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O MRÓWECZCE OGRODNICZCE. 

 

- Halooooo! - Haaaaloooo! – Ulalalam, – trampiloniu – tralamoniu. 

- Uwaga! Uwaga! To ja! Maleńka mróweczka-ogrodniczka.  

– Mamusia, Tonia, woła na mnie w wielkim skrócie:- Mru. 

  - Mam tyle rodzeństwa, że zabrakło dla nich imion. Jednak, moja 

mamusia Tonia, rozróżnia nas wszystkich. Od numeru Pierwszego do 

Ostatniego.  

- Pierwszy, to Pierwszy. Nic szczególnego. Po prostu, Pierwszy i już! 

Za to Ostatni. 

-  Oooo! To największy gałgan i rozrabiaka w naszym ogrodowym 

mrowisku. Nie ma takiej drogi, której by nie zwiedził. Nie ma takiego 

drzewa, na które by nie wlazł. Nawet balkon, na który Tatko - Płatko, 

zabronił nam wchodzić, zdobył. I to w nocy. 

 - Nasz Tatko- Płatko, to wielki fi… fizo… filko… Ciągnęła Mru. 

- Ależ to trudne słowo.  

- Ostatni!!! Mru wykrzyczała do swego braciszka-rozrabiaki. 

- Zapytaj proszę, naszą siostrę Wiedzuszkę, jak brzmi to trudne słowo, 

którym przezywamy tatkę? 

Usłyszała to Wiedzuszka, najstarsza siostra Mru i dumno-rozumnym 

głosem oświadczyła: 

- No cóż. - Nie wiem? - Nie rozumiem? – moje drogie siostry 

 i braciszkowie. Wiedzuszka westchnęła ciężko. 

 -Uff!- Już tyle razy was uczyłam. 
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- Jak można zapomnieć takie proste słowo? I z wielką dumą 

przeliterowała: 

 - f- i- l- o- z- o - f! – Proszę powtórzyć! 

 Powiedziała do wszystkich, którzy jej słuchali:  

- Filozof. ( Z Jej mózgo-czółek wypełzła przenikliwa postać, starszej 

siostry, nauczycielki).  

– Oj! Jęknęła Mru. – Wiedzuszka znowu się popisuje. 

- Mam nadzieję, że zapamiętacie to słowo już raz na zawsze. 

Odwróciła się na sześciu piętach i poszła do saloniku pełnego książek 

o botanice, zoologii, nauce o świecie, o budowie mrowisk. To był 

świat Wiedzuszki. Mrówki, być może nudnej, ale za to, nad wyraz 

uczonej. 

- Zapewne, jak już dorośnie, też będzie filokokotem, albo… no proszę 

znowu zapomniałam, jak to się mówi, pomyślała Mru, i przewróciła 

oczami, w wyrazie pełnej dezaprobaty z wykładu Wiedzuszki.  

Podskoczyła, na swoich sześciu chudych nóżkach i dodała: 

-Też mi mądralińska. Wielka mi rzecz. Niby taka mądra, ale nie 

powiedziała, co ten wyraz znaczy.   

Z trzeciego korytarza mrowiska, z saloniku biblioteki, dopadł Mru, (jak 

smagnięcie liścia), pouczający głos Wiedzuszki. 

-Ho! Ho! Ho!  Jak to? To tego też nie wiesz?  

- Moja droga Mru, filozof – to… to… najmądrzejsza mrówka świata. 

Ot, co! -- Najmądrzejsza i najbardziej znana. Tak, jak nasz Tatko-  

Płatko. 

- Zrozumiałaś?  Krzyknęła pytająco Wiedzuszka. 
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Po czym zdjęła swoje okulary, wykonane zeszłego lata z płatków róży. 

Przetarła je liściem zawilca. Odłożyła na półkę, zrobioną z czerwonych 

koralików jarzębiny. Położyła się na sofie, wypełnionej 

poduszeczkami z pączków stokrotek. Przykryła ciepłym pledem 

utkanym z nici pajęczej i zasnęła.  

(Śniło Jej się, że przebywa na Uczelni Botaniczno- Mrówczej w Jasnym 

Świecie ludzi, i daje wykład na temat:  

-O potrzebie ratowania ginącego gatunku mrówek - ogrodniczek! ) 

Tego Mru było za wiele. 

- Co za przemądrzała zołza. - Od dzisiaj nie będę się do niej odzywać.  

- Mrówcze milczenie. Ot, co!  A jakże! I dodała swoje ulubione 

powiedzonko: Ulalam… mrówkolam. Potem rozpoczęła rytuał 

przysięgi. 

Stanęła pod zeschniętym liściem konwalii, który dostała w prezencie 

w ubiegłym roku. Trzy razy podskoczyła na trzech nóżkach. Trzy razy 

fiknęła koziołka. Zrobiła trzy okrążenia wokół własnej osi. Co 

znaczyło: - Przysięgam. Następnie swoimi długimi czułkami dotknęła 

czoła. Popukała się w nie, oczywiście trzy razy. Co znaczyło: 

 – moja śliczna siostro - Wiedzuszko, nie tylko ty, jesteś taka mądra. 

Mnie też nie brakuje wiedzy i pomysłowości. Wyprowadzam się z 

tego przetłoczonego mrowiska. Wyprowadzam się i już! 

 – Idę! – Jeszcze nie wiem gdzie. Ale pójdę. I nikt mnie nie znajdzie!   

- Ot, co! – Ulalam … mrówkolam! 

– Ufff, szepnęła. Stało się. Przysięga złożona! 

Potem pobiegła do Ostatniego, aby zdać mu relację ze swoich 

postanowień.  



4 
 

- Ostatni!!! Zawołała głośno. - Ostatniii!  Powtórzyła płaczliwie. 

Ostatni popatrzył w Jej stronę. Przyłożył cztery nóżko-czółki do 

otworu gębowego i szepnął: 

- Cichooo. Ciiichooo. - Bądź cicho.  

- Wybieram się na Jasny Świat, i nie mam teraz dla ciebie czasu. - 

Zaczekaj aż wrócę. Może za dwa dni.  

- I nikomu ani słowa, bo pożałujesz!  

 Szybko majtnął drugą nóżką na dowidzenia, i zniknął w tunelu 

prowadzącym na powierzchnię. Po drodze fikał koziołki i ćwiczył.            

- Wspinaczka na krzew pnącej róży?  

To jest dopiero wezwanie, myślał Ostatni. Wszystko odbywało się w 

Jasnym Świecie, gdzie nie miał prawa przebywać. Obowiązywał zakaz 

wydany przez Tatkę-Płatkę. Naokoło pełno ostrych, jak brzytwa 

kolców. W każdej chwili można się było pokaleczyć, a nawet zginąć. 

Jednak zapach i nektar z czerwonych płatków róż, był silniejszy od 

strachu. To po pierwsze, a po drugie:  

- Muszę szybko stać się dorosłym! – Dorośli mogą więcej! 

Ostatni, wziął głęboki oddech, powiedział: 

 - Hopsa! I rozpoczął wspinaczkę do wyjścia na powierzchnię ziemi. 

Pozostawiona sama sobie, Mru była bardzo zawiedzona i 

nieszczęśliwa. Ostatni zostawił ją i poszedł sobie. 

- No nie! - Tak nie może być!  

- Mrówczy losie! - Chyba nikomu nie jestem potrzebna. – Nikt mnie 

nie słucha. - Nikt mnie nie kocha.- Nikomu nie jestem potrzebna. 

 – Ja też pójdę sobie w Jasny Świat. -Jeszcze nigdy tam nie byłam.  
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Tak nazywano miejsce, gdy ktoś wychodził z ziemi na powierzchnię. 

-O! Tak! Niech mnie szukają. Niech się o mnie martwią. Co mi po tym, 

że mówią o nas: zorganizowane, pracowite, mądre, - skoro w naszym 

świecie, nie ma czasu na żadną zabawę, a ja chcę się bawić. Przecież 

jestem taka maleńka, zawodziła Mru. 

Jak pomyślała, tak zrobiła. Spakowała swój mrówczy plecaczek. 

Czego tam nie było? A to patyk z ubiegłorocznego kielicha stokrotki. 

Największy skarb Mru. Potem, w słoiczku wielkości ziarnka maku, 

czarodziejski pyłek z przekwitłych kiści winogron. I najważniejsze: 

Rodzinny napój, z mniszka lekarskiego, przyprawiony miodem i 

wywarem z niezapominajek. 

- Pyszności, słodkości, smaczności. – Ulalum-mrówkolam.  Mniam 

Mniam.   Mniaaamniusi. 

 Od samego patrzenia na ten słoiczek robiło się weselej w mrówczym 

serduszku. 

Kiedy wszystko było gotowe do wymarszu, Mru przysiadła chwileczkę 

na zydelku z pestki dyni. Popatrzyła na swoje wygodne łóżeczko. Na 

zapracowane siostrzyczki i braciszków, którzy w mrówczym rytmie: 

raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, pracowali przy zapełnianiu spiżarni na 

zimę, i nie zwracali uwagi na dyrdymały Mru. Zrobiło się jej smutno. 

No, ale przysięga to przysięga. Wstała i energicznym szarpnięciem 

założyła plecak. Skierowała się na główną trasę, wiodącą na 

powierzchnię placu ogrodowego. Robiło się coraz jaśniej i cieplej. 

Mru na chwilę zatrzymała się, ale zmysł ciekawości Jasnego Świata 

zwyciężył. Mru, ostrożnie ruszyła przed siebie. Z jednej strony jakieś 

wewnętrzne podporządkowanie mówiło:  

- Źle robisz! Nie idź. Tam jest niebezpiecznie. 
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Ale po sekundzie Mru, już wystawiała głowę z ciemnego tunelu na 

Jasny Świat. Błysk Światła oślepił Ją na kilka sekund. Cofnęła główkę. 

Sześcioma zmysłami uchyliła się w głąb tunelu. Serduszko Mru ze 

strachu stukało tak głośno, że Mru bała się, czy czasem ktoś Jej nie 

usłyszy. Ale ciekawość zwyciężyła. Ponownie wystawiła główkę na 

Jasny Świat. Szeptała zachwycona: 

- Oj! Jak tu ślicznie? Jak tu kolorowo? Ile tu jasności i ciekawych 

przedmiotów? -  I te zapachy? 

 - Cuuudności! Trajkotała śpiewnie. 

Mru wygramoliła się ostrożnie z tunelu. Spoglądając na lewo i prawo, 

delikatnie stawiała swoje nóżki na nowej, rozgrzanej słońcem Ziemi. 

Po cichuteńku i niepewnie szła coraz dalej, spoglądając na nowe 

kwiaty, które widziała pierwszy raz w życiu. 

- Przecież to nie może być prawda. - To jest jakaś czarodziejska 

kraina. 

- Dlaczego, Tatko – Płatko mówi, że to bardzo niebezpieczne 

 i  zakazane dla nas miejsce? Przecież tu jest… tu jest… tu… jest… 

- cudownie kolorowo! 

- A co to? Jakie piękne białe kwiatki? Jest ich chyba ze sto. To chyba 

te słynne stokrotki.  

- Och! – Ulalam. Mrówkolam! – Stokrotne dzięki, że mogłam Was 

poznać. Będziecie, moimi nowymi przyjaciółkami.  

Stokrotki, stokrotnie podziękowały za dobre słowa. Stokrotnie 

schyliły się w ukłonie Mru, poczym dumnie podniosły białe główki w 

stronę słoneczka i uśmiechały się do niego. Mru, szła dalej. 
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- A to zielone? - Cudnie pachnące. Co to może być? Czy to jakieś 

nowe, zaczarowane zioło? 

 –Trzeba będzie to sprawdzić.- O jej! A tam! Jakie wielkie drzewo?  

Drzewo, pełne niebezpiecznych kolców. Ale za to, jak ślicznie pachnie. 

 – Ulalam-mrówkolam. Mówię Wam, kochani: - Miodziooo… 

Mioooodziiiiooo. Aż ślinka cieknie. 

Nagle… Nie wiadomo skąd, Mru usłyszała głos: 

- No nie! Znowu pełno tu mrówek. Znowu nie będzie w tym roku róż 

do mojego pokoju gościnnego. Wszystko zniszczą, te szkodniki, 

mrówki ogrodowe. Trzeba je wytruć! 

 Zza rogu domu ukazała się Wieeelka Pani. W jednej ręce trzymała 

wiadro, a drugiej pojemnik z jakąś cieczą. Na pojemniku była 

namalowana mrówka. Mrówka przekreślona była czerwoną liną.  

- No!!! To nie wróży nic dobrego. Pomyślała Mru. – Tatko-Płatko 

opowiadał, że człowiek niszczy mrowiska, wypowiadając im wojnę za 

pomocą takiej substancji. 

-Oho! To człowiek! – Ucieeekać. Szyyybko!!! – Szybko…  

Trzeba ucieeekać! Tak mówił Tatko-Płatko.  

Ponoć człowiek to największy zabójca na Ziemi.  

– Ucieeekać!!! Muszę uciekać! Ale gdzie? O! Tam! Pod tym liściem 

zielonej sałaty będzie w sam raz. 

 Ze strachu, każda z sześciu nóżek biegła w inną stronę, przez co Mru 

stała w miejscu. Najpierw rozpłaszczona, jak mini-żabka, potem 

szybko zwinęła się w kłębuszek i udawała, że jest ziarenkiem piasku. 

Mrówcze serce zamierało ze strachu.  



8 
 

- Oj! Co to będzie? Co, to będzie? Dobra wróżko wszystkich mrówek, 

Wielka Podziemna Przyjaciółko Dziecięcych Mrówek – poooomóż! 

Proszę!!!  Wiem! Wiem. Nie posłuchałam.  

- Przepraszam! Prze-pra-szaaam. Ale Wróżka była zajęta w 

podziemnym tunelu. Tam, w dziecięcym przedszkolu „ Mrumroczku” 

opowiadała grzecznym mróweczkom baśń: ,,O zachodzącym Wielkim 

Słońcu”, i nie słyszała wołania Mru o pomoc. 

Wkoło zaległa cisza. Tylko Wielka Pani wlewała do wiadra wodę. 

- Tak, tak! Zaraz z wami zrobię porządek, wstrętne mrówko-szkodniki.  

Mru, pomyślała: 

 - Ojej! Moja rodzina! O Wielka Podziemna Wróżko! Muszę ratować 

swoją rodzinę. Przecież oni nie wiedzą, co tu się święci! Czeka nas 

wielka powódź. Jeśli Wielka Pani wyleje wiadro wody z trucizną, zginą 

wszyscy. I Mama, i Tata, i Pierwszy, i Ostatni, i Wiedzuszka! 

Wszyscy!!!. Całą moja rodzina jest w wielkim niebezpieczeństwie.   

- Zaraz, zaraz. Niech pomyślę!. Oj! Gdyby tu była moja kochana 

siostra Wiedzuszka. Wiedziałaby, co zrobić? A tak! Muszę sobie radzić 

sama. Oj! Wszyscy Święci, i ty Tatko,Mrówko-Filozofie! 

(Mru nawet nie zdawała sobie sprawy, że w chwili 

niebezpieczeństwa, tak pięknie wypowiedziała słowo: filozof.) 

- Pomóżcie!  

Potem zrzuciła swój ciężki plecaczek, choć było Jej żal swoich 

skarbów, i pobiegła w stronę tunelu prowadzącego do rodzinnego 

domu. Po drodze zauważyła Ostatniego, który był już w połowie 

drogi, na różanym drzewie. Krzyknęła: 

- Ostatniiii!!!.  – Ostatni!!!  - Zobacz tam!  
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I stanęła na dwóch tylnich nóżkach, wskazując pozostałymi czteroma 

miejsce, gdzie stała Wielka Pani, mieszająca w wiadrze truciznę z 

wodą. Ostatni z wysokiej róży miał lepszy widok. Gdy zobaczył, co się 

święci, z przerażenia zapomniał chwycić się wszystkimi nóżko-łapkami 

krzewu i zaczął spadać, odbijając się jak piłeczka od liści. Mru 

zamknęła oczy.  

– Nie! Nie chcę na to patrzeć. 

- Och! Ostaaatni! Uważaj!!! Uważaaaj! Usłyszała tylko, obok swoich 

nóżek: Pac! 

Ostatni był bardzo wysportowany i dlatego nic Mu się nie stało. 

Szybko podniósł się. Złapał Mru za nózko-czółkę i krzyknął: 

- Uciekamy!!!  - Prędko. I pobiegli szybko do domku. Mru i Ostatni 

podbiegli do Tatki-Płatki, krzycząc” – Tatko!!! Tatko!!! – Wielka Pani 

szykuje w wiadrze truciznę. – Taką, o jakiej nam opowiadałeś!  – 

Widziałam! Ostatni też widział! – Tatko- Płatko, to najbardziej 

mrówcza prawda. – Przysięgamy! I na potwierdzenie tego, zaczęli 

kręcić kółka. Tatko- Płatko powiedział: 

- O opuszczeniu mrowiska, bez pozwolenia, porozmawiamy później, a 

teraz włączyć proszę wszystkie alarmy: 

-EWAKUACJA!!!   

Zawrzało. Wszyscy, jak na wojskowym poligonie, szybko zebrali się w 

jednej linii. Już po chwili, byli gotowi do opuszczenie rodzinnego 

domu. Każdy miał przygotowane zadanie na ten alarm.  

Jedni ładowali na plecy skarby spiżarni, inni opróżniali pokoje ze 

sprzętów potrzebnych do przetrwania na nowym miejscu. Jeszcze 

inni ewakuowali szpital i porodówkę, gdzie w jajeczkach przebywały 

nienarodzone siostry i bracia Mru. 
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-  Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Roznosiło się po całym mrowisku. To 

głos Tatki-Płatki. Stanowczy i donośny, ale wszyscy wiedzieli, że działa 

dla dobra wszystkich, całej mrówczej rodziny. Nagle Mru krzyknęła: 

- Wiedzuszka! Gdzie jest Wiedzuszka? Ojej! Przecież Ona śpi i nic nie 

słyszy! Muszę pobiec do Niej. I pobiegła ile sił w Jej sześciu-nóżkach.  

- Ratunku!!! Wiedzuszko! Siostrzyczko! Wstawaj! Obudź się! 

- Zaraz będzie tutaj wielka powódź. Już prawie wszyscy opuścili nasze 

kochane mrowisko. – Wstawaj!!! 

Wiedzuszka, wybita z głębokiego snu, przestraszona krzykiem Mru 

nie wiedziała, co się dzieje. Pozwoliła Mru wyciągnąć się z jej 

pięknego saloniku. Gdy były na korytarzu, Wiedzuszka zrozumiała, co 

się święci. Wszędzie paliły się czerwone, migające światła magicznych 

świetlików. To alarm: Ewakuacja! 

Już wiedziała, co robić. Złapała na ręce Mru, przytuliła Ją do siebie i 

pobiegła najszybciej, jak mogła do ustalonego, na ten czas miejsca. Za 

sobą słyszały plusk wody wymieszanej z trucizną. Czy zdążą? Szybciej! 

Szybciej! Myślała Wiedzuszka. Muszę uratować, tę małą trzpiotkę 

Mru, której zawdzięczam życie i jeszcze bardziej przyśpieszyła. Biegła 

tak szybko, że momentami brakowało Jej tchu, a serce waliło głośno, 

jakby bębnił ktoś w tam tamy. 

- Jeszcze! Jeszcze tylko kawałeczek. O! Już widzę to miejsce. Chwała 

Ci Tatko-Płatko, za ten Kamień Wielkiego Spokoju i Szczęścia, który tu 

postawiłeś. Przysiadła na nim w ostatniej chwili, aby nie upaść i 

powiedziała do Mru: 

- Mru, kochanie, tutaj jesteśmy bezpieczne. Zmęczona, na ostatnim 

oddechu, wdrapywała się coraz wyżej, aby woda z trucizną nie 

dosięgła ich. Na drugim brzegu Wielkiego Kamienia, byli już wszyscy. 
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Tatko-Płatko, Mama-Tonia, Pierwszy, Ostatni i cała reszta. Nikomu nic 

się nie stało. 

- Och! Co za ulga. Pomyślała Wiedzuszka. Trzeba będzie, przydzielić 

Mru dodatkowego opiekuna. To wielka trzpiotka, ale dzięki jej 

roztropności, cała nasza mrówcza rodzina jest razem.  

- Dzięki Ci Mru, siostrzyczko moja kochana, powiedziała Wiedzuszka. 

 Woda z trucizną płynęły obok. Tatko-Płatko, ze smutkiem patrzył, jak 

ich dobytek, którego nie zdążyli zabrać, przepływa pod ich stopami. 

Zwłaszcza cudności z saloniku Wiedzuszki: książki, słoiczki ze złotym 

pyłem, cudne dywaniki z liści winogron. 

- Och!  Mrówczo-Dolo. Westchnął.  

Wiedzuszka powiedziała: 

- Tatko-Płatko, to nie jest ważne. Zdobędziemy nowe. I nie gniewaj 

się na Mru, ani na Ostatniego, że bez Twojej wiedzy opuścili 

mrowisko i wyszli na Jasny Świat. Już więcej, bez pozwolenia, tego nie 

zrobią. Obiecali. Dziś radujmy się tym, że dzięki ich pomocy i 

ostrzeżeniu żyjemy. 

- Ja, Wiedzuszka, jako starsza siostra, obiecuję zaopiekować się nimi. 

Od dzisiaj będę poświęcać im więcej czasu. Słodko popatrzyła na Mru 

i powiedziała: - - Tak, tak, kochanie. Zabawy i psikusów będzie więcej. 

A na Jasny Świat, wyjdziemy razem, gdy będziecie już gotowi. 

Mru i Ostani zatańczyli tylko im znane, tańce radości, a po chwili 

tańczyli już wszyscy: Mrówczy taniec szczęścia. 

       Wielka Pani, nie wiadomo na jak długo, poszła w niepamięć. 
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