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Zaproszenie

Pewnego dnia Teofil z niewinną minką powiedział:
– Mama zaprasza nas wszystkich jutro na kolację.
Na całej paczce słowa jeża wywarły niesłychane wrażenie, 

ponieważ po pierwsze Teofil nigdy nie mówił o swojej rodzi-
nie, po drugie – niby wiedzieli, że każdy ma jakąś mamę, ale 
że Teofil też ją miał? Nigdy o niej nie wspomniał, więc przyja-
ciołom nie mieściło się w głowach, że on również ją posiada. 
Po trzecie – gdzie niby mieszkała? Znali las jak własną kieszeń, 
a nigdy nie zetknęli się z kimś, kto powiedziałby im, że jest 
jego mamą! 

Teofil świetnie wiedział, jakie myśli krążą po głowach przy-
jaciół. Chciało mu się śmiać, ale zachował powagę i dorzucił 
jakby od niechcenia:

– Spotkanie na polanie jutro o dwudziestej, a teraz: cześć! 
Muszę coś przygotować! 

I odszedł.
To było niezłe zagranie, wszyscy to przyznali. Zaczęły się 

różnego rodzaju dociekania i  zgadywania. Pytania fruwały 
w powietrzu, a odpowiedzi ścieliły się jak opadłe liście wokół 
ich stóp. Niby nic, bo tylko kolacja, a ileż wywołała emocji! 

– Teofil ma mamę! – powtarzali oszołomieni.
– Może w ogóle ma jeszcze jakąś inną rodzinę? – pytali sie-

bie nawzajem ze zdumieniem.
– Wcale by mnie to nie zdziwiło – powiedziała Jabłoń, a Ba-

sia delikatnie się uśmiechnęła.
– Nie wiem czemu, ale myślałem, że Teofil jest sam jak 

palec – stwierdził Karol. – W naszym lesie jest wiele jeży, ale



31

nigdy nie słyszałem, żeby były dla Teofila rodziną, zawsze mija 
je obojętnie.

– Czasami krzyczy do nich z  mojego grzbietu: „Z  drogi, 
niebogi!” albo: „Igły mi migły, taki jestem śmigły!”, i to wszyst-
ko – dodał Adaminek.

Ignacy rozsądnie zauważył:
– Jesteśmy bez przerwy otoczeni przez tajemnice i zagadki, 

po prostu musimy zbadać kolejną z nich, chociaż nie wiem, 
jak wy, ale ja chyba umrę z ciekawości do jutra! 

Słysząc te słowa Jabłoń zaproponowała dzieciom:
– Przygotujcie jakiś ładny, malutki prezent dla jego mamy. 

Czas wam szybciej upłynie, a  mamie Teofila będzie bardzo 
przyjemnie.

– Ale co można dać komuś, kogo się nigdy nie widziało? – 
zapytał Pysio.

– Maliny, poziomki, piękną szyszkę, herbatkę z  owoców 
dzikiej róży, bukiet kwiatów, krople rosy, grzyby, wachlarz z li-
ści… – wyliczał Adaminek.

– Dobra, już wiemy – rzuciła reszta. – Już nie musisz tyle 
mówić, niech każdy przygotuje coś od siebie.

I na tym stanęło. Rozeszli się, by w spokoju przygotować się 
do tego wydarzenia.

O  dwudziestej, w  dniu znanym odtąd pod kryptonimem 
„M”, wszyscy stawili się na polanie wyszczotkowani, z błysz-
czącymi kłami i zębami, z przylizanymi grzywkami i wyczysz-
czonymi pazurami, racicami i kopytkami. 

Jabłoń popatrzyła na nich z  podziwem przemieszanym 
z macierzyńską dumą i rzekła:

– Jesteście piękni!
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To była prawda. Wszyscy czuli się piękni, pachnący, zadba-
ni (sławetny wpływ błota na cerę – 100% skuteczności według 
dzików; mama Alicja potwierdza) i niemożliwie wprost zain-
trygowani. A Teofila jeszcze nie było!

Wreszcie się pojawił, skinął niedbale łapką i powiedział:
– Chodźmy, mama czeka.
Ruszyli. Teofil prowadził ich najpierw gościńcem, potem 

skręcili w prawo, po chwili w lewo, następnie przedzierali się 
przez jeżyny, a później szli już prosto, ale w coraz większych 
ciemnościach. Dobrze, że chociaż świecił księżyc.

– Gdzie my jesteśmy? – zapytał Pysio.
Karol zwrócił się do Teofila.
– Chyba już dawno zgubiłeś drogę. 
– Nie martw się, jeszcze tylko parę zakrętów i  jesteśmy 

w domu – odpowiedział z uśmiechem jeż. 
Wszyscy w duchu powątpiewali już w tę mamę i całą kolację. 

Podejrzewali, że Teofil bawi się ich kosztem. Raptem wyszli na 
skały. Tę część lasu znali najsłabiej, bo jakoś niespecjalnie ich przy-
ciągała. Zobaczyli w ciemnościach zarys jaskini, a przed jaskinią 
czekającą na nich kolację ustawioną na pieńkach i dużych kamie-
niach. Wszystko się zgadzało, jedynie nie było mamy Teofila.

– Ależ jestem, jestem – powiedział tajemniczy głos.
Rozejrzeli się wokół siebie, nikogo nie było. Czary jakieś 

czy co?!
– Zerknijcie w górę – powiedział ten sam głos.
Posłusznie zerknęli i dopiero teraz zobaczyli maleńką po-

stać, która – to dopiero było ciekawe! – wisiała głową w dół.
– Moja mama jest nietoperzem – powiedział z dumą Teo-

fil – i ma na imię Małgorzata.



33



34

Zaraz potem dodał: 
– Mamo, przedstawiam Ci moich przyjaciół: Adaminka, 

Basię, Karola, Ignacego, Fryderyka i  Nikodema. Ela i  jej rój 
przesyłają ci miodowe ciasteczka. Nie mogły przylecieć, bo 
mają jakieś prace w swojej dziupli. Poznasz je kiedy indziej.

– Witam was, moi drodzy, znam was bardzo dobrze z opo-
wieści Teofila, ale z  tego, co widzę, wy nie wiecie niczego 
o mnie! – powiedziała Małgorzata.

„Mama Teofila jest… nietoperzem?!” – pomyśleli oszoło-
mieni. Zupełnie nikt się tego nie spodziewał! 

Usłyszeli głos Małgorzaty:
– Nietoperzem, nietoperzem.
„Czyżby miała dar czytania w ich myślach?!”
– Po prostu dobrze znam życie, no i mam pewien szczegól-

ny dar – dodała, odpowiadając na pytanie, które NIE ZOSTA-
ŁO ZADANE.

Teofil wyjaśnił:
– Mama posiada dar echolokacji, jak wszystkie nietoperze, 

a do tego rozwinęła dar echolokacji myśli jak słynny detektyw 
Hercule Poirot, o którym opowiadała nam kiedyś Jabłoń.

– Echolokacji? – zapytał na głos Pysio. 
Na razie, tak jak wszyscy, był w stanie tylko powtarzać za-

słyszane słowa.
– Wysyłam dźwięk, którego wielu nie słyszy, on odbija się 

od przeszkód napotkanych na drodze, wraca do mnie, ja go 
odkodowuję i w ten sposób odczytuję świat – wyjaśniła mama 
Teofila.

– A cco, cco z odczytywaniem mmyśli? – Karol odważył się 
zadać pytanie. 
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– To żart mojego syna – odpowiedziała Małgorzata. – Nie 
traktujcie tego, co powiedział zbyt poważnie.

– Mama tylko tak mówi. Słyszy myśli jak nikt inny. – Teofil 
obruszył się. – Zresztą sami się przekonacie.

– Nie zaprzątajcie sobie tym głowy. Zapraszam na kolację – 
rzekła serdecznie nietoperzyca. – Przygotowałam dla was wie-
le smakołyków. Częstujcie się.

Częstowali się i ucztowali, rozmawiali z Małgorzatą na róż-
ne tematy, ale nie mieli śmiałości zapytać, jak to możliwe, że 
jest mamą Teofila, o czym bez przerwy myśleli.

Nietoperzyca widziała to i uśmiechała się do siebie. Czeka-
ła, aż wszyscy sobie pojedzą i dopiero wtedy się odezwała:

– Jestem jego mamą adopcyjną, nie biologiczną.
– Ale… jak to? – zapytali zdumieni tą wiadomością.
– Znalazłam go, kiedy był bardzo malutki i  na skraju 

śmierci z zimna, głodu i wyczerpania. Nie wiem, co się sta-
ło z  jego prawdziwą mamą. Pytałam potem o  nią, ale nikt 
nie wiedział. Chyba zginęła. Przygarnęłam go, odchuchałam, 
a kiedy urósł, przeniósł się do waszej części lasu. Czasami do 
mnie wpada w odwiedziny i opowiada o  tym, co się u was 
dzieje. Czasami odwiedzam go ja. Jak to w rodzinie – odpo-
wiedziała Małgorzata.

– I co wieczór przesyłamy sobie uśmiechy – dodał Teofil.
To dopiero była superhistoria! Sarenka, wilczek i dziki nie 

mieli co do tego żadnych wątpliwości. Tak świetna jak opo-
wieści w książkach, które czytała im Jabłoń. Będą mieli o czym 
opowiadać w domu!

Dopiero teraz przypomnieli sobie, że nie dali mamie Teo-
fila przyniesionych prezentów. Wręczyli je więc elegancko 
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(Małgorzata była bardzo wzruszona), pożegnali się i  wró-
cili na polanę. Na pewno nie był to koniec ich znajomości  
z nietoperzycą.

Płacz

Jabłoń codziennie korespondowała za pomocą subtelnych 
drgnięć korzeni ze wszystkimi drzewami w okolicy. Nie po-
trafiła nawet już sobie przypomnieć chwil, w których czuła się 
samotna i opuszczona. Teraz bez przerwy coś się działo albo 
na polanie (paczka poszerzona o rój pszczół nieźle rozrabiała), 
albo w okolicy (ploteczki tradycyjne plus ploteczki korespon-
dencyjne). W ten właśnie sposób dotarła do niej wiadomość, 
że w wyleczonym już borze słychać tajemniczy płacz. Przeka-
zała nowinę dzieciom. 

„Zaczyna się. Wiedziałem, że w borze coś się jeszcze wyda-
rzy!” – pomyślał Adaminek.

– Biegiem! – rzucił Ignacy. – Zaraz odkryjemy, kto tam pła-
cze!

Zerwali się całą grupą i  popędzili. Pszczoły wystartowały 
jak miniaturowe rakiety dalekiego zasięgu i w ciągu kilku se-
kund były w  borze. Przy Jabłoni został tylko Teofil, którego 
przyjaciele zapomnieli ze sobą zabrać. Zmarszczył pyszczek 
i powiedział z niesmakiem:

– Jak wariaci! Idę za nimi. Też chcę się dowiedzieć, co się 
tam wyprawia. 

I poszedł. Wolno i statecznie, łapka za łapką, jak robią to złe 
na cały świat jeże, o których wszyscy zapomnieli.

Tymczasem w borze trwały już poszukiwania. Paczka bie-


