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Prosiak Pysiek był bardzo szczęśliwą świnką. Pewnie dlatego, że z rodzicami i rodzeństwem mieszkał nie w chlewiku, lecz w lesie. Byli oni dziką rodziną i żyli tak, jak chcieli.
Pysiek mógł wylegiwać się godzinami na polanie raciczkami do góry. Zdarzało mu się także czytać Strofy o chrumkaniu, najsłynniejszy wśród świnek zbiór wierszy.
Lubił też pływać w jeziorku. Zwłaszcza wtedy, gdy zachodzące słońce czerwieniło okoliczne drzewa i krzaki.
W takich momentach Pysiek mówił: „Chwilo, trwaj!”
i zanurzał się w przyjemnie chłodnej wodzie.
W końcu nadszedł ten dzień.
Tato Pyśka już od jakiegoś czasu szeptał z mamą po kątach. Teraz
przyszedł do syna z pięknie przyrumienionym i wyrośniętym tortem kartoflanym.
− Pyśku, dziś są twoje urodziny – powiedział przejęty.
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Solenizant dostał nie tylko tort. Wręczono mu również
botki, o których marzył od dawna. Miały solidną podeszwę
i były zapinane na rzepy.
Ojciec poklepał Pyśka po grzbiecie i oświadczył:
− Przyszła ta pora.
Prosiak przestraszył się:
− Tato, mam teraz iść do doktora? Przebadać się od ryjka
po ogonek, wzdłuż i wszerz?
− Pysiek, ty jesteś zdrowy jak wół, silny jak dąb, rumiany jak jabłko. I już dorosłeś! Musisz więc dziś wyruszyć
w świat, to taka nasza świńska tradycja.
I tak Pysiek, odprowadzany czułymi spojrzeniami najbliższych, wyruszył w świat. Buty zapakował do plecaka. Nie
włożył ich na raciczki, bo obawiał się, że go obetrą. A nie da
się wędrować z poranionymi nogami.
Pysiek to dzielny prosiak. Skoro tato powiedział, że taka
wyprawa to świńska tradycja, należało ruszyć w drogę. Nie
narzekał więc, tylko podśpiewywał:
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– Pa dam, pa dam,
choć idę sam, to radę dam!
Wędrował długo leśnymi ścieżkami, aż w końcu wyszedł
spośród drzew i znalazł się na asfaltowej drodze, która doprowadziła go do miasta. Zapadł wieczór. Pysiek był już zmęczony i marzył o odpoczynku. Wprawdzie wcześniej kilka
razy zdrzemnął się pod krzakiem, ale to mu nie wystarczyło.
Dotąd nigdy nie był w mieście. Słyszał za to o wygodnym
hotelu dla zwierząt Łapiniec.
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Może tam wezmę prysznic w czyściutkiej łazience, prześpię się na wygodnym posłaniu i zjem jajko na miękko − pomyślał.
Ale nie mógł nigdzie znaleźć drogowskazu, który pokazałby mu, jak dojść do Łapińca. Dlatego ułożył się pod ławką
na przystanku i zasnął, gdy tylko przyłożył głowę do plecaka.
Obudził go warkot samochodu. Był już świt i miasto powoli wstawało. Pysiek zrobił kilka przysiadów i podszedł
do wystawy sklepowej, którą ładnie oświetlało wschodzące
słońce.
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„Sklep zoologiczny” – oznajmiał szyld. Prosiak dzięki tacie świetnie znał ludzki alfabet i dobrze radził sobie z czytaniem. Na wystawie ktoś umieścił w klatce wystraszone futerkowe zwierzątko. Na listewce, przybitej do górnej krawędzi,
znajdował się napis: „Świnka morska”.
Czy mnie też czeka taki los? – zadrżał Pysiek.
Ponieważ usłyszał kroki, schował się pod ławką, a do
świnki morskiej zdążył szepnąć:
– Wrócę po ciebie.
Akurat nadjechał tramwaj. Pysiek wskoczył do niego
z taką lekkością, jakby miał skrzydła.
Przez kilka minut nikt nie zwracał na niego uwagi, ale
tylko do czasu, gdy na kolejnym przystanku wsiadła starsza
pani w kapelusiku z wywiniętym rondem.
− Drogi młodzieńcze – zwróciła się wkrótce do chłopca
w czarnej bluzie. – Czy wzrok mnie nie myli? Tam siedzi
prosiak?
− A tak, dobrze pani widzi. To prosię. Dzikie.
− No nie dość, że świnia, to jeszcze dzika. Coś takiego!
Dzwonię po policję!
Zaraz zatrzymano tramwaj. Pyśkowi nie udało się uciec.
Jakiś tęgi pan złapał go za ucho i wysapał:
− Świnia w tramwaju… Trzeba stworzeniu dać nauczkę,
niech się nie pcha między ludzi.
Pysiek został przewieziony na komisariat.
Jeden z policjantów kilkakrotnie przetarł okulary. Świnia
z plecakiem? Czegoś takiego jeszcze nie widział.
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− Zatrzymamy go w areszcie – powiedział do kolegi.
− A napadł na kogoś? Zagroził mu rewolwerem? Podeptał
czyjeś buty?
− Nie. Ale jechał tramwajem. Prosiak na siedzeniu, wyobrażasz to sobie?
− Do dziś sobie nie wyobrażałem. Ale zobaczyłem na
własne oczy.
Policjanci wypuścili jednak Pyśka.
− Wracaj, skąd przybyłeś – doradzili śwince.
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Nie posłucham policjantów – zdecydował Pysiek, stojąc na
ulicy. − Przecież mam poznać świat, a nie wracać do domu.
Na dłuższe rozmyślania prosiak nie miał jednak czasu.
Usłyszał bowiem jakieś pochlipywanie. Zobaczył jasnowłosego chłopca. Dzieciak miał tornister, a w ręku worek na buty
na zmianę. Z oczu kapały mu łzy. Jedna, druga, trzecia.
Mamrotał przy tym:
− Nie luuubię szkoły… Znowu będą wołać za mną: „Świński blondynek, różowy ma ryjek!”.
Pysiek bez zastanowienia krzyknął:
− Cześć! Prosiaki nie ryczą, tylko kwiczą!
I zakwiczał, żeby pokazać, że świnka z niego nie byle jaka.
− Prosiaczek z plecakiem! I potrafi mówić! – zachwycił
się blondynek i przestał płakać. Przedstawił się: − Jestem
Szczepan. W domu mówią na mnie „Szczepek” – uśmiechnął się do Pyśka i stwierdził: − A chłopaki nie płaczą, tylko kwaczą! – I, żeby pokazać śwince, że tak jest naprawdę,
Szczepek zakwakał niczym najprawdziwsza kaczka: − Kwa,
kwa, kwa!
Akurat obok chłopca i prosiaczka przechodził smutny pan
w okularach.
− Och! – westchnął. – Co za świat! Prosiaki mają plecaki,
a dzieciaki kwaczą.
Postawił sobie kołnierz płaszcza i poszedł.
− Prosiaczku z plecaczkiem, pokażmy ludziom, że radość
to jest coś! – wrzasnął Szczepek.
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I zaczęli tańczyć. Świnka robiła to w stylu, który w jej rodzinie nazywano „brejkiem-kwejkiem”, a chłopiec podskakiwał, przytupywał i klaskał.
Za kilka minut na ulicy pojawiła się karetka. Przyjechała
na sygnale.
Wysiadło z niej dwóch ponurych mężczyzn. Popatrzyli na
tańczących Szczepka i Pyśka i powiedzieli:
− Chłopiec do doktora, prosiak do zoo.
Pysiek z ochotą uciekłby ratownikom, ale nie chciał opuścić Szczepka. Każda świnka ma swój honor i wie, jak postępować w trudnych sytuacjach. Dał się więc zapakować do
karetki. Umieszczono go w specjalnej klatce.
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