślę, że jesteśmy przygotowani do jutrzejszego dnia — powiedziała Ida. — 

Mamy herbatę. Mamy paczuszki. Mamy spisane nasze postulaty.

— Jedyne, czego musimy się dowiedzieć, to jak się tam dostać — powiedział 

Bruno.

— To proste — wtrąciłem. — Herbata.



ROZDZIAŁ 9 
Las wciąż pogrążony był we śnie, kiedy wychodziliśmy. Słońce dopiero 
zaczynało wschodzić, gdy przedzieraliśmy się między drzewami. Ida milczała, 
prawdopodobnie rozmyślając nad dniem, który właśnie się rozpoczynał. Natomiast 
Bruno próbował zebrać grupę, która szła za nami. Było nas tak wielu! A były 
to tylko te osoby, które zostały w lesie na noc. Nieśliśmy transparenty, które 
przygotowaliśmy poprzedniego dnia: „Wycinajcie chciwość, nie zieleń!”, „Stop 
wycince!”, „Drzewa potrzebują nas, a my potrzebujemy drzew!”.

Gdy już myślałem, że poszliśmy złą drogą, las zaczął się przerzedzać, aż wreszcie 
dotarliśmy do jego granicy. Byliśmy na zewnątrz.

Przed nami widniały betonowe budynki zamiast drzew.

Zamiast polnych dróg podążaliśmy asfaltem. Obok przejeżdżały samochody, 
wypluwając śmierdzące spaliny. Ani śladu drzew. Od razu zacząłem tęsknić za 
zielenią. Jak to możliwe, że ludzie żyją w takim świecie?

Wiedziałem, że to ratusz, jak tylko zobaczyłem budynek. Był ładniejszy od 
wszystkich innych, które mijaliśmy, pokryty rzeźbami i posągami. Eleganckie 
schody prowadziły do okazałych drzwi. Bruno nacisnął klamkę. Otwarte.

— Idziemy? — zapytał.

— Nie mamy nic do stracenia — odparła Ida.

Weszliśmy do najwspanialszego pomieszczenia, w jakim  
kiedykolwiek się znajdowałem. Marmurowa  
posadzka lśniła w świetle żyrandoli. 
Wszędzie wisiały olbrzymie  
obrazy, z których spoglądały na nas postaci 
 starszych ludzi w fantazyjnych szatach. 



Co chwila ktoś wychodził z którychś drzwi, przechodził 
przez pomieszczenie i znikał po drugiej stronie. Nikt 
nie zwracał na nas najmniejszej uwagi.

— Wow! Czyż nie jest tu pięknie? — westchnęła Łucja.

— Masz rację — zgodził się Bruno. — Teraz musimy 
znaleźć osobę, która tu dowodzi.

— To ja — usłyszeliśmy srogi głos. Odwróciliśmy się. 

Osobą dowodzącą okazał się być mężczyzna w garniturze, z śliskimi, 
czarnymi włosami i w okularach. 

— O co chodzi? — zapytał od swojego biurka, zajęty czymś, niemal nie patrząc w 
naszą stronę.

— Mamy panu coś do powiedzenia  — powiedział Bruno. Mężczyzna spojrzał na nas.

— Nie mam czasu — odburknął. — Zaraz zaczynamy bardzo ważne zebranie.

— To, co mamy do powiedzenia, jest bardzo istotne — nalegał chłopiec.

— To może poczekać do jutra — powiedział. 

— Nie, nie może! — krzyknąłem. — Musi Pan nas wysłuchać!

Mężczyzna spojrzał na mnie zszokowany. Ja również byłem zaskoczony. 
Zazwyczaj nie odzywam się do ludzi w ten sposób. 

— Jeż, który mówi? — zapytał niepewnie. — Chyba tracę zmysły.

— Nie traci pan — zapewniłem go z uśmiechem. Kolejny dorosły człowiek, który 
nie chce uwierzyć w to, co widzi. — My również nie jesteśmy szaleńcami. Mamy 
naprawdę ważną wiadomość do przekazania.

— Dobrze, mówcie — odrzekł, wracając do swojej pracy — tylko szybko.

— Chcemy uratować las — powiedział Bruno. Podszedł do biurka mężczyzny i podał 
mu kopertę. 

— To dla pana. Leśna herbata. Chcielibyśmy się jej z panem napić w czasie, kiedy 
będzie Pan słuchał, co mamy do powiedzenia. 

Mężczyzna obrócił kopertę w dłoniach, po czym wytrząsnął na biurko jej 
zawartość. W środku była herbata zawinięta w kawałek materiału wraz z listem 



ilustrowanym zdjęciami lasu, zwierząt, było tam nawet zdjęcie Starszego 
Pana i Bruna w jego kryjówce. Mężczyzna zaczął się śmiać.

— Dzieciaki — mruknął, kręcąc głową. — Ktoś musi wam powiedzieć prawdę. 
Nie jesteście w stanie nic zmienić — przerwał i zaśmiał się ponownie — z 
pomocą herbaty!

Nagle dało się usłyszeć jakieś zamieszanie na zewnątrz budynku. Wybiła 9. 
Nasi ludzie! 

Mężczyzna podszedł do okna i otworzył je. — Co u licha?

Ludzie zaczęli skandować. Wykrzykiwali hasła, które namalowali wcześniej 
na swoich transparentach. Niektórzy z nich śpiewali. Słychać było bębny, 
dzwonki i gwizdki. Było głośno i radośnie.

— Ci ludzie zebrali się razem przy herbacie — powiedział Bruno. To nie tylko 
dzieci. Dorośli także. Nie jesteśmy jedynymi, którzy chcą uratować las. 
Proszę spojrzeć i posłuchać.

— Proszę napić się herbaty, przeczytać nasz list, posłuchać, co oni mają do 
powiedzenia — powiedziała delikatnie Ida.

Mężczyzna odwrócił się. 

— Nie jestem w stanie wam pomóc — powiedział beznamiętnie 
— Nie mam takiej mocy, żeby cokolwiek zmienić samodzielnie.

Zatem ten dorosły człowiek w garniturze, krawacie i 



wypastowanych butach także czuł się mały i bezsilny. Zupełnie jak my.

— Nikt nie jest w stanie zmienić czegokolwiek sam — powiedziała Ida. — Właśnie 
dlatego potrzebujemy pańskiej pomocy. Chcemy zabrać głos na zebraniu. Chcemy 
dać członkom Rady Miasta naszą herbatę. Chcemy, żeby zastanowili się nad tym, 
co mamy do powiedzenia. 

Mężczyzna pokręcił głową. Ida zmarszczyła brwi. 

— Rozumiem — powiedział chłodno Bruno. — W każdym razie dziękujemy za to, ze 
poświęcił nam pan czas. 

Zaczął wycofywać się z pomieszczenia. 

Ida doskoczyła do niego.  — Nie możemy się tak po prostu poddać — wyszeptała 
mu do ucha. 

— Nie poddajemy się — odpowiedział kącikiem ust. — Zaufaj mi.

Gdy tylko to powiedział, rozległo się kliknięcie, a po nim dźwięk gorącej wody 
przelewanej do kubka.

 — Zaczekajcie — zawołał mężczyzna, gdy Bruno położył rękę na klamce. — 
Pomogę wam.

Sala konferencyjna była ogromna, większa nawet od holu wejściowego, z sufitem 
tak wysokim, że czuło się, jakbyśmy w ogóle nie przebywali w pomieszczeniu. 
Na naszą prośbę mężczyzna załatwił kubki i gotowaną wodę. Ustawiliśmy je na 
wózkach po obu stronach ustawionych w rzędach siedzeń.

Mężczyzna zerknął na Łucję trzymającą gitarę.

— To jest Łucja. Zaśpiewa piosenkę, którą dla nas napisała.

Popatrzył niepewnie. — Do tej pory nie zdarzyło się tu nic podobnego.

— Wspaniale — powiedział Bruno.  
— W takim razie zrobi to wrażenie.



Rozdaliśmy paczuszki herbaty, a potem usadowiliśmy się w ostatnim rzędzie, 
podczas gdy ludzie w garniturach zaczęli wypełniać pokój.

— Proszę o ciszę! — Mężczyzna wstał i zaczął mówić. –Dziękuję wszystkim za 
przybycie. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby omówić działania, które będą miały wpływ 
na obszar lasu w naszej gminie. Potem odbędzie się głosowanie decydujące, jakie 
kroki zostaną podjęte. — Spojrzał na zegar. — Otwieram zebranie o 9.35.

Głos zabrało kilka osób, omawiając korzyści płynące z proponowanych działań.

— Wzrost populacji naszej gminy doprowadził do zwiększenia popytu na 
mieszkania — powiedział grzmiącym głosem jeden z zebranych. — Naszym 
obowiązkiem jest spełnienie tych żądań. A dzięki Dreamland Development 
zrobimy to jeszcze lepiej — przekroczymy obecne zapotrzebowanie.

Na ekranie umieszczonym w tyle pomieszczenia rozbłysła mapa. W jej centralnym 
punkcie widniał zaznaczony na jasnozielony kolor las. Kolejny klik i zieleń zniknęła, 
zastąpiona szeregami nieskazitelnych domów. Ludzie zaczęli bić brawo.

To był moment dla Idy i Bruna. Wstrzymałem oddech.

— Witam wszystkich! Jestem Bruno.

— A ja jestem Ida.

— Chcielibyśmy zaproponować szybką przerwę na herbatę. — Łucja podawała 
filiżanki i gorącą wodę między rzędami.

— Napijcie się herbaty i zastanówcie nad dołączoną do niej paczuszką — 
powiedziała Ida. — Każda z nich jest wyjątkowa, stworzona przez kogoś, kto 
kocha las. Kiedy będziecie ją pić, zastanówcie się proszę nad załączonym 
przekazem.

— Herbata, którą pijecie, pochodzi z lasu — powiedział Bruno.  — Smakuje 
życiem, ziemią i deszczem.

Zebrani zaczęli  popijać płyn ze swoich kubków. Jedynym słyszalnym dźwiękiem 
był szelest papieru. Siedząc w kieszeni Idy, przyglądałem się, jak ludzie czytają 
otrzymane wiadomości.. Czekaliśmy.





— Są różne opinie w tej sprawie, a my nie możemy mówić 
za wszystkich. Mam jednak nadzieję, że przeczytaliście listy 

załączone do herbaty, pomyśleliście nad nimi i zrozumieliście, co 
chcemy wam przekazać. Las jest naszą przyszłością — powiedział Bruno. — 
Liczymy na to, że go zachowacie.

Łucja weszła na podium.

— Dzień dobry — powiedziała do mikrofonu. — Chciałabym podzielić się z 
wami piosenką, którą napisałam. Powstała ona dla lasu.

Zamknęła oczy, jej palce drżały, gdy zaczynała grać. Powietrze wypełniło się 
jej pięknym głosem. W pokoju dało się wyczuć zmianę.

Gdy skończyła, rozległ się najgłośniejszy aplauz, jaki kiedykolwiek słyszałem — 
nie tylko wewnątrz budynku, dochodził on także z zewnątrz, gdzie zebrała się 

grupa oczekujących. Mężczyzna poczekał, aż wszystko się uspokoi.

— Dziękuję — powiedział. — Teraz jest czas na głosowanie. Propozycja: 
sprzedać las firmie Dreamland Development. Kto jest za?



ROZDZIAŁ 10 
Podniosło się kilka rąk. Przewodniczący, kilku członków Rady Miasta, którzy 

wcześniej przemawiali. Rozejrzeli się po sali, oczekując, że inni się przyłączą. Gdy 

nikt więcej się nie poruszył, Przewodniczący spojrzał spode łba.

— Kto jest przeciw?

Spojrzałem w oczy człowiekowi w pierwszym rzędzie, chcąc go przekonać do 

podniesienia ręki. Odwrócił wzrok, pozostając bez ruchu.

Ale po chwili powoli, jakby zdarzył się cud, podniósł rękę. 

To było jak wciśnięcie włącznika światła. Ludzie dokoła zaczęli wyciągać ręce 

do góry. To było jak fala, jeden człowiek po drugim, dołączający do morza 

podniesionych rąk. Prawie cała sala była przeciw sprzedaży lasu. Wszyscy chcieli 

go zachować. 

— Wniosek nie przeszedł.

Z zewnątrz dobiegały wiwaty i oklaski. Ida, Bruno i pozostali dołączyli do 

skandowania, przewodząc reszcie zebranych w świętowaniu zwycięstwa. Nasz 

plan zadziałał!

Las był uratowany!

Kiedy do niego wróciliśmy, Starszy Pan zwołał zebranie, na którym ogłosiliśmy 

wszystkim nowinę. Lisy zaczęły skakać z radości, ptaki śpiewać, a żaby rechotać.

Byłem częścią tego wszystkiego. Byłem odważny, kiedy wykonałem swój pierwszy 

skok w Kawiarni. Byłem odważny, kiedy przemawiałem na zebraniu Rady Miasta. 

Słuchałem, mówiłem, zadawałem pytania. Zachęciłem Idę i Bruna do działania. 

Byłem razem z nimi. 

Ale nawet po dokonaniu tego wszystkiego wciąż jakaś część mnie czuła się 

niezaspokojona. To była piękna przygoda. Tak wiele się nauczyłem o sobie i o 

świecie. Teraz chciałem czegoś znanego. Tęskniłem za Kawiarnią. 

Podszedłem do Starszego Pana



Wziął mnie na ręce i zaniósł do swojego domu. 

— Napijmy się herbaty z dala od tego zgiełku.

Nalał gorącej wody do kubka i bardzo delikatnie podzielił się nią ze mną. Ogarnęła 

mnie błogość, gdy tylko poczułem gorącą wodę opływającą moje ciało. 

— Czy chcesz porozmawiać?

Otworzyłem przed nim swoje serce. Opowiedziałem mu o tym, jak bardzo 

jestem wdzięczny za to, że spotkałem Idę, że mogłem zobaczyć trochę świata i 

przyczynić się do jego polepszenia. Ale przyznałem się też do mojej tęsknoty za 

Kawiarnią, do poczucia, że nie wszystko jest tak, jak być powinno.

— Przeszedłeś wielką zmianę — powiedział Starszy Pan. — Bez jakiegokolwiek 

przygotowania zostawiłeś wszystko, co dotychczas znałeś, dla nowego życia. 

Jeszcze nie znalazłeś swojego miejsca w tym nowym 

świecie, chociaż muszę przyznać, że do tej pory szło ci 

znakomicie. To jest zupełnie normalne, że masz takie 

odczucia. 

Miło było porozmawiać, a jeszcze milej być 

wysłuchanym. Zastanawiałem się, czy tak właśnie czują 

się ludzie, kiedy ich słucham. 

— Świat zawsze tu będzie — mówił dalej Starszy Pan. — Wróć 

do swojej Kawiarni, do życia, które znasz, przynajmniej na jakiś 

czas. Jeżu, już nie jesteś tym samym herbacianym zwierzakiem, 

którym byłeś przedtem Wybrałeś się w podróż, która cię 



zmieniła. Wniesiesz nową wartość do swojej społeczności. Myślę, że jesteś im 

potrzebny.

Pomyślałem o Kawiarni, o codziennej rutynie, bezsilności, pragnieniu odkrywania 

i dokonywania czegoś więcej. Ale teraz wszystko się zmieniło — nie czułem się 

już bezsilny. Czułem się silny i odważny, czułem, że mogę zrobić, co tylko zechcę. 

Poczułem, że dam radę.

— Masz rację — powiedziałem do Starszego Pana. — Dziękuję.

— Podziękuj sobie — odpowiedział z uśmiechem. — Ty tego dokonałeś. Ty 

doprowadziłeś do zmiany. Powinieneś być bardzo dumny, Jeżu.

Wszystko wydało się dużo bardziej klarowne po rozmowie ze Starszym Panem. 

Tej nocy powiedziałem Idzie, że jestem gotowy, aby wrócić do Kawiarni.

— Pojadę tam z tobą — odpowiedziała. — Zostaw to mnie, ja się tym zajmę. A 

teraz wracajmy i dołączmy do reszty.

Tak też zrobiliśmy. Las był pełen ludzi, zwierząt i herbacianych zwierzaków, 

wszyscy wspólnie śpiewali, tańczyli, świętowali to, co wspólnie udało się osiągnąć. 

Stanowiłem część tego wszystkiego.

Po długiej nocy każdy zwinął się w kłębek i wykończeni zasnęliśmy. Gdy nastał 

poranek, pożegnaliśmy się. Ida uściskała mocno Bruna i Łucję.

— Dziękuję wam za wszystko — powiedziała, ocierając łzy. — Mam nadzieję, że 

jeszcze kiedyś się zobaczymy.

— Na pewno — powiedział Bruno. — Czuję to.

Następnie zwróciła się do Starszego Pana.

— Dziękuję za pańską mądrość i życzliwość. Nie bylibyśmy w stanie tego dokonać 

bez pana.

Ukłonił się. — Uwierzyłaś w siebie. Ty to zaczęłaś.



ROZDZIAŁ 11 
I znów szliśmy z Idą długo, aż znaleźliśmy się na tej samej stacji, na którą 

dotarliśmy przed tygodniem. Nasz pociąg już czekał. 

Rozmawialiśmy i rozmawialiśmy, wciąż byliśmy podekscytowani wczorajszym 

dniem. W końcu zrobiło się ciemno, pociąg jechał, a my oboje zasnęliśmy.

Rano pociąg dotarł na miejsce. Prosto ze stacji ruszyliśmy do Kawiarni. Dzwonek 

zadźwięczał, gdy Ida pchnęła drzwi. Wyjrzałem z jej kieszeni. Kawiarnia wydawała 

się zupełnie inna, mimo że wszystko było tu takie samo jak wcześniej. Zdałem 

sobie sprawę, że to nie Kawiarnia się zmieniła — ja się zmieniłem. Patrzyłem na 

mój stary świat nowymi oczami.

Kelnerka przyniosła Idzie filiżankę herbaty. Rozpoznałem figurkę na tacy: Świnka. 

Zawsze mi mówiła, że zadaję za dużo pytań. Ida wyjęła mnie z kieszeni i położyła 

na stole. 



—  Co teraz będziesz robić? — 

zapytałem szeptem. Ida rozejrzała 

się dookoła, żeby się upewnić, że 

nikt na nią nie patrzy.

—  Znajdę kolejne miejsce, 

do którego pojadę — 

odpowiedziała. — Chcę dalej 

poznawać świat.

—  Może znajdź kolejny 

las, który będziesz mogła 

uratować — podpowiedziałem.

—  Może. — Zaśmiała się. — Teraz 

wiem, jak to zrobić!

W zamyśleniu napiła się herbaty. To koniec. Wstała, by skierować się do wyjścia. 

Tym razem z nią nie pójdę. 

— Czy jeszcze kiedyś cię zobaczę? — zapytałem.

— Oczywiście — odparła. — Obiecuję, że kiedyś wrócę. I wtedy zrobimy 

powtórkę. Wyruszymy po nową przygodę.

Pożegnaliśmy się i znów usłyszałem dźwięk dzwonka przy drzwiach. Patrzyłem, jak 

się zamykają. To stało się tak szybko.

Nagle poczułem, że nie jestem gotowy, aby wrócić do mojego dawnego życia. 

Chciałem dogonić Idę, powiedzieć jej, że zmieniłem zdanie i poprosić, żeby wzięła 

mnie ze sobą. Ale było już za późno. Była za daleko. Musiałem podążać moją 

własną ścieżką. Kelnerka podeszła z tacą i zaczęła sprzątać ze stołu.

— Hej! — powiedziała, gdy mnie ujrzała — gdzie się ukrywałeś? Myślałam, że 

przepadłeś na dobre.

 Już miałem jej opowiedzieć o mojej przygodzie, o tym, jak zmieniłem świat i 

siebie, gdy przypomniałem sobie, że wcale nie oczekiwała ode mnie odpowiedzi. 

Była jak reszta dorosłych. Zostaliśmy razem ze Świnką umieszczeni w szafce. 



Było ciepło i znajomo. Gdy tylko kelnerka opuściła zaplecze, wszyscy się ożywili.

— Jeżu!

— Jesteś z powrotem!

— Gdzie byłeś?

— Myśleliśmy, że zniknąłeś na zawsze!

— Ktoś powiedział, że cię ukradli!

— Ktoś powiedział, że prawie zostałeś zmiażdżony!

— Bałeś się?

— Dobrze być z powrotem — powiedziałem. — Mam za sobą niesamowitą podróż. 

Jeż, którego widzicie, nie jest już tym samym Jeżem, którego znaliście do tej 

pory.

Opowiedziałem im o wszystkim. Nikt mi nie przerywał. Słuchali każdego 

słowa. Powiedziałem im, jak spotkałem Idę i jak zdecydowałem, żeby skoczyć. 

Opowiedziałem historię Starszego Pana mieszkającego w lesie wśród zwierząt. 

Opowiedziałem o innych herbacianych zwierzakach. Opowiedziałem o wszystkich 

ludziach, którzy zebrali się, aby uratować las. Mówiłem i mówiłem — więcej niż 

kiedykolwiek wcześniej. Im więcej mówiłem, tym łatwej mi to szło.

— Masz rację — powiedziała Świnka. — Widzę, że nie jesteś tym samym Jeżem, 

którym byłeś wcześniej. Co się zmieniło?

— Uwierzyłem w siebie — odparłem. I to była prawda.

Wiedziałem, że teraz jestem w stanie zrobić cokolwiek tylko zechcę. Mógłbym 

zmienić świat — zmieniłem świat, nawet jeśli tylko w malutkiej jego części. 

Chciałem pomóc innym, aby też poczuli tę siłę. Miałem coś do przekazania innym i 

wierzyłem w to, co chcę im przekazać. 

Bo zdałem sobie sprawę z tego, że nikt nie jest zbyt mały ani zbyt nieznaczący, 

aby czynić zmiany. Większość z nas po prostu o tym nie wie, dopóki nie spróbuje.

.



ĆWICZENIA
Cześć! Miło cię poznać.

Jestem Jeż.  Jak masz na imię?

Czy możesz napisać je dla mnie? 

TUTAJ NAPISZ SWOJE IMIĘ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chcesz zmienić świat? Cudownie! Jestem tu, aby Ci w tym pomóc. Myśl o zmianie 

świata wydaje się dość przerażająca, ale nie martw się, zrobimy to razem. Krok 

po kroku.

Abym mógł pomóc Ci w Twojej przygodzie poprzez Time for tea, zadam Ci kilka 

pytań. Jeśli jest z Tobą osoba dorosła, zapraszamy ją, by się przyłączyła. 

Zadawanie pytań jest świetną sprawą. Pomaga nam lepiej zrozumieć samych 

siebie i otaczający nas świat. Nie ma złych lub dobrych odpowiedzi. Napisz je, 

narysuj lub poproś kogoś dorosłego, aby napisał je za Ciebie.



W jaki sposób najbardziej lubisz spędzać czas? Myślenie o tym, co naprawdę 

lubisz robić, jest bardzo ważne, bo pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób 

najlepiej możemy pomóc zmieniać świat..

Pomyśl o tym, gdzie mieszkasz i o ludziach w Twojej społeczności. Czy 

widzisz jakieś problemy? Czy jest coś, co chcesz zmienić? Napisz lub narysuj 

tyle pomysłów, ile chcesz.

Spośród wszystkich problemów lub przemyśleń, które Ci przyszły go głowy, 

co jest dla Ciebie najważniejsze? Wyjaśnienie, dlaczego na czymś nam zależy, 

może sprawić, że nasz przekaz będzie o wiele silniejszy, ponieważ pomoże to 

innym ludziom zrozumieć, dlaczego to tak istotne.



Czy znasz kogoś, komu także zależy na tej sprawie? Kiedy chcemy coś 

zmienić, współpraca z innymi jest zazwyczaj lepsza niż praca samemu (daje też 

dużo więcej radości!).

Kto ma usłyszeć Twój przekaz? Kto ma możliwość lub wiedzę, aby pomóc w 

rozwiązaniu problemu? Może to być tylko jedna osoba (np. polityk, biznesmen, 

dyrektor szkoły lub celebryta). Może to być także większa grupa osób, takich jak 

Twoja szkoła lub przyjaciele. Wszystko zależy od tego, co chcesz naprawić. Jeśli 

potrzebujesz pomocy w znalezieniu tych osób czy grup lub skontaktowaniu się z 

nimi, możesz poprosić swojego nauczyciela lub inną dorosłą osobę o pomoc.

W jaki sposób przekazać wiadomość? Czy jesteś w stanie zrobić niesamowitą 

paczuszkę na herbatę? Jedynym ograniczeniem jest Twoja kreatywność! Spróbuj 

pomyśleć o tym, jak możesz przekazać swoją wiadomość w ciekawy i pomysłowy 

sposób



CZAS NA DZIAŁANIE
Dziękuję Ci bardzo za to, że odpowiedziałeś/aś na moje pytania. Jesteś już na 

swojej własnej ścieżce do zmieniania świata. Zastanowiłeś/aś się już nad 
moimi pytaniami. Następna część to bułka z masłem. Poniżej podane są 
etapy procesu Time for tea. Przepracuj je ze znajomymi w szkole lub w 
wolnym czasie. Postaraj się znaleźć dorosłą osobę, która Ci pomoże.

Zdecyduj, jaki problem chcesz rozwiązać. Co i komu chcesz o nim powiedzieć?

Kup pudełko herbaty i zdecyduj, jaki będzie najbardziej oryginalny i kreatywny 
sposób na przygotowanie i dostarczenie paczuszki. Upewnij się, że jest to 
coś, co zawiera Twój przekaz.

Dostarcz swoją niezwykłą herbatę, do osób lub grup, które wcześniej wybrałeś/
aś. Może zachęcisz ich do spotkania i wspólnego wypicia herbaty? 
To najlepszy sposób, aby ich skłonić do słuchania, daje Ci to również 
możliwość poćwiczenia mówienia o rzeczach, na których Ci zależy.

Opowiedz o projekcie, który przygotowałeś/aś. Możesz to zrobić w dowolny 
sposób, jednym z nich jest dołączenie zdjęć i filmów. Pamiętaj tylko, że 
musisz zaplanować wszystko wcześniej, aby niczego nie przeoczyć.

Podziel się tym z innymi! Możesz wykorzystać stronę internetową szkoły, media 
społecznościowe, lokalną gazetę, telewizję, radio (poproś kogoś dorosłego 
o pomoc, jeśli potrzebujesz). Pokazanie, co robimy razem z innymi, może 
zachęcić kolejne osoby do działania. Krok po kroku wszyscy pracujemy 
razem, aby zmienić świat.

Następnie prześlij swoją historię do zespołu Time for Tea! Chętnie zobaczą, co 
robisz, i opublikują Twoją historię na stronie Time for Tea, dzieląc się nią 
ze światem i pomagając Ci połączyć się z innymi grupami z różnych krajów.

Proszę bardzo — wszystko gotowe, aby wyjść i zacząć zmieniać świat! Uwierz w 
siebie i swój przekaz, a inni też uwierzą. Pamiętaj, co odkryłem: nikt nie 
jest za mały, by dokonać zmian!

Powodzenia!

Jeż



WIĘCEJ ĆWICZEŃ
 
INFORMACJE NA TEMAT HERBATY  
Wiesz na temat herbaty? Czy możesz znaleźć jakieś ciekawostki? Możesz 
poszukać w Internecie, w bibliotece, a nawet pójść do herbaciarni, żeby zadać 
kilka pytań. Poniżej kilka pytań, od których możesz zacząć. Jestem pewien, że 
jesteś w stanie wymyślić o wiele więcej…

Jakie są rodzaje herbat? Czy „leśna herbata” w tej historii jest prawdziwa?

Kiedy ludzie zaczęli pić herbatę? 

•  Skąd pochodzi herbata?

 •  Czy znasz kraj, w którym ludzie nie piją herbaty? Dlaczego nie? Co piją 
zamiast tego?

•  Jak zrobić idealną filiżankę herbaty? 

•  Jaki jest najdziwniejszy fakt lub historia, jaką możesz znaleźć na temat 
herbaty?

 
BADANIA TERENOWE NA TEMAT HERBATY

Co powiesz na zbadanie tego, co ludzie w twoim mieście myślą o herbacie? 
Popracuj wspólnie z innymi i stwórzcie ankietę, a następnie wyjdźcie i zapytajcie 
rodzinę, przyjaciół i może jakieś starsze osoby, które mieszkają w pobliżu. 
To może być świetny projekt szkolny — zróbcie plakat z wynikami, a my 
opublikujemy go na stronie Time for Tea! Na przykład:

Kto lubi herbatę? Dlaczego? Dlaczego nie? Czy jest różnica między tym, co myślą 
młodzi i starsi ludzie?

•  Gdzie ludzie piją herbatę? 

•  Jakie rodzaje herbaty można znaleźć w lokalnych sklepach? 

•  W jaki sposób firmy mogą pakować i reklamować swoją herbatę, aby 
wyglądała bardziej interesująco dla młodych ludzi? Może wpadniesz na jakieś 
inne pomysły…

 
KOLEJNA PRZYGODA JEŻA

Czy jesteś w stanie napisać własną opowieść o Jeżu i jego przyjaciołach?



INROMACJE NA 
TEMAT HERBACIANYCH 
ZWIERZAKÓW (TEA PETS)

Jeż, główny bohater tej historii, jest herba - cia-
nym zwierzakiem, czyli małą glinianą figurką, która 
stanowi część tradycyjnej chińskiej ceremonii 
parzenia herbaty, zapoczątkowanej ok. XIII wieku w chińskim mieście Yixing, w 
regionie znanym z fioletowej gliny. 
Herbaciane zwierzaki towarzyszą osobom pijącym herbatę i często uważa się, 
że przynoszą szczęście. Mogą zmienić zapach i kolor, w zależności od tego, jaką 
herbatą są „karmione”. Glina jest porowata, co oznacza, że bardzo dobrze wchła-
nia wodę, a herbaciane zwierzaki są karmione resztkami z procesu picia herbaty 
(może to być gorąca woda używana do podgrzewania naczynia do herbaty lub 
jakakolwiek pozostała herbata). Występują w wielu różnych formach, często jako 
zwierzaki, a najpopularniejsze z nich to ropuchy, słonie i smoki.



KONTAKT 
Oto jak skontaktować się z zespołem Time for Tea w celu uzyskania pomocy, 

porady lub przesłania swojej historii. Być może będziesz musiał poprosić dorosłą 

osobę, aby zrobiła to za Ciebie.

Strona internetowa: https://www.time4tea.info  

E-mail: timefortea@momentumworld.org  

Telefon: +44 (0) 20 7062 8926

KONTAKT W POLSCE 

Regionalne Centrum Wolontariatu 

kontakt@centrumwolontariatu.eu 

telefon: +48 362 14 12 

ul. Żeromskiego 36, 25-370 Kielce
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