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Przedmowa

Dzika Mrówka na kurierskim szlaku jest siódmym z kolei 
i – jak na razie – ostatnim tomem przygód młodego bohatera, 
Marka – Dzikiej Mrówki, oraz Jarka, czyli Jego Brata, zresztą 
bliźniaka, a także ich przyjaciół. 

Poprzednie przygody tej miłej kompanii zostały opisane 
w książkach: Dzika Mrówka i tam-tamy, Dzika Mrówka pod 
żaglami, Podwodny świat Dzikiej Mrówki, Dzika Mrówka i Je-
zioro Złotego Lodu, Dzika Mrówka i tajemnica Bursztynowej 
Komnaty, Dzika Mrówka i wenecki doża Dandolo.

Akcja tej książki dzieje się w Tatrach. Występują w niej 
mieszkańcy Podhala, górale o rozmaitych imionach, nazwi-
skach i przydomkach. Ich zbieżność z rzeczywistymi osobami 
jest przypadkowa – z jednym wyjątkiem. Jest nim gaździna 



Ludwika Galicowa z Murzasichla, której pamięć w ten spo-
sób chciałem uczcić, wraz z bardzo ciepłymi wspomnieniami 
z wielokrotnych pobytów całej mojej rodziny przed przeszło 
pół wiekiem w jej gościnnych progach, w tymże Murzasichlu 
przy ulicy Sądelskiej 94.

Andrzej Perepeczko
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Rozdział pierwszy

w którym kończy się rok szkolny, a Dzika Mrówka snuje 
wakacyjne plany

Kolejny rok szkolny zbliżał się powoli do mniej lub bar-
dziej pomyślnego końca. W parę tygodni po Wielkanocy 
mama Micia spostrzegła z niemałym zdziwieniem, że jeden 
z jej synów bliźniaków, Marek, znany jako Dzika Mrówka, za-
czął czegoś szukać w pojemnej biblioteczce rodzinnej, której 
sporą część zajmowały zbiory ojca. Były to przede wszystkim 
książki marynistyczne, traktujące o dziejach światowej żeglu-
gi na morzach i oceanach całego świata, a także liczne prze-
wodniki turystyczne.

Z jednej strony mama była zadowolona, że jej syn zmie-
nił nagle swoje zainteresowania na poważniejsze. Dotychczas 
bowiem Marek koncentrował się głównie na różnych dziedzi-
nach sportu, które zresztą z zapałem uprawiał – począwszy od 
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hokeja na lodzie i piłki nożnej, a kończąc na żeglarstwie i płe-
twonurkowaniu.

A teraz nagle zainteresował się historią, i to w dodatku 
bardzo dawną, bo powyciągał z rodzinnej biblioteki a to dzie-
je wyprawy Marco Polo jedwabnym szlakiem, a to obszerną 
historię Indii, a to dzieje Tybetu czy starożytnego Egiptu i fa-
raonów.

Z drugiej strony oprócz zadowolenia z nagłej zmiany za-
interesowań syna na, jej zdaniem, poważniejsze, mama Mi-
cia była nieco zaniepokojona. Nurtowało ją bowiem pytanie, 
co też znowu kombinuje jeden z jej bliźniaków, znany zresztą 
w sporym kręgu z rozmaitych, często wręcz fantastycznych 
i raczej mało realnych planów i pomysłów.

Zaniepokojenie mamy Mici znacznie wzrosło po ostat-
niej wywiadówce, gdy wychowawczyni wyraziła swoją opinię 
o obu braciach bliźniakach.

– O Jarku, droga pani, mogę powiedzieć jedynie same po-
chwały, zarówno co do wyników w nauce, jak i pod względem 
zachowania. Natomiast Marek… – tu wychowawczyni zrobiła 
znaczącą przerwę.

– Znowu coś narozrabiał? – jęknęła mama.
– Nie, nie jest aż tak źle – pospieszyła z wyjaśnieniami na-

uczycielka. – Tyle tylko, że chłopak nie może usiedzieć spokoj-
nie przez całą lekcję. A to coś rysuje, a to się kręci, a to nagle 
wyrwie się z jakimś żartem, którym rozbawi klasę i, co tu kryć, 
przeszkadza w lekcji. Jego wyniki też nie są zachwycające…

– To jest z Markiem aż tak źle? – zaniepokoiła się mama 
nie na żarty.

– Niech pani się nie martwi. Marka wszyscy lubią, zarów-
no koleżanki i koledzy, jak i grono nauczycielskie, bo, co tu 
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kryć, to bardzo miły chłopiec. Ale ma całą masę rozmaitych 
zainteresowań, co nie pozwala mu skupić się na nauce. Wobec 
tego nie należy się spodziewać jakiegoś rewelacyjnego świa-
dectwa. Zresztą niech pani posłucha.

Tu wychowawczyni przeczytała mamie Mici dotychcza-
sowe wyniki obu braci. Były one w przypadku Jarka zdecydo-
wanie monotonne i mieściły się w granicach górnych stanów, 
co kwalifikowało go do świadectwa z czerwonym paskiem, 
natomiast u Marka oceny były bardzo urozmaicone i balan-
sowały w rejonach stanów niskich, z paroma tylko wyjątkami 
sięgającymi stanów średnich. Były to oceny z wychowania fi-
zycznego i z geografii, co zresztą nie było niczym zaskakują-
cym, biorąc pod uwagę podróże i przygody Dzikiej Mrówki 
i Jego Brata. 

*   *   *

Po powrocie z wywiadówki mama Micia zdecydowała, że 
należy przeprowadzić poważną rozmowę z Markiem. Po po-
chwaleniu drugiego ze swych bliźniaków za bardzo dobre wy-
niki w nauce, udała się do pokoju, w którym urzędował Dzika 
Mrówka.

Chłopak zajęty był akurat studiowaniem mapy. Ostatecznie 
nie byłoby to niczym nadzwyczajnym, mama bowiem znała za-
miłowanie syna do wszelkich tematów wiążących się z geogra-
fią, gdyby nie fakt, że na stole leżała rozłożona mapa… Tybetu!

– Marek! – mama przybrała obcy jej raczej na co dzień, 
w miarę surowy ton głosu. – Wracam z wywiadówki…

– No i co? – Dzika Mrówka dalej obserwował przez szkło 
powiększające jakiś fragment rozpostartej mapy.
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– Jak to co? – zdziwiła się mama. – Nie interesuje cię, co 
usłyszałam?

– Prawdę mówiąc – Marek przerwał studiowanie frag-
mentu Tybetu na zachód od stolicy, Lhasy – to nie za bardzo.

– Jak to? – zdziwiła się mama.
– Bo łatwo jest się domyślić, co powiedziała pani od pol-

skiego. Pewnie chwaliła Jarka, którego i tak wszyscy nazywa-
ją „superkujonem”, a co do mnie to stwierdziła, że nie mogę 
spodziewać się rewelacyjnego świadectwa na koniec roku.

– Rzeczywiście – mama wydawała się zaskoczona. – Istot-
nie, tak właśnie powiedziała. Skąd wiesz?

– Bo parę razy już to słyszałem.
– I co ty na to?
– Przyjąłem do wiadomości i pogodziłem się…
– Marek, nie czas na żarty, to poważnym problem. Nie 

wstyd ci, że twój brat, zresztą bliźniak…
– Mogę mamę zapewnić, że nie jest mi wstyd za brata, 

zresztą bliźniaka – Marek przerwał zapowiadającą się na dłuż-
szą maminą wypowiedź.

W tym momencie mama skapitulowała i… roześmiała się 
na cały głos.

– Marek, czy ty nigdy nie będziesz poważny? – spytała po 
chwili.

– Mamo, chyba jeszcze mam trochę czasu, aby spoważ-
nieć, nieprawdaż? – zapytał, z pewnym trudem utrzymując 
skupiony wyraz twarzy.

– Ale Jarek…
– Wiem, wiem, Jarek to istny ideał. Pod każdym wzglę-

dem. I grzeczny, i mądry, i poważny…
– Właśnie.
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– Ale czy mama wie, jak go nazywają koleżanki i koledzy?
– No, chyba… – mama Micia zastanowiła się przez mo-

ment. – Chyba Jego Brat.
– Właśnie tak – ucieszył się Marek. – I nic to mamie nie 

mówi?
– A niby co ma mi mówić? – zdziwiła się. – Jak byłam 

w waszym wieku, też każdy w klasie miał jakieś przezwisko.
– Ty miałaś na pewno „Micia” – roześmiał się Marek, 

a mama nie zaprzeczyła, choć i nie potwierdziła. – Ale to, że 
Jarek to Jego Brat, znaczy, że on jest MOIM BRATEM, czyli 
że ja jestem na pierwszym miejscu, a on dopiero na drugim, za 
mną. Nieprawdaż, mamo?

 – Ciebie to nikt nie przegada – mama Micia znowu się ro-
ześmiała. – Ale, ale… – odezwała się po chwili – co tak pilnie 
studiujesz?

– Na razie Tybet, mamo.
– Tybet? Dlaczego akurat Tybet i dlaczego na razie?
– Mamo, przecież zbliżają się wakacje.
– Wakacje? To, po pierwsze, jeszcze dwa miesiące, a po 

drugie, co ma do tego Tybet?
– Po pierwsze, mamo, nie jeszcze, a tylko, a po drugie, 

dlatego Tybet, że jeszcze tam nie byłem.
– Co ty, dziecko, kombinujesz? Chcesz się wybrać do Ty-

betu na wakacje?
– A dlaczego nie?
– Najpierw trzeba sobie zasłużyć. Zobaczymy, jakie bę-

dzie świadectwo.
– Oj, mama ciągle o świadectwie. Świadectwo świadec-

twem, a wakacje wakacjami. Zresztą, co do świadectwa, to 
wymyśliłem pewną teorię.
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– Jaką znowu teorię? – zdziwiła się mama po raz kolejny.
– Sprawiedliwą i zaraz wytłumaczę. Jest nas dwóch bliź-

niaków, prawda?
– To się zgadza – przytaknęła mama. – Ale co z tego?
– Chwileczkę. Obaj będziemy mieli niedługo wakacje i je-

żeli się uda, pojedziemy gdzieś razem, prawda?
– No, to oczywiste, synku, ale nie widzę, co to ma do 

świadectwa.
– Sprawa jest prosta i moja teoria oparta jest na wiedzy 

matematycznej. Otóż jeżeli dodamy moje stopnie ze świadec-
twa do tych Jarka, a potem wyliczymy średnią, to wynik bę-
dzie zupełnie dobry i sprawa załatwiona, nieprawdaż?

Mama Micia pogłaskała syna po głowie, machnęła z rezy-
gnacją ręką i wyszła z pokoju, zostawiając Dziką Mrówkę nad 
mapami Tybetu, Nepalu i Himalajów, co zresztą wkrótce wy-
padło jej całkowicie z pamięci. Wiedziała bowiem, że jej syn 
bardzo często diametralnie zmieniał swoje – często dziwaczne 
– zainteresowania.

*   *   *

Przez następne kilkanaście dni Dzika Mrówka buszował 
w ojcowskiej biblioteczce i zawzięcie studiował kolejne książ-
ki o ciekawych podróżach, a także wspomnienia polskich i za-
granicznych himalaistów, w tym również zdobywców Mount 
Everestu, czyli Czomolungmy, jak nazywa się tę najwyższą 
górę świata w lokalnym języku.

Poza tym – o dziwo – Marek starał się lepiej zachowywać 
w szkole, zarówno podczas lekcji, jak i na przerwach, i na-
wet wyglądało na to, że uważnie słucha nauczycieli. Marko-
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we zeszyty też zaczęły wyglądać bardziej schludnie i pismo, 
dotychczas byle jakie i niezbyt czytelne, stało się jakby nieco 
staranniejsze.

Wszystkie te zmiany wzbudziły szczery podziw wycho-
wawczyni, którym podzieliła się z mamą Micią przy jakimś 
przypadkowym spotkaniu.

Zapewne pod wpływem tych informacji mama zmieniła 
nieco dotychczasową opinię o swym raczej niesfornym synu, 
a także – przy okazji – o swoim talencie dydaktycznym. Do-
szła bowiem do wniosku, że Markowa zmiana nastąpiła wsku-
tek umiejętnie przeprowadzonej z synem rozmowy.

Jakie były prawdziwe przyczyny owych zmian, trudno do-
ciec, zresztą chyba nawet sam Marek nie wiedział i wcale się 
nad tym nie zastanawiał. Zajęty był bowiem mapami, prze-
wodnikami turystycznymi i sporządzaniem wielce tajemni-
czych notatek.

Na pytania mamy, a nawet małomównego zazwyczaj brata 
o to, co robi, odpowiadał dość zwięźle: „Takie coś” i nigdy nie 
udzielał szczegółowych wyjaśnień.

*   *   *

Piątego czerwca wypadały urodziny braci bliźniaków, 
czyli Dzikiej Mrówki i Jego Brata, i w dniu tym, jak co roku, 
urządzano podwieczorek pod brzozami. Odbywał się on w jed-
nym z kątów ogrodu na tyłach domu przy ulicy Derdowskiego 
w Gdańsku-Oliwie.

W ogródku tym rosły brzozy samosiejki, a także jaśmin 
i jeszcze kilka innych krzewów. Tata bliźniaków przed paru 
laty, w przypływie niespodziewanego zapału, wyrzeźbił z dę-
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bowych desek i paru pniaczków prawie artystyczny stół z bla-
tem w kształcie litery „A” i trzy równie piękne ławeczki. Mama 
Micia próbowała ozdobić ów zakątek rozmaitymi kwiatami, 
ale okazało się, że najlepiej udaje się pachnący groszek, który 
raz posiany odnawiał się każdego roku i piął bujnie po zielonej 
siatce odgradzającej ogródek. 

Na urodzinowy podwieczorek zostało zaproszonych kil-
ku bliższych kolegów zarówno z klasy, jak i z klubu hoke-
jowego, a także trzy koleżanki, wśród których znalazła się 
oczywiście Ula.

Na ogrodowym stole królowała specjalność pani domu, 
a mianowicie keks według przepisu babci Tereni, jak podkreś- 
lała zawsze mama Micia. Drugim przebojem przyjęcia urodzi-
nowego były lody z Zielonej Budki, ulubiony przysmak obu 
solenizantów, a także zebranych gości.

Pod koniec spotkania Dzika Mrówka tak manewrował, że 
odprowadził Ulę do tramwaju.

– Mam ci coś ważnego do zakomunikowania – oznajmił, 
gdy tylko wyszli na ulicę. – Ale na razie to jedynie dla twojej 
wiadomości – podkreślił z naciskiem.

– O, ho, ho – roześmiała się Ula. – Taka tajemnica!
– Jak się śmiejesz, to nic ci nie powiem – mruknął Dzika 

Mrówka.
– Nie obrażaj się i nie strasz. Znam cię już trochę i wiem, 

że jak postanowiłeś coś powiedzieć, to nic i nikt cię nie po-
wstrzyma. Chyba że by cię zakneblowano. No mów, co cię 
ugryzło? – ostatnie słowa Ula powiedziała tonem, który do-
brze udawał prośbę.

– No to uważaj… – zaczął Marek.
– Uważam – uśmiechnęła się dziewczyna.
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– Nie przerywaj…
– Już milczę.
– Jak jeszcze raz mi przerwiesz… – mruknął chłopak.
– No dobrze już, dobrze, mów, bo tramwaj nadjedzie.
– A więc mam pomysł. A nawet trzy pomysły.
– Ciekawe. Jakie?
– A takie, jak spędzić wakacje. Bo widzisz, już niedługo 

się zaczną, a nikt jakoś nie ma żadnych propozycji.
– Nikt? To znaczy kto?
– No, mama, a także Jarek… niby taki mądrala, ale milczy 

i tylko się uczy, a nawet i ty.
– Ja? – zdziwiła się Ula.
– A jak myślałaś? Że mam pomysł na wakacje bez ciebie?
– I bez Marieny – dodała.
– Właśnie.
– No mówże wreszcie, co to za pomysły, bo dochodzimy 

już do przystanku.
– Zatem pierwszy pomysł to wyprawa do Tybetu albo le-

piej – wyprawa w Himalaje.
– Ho, ho, ho… Aż tam?
– Właśnie, bo – uważasz? – kiedy Chińczycy zajęli Ty-

bet, to Tybetańczycy uciekali przez najwyższe góry do Indii. 
I dalajlama, najwyższy kapłan, też. I ci uciekinierzy zabierali 
ze sobą, co mieli najdroższego, na pewno dużo złota i drogich 
kamieni, bo tam było tego pełno, jak czytałem w jednej z ksią-
żek. Ale te skarby były bardzo ciężkie, a droga przez góry 
koszmarnie trudna, i część tych skarbów i bardzo ważnych za-
bytków zaginęła. Wobec tego można by było zorganizować 
wyprawę i ich poszukać.

– A masz już jakiś sposób?
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– Sposób się znajdzie. Zresztą pamiętasz, jak szukaliśmy 
skarbu uratowanego z Konstantynopola? Zaczęło się na Mo-
rzu Karaibskim, przez Wenecję, a właściwie Torcello i Turcję, 
do podziemnej cysterny w Stambule.

– Pamiętam – potwierdziła Ula. – To były wspaniałe 
wakacje…

– Widzisz! – podchwycił Marek. – A na początku wydawa-
ło się, że nic z tego nie będzie. Mama zawsze powtarzała, że jej 
babcia Terenia mówiła: „Przyjdzie czas, rada się znajdzie”.

– No, no, no, pomysł ciekawy, ale bardzo trudny do re-
alizacji.

– To na razie pomysł.
– A pozostałe pomysły?
– Drugi to podwodne poszukiwania na Oceanie Indyjskim 

koło Madagaskaru.
– A dlaczego tam i czego byś chciał szukać?
– Widzisz, w tamtych okolicach wiele lat temu grasowali 

rozmaici piraci. A piraci, jak to piraci, napadali na statki, rabo-
wali, co się dało, a niektóre statki na pewno zatapiali. I gdyby 
taki statek odnaleźć…

– Sam mówiłeś, że ci twoi piraci rabowali, więc raczej na 
zatopionym statku nic wartościowego nie zostało.

– Nie chodzi o jakieś skarby, ale o sam statek i o różne 
dawne przyrządy nawigacyjne i takie rzeczy. Przecież gdy 
koło Sztokholmu wydobyto okręt wojenny Waza, to była sen-
sacja na cały świat. Czytałem niedawno niewielki reportaż 
o tym wydarzeniu. W biblioteczce ojca jest cała seria takich 
książeczek pod nazwą Miniatury morskie. Tata je gromadził, 
jak był mniej więcej w naszym wieku. Bardzo fajne informa-
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cje można w nich znaleźć. I o wojnach na morzu, i o piratach, 
i o rozmaitych dziwach morza. 

– A teraz nie ma takich książeczek? 
– Niestety, nie ma. Ale właśnie w jednej, jak ci mówiłem, 

pod tytułem Okręt królewski Waza, było o wydobyciu starego 
wraku. I na nim znaleziono pełno ciekawych rzeczy, z których 
można było poznać i życie, i pracę dawnych marynarzy.

– Ba, ale to bardzo trudna i chyba kosztowna praca.
– A kto mówi, że łatwa? A jednak udało się, prawda?
– Fakt – potwierdziła Ula i roześmiała się, bo zorientowa-

ła się, że to jest ulubione powiedzonko Jego Brata, czyli Jarka. 
– A trzeci pomysł? – zapytała.

– Trzeci jeszcze nie jest całkiem przygotowany i na razie 
nie jestem pewien co do kraju, a nawet kontynentu. Mam parę 
możliwości i nie wiem, co wybrać. Może Egipt, a może Mek-
syk albo jeszcze coś innego? Muszę poszukać paru książek, 
ale tych, których potrzebuję, nie ma w biblioteczce taty, choć 
jest ich cała masa.

– Te dwa pomysły, o których mówiłeś, to już bardzo dużo. 
I – trzeba przyznać – są bardzo śmiałe i chyba trudne do wyko-
nania. Może daj sobie spokój z następnymi – zaproponowała 
z uśmiechem Ula.

– Bo ja wiem… – mruknął Marek wyraźnie niezdecy-
dowany.

Na dalszą dyskusję i rozważania nie było czasu, bo wła-
śnie nadjechał tramwaj. Ula, wsiadając, pomachała ręką i za-
wołała:

– Powodzenia, Mrówka!


