– Dziadek, a czemu tata z ciocią wleźli pod krzesło?
– Żeby się naradzić.
– Nad czym?
– Nad tym, gdzie by tu wleźć, jak już wylezą spod krzesła.
– I co uradzili?
– No właśnie, to ciekawa historia…

42

– Dziadek, a czemu tata jest na granicy?
– Myśli, czy przejść na drugą stronę, czy zostać po tej.
– A co jest po drugiej stronie?
– Inny kraj.
– I wolno przechodzić?
– Czasem wolno, a czasem nie.
– A tata przeszedł czy został?
– No właśnie, to ciekawa historia…

88

Dawno, dawno temu – jak zresztą i do tej pory – z morzem trzeba
było bardzo uważać. Żyło w nim wiele stworzeń. Dzieliły się na przekłuwające rękawki i nieprzekłuwające rękawków. Więcej było tych drugich:
meduzy, złote rybki, foczki, delfinki, ślimaczki, rozgwiazdki, ośmiorniczki, ukwiałki i morskie koniki. Do przekłuwaczy natomiast, oprócz tak
oczywistych przykładów jak rekiny i ryby piły, należały również kraby,
krewetki, homary, jeżowce, jeżoryby i rybojeże. Stworzenia przekłuwające rękawki zwykle unikały spotkań z ludźmi, ale jeżeli miało się pecha,
można się było na nie natknąć. Twój tata miał pecha.
Pewnego dnia pluskaliśmy się z twoim tatą spory kawałek od brzegu
i nagle patrzymy: coś pruje fale – dokładnie w naszym kierunku. Wyobraź sobie: ryba piła! I to w wyjątkowo paskudnym humorze. Spływamy
grzecznie z drogi, żeby nie przeszkadzać, ale chyba celowo szukała zwady, bo zahamowała tuż przy nas i groźnie poruszyła zębatym narzędziem.
Stanąłem między nią a twoim tatą – bo jak się ma małych synków, to
trzeba ich bronić, nawet jeśli człowiekowi trzęsą się nogi ze strachu –
i mówię pojednawczo:
– Tylko spokojnie. My już sobie spływamy. Mój syn jest stworzeniem
lądowym i właśnie wraca na ląd. Proszę uważać z ostrymi narzędziami.

94

A ta – ciach! – piłą gdzieś mi pod ręką w stronę prawego rękawka
twojego taty.
Pssss! – zasyczało uciekające powietrze i twój tata przechylił się nieco
na prawą burtę.
Na szczęście miał jeszcze dmuchane kółko, ale sytuacja i tak robiła się
niebezpieczna. Ryba piła zaatakowała tym razem z mojej drugiej strony.
Machnąłem ręką, żeby odparować cios, ale ostre zęby dosięgły lewego
rękawka.
Bul, bul, bul! – zabulgotało z rozciętej gumy.
Jeszcze tylko bąbel powietrza zamknięty w kolorowym kółku trzymał
twojego tatę na wodzie.
– Wskakuj na falę i płyń do brzegu! – krzyknąłem poprzez szum wzburzonego morza. – Ja ją spróbuję powstrzymać!
Widząc, że nieprzekłute kółko ucieka jej bezpowrotnie, ryba piła
zgrzytnęła zębami ze złości. Chciała mnie minąć lewą stroną, ale stanąłem jej na drodze. Próbowała prawą, ale i tam mnie spotkała. Chciała
przeskoczyć górą, ale chwyciłem ją za płetwę brzuszną i ściągnąłem z powrotem do wody. Wiła się i zwodziła, ale byłem jak mur, jak zamknięta
brama, jak tarcza. W końcu zrozumiała, że tego dnia nic już sobie więcej
nie poprzekłuwa. Zła i zmęczona machnęła ogonem i dała nura w głębiny.
Ławica małych rybek, które obserwowały zajście z pewnego oddalenia,
płynęła ze mną aż do brzegu, przez całą drogę bijąc brawo.
– A tata?
– Fala doniosła go na ląd, a tam już twoja babcia czekała z ręcznikiem.
– Dzięki, dziadek.
– Za co?
– Że mi uratowałeś tatę. Gdyby nie to, musiałbym mieć innego, a ten
jest całkiem dobry.
– Cała przyjemność po mojej stronie, wnuku.
Cała przyjemność.

