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PAN PARASOL
an Parasol, chocia mia ju swoje lata i by naprawdę leciwym Panem Parasolem, uwielbia harcować w deszczu. Kiedy deszcz zaczyna padać, jemu od
razu jak sztubakowi chcia o się wychodzić na dwór.
Mo e taki by jego charakter, a mo e jest to natura
wszystkich parasoli, któ to wie?
Do ć powiedzieć, e tego dnia w a nie zaczyna o padać,
kiedy w a ciciel Pana Parasola wychodzi do pracy. Wróci od drzwi, sięgną po Pana Parasola i razem wyszli. Na
zewnątrz materia zaszele ci Panu Parasolowi z rado ci.
Nareszcie deszcz! Deszcz i wie e powietrze!
piewa sobie po parasolowemu, nies yszalnie dla ludzi.
I tak sobie szli, w a ciciel i Pan Parasol. Z tym, e w aciciel by niezadowolony, bo chocia Pan Parasol chroni
jego g owę przed deszczem, to niestety woda z ka u ,
których bez liku namno y o się nagle na chodniku, coraz bardziej moczy a mu buty. Za to Pan Parasol by
zachwycony.
A tu nagle
Nagle zerwa się wiatr. Powia , zawia , po glowa , zakręci ga ęziami drzew, no i chcia pobawić się z Panem
Parasolem, ale zapomnia , e Pan Parasol by ju sę-
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dziwym Panem Parasolem i niechcący zgią jeden z jego
drutów. Zawstydzi się wietrzyk, a chcąc naprawić swój
b ąd powia jeszcze mocniej i drut się z ama . Wietrzyk
nie móg d u ej zostać i chocia by o mu bardzo przykro,
to musia lecieć dalej, bo taki charakter mają wszystkie
wietrzyki.
Zdenerwowany w a ciciel Pana Parasola wykrzykną :
Mam cię dosyć! Jeste stary i po amany, ju cię nie
chcę!
Tak naprawdę wcale nie by z y na Pana Parasola,
tylko tego dnia by bardzo rozdra niony. Rano obla się
gorącą czekoladą, bo by nieuwa ny, pó niej uciek mu
autobus, bo guzdra się przy niadaniu, a jeszcze do tego
by niewyspany, bo wczoraj za pó no po o y się spać.
Ale niewa ne, dlaczego w a ciciel by nie w humorze.
Wa ne, e wszed do pobliskiego mietnika, postawi
Pana Parasola w kącie i odszed .
Deszcz pada dalej, niby nic się nie zmieni o, ale Pan
Parasol ju nie piewa . Zasmuci o się jego parasolowe
serce.
Ot, teraz to ju przyjdzie mi doko czyć ywota na
wysypisku mieci. Przyjedzie mieciarka i mnie stąd zabierze, a tam ech, co tu du o gadać, brudno i mierdząco. e te ten wietrzyk musia z amać mój drut!
I tak d ugą chwilę rozmy la Pan Parasol, a wtem
przechodzi obok ma y Alu . No, po prawdzie to on nie
by taki ma y, mia ju prawie cztery latka, no, trzy i pó
i czasami mama pozwala a mu przej ć samodzielnie
kawa ek do domu dziadka. Przechodzi o się tylko przez
podwórko i mama mog a ca y czas widzieć Alusia.
Ch opiec te lubi deszcz, zupe nie jak Pan Parasol
i skaka sobie po podwórku, raz przeskakując ka u ę,
a raz wpadając w sam jej rodek.
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Alu zobaczy wystającą smutno ze mietnika, zwieszoną rączkę Pana Parasola. Ostro nie podszed , popatrzy
i szarpną Panem Parasolem, wyciągając go ze mietnika!
I zaraz pobieg dalej.
Ojejej! my la sobie Pan Parasol. Dziękuję za
wybawienie, ale nie tak szybko! Materia mi się podrze!
Zwolnij, ch opcze, bo jeszcze kogo mną uderzysz! Ojej!
Co on wyprawia? Gdzie my tak pędzimy?
I tak rozprawia w duszy Pan Parasol, trochę narzekając, ale tak naprawdę by bardzo szczę liwy, e Alu go
z tego mietnika wyciągną . Bo pomimo swoich lat, Pan
Parasol bardzo lubi ruch, gwar i ca e to zamieszanie,
które zwykle robią mali ch opcy.
A Alu bieg prosto do swojego dziadziusia.
Dziadziusiu, dziadziusiu! Zobacz co znalaz em! Zobacz, jaki piękny! ch opiec zakręci się wko o, a czarne
po y Pana Parasola zafurkota y wokó niego.
Oj, ostro nie, co ty robisz! wykrzyknęli jednoczenie dziadziu Alusia i Pan Parasol, bo mieli po tyle samo
prawie lat.
Tak sobie tylko macham. Dziadziusiu, naprawisz mi go?
Ch opiec sądzi , e nie mo e i ć z Panem Parasolem
do domu, bo mama by aby niezadowolona. Mamusia
nie lubi a, kiedy Alu przynosi znalezione rzeczy. Nie
najlepiej te reagowa a na powa ne sprawy, którymi jej
synek się zajmowa . Nie spodoba a jej się na przyk ad
aba w cukiernicy i nie potra a zrozumieć, e abie te
się nale y co s odkiego od ycia. Hodowla patyczaków
w szafce z mąką tak e nie spotka a się z aprobatą mamy,
podobnie jak nie wzbudzi a jej aplauzu próba wyhodowania ropuchy z kijanek podjęta przez Alusia w kuchennym
zlewie. Więc Alu wola , tak na wszelki wypadek, ze swoim nowym skarbem pobiec do dziadziusia, bo dziadziu
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Ach, dziadziu to po prostu wszystko rozumia .
Oczywi cie, e ci naprawę. Przyjd po podwieczorku.
Babunia ju czeka.
I Alu w te pędy pobieg , bo uwielbia babcine smako yki i ju mu linka ciek a na obiecany podwieczorek.
A kiedy ju się najad pysznych bu eczek z jagodami,
z powrotem wróci do dziadka.
I jak dziadziusiu, i jak? niecierpliwie przeskakiwa
z nogi na nogę.
Nerwowy jeste , Alusiu, niepotrzebnie. W a nie otworzy em Klinikę dla Parasoli , leczenie jeszcze musi trochę potrwać. Ale ju nied ugo. Ju robimy ostatnie badania i za chwilę wypiszemy Pana Parasola ze szpitala. Ale
muszę ci wnusiu powiedzieć, e bardzo jest liczny ten
twój nowy przyjaciel. Ma piękne, czarne szaty. Nic a nic
nie wyp owia e, chocia to jest ju stary Pan Parasol. No
ju , biegnij, naprawiony.
Wnuczek uca owa swojego dziadka i podbieg na ąkę,
bo przesta o padać i od jakiego ju czasu wieci o radosne s oneczko. Tam bawi się w berka z kolegami i d ugo
razem biegali i bawili się wietnie, a Alu przewróci się
na ma ej górce. Górka by a naprawdę ma a, a ch opiec
rozbawiony, więc nie od razu zauwa y , e le a na niej
kamie . Ten kamie mia ostrą krawęd i Alu skaleczy
sobie nó kę. Dopiero po chwili poczu , e nó ka go boli,
boli coraz bardziej. Co robić? Trzeba wracać do domu,
ale do domu jest daleko, przez ca ą ąkę i potem przez
podwórko, a nó ka tak boli!
Szed więc Alu powolutku i by o mu coraz cię ej, coraz smutniej. A przypomnia sobie, e przecie ma ze
sobą Pana Parasola. I delikatnie, jakby sprawdzając jego
wytrzyma o ć, podpar się na Panu Parasolu, a Pan Parasol zamar ze zdziwienia. Jeszcze nikt nie u ywa go w ta10

kim celu! Ale cieszy się, bo móg przynie ć trochę ulgi
ch opcu, który przecie wyciągną go ze mietnika. A Alusiowi zrobi o się ra niej i atwiej mu by o i ć, a i droga
do domu okaza a się dzięki temu jakby krótsza. A kiedy
doszed do domu, mamusia powiedzia a:
O, jaki adny parasol.
I zaję a się skaleczoną nó ką Alusia, a Pana Parasola
postawi a w kącie. I wcale nie by a z a na nową zdobycz
synka.
A wieczorem, kiedy wys ucha a ju opowie ci o tym,
jak Pan Parasol pomóg ch opcu doj ć do domu, zgodzi a
się nawet na to, eby Pan Parasol pilnowa Alusia nocą.
Razem z synkiem dok adnie umyli rączkę Pana Parasola,
a potem gąbką wyprali jego czarną czaszę. I przed snem
mamusia postawi a go ko o ó eczka swojego synka i tak,
razem, usnęli.
To znaczy zasną Alu , bo Pan Parasol d ugo przygląda się piącemu ch opcu i rozmy la . O tym, e choć
dzie by trudny i nawet momentami bardzo smutny, to
sko czy się dobrze. Jak w większo ci spraw na tym wiecie, trzeba by o tylko trochę poczekać. Ale przecie gdyby
nie to, e najpierw spotka a go wielka przykro ć, bo wyrzuci go poprzedni w a ciciel i wylądowa w mietniku,
to nie zdoby by nowego przyjaciela i nie mia by nowego
mieszkania w ch opięcym pokoju.
W ko cu Pan Parasol te zasną . ni o mu się, e razem z Alusiem biegają w deszczu po ące i to by bardzo
przyjemny sen.
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