
MATYLDA
Katarzyna Rybaniec 

I PROMYCZEK NADZIEI 
kontynuacja bajki „Matylda i wielka potyczka” 



Choć Księżycowy Rogal już na dobre zadomowił się na niebie,
podobnie jak milion Migoltiwych Gwiazdek, Matylda wciąż nie
mogła zasnąć. Obawiała się, że w jej Krainie Snu nie ustała
wielka potyczka z armią Żarłocznych Misiów, pod wodzą Misia
Pierwszego Głodnego. 
Zatroskane oczy dziewczynki, powoli poddały się
ogarniającemu ją zmęczeniu. I tak, Matylda rozpoczęła swoją
kolejną podróż do Krainy Snu, choć tym razem napawała ją
ona ogromnym przerażeniem. 
Gdy dziewczynka przeniosła się już do Bajkowego Lasu,
odniosła wrażenie, że pomyliła krainy snu i trafiła w zupełnie
obce miejsce. Pod jej stopami, pozostały tylko skrawki
Puchatego Mchu, zdeptane olbrzymimi łapami Żarłocznych
Misiów. Nad jej głową, świszczały fruwające kasztany 
i żołędzie, które, spadając, niszczyły kielichy kwiatów i korony
krzewów. Matylda ujrzała zrujnowane ptasie gniazda,
zasypane norki, zburzone kopce. Kryształowe Jezioro zupełnie
straciło blask, Słoneczko przestało być uśmiechnięte, 
a Pastelowe Obłoczki przybrały barwę przygnębionej szarości
i gniewnego granatu. Wielka potyczka wciąż trwała. 
Tuż przy uchu Matyldy, zjawiła się Wróżka Szeptuszka, której
głowę chronił hełm z łupiny orzecha. 
- Matyldo, schowaj się - poleciła. - Szybko! Zaprowadzę Cię 
do schronu, który wykopaliśmy pod korzeniami Zapłakanej
Wierzby. Tam nie dosięgną Cię spadające żołędzie i kasztany. 
Przerażona dziewczynka pobiegła w kierunku smutnego
drzewa, by schronić się pod jego potężnymi korzeniami. Po
drodze, ledwie zdołała uchylić się przed żołędziami. Nim
zeszła w dół, spojrzała na przygnębiający krajobraz. 
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Było jej tak bardzo żal kolorowych kwiatów, bajkowych
krzewów, rozłożystych Czarodziejskich Drzew. Dostrzegła
zniszczoną przez spadające żołędzie Osadę Skrzatów, w której
nie zostało już nawet śladu po ziołowym ogródku Rymusia.
Widziała zburzoną Dolinę Skrzydlatych Jednorożców, jeszcze
tak niedawno tętniącą magią i szczęściem.
W schronie pod Zapłakaną Wierzbą, Matylda uściskała swoich
bajkowych przyjaciół. Spotkała tam maleńkie Skrzydlate
Jednorożce, Dzidziusie Owieczki, Skrzaciątka, Pisklątka i wiele
innych, najmłodszych mieszkańców wraz ze swoimi mamami,
które nie zdążyły uciec do sąsiednich krain. Dzielna pani
pegaz, Podniebna Wolta, oczekiwała w schronie na narodziny
swojego najmłodszego pegaziątka, które lada chwila miało
przyjść na świat. W schronie było ciasno i ciemno, bowiem
wszystkie Świetliki Promyki poleciały wspierać w walce armię
obrońców Krainy Snu. 
- Jak tu jest teraz strasznie i smutno - westchnęła Matylda. -
Moja wspaniała Kraina Snu zamieniła się w Krainę Koszmaru.
Jak te Żarłoczne Misie mogły nam to zrobić!
- To straszne, czego dopuściły się Misie - potwierdziła Wróżka
Szeptuszka. - Winę za to wszystko ponosi Miś Pierwszy
Głodny, który zapragnął władzy i najsmaczniejszego
pożywienia tylko dla siebie. 
- Ale dlaczego Misie zniszczyły całą naszą krainę? Dlaczego
po prostu sobie nie poszły z powrotem do Osady Żarłocznych
Misiów, kiedy drużyna Jego Królewskiej Lwości sprzeciwiła się
ich atakowi?
- Miś Pierwszy Głodny nie potrafi ustępować ani przegrywać -
odparła Wróżka Szeptuszka. 
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- W moim przedszkolu, panie często nam powtarzają, że upór
nigdy nie pomoże rozwiązać problemu. No i że precież nie
zawsze się wygrywa. Ten Miś Pierwszy Głodny, nie chodził
nigdy do przedszkola? Nie wie, że nie wolno nikomu zabierać
lub niszczyć jego własności? Nie rozumie, że nie można
krzywdzić innych? Czy on … nie ma serca?
W odpowiedzi na pytania Matyldy, Wróżka Szeptuszka jedynie
westchnęła ze smutkiem. 
- Gdzie jest ten Miś? - zapytała Matylda, przybierając bojową
minę. - Gdzie mogę go spotkać? Ja mu to wszystko powiem,
nauczę go, jak trzeba traktować innych! Może jemu po prostu
nikt tego nigdy nie wytłumaczył! 
- Och, Matyldo, obawiam się, że twoje spotkanie z Misiem
Pierwszym Głodnym nie jest możliwe.
- Doprawdy? - odparła zaczepnie Matylda. - Gdzie mój hełm?
Pójdę na miejsce potyczki i już ja sobie z nim porozmawiam!
W rozmowę wtrąciła się mama pegaz, Podniebna Wolta.
- Próżno szukać tego tchórzliwego łotra na polu bitwy! On nie
bierze udziału w potyczce. Nie ma w sobie takiej odwagi 
i męstwa, jak Nasza Królewska Lwość. Miś Pierwszy Głodny
nie spodziewał się, że zadziera z prawdziwymi bohaterami.
Teraz kipi ze złości, ukryty w głębi swojej gawry, skąd wydaje
swoim Misiom rozkazy. 
- A te Misie… czy one muszą go słuchać? - dociekała Matylda.
- To przykre, ale Miś Pierwszy Głodny okłamał wszystkich
mieszkańców Osady Żarłocznych Misiów, że to my pierwsi
zaczęliśmy potyczkę. I że to oni muszą się bronić przed nami! -
wyjaśniła Podniebna Wolta.
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- Ale to jest przecież bzdura! - oburzyła się Matylda.
- Bzdura. - potwierdziła mama pegaz. - Ale większość
mieszkańców Osady Żarłocznych Misiów wciąż w nią wierzy,
bo Miś Pierwszy Głodny nie wpuszcza tam nikogo, kto mógłby
powiedzieć im, jak jest naprawdę.
- Oni tam nawet zagłuszają szum Czarodziejskich Drzew! -
dodała Wróżka Szeptuszka. - Próbowaliśmy do nich polecieć 
z Motylem Trzepotkiem, ale musieliśmy zawrócić, bo obrzucili
nas żołędziami. Zresztą, pewnie i tak by nas nie posłuchali. 
- Ja wiem, kogo Żarłoczne Misie posłuchałyby bez sprzeciwu!
- wykrzyknęła dziewczynka.
Oczy wszystkich zwierząt, ukrytych w schronie pod Zapłakaną
Wierzbą, zwróciły się ku Matyldzie. 
- Kogo? - zapytali chórem.
- No jak to, kogo? - dziewczynka wzruszyła ramionami. -
Mamy! Przecież każdy słucha mamy!

Wróżka Szeptuszka postanowiła czym prędzej podszepnąć
pomysł Matyldy do ucha Jego Królewskiej Lwości. Mądry król
postanowił spróbować naskarżyć na zachowanie Misiów ich
mamom, licząc, że te przemówią im do rozsądku.
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Tymczasem, do schronu pod Zapłakaną Wierzbą, przyfrunął
zziajany Motyl Trzepotek.
- Uff, tym razem się udało - wyszeptał, strzepując kurz ze
skrzydełek.
- Co się udało? - dopytywała Podniebna Wolta. - Jak wygląda
sytuacja na górze?
Motyl Trzepotek zaczerpnął niewielki łyczek z topniejącego
zapasu kwiatowego pyłku.
- Udało się ocalić Eliksirownię Nektarową - oznajmił. - Ale
musimy wciąż mieć się na baczności. Jeśli Żarłoczne Misie
dobiorą się do zapasu eliksirów i zmieszają ze sobą różne
nektary w niedozwolony sposób, wytworzy się
Niepowstrzymany Swąd, który przyczepi się do wietrzyku 
i zanieczyści całą Krainę Snu, a nawet sąsiednie krainy.
Niepowstrzymany Swąd może sprawić, że kwiaty zwiędną,
drzewa uschną, woda w Kryształowym Jeziorze zrobi się
trująca. 
- Och, nie! Motylu Trzepotku, dlaczego mamy w Krainie Snu
takie niebezpieczne miejsce jak Eliksirownia Nektarowa? -
zdziwiła się Matylda.
- To bardzo ważne miejsce, które pozwala nam wytwarzać
energię z pyłku i nektaru kwiatów, która zasila między innymi
Świetliki Promyki. Jednak obsługa Eliksirowni wymaga
ogromnej wiedzy o właściwościach różnych nektarów.
Zmieszanie ze sobą niepasujących do siebie nektarów,
skutkuje wytworzeniem Niepowstrzymanego Swądu, który
zagraża całemu światu dziecięcych snów - wyjaśnił Motyl.
- Czy Żarłoczne Misie wiedzą, jak właściwie łączyć ze sobą
nektary? - zaniepokoiła się Matylda.
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- Tak, Matyldo, wiedzą. - odparł zrezygnowany Trzepotek. -
Niestety, obawiam się, że mogą specjalnie wytworzyć
Niepowstrzymany Swąd. 
- Jak to? - Matylda wykrzyknęła z niedowierzaniem. -
Trzepotku, dlaczego? Dlaczego mieliby to zrobić?
To pytanie Matyldy, okazało się kolejnym, które w odpowiedzi
otrzymało tylko bezsilne westchnienie. 
- Ciiiii... Cicho … - wyszeptała Podniebna Wolta. - 
 Czarodziejskie Drzewa zaszumiały. Posłuchajmy!
W schronie pod Zapłakaną Wierzbą zapanowała cisza, 
z której wyłonił się szum Czarodziejskich Drzew. “Pracowite
Pszczółki podjęły decyzję o wstrzymaniu dostaw miodu 
do Osady Żarłocznych Misiów”.
- Brawo Pszczółki! - wykrzyknął Motyl Trzepotek.
- Brawo! - zawtórowali pozostali mieszkańcy Krainy Snu.
Wróżka Szeptuszka wyjaśniła Matyldzie, że wstrzymanie
dostaw miodu od Pracowitych Pszczółek, znacznie osłabi
armię Żarłocznych Misiów i zmniejszy ich szanse w walce. 

Wśród radosnego gwaru tej chwili, w schronie pod Zapłakaną
Wierzbą, w samym sercu wielkiej potyczki, Podniebna Wolta
wydała na świat swoje maleńkie pegaziątko, któremu
postanowiła nadać imię Promyczek Nadziei. Matyldę ogarnęło
wówczas przedziwne uczucie. Sczęście przeplatało się 
ze smutkiem, wiara ze strachem, jaskrawy płomień dobra tlił
się wśród szalejącego wokół zła.
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To uczucie pozostało z Matyldą nawet po przebudzeniu, 
gdy rankiem przyszło jej znowu opuścić Krainę Snu.
Towarzyszyło jej potem przez cały dzień, kiedy rozmawiała 
ze swoją mamą o wojnie, która wciąż trwała w Ukrainie. 
I nie opuściło jej aż do wieczora, gdy przebrana w ulubioną
piżamę, szykowała się na kolejną podróż do Krainy Snu.
- Mamusiu, boję się zasnąć. - wyznała zasmucona.
- Matyldo, nim zaśniesz, pomyśl o czymś przyjemnym. Kiedy
byłam małą dziewczynką, moja mama, czyli twoja kochana
babcia, zawsze powtarzała, że piękne sny powstają 
z pięknych myśli. 

Matylda przymknęła zmęczone oczy. Wyobraziła sobie swoją
Krainę Snu, skąpaną w dawnym blasku. Kwiaty i krzewy
rozbłysły najpiękniejszymi barwami, a Czarodziejskie Drzewa
odrodziły się jeszcze silniejsze, niż przed wielką potyczką.
Słoneczko znów uśmiechało się promiennie, a mieszkańcy
odzyskali spokój i szczęście. 
Malutki pegazik, Promyczek Nadziei, beztrosko pluskał się 
w przejrzystej wodzie Kryształowego Jeziora ze swoim
rodzeństwem. 
Cały świat dziecięcych snów świętował wielkie zwycięstwo
dzielnych obrońców Krainy Snu nad Żarłocznymi Misiami 
i nie szczędził podziwu dla bohaterskiej drużyny pod wodzą
Jego Królewskiej Lwosci. Radosny wietrzyk niósł w świat pieśń
„Wiwat, Kraina Snu! Wiwat, bohaterowie”! 
Matylda zasnęła przepełniona nadzieją, że tej nocy jej sen
wreszcie znów będzie piękny. 
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Matylda już śpi. 
Rankiem, na pewno opowie mi, jaką przygodę przeżyła tej
nocy w Krainie Snu, bym mogła podzielić się nią z Wami.
 
I wy, Moi Mili, nim pójdziecie dzisiaj spać, pomyślcie o tym, 
co jest dla Was piękne i ważne. Niech Wam się to przyśni. 
I niech Wam się spełni!

Katarzyna Rybaniec 


