
? Ciekawe, jak smakuje deszcz ? pyta moja siostra Ulka i wystawia pod 
chmur?  swój ró?owy j?zyk.

Ja te? chc? spróbowa? i po chwili oboje ?apiemy na j?zyki jesienne krople.

? Ach, jeste?cie cali mokrzy... ? wzdycha mama, gdy wracamy z podwórka.

Na szcz??cie kolory deszczowej farby szybko znikaj? z naszych ubra?, nie 
pozostawiaj?c na nich ?ladu ? zupe?nie inaczej ni? akwarele, które wczoraj 
pokazywa? nam tata. Tworzy?y one na bia?ej kartce papieru przenikaj?ce si?, 
kolorowe wzory, zamieniaj?c si? a to w futerko królika, a to w mysie ogonki. 
Nasz tata jest malarzem, ale takim nowoczesnym! W jego pracowni trudno znale?? 
farby, p?ótna i sztalugi. Na biurku za to stoi komputer z du?ym monitorem. Tata 
zamiast obrazów tworzy grafiki. Za pomoc? plastikowego rysika na ekranie 
powstaj? ilustracje do ksi??ek, gazet, ok?adek p?yt.

? W Muzeum Narodowym w Krakowie b?dzie otwierana wystawa s?ynnego 
artysty, Stanis?awa Wyspia?skiego. Wasz tata ma teraz wa?nego go?cia! Bawcie si? 
cichutko, ?eby nie przeszkadza? mu w pracy ? upomina nas mama.

Ale cichutka zabawa to ?adna zabawa!

? Ciekawe, jak wygl?da ten Wyspia?ski ? mówi? do siostry i po chwili 
skradamy si? na palcach pod drzwi gabinetu taty.

? Nosi jeansy i koszul? w kratk? ? relacjonuje Ulka, zagl?daj?c przez dziurk? 
od klucza.
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? Mam was, nicponie! ? Tata znienacka otwiera drzwi.

? ...bo my... my chcieli?my tylko zobaczy? tego pana Wyspia?skiego... ? t?umaczy Ula.

? Wyspia?ski... hmmm... ci??ko by mi by?o go tu do nas zaprosi?... ? Tata próbuje nam to wyja?ni?, nie 
mog?c jednak powstrzyma? ?miechu.

Ale gafa! Nasz ?Wyspia?ski? okaza? si? w rzeczywisto?ci kierownikiem wystawy.

? A prawdziwy Wyspia?ski?

? Macie racj?, najwy?szy czas, by?cie w ko?cu poznali jegomo?cia! ? odpowiada tajemniczo tata, 
nakazuj?c nam jednak opu?ci? gabinet, a zabaw? kontynuowa? ju? we w?asnym pokoju.
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St anis?aw  Wyspia?ski zapew ne nie zna? jeansów , obce 

m u by?y bluzy z kapt ur em  i czapki z daszkiem ... Dlaczego? 

Ciii, o t ym  Ula ze St aszkiem  dow iedz? si? ju? za chw il?... 



? No, to by?y trudne czasy... S?ysze? huk nadlatuj?cych samolotów i spadaj?cych bomb... ? rzek?em 
z powag?, przypominaj?c sobie ogl?dany niedawno czarno-bia?y film o wojnie.

? Oj, Staszku, czasom Wyspia?skiego obce jeszcze by?y bombowe naloty...

? Hurra! Na lody! ? Ucieszy?em si?, lecz widz?c min? Ulki, zrozumia?em, ?e znowu co? chlapn??em...
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Chocho? t o snopek, kt ór ym  okr yw a si? delikat ne r o?liny na czas zim y. Pojaw ia si? on zar ów no w  pr zedst aw ieniu 

?Wesele? (zauw a?yli?cie go na zdj?ciu z popr zedniej  st r ony?), jak i w  obr azie St anis?aw a Wyspia?skiego. Pod pow ?ok? 

s?om y ukr yt e jest  u?pione chw ilow o ?ycie, kt ór e odr odzi si? w r az z nadej?ciem  w iosny. Czy?by by?o t o odniesienie 

do b?d?cego w  niew oli nar odu polskiego, kt ór y pew nego dnia obudzi si? i w yw alczy n iepodleg?o???



Na szcz??cie tata przytakn??, ?e pora na przerw?, i po chwili stali?my w kolejce do najbli?szej lodziarni. 
Ju? chcia?em poprosi? o swoje ulubione pistacjowe ga?ki, gdy dostrzegli?my z Ulk? lody o smaku maku.

? Te! ? Pokazali?my palcem niemal jednocze?nie.

Po chwili Ulka wyszczerzy?a si?, ukazuj?c szereg bia?ych z?bów w czarne makowe kropki. Wygl?da?a, jakby 
pilnie potrzebowa?a wizyty u dentysty.
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? Kto ma ochot? na k?piel w Wi?le? ? zapyta? Staszek i nie czekaj?c na nasz? odpowied?, zerwa? si? do 
biegu.

P?dzi? pierwszy, a my za nim, cho? co do tej k?pieli w Wi?le mia?em spore w?tpliwo?ci... Okaza?o si?, ?e 
niepotrzebnie. Gdy dotarli?my na miejsce, zamiast asfaltowych deptaków i ?cie?ek rowerowych wzd?u? zakoli 
rzeki zobaczyli?my piaszczyste pla?e! Dzieciaki pluska?y si?, krzycz?c i piszcz?c z zachwytu. W biegu 
zrzucili?my ubrania i wskoczyli?my do wody. Rzeka by?a tak p?ytka, ?e niemal?e mo?na by?o przej?? w bród na 
drug? stron?! P?yn??y ni? szerokie ?odzie ? barki przewo??ce towary.

Kom u z Was si? m ar zy odpocz?? na pla?y?


