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Rozdział I
Wśród stosu gazet

 
 - A co jeśli nie zdążymy kupić biletów na 
pociąg i będziemy musieli iść na piechotę?  - 

- zapytała Tosia, opierając pyszczek

 na łapkach. 

 

 Była zaniepokojona. Razem z Rozsąd-

nym od kilku godzin przeglądali gazety 

w poszukiwaniu idealnej oferty ferii zimo-

wych. Zbliżały się Święta Bożego Narodze-

nia, więc czasu na wyjazd mieli 

coraz mniej. 
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Wśród stosu gazet

 Koty siedziały w domu Antka 
i Hektora na swoim ulubionym miejscu - 
- parapecie wyłożonym miękkimi 
kocykami, przy oknie, z którego obser-
wowały śnieg iskrzący się w świetle
 księżyca.
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Wśród stosu gazet

 - Nie będziemy iść na piechotę, Tosiu. 
Szlibyśmy kilka tygodni - stwierdził Roz-
sądny gorączkowo przerzucając kolejne 
strony gazety.  Niestety, oferty wyjazdo-
we były w większości wykupione, o czym 
rozczarowane Koty dowiadywały się 
dzwoniąc na infolinię biur podróży. 

 - O! Mam! - miauknęła Tosia wska-
zując łapą na zdjęcie malowniczych gór 
opatrzone napisem „Wspaniałe Ferie 
dla Kotów, transport i wyżywienie w cenie 
wycieczki.” 
 
 „Codzienne aktywności, wycieczki 
i wspinaczka po górach” - przeczytał Roz-
sądny, krzywiąc pyszczek.

 Ich przyjaźń była w tym momencie 
wystawiona na poważną próbę. Tosia 
marzyła o aktywnym wypoczynku, 
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 a Rozsądny najchętniej wylegiwałby się 
całymi dniami przy kominku, 
patrząc przez okno na ośnieżone góry.

 Wieczór Mikołajkowy oboje planowali 
zupełnie inaczej.  Liczyli,  że w ciągu god-
ziny uda im się znaleźć wycieczkę, 
a resztę dnia spędzą na zabawie z Ant-
kiem, Hektorem, Mamą i Babcią.

 W domu pachniało pierniczkami, 
gorącym mlekiem z miodem  i choinką, 
którą mama kupowała zawsze na długo 
przed Wigilią, żeby wszyscy mogli się nią 
nacieszyć. 

 Z salonu dochodziły śmiechy chłop-
ców i ciepły głos babci, która jak zwykle 
opowiadała zabawne historie ze swojej 
młodości.



Rozdział II
Wspólne plany

 - To były moje pierwsze ferie zimowe. 
- usłyszały Koty, co momentalnie posta-
wiło je na nogi.  Zerwały się z parapetu 
strącając kocyki na ziemię 
i popędziły do salonu.

 - Babciu, opowiedz jeszcze raz! Ała! - 
- miauknęła Tosia ledwo wyrabiając się 
na zakręcie i lądując pyszczkiem 
na boku kanapy.
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Wspólne plany

 - Od kilku godzin szukamy oferty 
wyjazdu i nic nie możemy znaleźć. -
- dodał Rozsądny patrząc z dezaprobatą 
na zmierzwione futerko swojej 
przyjaciółki.

 - I dopiero teraz przychodzicie? 
Koty, przecież ja jestem mistrzynią organi-
zowania ferii zimowych! 
Naprawdę, nie wiedzieliście, że z takimi 
rzeczami należy zwracać się do mnie? 
No nic to, zabieramy się za planowanie. 
I wiecie co? Pojedziemy wszyscy. 
Kilka dni wolnego przyda się każdemu 
z nas - powiedziała zadowolona babcia.

 - Hurra! - krzyknął Antek z Hektorem.
 
 Chłopcy w jednej chwili pobiegli 
do swojego pokoju, po czym wrócili 
z plecaka
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Wspólne plany

 ubrani w zimowe kurtki, czapki i szaliki. 

 - To chyba nieco za wcześnie - trzeźwo 
zauważył Rozsądny, przyglądając 
się braciom. 

 - Za wcześnie? - z korytarza rozległ się 
zdziwiony głos Tosi. Wkroczyła do salo-
nu ubrana w wełniany kubraczek, z nar-
ciarskimi goglami nasuniętymi na nos. 

 - Czy Wy wszyscy jesteście po jakimś 
kursie szybkiego ubierania się? - 
- zapytała babcia  Wanda, spoglądając na 
zegarek, który od momentu jej propozy-
cji wspólnego wyjazdu odmierzył 3 mi-
nuty.

 - Wszyscy chcemy ferii. Jak najszybciej. 
- wycedziła Tosia przez zęby. 
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Wspólne plany

Żarty się skończyły. Kilka godzin bez-
owocnego przeglądania gazet w poszu-
kiwaniu ofert wyjazdów odcisnęło nie-
bagatelne piętno na cierpliwości Tosi. 
Co więcej - czas nieubłaganie płynął, 
także w momencie, w którym wszyscy 
skupiali się na dyskutowaniu zamiast 
spakować się i ruszyć na niezapomnianą 
wycieczkę.

 - Zdejmujcie te ciepłe ciuchy i siadajcie. 
Wszystko trzeba ustalić, a nie tak 
na hurra, byle jak i byle gdzie - powiedzia-
ła mama dokładając drewna do kominka.  
Ze środka dochodziły przyjemne odgło-
sy pękania jego struktury pod wpływem 
gorąca. 

- Też jestem tego zdania. - powiedział Roz-
sądny wygodnie układając się 
w fotelu, 
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pełnym poduszek i przymykając oczy. 
Nie były to byle jakie poduszki, bowiem 
każdą z nich własnoręcznie uszyła bab-
cia. Wszystkie były ciemno granatowe, 
jak nocne niebo oświetlone blaskiem 
latarni, z wyhaftowanymi srebrno-złoty-
mi gwiazdkami.

 Ponieważ babcia przepadała za wy-
szywaniem w kuchni, gdzie codziennej 
pracy towarzyszyły jej audycje radiowe, 
poduszki przesiąknięte były 
zapachem suszonej lawendy, 
którą Wanda trzymała na półce, 
pod szafką z przyprawami.
 
 Nic więc dziwnego, że te miękkie dzie-
ła sztuki, pachnące jak fioletowe, nagrza-
ne słońcem pola Prowansji, niezależnie 
od perspektywy ferii zimowych, skusiły 
Rozsądnego do króciutkiej drzemki.



Rozdział III
Jak Tosia poznała

Rozsądnego

 - Ja zostaję w kubraczku! - powiedziała 
Tosia nie zważając na zachowanie przy-
jaciela. 

 Wytrwałość była niewątpliwie jedną 
z jej najważniejszych cech.
Pozwoliło to Kotce poradzić sobie 
z trudami życia dachowca, wałęsającego 
się po miasteczku i osiągnąć to, o czym 
zawsze marzyła - ciepły, kochający dom, 
pełen śmiechu, szczerości i co równie 
dla Tosi istotne - dobrego jedzenia.
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 Rozsądnego poznała przypadkowo, 
spacerując jesienią po okolicznych łą-
kach. Rozmyślała nad tym, dlaczego je-
sień ostatnimi czasy jest tak krótka.
Przypominała sobie dni (w zeszłym roku, 
ponieważ Tosia była dwuletnią Kotką),
w których śnieg spadał znacznie później, 
a wcześniej robiło się zimno. 
Gdy przechadzała się po łące, był już paź-
dziernik, a w słońcu nadal można było 
spacerować nie marznąc. 
 
 Z rozmyślań wyrwało ją głośne 
miauknięcie.

 - No nie, nie! - usłyszała, a jej oczom 
ukazał się Kot Rozsądny
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 Z okazji nadchodzącej zimy postano-
wił zrobić niespodziankę Babci Hektora 
i Antka. Suszył lawendę, którą wcześniej 
zebrał, wykorzystując ostatnie dni słoń-
ca, a niczego nieświadoma Tosia pode-
ptała przyszły upominek łapkami 
pełnymi błota. 
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 Na początku znajomości, z uwagi 
na to pechowe wydarzenie, Koty nie da-
rzyły się szczególną sympatią. 
Tosia nie potrafiła przepraszać, więc za-
miast wyjaśnić Rozsądnemu, że popsuła 
prezent niechcący, wszczęła prawdzi-
wą awanturę. Jednak gdy obojgu opadły 
emocje, opowiedziała Kotu swoją histo-
rię i wkrótce się zaprzyjaźnili. 
Od tamtej pory mijał kolejny tydzień, gdy 
Tosia mieszkała w domu Antka, Hektora 
i mamy, a Rozsądny bardzo często ich 
odwiedzał.

 Z rozmyślań o początkach przyjaźni 
z Kotem, wyrwał Tosię głos 
Babci Wandy.
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 - Jeśli chcesz, możesz zostać w kubracz-
ku. Ale uprzedzam, że będę teraz
opowiadać o moich pierwszych feriach 
zimowych. Dzięki temu dowiecie się, 
jak będą wyglądały nasze ferie! - powie-
działa Babcia. - A dla was, moi kochani 
- spojrzała na chłopców - mam zadanie. 
Ponieważ już słyszeliście tę historię, 
z pewnością domyślacie się, co planuję na 
nasze tegoroczne ferie. Przygotujcie kilka 
prześcieradeł.

 - Tylko nie tych białych! - krzyknęła 
mama unosząc brwi.

 - Ale te białe są najładniejsze - 
stwierdził Antek patrząc na mamę pro-
sząco.

 - Białe! - wtórował bratu Hektor, prze-
bierając nogami ze zniecierpliwienia.
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 - Dobrze. W końcu mamy ferie  - 
- uśmiechnęła się mama.

 - Doskonale - powiedziała Babcia 
wygodnie rozsiadając się na kanapie. - 
- Teraz opowiem ci Tosiu i tobie Rozsądny - 
dodała, gładząc Kota po głowie, 
co wytrąciło go z drzemki -
- o moich pierwszych feriach zimowych. 



Rozdział IV
Pierwsze ferie zimowe 

babci

 - Miałam siedem lat i choć nie każdy 
pamięta historie ze swojego dzieciństwa, 
ja pamiętam swoje pierwsze ferie tak, jak-
by wydarzyły się wczoraj. Może dlatego, 
że zawsze miałam wyostrzone zmysły. 
Piękne kolory, zapachy i dźwięki na dłu-
go zapadają mi w pamięci. A tym właśnie 
przepełniony był tamten czas. 
Choć w moim rodzinnym domu nie było do-
statku, rodzice bardzo dbali, aby wszystko 
było starannie naszykowane i sprawiało 
nam radość. 
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Pierwsze ferie zimowe Babci

Miałam jechać na ferie organizowane 
przez dom kultury, do którego chodziłam 
na zajęcia z rysunku. Bardzo się cieszyłam, 
bo razem ze mną jechały moje dwie najlep-
sze przyjaciółki. Pojechaliśmy z rodzicami 
na miejsce zbiórki. Wszyscy byli gotowi 
do podróży. 
Czekaliśmy na odjazd, gdy nagle mój tata 
podszedł do kierowcy autokaru. Rozma-
wiali bardzo długo, przez co wszyscy 
coraz bardziej się niecierpliwili. 
Po kilkunastu minutach tata podszedł 
do mnie i powiedział, że wracamy 
do domu. Byłam zaskoczona. No dobrze, 
przyznaję - wszyscy byliśmy bardzo zawie-
dzenii źli. Jak to wracamy? Dlaczego? 
Ponieważ część rodziców już odjechała,
a nasz samochód był duży,  moi rodzice po-
stanowili zabrać obie moje przyjaciółki 
i kolegę Bartka do naszego domu. 
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Pierwsze ferie zimowe Babci

W drodze wszystko się wyjaśniło. 
Tata powiedział, że kierowca autokaru 
był bardzo zmęczony. Prowadził autokar 
już drugą dobę. Co więcej, nie było możli-
wości zastępstwa. Wtedy trudno było mi 
zrozumieć zagrożenie, jednak dzisiaj wiem, 
że rodzice podjęli słuszną decyzję. 
Kierowca powinien być wypoczęty. 
Inaczej podróż z nim stanowiłaby zagroże-
nie dla naszego bezpieczeństwa.

 - To bardzo mądra decyzja. Postąpił-
bym tak samo. - powiedział Rozsądny 
patrząc na Babcię z uznaniem. 

 - No właśnie - odparła Babcia - 
Ale co z feriami? Moi rodzice wpadli 
na doskonały pomysł. Trójka moich przyja-
ciół z domu kultury na kilka dni zatrzyma-
ła się u nas. Mieliśmy sporo wolnego miej-
sca, a oni byli spakowani na wyjazd.  
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Ich rodzice od razu się zgodzili. I wiecie co? 
To były najwspanialsze ferie, jakie do tej 
pory przeżyłam.

 - W domu? - zapytała zaskoczona 
Tosia.

 - Dokładnie tak! - powiedziała Babcia 
z uśmiechem - Bawiliśmy się doskonale. 
Moja mama wpadła na pomysł, 
że każdego dnia obudzimy się w innym 
miejscu. Oczywiście używając do tego
naszej wyobraźni. Wszyscy spaliśmy 
w rozłożonym w salonie, ogromnym na-
miocie zimowym, pełnym poduszek 
i zabawek, przez co czuliśmy się jak 
na prawdziwym wyjeździe. 
Ale dosyć tej historii. Reszty dowiecie się, 
gdy wyjedziemy na własne ferie zimowe! 
Proszę każdego z Was o spakowanie się 
tak, jakbyśmy właśnie wyjeżdżali.  
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Pierwsze ferie zimowe Babci

Widzimy się jutro z samego rana! - 
- powiedziała Babcia i popędziła do swo-
jego domku położonego nieopodal.



Rozdział V
Góry

 Nazajutrz wszyscy stali w salonie 
gotowi na ferie zimowe. Każdy miał swój 
plecak po brzegi wypakowany 
najpotrzebniejszymi rzeczami. 
Mama przygotowała termosy z mlekiem 
i miodem oraz kanapki.

 - Skoro zaczynamy prawdziwe ferie zi-
mowe, pozwólcie, że każdemu z was 
do kurtki przymocuję odblaski - powie-
dział Rozsądny i zabrał się do pracy. -
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Góry

- To bardzo ważne. Zimą widoczność jest 
szczególnie ograniczona przez śnieg, mgłę 
lub deszcz. W dodatku bardzo szybko robi 
się ciemno. Odblaski sprawią, że będziecie 
widoczni dla pojazdów mechanicznych.
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 Mama naszykowała także namiot, 
w którym wszyscy mieli spać przez kolej-
ne trzy dni. Antek z Hektorem spojrzeli 
na nią z uznaniem. Namiot był tak duży, 
że zajmował niemal cały salon. 
Złożony był z krzeseł, zadaszony prze-
ścieradłami, a w środku pełen poduszek, 
materacy, kocyków i pluszaków.

 - Jaki piękny namiot! - krzyknął 
Antek, rozglądając się z zachwytem.

 - Tak! - wtórował mu Hektor. 

 Wszyscy za radą Babci postawili swo-
je plecaki przy wybranych materacach, 
po czym zaczęli się rozpakowywać.
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 - Szanowna wycieczko! Aby uniknąć 
niepotrzebnych zwad, od razu proszę 
o staranne rozpakowywanie się i utrzymy-
wanie porządku. Mam także dla was świet-
ną nowinę. Dzisiaj jesteśmy w górach! - 
- powiedziała Babcia zadowolona.

 - Hurra! - krzyknęli chłopcy, zabrali 
się do rozpakowywania swoich bagaży.
 
 Babcia wyciągnęła z plecaka dużą, 
zwiniętą rolkę papieru i rozpostarła ją 
ukazując wycieczkowiczom wspaniały 
plakat ze zdjęciem gór, po czym umoco-
wała go na stelażu przed wejściem 
do namiotu.
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 - Rozsądny, będę bardzo wdzięczna, je-
śli podczas naszych ferii pomożesz mi, słu-
żąc swoją radą odnośnie bezpieczeństwa. 
Powiedz, co powinniśmy zrobić, zanim 
wybierzemy się na wycieczkę? - zapytała 
Babcia ku zadowoleniu Kota.

 - Z wielką chęcią. Na początek powin-
niśmy sprawdzić prognozy pogody 
oraz stopień zagrożenia lawinowego. 
W górach to bardzo ważne, nawet jeśli nie 
planujemy eskapady na wysokościach - po-
wiedział Rozsądny, wyciągając swój koci 
telefon komórkowy. - Zapowiada się ład-
ny, słoneczny dzień. Temperatura w grani-
cach kilku stopni poniżej zera. Brak śniegu 
i zagrożenia lawinowego. Możemy się szy-
kować.
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 - Czego potrzebujemy? - zapytał 
Antek zaglądając w głąb swojego pleca-
ka.
 - Już tłumaczę. Przede wszystkim: krem 
na mróz. Wszyscy smarujemy się tłustym 
kremem. Uwaga! Kremy nawilżające nie 
wchodzą w grę! Mogą doprowadzić do od-
mrożenia naszych urokliwych nosków. Na-
smarowani? - zapytał Rozsądny wodząc 
wzrokiem po wycieczkowiczach.
 
 - Tak jest! - krzyknęli wszyscy.

 - Po drugie, musimy mieć przy sobie ap-
teczkę, zapasowe rękawiczki, ciepłe napo-
je, jedzenie i co bardzo ważne - mapę tere-
nu. Spakowane? - kontynuował Kot.
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Góry

 - Po co nam zapasowe rękawiczki? -
- zapytał Antek.

 - To element garderoby najbardziej na-
rażony na przemoknięcie - odparł Rozsąd-
ny, po czym w jednej chwili pobiegł 
do szafy w przedpokoju i przyniósł jedną 
parę swojemu dobremu przyjacielowi. 
- Proszę, Anteczku. Zawsze mam zapas, 
który chowam po kątach. To gorący towar, 
wszyscy mi ich zazdroszczą.
 Muszę je dobrze ukrywać.

 - Ja też chcę! - krzyknął Hektor.

 Rozsądny, ku zaskoczeniu domowni-
ków, skinął głową i odchylił jeden z paneli 
podłogowych, wyciągając spod niego ko-
lejną parę nieprzemakalnych rękawiczek 
zimowych.
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Góry

 - Bardzo proszę. Te lubię najbardziej. 
No nie, wszyscy widzieliście moją kryjów-
kę. Będę musiał wymyślić nową - powie-
dział Kot. - A teraz coś równie ważnego. 
Czy wszyscy mają na sobie nieprzemakal-
ną kurtkę oraz spodnie?
a
 - Tak! - krzyknęli domownicy.

 - Doskonale. W takim razie lecimy! -
- miauknął Rozsądny i ruszył w kierunku 
drzwi wyjściowych. 

 Przed rozpoczęciem podróży, grupa 
wycieczkowiczów za radą Babci zamknę-
ła na chwilę oczy. 
Wyobrażali sobie, że otaczają ich góry.
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Góry

 Zawsze jednak na turnusie znajdzie 
się sceptycznie nastawiony wczasowicz. 
Nie trzeba się domyślać, że podczas tej 
wycieczki była nim Tosia.

 Mimo to, wszyscy bawili się doskona-
le. Nawet Kotka przekonała się, jaką siłę 
ma wyobraźnia i jak wiele można dzięki 
niej doświadczyć. Choć w rzeczywistości 
otaczały ich ośnieżone łąki i pola, dzię-
ki wyobraźni wędrowali u podnóża gór 
lśniących w świetle zimowego słońca. 
Zatrzymywali się na odpoczynek, jedli, 
pili, oddychali świeżym powietrzem 
i świetnie razem się bawili.



Rozdział VI
Sanki i nocne niebo

 Powitanie dnia nastąpiło bardzo póź-
no. Nie dlatego, że słońce pozwoliło księ-
życowi przejąć władzę nad 
niebem, a dlatego, że wszyscy zmęczeni 
po wczorajszej wycieczce, do późna le-
niuchowali w zimowym namiocie. 
Ziewanie ze wszystkich stron wypełnia-
ło jego wnętrze. 
Gdyby nie konsekwencja Tosi, z pewno-
ścią wylegiwaliby się cały dzień. 

- Wstajemy, koniec tego dobrego! - powie-
działa Kotka ostatni raz przeciągając się 
na materacu i zanurzając pyszczek
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Sanki i nocne niebo

w miękkim, puchatym kocu. Spojrzała na 
dach zrobiony z prześcieradeł.

 Z zachwytem zauważyła, że na całym 
miękkim, białym suficie, widnieją srebr-
ne, mieniące się gwiazdki i kolorowe, 
świetliste planety wykonane z błyszczą-
cego papieru. 

 - A to co? - zapytała nie dowierzając 
własnym oczom. Była pewna, że spraw-
czynią tego pięknego widoku jest jej wy-
obraźnia, rozochocona wczorajszą 
wyprawą u podnóża gór. 

 Nic podobnego. Papierową, lśniącą 
mapę nieba zrobiła Babcia, jeszcze wczo-
raj, po powrocie z wycieczki, jednak do-
piero teraz jej dzieło, dzięki promieniom 
popołudniowego słońca docierającym 
zza okien salonu, 
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zaczęło być doskonale widoczne.
Zadowolona Babcia obserwowała pierw-
szą reakcję na niespodziankę.

 - Podoba wam się? - zapytała 
podekscytowana.
 
 Wszyscy odchylili głowy i z okrzykami 
zachwytu zaczęli przypatrywać się lśnią-
cemu nocnemu niebu, które przywędro-
wało do zimowego namiotu.

 - Coś pięknego - powiedział Antek wy-
ciągając ręce ku górze. - A co dziś będzie-
my robić? - zapytał, stale wpatrując się 
w gwiazdy.

- I co najważniejsze, gdzie dziś jesteśmy? - 
dodał Rozsądny, rozstawiając swoją mi-
niaturową wersję teleskopu.



37Antek i Kot Rozsądny
Sanki i nocne niebo

 - Dzisiaj jesteśmy w odległej, śnieżnej 
krainie o nazwie Saneczkowo. Jak sama 
nazwa wskazuje, będziemy jeździć na san-
kach! - zaśmiała się Babcia, wskazując 
palcem zimowy krajobraz za oknem.

 - Oby nie po ciemku! Na sankach 
powinno się jeździć, gdy jest widno 
i gdy możemy dokładnie obejrzeć teren.-
- ostrzegł Rozsądny.

 - Właśnie dlatego w naszym zimowym 
namiocie jest dzisiaj rozgwieżdżone niebo. 
Widzicie? Nic nam nie ucieknie! - zaśmiała 
się Babcia. - Kocie, co jeszcze powinniśmy 
wiedzieć o bezpieczeństwie na sankach?
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 - Wszystko opowiem wam na dworze! 
Chodźmy, bo nie mogę się doczekać zaba-
wy - odparł Rozsądny podsuwając Hek-
torowi pod nos krem na mrozy.
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 Gdy cała grupa wybiegła przed dom, 
z entuzjazmem rozglądając się po okoli-
cy, wszyscy zgodnie uznali, że brakuje im 
podstawowego wyposażenia w krainie 
Saneczkowo - sanek. 
Wszyscy prócz babci, bowiem ta była 
przygotowana na każdą sytuację. 
Na chwilę zniknęła w składziku, 
by po kilku sekundach wrócić ciągnąc 
za sobą sanki dla każdego z wycieczko-
wiczów.

 - Jakie ładne sanki! - krzyknął Antek.

 - I bezpieczne - dodał Rozsądny przy-
glądając im się uważnie, poprawiwszy 
na sobie okulary korekcyjne. - Z tego co 
widzę mają także certyfikaty i niezbędne 
atesty - dodał przeglądając ulotkę, 
którą wręczyła mu Babcia. - I szerokie 
płozy! Doskonały wybór.
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 - A gdybyśmy przywiązali nasze sanki 
do samochodu babci i jeździli tak po Sa-
neczkowie? - zapytała Tosia.

 - To bardzo niebezpieczne. 
Sanek nie wolno przywiązywać do pojaz-
dów mechanicznych. Zdecydowanie lep-
szym pomysłem jest ciągnięcie sanek przez 
dorosłego i zjeżdżanie z niewysokich pa-
górków. - odparł stanowczo Rozsądny. 

 - Masz rację - przyznała Kotka. 

 - A gdzie możemy zjeżdżać? - zapytał 
Antek.

 - Gdzie? - poparł pytanie Hektor.
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 - Wyłącznie po utorowanych miejscach 
na wzniesieniu. Tam, gdzie widzimy pod-
łoże i możemy ocenić, czy nie ma na nim 
kamieni i innych przeszkód, które mogłyby 
stanowić zagrożenie. 
W oddaleniu od ulic i chodników oraz wy-
łącznie tam, gdzie u podnóża wzniesienia 
nie ma przeszkód, które mogłyby spowo-
dować wypadek. 
Pamiętajcie też, aby zjeżdżać środkiem pa-
górka, by uniknąć kolizji z tymi, 
którzy bokiem wchodzą na wzniesienie. - 
- powiedział Rozsądny.

 - Trudne do zapamiętania - stwierdził 
Antek.
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 - Kwestia przyzwyczajenia. Zasady 
bezpieczeństwa szybko wchodzą w na-
wyk. Ale nie martwcie się, mam dla was 
obrazek, który ułatwi wam zapamiętanie - 
powiedział Kot, po czym wyjął z kieszeni 
zwiniętą kartkę papieru. 
Rozwinął ją ostrożnie i podał braciom.

 Wszyscy aż do zachodu słońca 
bawili się doskonale. W krainie Sanecz-
kowo, pełnej białego puchu zalegające-
go na polach i w dolinach, rozbrzmiewały 
okrzyki radości. 
Gdy tylko słońce zaczęło się stykać
z horyzontem, roztaczając po okolicy 
ciepłe światło, wycieczkowicze wrócili 
do domu. Byli bardzo zmęczeni, ale naj-
szczęśliwsi na świecie. Niemal od razu 
zasnęli, otulając się ciepłymi kocami 
pod rozgwieżdżonym niebem zimowego 
namiotu.
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Rozdział VII
Śnieżki i łyżwy

 Nadszedł ostatni dzień ferii zimowych. 
Mama z babcią, choć bardzo szczęśliwe, 
były wyjątkowo zmęczone poprzednimi 
dniami wypełnionymi aktywną zabawą.  
Podobnie jak Koty - nawet Tosia, zwykle 
pełna witalności, najchętniej do wieczo-
ra wylegiwałaby się w na swoim matera-
cu. 

 Wszyscy zgodnie postanowili, że tym 
razem chłopcy wybiorą się na wyprawę 
sami, nie oddalając się zbyt daleko 
od domu. Poranek w zimowym namiocie 
pachniał cynamonowymi bułeczkami, 
które Babcia przygotowała na śniadanie 
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oraz owsianką z mlekiem i mandarynka-
mi - ulubionymi owocami Hektora. Wszy-
scy z zadowoleniem jedli wczesny posi-
łek, rozkoszując się każdym kęsem.

 - Idealne miejsce do rzucania śnieżka-
mi! - zauważył Antek przełykając ostatni 
kęs cynamonowej bułeczki.

 - Chłopaki, zanim wyjdziecie, ustalmy 
zasady - ku zaskoczeniu domowników 
z kąta namiotu rozległ się rozespany głos 
Kota Rozsądnego, który jeszcze sekundę 
temu smacznie chrapał. - Przede wszyst-
kim, będąc na dworze, nie oddalajcie się 
poza zasięg mojego wzroku. Co jakiś czas 
będę obserwował was z okna. Chodźcie - 
Kot skinął na chłopców i wskoczył na pa-
rapet.
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- O tam, do tamtego drzewa. Dalej mój koci 
wzrok nie sięga, babciny zresztą pewnie 
też… - dodał Rozsądny chichocząc 
pod nosem.

 - Kocie! - obruszyła się Babcia. -
- No może faktycznie… - przyznała spo-
glądając przez okno.

 - No właśnie. Dlatego do tamtego drze-
wa jest wasza przestrzeń do zabawy. 
To bardzo dużo przestrzeni naszego fran-
cuskiego podwórka! Przed waszym wyj-
ściem ustalmy też godzinę powrotu. 
Piętnasta? Akurat na obiad… - rozmarzył 
się Rozsądny na myśl o posiłku. 

 - I pamiętajcie o kremie! - krzyknęła 
Tosia sięgając po trzecią już porcję śnia-
dania.
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 - Dobrze! - krzyknęli chłopcy szykując 
się do wyjścia.

 - Weźcie zegarki i co jakiś czas spraw-
dzajcie, czy nie nadeszła pora powrotu. 
Jeśli się zgrzejecie, przyjdźcie do domu 
zmienić ubrania i napić się wody z miodem 
i cytryną. Zresztą kto nie chciałby co jakiś 
czas się jej napić… - oblizał się Kot.

 Chłopcy zgodnie skinęli głową 
i z zadowoleniem ruszyli na dwór. 
Niemal od razu rzucili się na miękki śnieg 
i zaczęli formować z niego kulki.

 - Zapomniałem dodać - z zaspy ku za-
skoczeniu chłopców wychynął czubek 
nosa Rozsądnego - Śnieżki nie mogą być 
twarde. Nie zlepiajcie ich mocno. 
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Swoją drogą są znacznie ładniejsze, gdy 
w locie rozpadają się na tysiąc drobinek. 
To tak, jakbyście sami wzniecili śnieżycę, 
a dodatkowo nie zrobicie sobie ani innym 
krzywdy. Mądre? Mądre. 
I pamiętajcie, że w waszej zabawie uczest-
niczycie tylko wy, dlatego nie rzucajcie 
śniegiem w przechodniów ani nadjeżdża-
jące pojazdy. - dodał Kot, po czym popę-
dził w kierunku domu.

 Chłopcy podrzucali śnieg, obserwu-
jąc jak jego drobinki rozpadają się 
w powietrzu, tworząc lśniące refleksy 
w promieniach zimowego słońca. 
Postanowili zbudować igloo. Doskona-
le im szło. Z zadowoleniem obserwowali 
zachwycające efekty swojej pracy. 
Gdy budowla była skończona, z dumą 
przybili sobie piątkę.
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 - Niezła współpraca - stwierdził 
z uznaniem Antek.

 - To prawda. - przytaknął Hektor, sia-
dając na ławce. 
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 - Wiesz co bym zrobił? Poszedłbym 
na ślizgawkę - powiedział starszy z braci, 
przymrużając oczy.

 - Ja też! - krzyknął młodszy z entuzja-
zmem. 

 Chłopcy ruszyli w kierunku położo-
nego niedaleko jeziorko, które o tej porze 
roku było zamarznięte. Szli leśną ścież-
ką, coraz bardziej niepewnie oglądając 
się za siebie. Z każdym krokiem zdawali 
sobie sprawę, że oddalają się od ustalo-
nej wcześniej granicy przestrzeni 
ich zabawy.
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 - Dobrze wiem, co kombinujecie - 
usłyszeli i ze zdumieniem zauważyli, 
że obok nich idzie zawinięta od stóp 
do głów w błękitny, wełniany szal Tosia. - 
No, co się dziwicie? Rozsądny zasnął 
i prosił, żebym stała na straży. Przyucza 
mnie do zawodu Kotki Rozsądnej. 
Chodźcie, wracamy. Nie martwcie się. 
Każdemu zdarza się złamać zasady. 
Najważniejsze to wyciągnąć z tego wnio-
ski.

 Po powrocie do domu, Kotka usiadła 
z chłopcami na kanapie. Dołączył do nich 
Rozsądny, który wybudził się z drzemki.

 - Ślizganie się po zamarzniętych zbior-
nikach wodnych jest bardzo niebezpieczne 
- zaczęła Tosia, patrząc uważnie na braci 
- Dobrze, że zdążyłam i nie weszliście 
na jezioro.
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 - Ma rację. Moja krew. Musicie wiedzieć, 
że nie sposób ocenić grubości lodu na za-
marzniętym akwenie oraz tego, w którym 
miejscu może się załamać. Bardzo trudno 
wydostać się z lodowatej wody, która nie-
mal momentalnie osłabia organizm - 
- dodał Kot.

 - My też bardzo lubimy się ślizgać, 
ale zawsze robimy to w przeznaczonych 
do tego miejscach. Postanowiliśmy namó-
wić mamę, abyśmy ostatni wieczór naszych 
ferii zimowych wszyscy spędzili na sztucz-
nym lodowisku! Niedawno otworzyli je 
w miasteczku, jest muzyka i pyszne prze-
kąski. - ucieszyła się Tosia na myśl o tym 
ostatnim.

 - Tylko pamiętajcie o kaskach i ochra-
niaczach. - powiedział Rozsądny, zeska-
kując z kanapy.
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 Po powrocie z lodowiska wszyscy byli 
w doskonałych humorach. Mama wzięła 
się za przygotowanie kolacji. 
Ferie dobiegały końca, jednak wszyscy 
unikali tej myśli, ciesząc się ostatnimi 
chwilami wolnego czasu.

 - Wiecie co? To były najpiękniejsze fe-
rie zimowe. Mimo, że tak naprawdę nigdzie 
nie wyjechaliśmy - powiedziała Tosia. 

 - Widzicie, nie zawsze wyjazd jest moż-
liwy. Ale nie warto tracić radości z życia, 
mimo tego, że coś nie idzie zgodnie z pla-
nem. W najwspanialszą podróż przenosi 
wyobraźnia i obecność najbliższych - 
- powiedziała Babcia. 

- Oraz bezpieczeństwo! - dodał Kot wraz 
ze świeżo upieczoną Kotką Rozsądną. 
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