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Amelia stała na środku sceny, w czerwonej sukni, i głośno 
śpiewała. Reflektory świeciły tak jasno, że nie widziała publicz-
ności. Snopy światła podkreślały jej lśniące czarne loki. Śpiewała 
tak pięknie, że aż sama się wzruszyła. Ale jak to możliwe, skoro 
jest zwykłą, nieśmiałą jedenastolatką?

***
Albert, młodszy brat Amelii, leżał w łóżku, czytał na tablecie 

Bestiariusz, czyli leksykon istot chyba nieistniejących i słyszał 
śpiew. Ten śpiew coraz bardziej go intrygował i w sumie to trochę 
mu przeszkadzał w czytaniu. Śpiew był nawet ładny, ale minęła 
już północ i nikt nie powinien tak hałasować! Albert przełączył 
aplikację, żeby sprawdzić, jaki to jest utwór. Lubił wiedzieć 
wszystko dokładnie.

***
Kilka mieszkań dalej Kuba, kolega Amelii z klasy, obudził 

się i było to bardzo miłe przebudzenie – ktoś pięknie śpiewał. 
Dziewczęcy głos niósł się po osiedlu, a Kuba chciał go słu-
chać nawet bez akompaniamentu perkusji, gitar i syntezatorów. 
Uśmiechnął się w rozmarzeniu.
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***
Mi, młodszą siostrę Kuby, obudziło jakieś wycie. Ktoś darł się 

przez okno, udając, że śpiewa.
— Kanadyjski wyjec preriowy! — mruknęła do siebie. — 

Jeszcze mi obudzi Teklę.
Zerknęła na terrarium, w którym siedział wielki i czarny 

kosmaty pająk, a potem nakryła głowę poduszką.

***
Amelia wyciągnęła rękę, żeby pozdrowić ze sceny publiczność 

i… zwaliła z szafki nocnej szklankę z wodą! Brzęk rozbudził ją 
momentalnie. No tak, oczywiście, to był tylko sen. Przecież nie 
potrafi śpiewać.

W pokoju obok Albert sprawdził już wiele stron internetowych 
i wyniki jego poszukiwań były coraz bardziej zastanawiające 
i tajemnicze.

Kto i co śpiewał?
Mi mruczała spod poduszki jakieś brzydkie słowa. A że miała 

dopiero sześć lat, te słowa nie były tak naprawdę bardzo brzydkie…
Kuba wstał, podszedł do okna i rozejrzał się po słabo oświe-

tlonym podwórku. Nie dostrzegł tam niczego niezwykłego, może 
poza kupą gruzu i niepotrzebną komuś wanną. Ale głos nie 
dochodził z dołu. W oknie mieszkania naprzeciwko zobaczył 
dziewczynę tak piękną, aż przez chwilę wydawało mu się, że 
nadal śni. Dziewczyna zobaczyła go i wtedy śpiew ucichł, a ona 
zniknęła. Okno szybko zamknęło się.

Ciekawe, kim ona jest, pomyślał Kuba. Tej nocy długo nie mógł 
zasnąć.

***
Następnego dnia, kiedy wrócili ze szkoły, pospiesznie zjedli 

obiad i zbiegli na podwórko.
Wszyscy mieszkali w nowym wielopiętrowym apartamen-

towcu, zwanym przez mieszkańców „Zamkiem”. Jak w prawdzi-
wym zamku, wewnątrz budynku znajdował się spory kwadratowy 
dziedziniec, a na nim rósł dwustuletni chyba dąb. Jego najniższa 
gałąź wyrastała z pnia niemal poziomo, doskonale więc nadawała 
się na miejsce spotkań.

Amelia i Albert już tam siedzieli. Amelia rysowała w szkicow-
niku, a Albert jak zwykle zajęty był swoim tabletem.
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Mi wypadła z drzwi dziewiątej klatki, a kitka kasztanowych 
włosów podskakiwała jej na czubku głowy. Dziewczynka dobie-
gła do dębu i wskoczyła na gałąź obok Alberta.

— Też was obudził ten kanadyjski wyjec preriowy? — zapytała.
— W Kanadzie nie ma prerii — poprawił ją nadchodzący wła-

śnie Kuba. — Tam są góry, lasy i niedźwiedzie. I Kanadyjczycy. 
W odróżnieniu od siostry miał włosy jasnoblond. 
— Mnie się śniło, że to ja śpiewałam — przyznała cicho 

Amelia. — I to tak… bardzo pięknie.
— Usłyszałaś śpiew przez sen — Albert przetarł okulary 

w grubych oprawkach — i to ci zmieniło przebieg snu.
Kuba wskoczył na deskorolkę i objechał kilka razy alejki, żeby 

przetestować nowe, mocniejsze kółka, które wczoraj założył. 
Wreszcie usiadł na gałęzi obok przyjaciół.

— Mówicie o tym śpiewie w środku nocy? — upewnił się.
— No, doszło wreszcie. — Mi uniosła ręce. — Tak, to wycie 

wiewiórki do księżyca w pełni.
— Ten śpiew był… — Chciał powiedzieć, że był wyjątkowo 

piękny, ale zamiast tego dokończył — był całkiem spoko.
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— Ciekawe, kto tak śpiewał — zastanowiła się Amelia.
Kuba odszukał wzrokiem okno, w którym widział dziewczynę.
— Przecież to jest okno Celebrytki! — wykrzyknął.
Celebrytka mieszkała na trzecim piętrze piątej klatki, czyli 

prawie dokładnie na wprost okna Kuby. I jak każda celebrytka, 
była znana z tego, że jest znana. Wszyscy co prawda wiedzieli, 
że jest piosenkarką, ale nikt nie pamiętał ani jednej jej piosenki. 
Pewne za to było, że Celebrytka śpiewa raczej kiepsko.

Teraz zamiast śpiewu nad podwórkiem niósł się terkot wier-
tarki udarowej. To Bardzo Ważny Dyrektor, który mieszkał na 
ostatnim piętrze, robił remont łazienki. Uznał, że zwykła wanna 
jest za mało prestiżowa i wymieniał ją na jacuzzi*. Kupa gruzu 
oraz stara wanna leżały obok placyku zabaw, psując porządek 
i humor mieszkańców.

Sterta gruzu psuła też humor pana Zenka, osiedlowego straż-
nika. Pan Zenek stał właśnie na trawniku i podlewał kwiatki. 
Poświęcał im wiele troski, szczególnie teraz, podczas upałów.

— Widziałem ją przez okno. — Kuba relacjonował wydarzenia 
tej nocy. — Nie wyglądała jak nasza Celebrytka. Ale śpiewała z jej 
okna i była… bardzo ładna.

Amelia zerknęła na niego i opuściła szkicownik.
Wiertarka ucichła, a po chwili na podwórko wyszło dwóch 

robotników z wiadrami pełnymi gruzu. Obok szedł Bardzo Ważny 
Dyrektor w eleganckiej marynarce opinającej okrągły brzuszek.

— Tu już nie ma gdzie wyrzucać. — Jeden z robotników wska-
zał pryzmę gruzu. — Tam jest żywopłot, a tu piaskownica.

Dyrektor ogarnął wzrokiem plac zabaw. Z gruzu wystawały 
huśtawki i mała karuzela.

— Wrzucajcie do piaskownicy — orzekł.
— Nie może pan tutaj wyrzucać śmieci — odezwał się pan 

Zenek. — Trzeba zamówić kontener i wrzucać je do niego, 
a potem wywieźć. 

— Wie pan, ile to by kosztowało? — zapytał z pretensją  
Bardzo Ważny Dyrektor. — A tak, proszę, ktoś będzie potrzebo-
wał wannę, to sobie weźmie. Ktoś inny weźmie sobie gruz.

— Tu jest plac zabaw.
— Dzieci mogą się bawić gruzem. Gruz, piasek, co za różnica?

* Jacuzzi [czyt. dżakuzi] to taka duża wypasiona wanna, która może masować strumieniami 
wody albo puszczać bąbelki.
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Robotnicy wsypali gruz do piaskownicy i wraz z Bardzo Waż-
nym Dyrektorem odeszli.

— Jakie to szczęście, że nie jestem już dzieckiem — powie-
działa Mi.

***
Nazajutrz na śniadanie były paluszki rybne. Gdy mama miała 

nocny dyżur w szpitalu, śniadanie zrobione przez tatę wyglądało 
mniej więcej tak. 

Tata zjadł w pośpiechu, założył duże lustrzane okulary i wziął 
kluczyki do samochodu.

— Wracam za godzinę. — Uśmiechnął się, ale zaraz spoważniał 
i groźnie wycelował palec w Kubę i Mi. — Nie wychodźcie z domu.

Zamknął za sobą drzwi, a po chwili zza okna od strony ulicy 
dobiegł dźwięk silnika ich pick-upa*.

— Pff… — Mi wydęła usta i odsunęła od siebie talerz z ledwie 
napoczętym daniem. — Jak w więzieniu.

— Godzinę wytrzymasz. — Kuba zostawił niedojedzone 
paluszki rybne i poszedł do siebie, zająć się regulacją nowych 
kółek deskorolki.

*  Pick–up [czyt. pikap] – rodzaj samochodu, który z przodu wygląda jak osobowy (zwykle 
nieco podniesiony), a z tyłu ma skrzynię ładunkową.
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Zza otwartego okna ponownie rozległ się śpiew. Mi przewróciła 
oczami, za to Kuba od razu wyszedł na balkon. Śpiewająca w oknie 
naprzeciwko dziewczyna miała na sobie biały szlafrok, a z długich, 
mokrych włosów ściekała woda. Nie, to nie Celebrytka. No chyba 
że tak wyglądała bez grubej warstwy makijażu, bez której nigdy 
nie wychodziła z domu. Nie, zdecydowanie nie.

Kuba nie rozumiał słów. Być może dziewczyna śpiewała 
w obcym języku, a może to w ogóle nie były słowa. Jednak ten 
śpiew wzruszał. I smucił. Kuba stał, zasłuchany.

— Ej, Kubeł. — Mi zawsze wiedziała, jak zepsuć piękną chwilę. 
— Baterie ci się wyczerpały?!

Zamrugał oczami i odetchnął, jakby ktoś zdjął z niego czar.
W dole rozległ się stukot obcasów. Od strony bramy szybko 

szła… Celebrytka. Niosła torbę z logo sklepu rybnego. Zwolniła, 
słysząc śpiew, i uniosła głowę. I od razu puściła się biegiem, co 
wcale nie było łatwe na tak wysokich obcasach. Wparowała do 
swojej klatki, a kilka chwil później okno zamknęło się z hukiem, 
ucinając nagle śpiew.

— Tam się dzieje coś dziwnego — ocenił Kuba.
— Zła piosenkarka przeszkadza śpiewać dobrej piosenkarce. 

— Mi wzruszyła ramionami. — Czyli spoko. Cisza jest.
Kuba jednak czuł, że musi tej dziewczynie pomóc. 
— Zerknę tylko.
— I kto się nie słucha taty? — parsknęła Mi.

*** 
Pod drzwiami mieszkania Celebrytki kręciła się Gomułka, 

ruda kotka. Kuba zapukał. Nie miał żadnego planu, ale czasem 
dobrze jest zrobić coś spontanicznie.

W uchylonych drzwiach stanęła Celebrytka, ubrana tak, jakby 
za chwilę miała wyjść na scenę i występować przed publiczno-
ścią. Dziwna, nastroszona fryzura sprawiała, że jej głowa wyda-
wała się dwa razy większa. Z wnętrza mieszkania śmierdziało 
rybą, co tłumaczyło zainteresowanie kotki.

— Pukałeś? — zapytała, rozglądając się nerwowo po klatce.
— Dzień dobry. Pukałem. — Kuba ukłonił się i wypalił bez 

zastanowienia — przyszedłem powiedzieć, że… nie działa pani 
domofon. Dlatego pukałem.
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Celebrytka odsunęła nogą kotkę, która miaucząc, próbowała 
się dostać do mieszkania. Kobieta spojrzała na ekran domofonu.

— Wczoraj jeszcze działał — powiedziała niepewnie.
Z łazienki dobiegł plusk wody. Celebrytka zaniepokoiła się.
— Pewnie… zamókł. — Kuba próbował dojrzeć cokolwiek, ale 

kobieta przesunęła się tak, żeby zasłonić drzwi łazienkowe.
— Od dawna nie padało — powiedziała i sięgnęła do klamki, 

aby zamknąć drzwi.
Spod drzwi łazienki nadal wypływała woda.
— Wody gruntowe… — rzucił Kuba.
Kątem oka dostrzegł ruch. To była Mi! Prześlizgnęła się za 

plecami Celebrytki i zniknęła w kuchni. Ta nieznośna małolata 
wszystko zepsuje!

— To może… — Kuba próbował coś wymyślić na poczekaniu. 
— Może pani zejdzie na dół i naciśnie przycisk, a ja…

— Pan Zenek się tym zajmie. — Celebrytka zamknęła mu 
drzwi przed nosem.

***
Mi siedziała wciśnięta między lodówkę i kosz na śmieci. 

Pociągnęła nosem. Fuj, co za smród! Spojrzała w lewo i tuż obok 
ujrzała… czaszkę z wyszczerzonymi zębami! Pisnęła ze strachu 
i ledwo powstrzymała się, żeby nie uciec. Uff… To tylko z kosza 
wystawały ogryzione szkielety ryb i torby ze sklepu rybnego. 

— Znowu ten kot? — Celebrytka zajrzała do kuchni.
— Tu nie ma żadnego kota! — palnęła Mi i szybko zasłoniła 

sobie usta dłonią.
— No, całe szczęście — odpowiedziała Celebrytka.
Wzięła torebkę, wyszła z mieszkania i zamknęła drzwi na klucz.
Więcej nie tknę paluszków rybnych, postanowiła w myślach Mi.
Zaczekała tak długo, ile starczyło jej cierpliwości. Czyli mniej 

więcej dwie sekundy. Wyjrzała do przedpokoju. Z łazienki dobiegł 
chlupot, a po chwili spod drzwi wypłynęła kolejna spieniona 
fala. Rozległo się ciche nucenie. Nawet Mi musiała przyznać, że 
brzmiało naprawdę ładnie. Podeszła bliżej. 

— Halo? — Zapukała do łazienki. — Jest tam kto?
Pluski ucichły.
— Jest tu kto — odpowiedział piękny, dziewczęcy głos.
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— Tak się nie mówi. — 
Mi była pod wrażeniem tego 
głosu. Jej własny wydał się 
nagle skrzekliwy i jakiś taki 
sepleniący. — A kto tam jest?

— Wejdź, a mnie ujrzysz.
Mi przełknęła ślinę, wolno 

nacisnęła klamkę i jeszcze 
wolniej uchyliła drzwi.

— O rany! — Otworzyła 
szeroko oczy. — Ty jesteś 
prawdziwa?

***
— No i znów będzie afera 

— powiedział sam do siebie Kuba, gdy Celebrytka wyszła 
z budynku.

Za każdym razem kiedy Mi coś przeskrobie, rodzice mają 
pretensję do niego. Że jej nie przypilnował. A jak próbuje ją przy-
pilnować, to mają pretensję, że ją źle traktuje. Miej tu, człowieku, 
młodsze rodzeństwo. 

Jak ją teraz wydostać, zanim wróci tata?
Tymczasem drzwi otworzyły się gwałtownie i… wypadła przez 

nie Mi. Miała taką minę, że Kuba zapomniał o całej złości.
— Nie uwierzysz! — Z wrażenia wymachiwała rękoma. — Ja 

wszystko wiem, ale i tak w to nie wierzę. Idziemy do Alberta!

***
Chwilę później siedzieli już we czwórkę w pokoju Alberta. Do 

pokoju wbiegł mały biały pies – Imbir. Przywitał się ze wszyst-
kimi. No, prawie, bo Mi niestety miała uczulenie na sierść, więc 
wskoczyła na łóżko, żeby znaleźć się poza jego zasięgiem. Albert 
wysłuchał chaotycznej opowieści Mi i chwilę milczał.

— Syreny nie istnieją — oświadczył w końcu.
— Jak nie istnieją, jak istnieją! — Dziewczynka dramatycznym 

gestem wskazała okno. — Właśnie z jedną rozmawiałam.
— Syreny to mityczne stworzenia — upierał się Albert. — 

Mają postać kobiety z rybim ogonem zamiast nóg. Swoim śpie-
wem wabią marynarzy i sprowadzają statki na mieliznę. Istnieją 
tylko w legendach.
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— Ta istnieje tutaj, w Warszawie.
— To inna legenda, o dwóch syrenach, które przypłynęły 

z Oceanu Atlantyckiego do Morza Bałtyckiego. Jedna zamieszkała 
w Kopenhadze*, a druga dopłynęła Wisłą do Warszawy. Złapał ją 
bogaty karczmarz, żeby zarabiać na jej śpiewie. Mieszkańcy 
uwolnili ją, a ona z wdzięczności obiecała, że będzie ich bronić. 
Dlatego syrena w herbie Warszawy ma miecz i tarczę.

— Ta ma tylko wannę — odparła Mi. — No i trochę piany. 
Wystaje jej ogon i co chwila wychlapuje wodę.

— Co ty gadasz? — zapytał Kuba. — Kto trzyma syre nę w wannie?
— Dziadek Stefan trzymał w wannie karpia — przypomniała 

Mi. — I się z nim zakumplował, i nazwał go Leonardo, a potem 
wypuścił. I babcia na niego krzyczała, pamiętasz?

— To było przed Wigilią! — odparł Kuba. — Jest środek lata, 
a karp to nie syrena.

— Nauka nie zna takiego gatunku — przyznał Albert.
— To co robi syrena w wannie Celebrytki? — zapytała Amelia.
— Ma z nią śpiewać w duecie. — Mi wzruszyła ramionami. — 

Ale ona bardzo nie chce, bo tęskni za wodą. I usycha.
— Czyli trzeba jej pomóc! — Kuba zerwał się z krzesła. — 

Musimy tylko wymyślić, jak się tam dostać.
W odpowiedzi Mi uniosła dłoń i potrząsnęła pękiem kluczy. 

Uśmiechnęła się niewinnie.

*  Kopenhaga – stolica Danii.
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— Nie wolno wchodzić do cudzego mieszkania — zauważył Albert.
— A wolno porywać syreny? — parsknęła Mi. 
— Może lepiej komuś o tym powiedzieć — dodała nieśmiało 

Amelia.
Popatrzyli po sobie. Pierwszy odezwał się Kuba:
— Wyobraź sobie minę poli-

cjanta, któremu mówimy, że 
znaleźliśmy porwaną syrenę.

***
Kiedy dotarli pod mieszkanie 

Celebrytki, Gomułka obwąchi-
wała drzwi. Zapach ryb dało się 
wyczuć nawet tutaj.

— Nie powinniśmy tam wcho -
dzić — oceniła Amelia.

— Musimy to załatwić, zanim 
wróci tata — powiedział z naci-
skiem Kuba.

W tym momencie otworzyły 
się drzwi naprzeciwko i wychy-
liła się przez nie pani Kożuszek, 
siedemdziesięcioletnia sąsiadka.

— Co, znowu będziecie puszczać te jęki i zawodzenia? — 
zapytała gderliwie.

Nikt nie zdążył odpowiedzieć, bo zza drzwi dobiegł znajomy śpiew.
— Przyszliśmy wyłączyć — wyjaśnił Kuba i przekręcił klucz.
— Gomułka, do domu! — zawołała pani Kożuszek, ale kotka 

już wbiegła do mieszkania Celebrytki.
Wewnątrz na podłodze leżały zupełnie mokre ręczniki i śmier-

działo rybą. 
— Czy syrena je tylko ryby? — zapytała Mi, po czym sama sobie 

odpowiedziała — no raczej. Pod wodą trudno o hamburgery…
Podeszli do drzwi łazienki.
— Pani syrenko! — zawołała Mi. — To znowu ja, ale nie sama.
Śpiew ucichł, za to rozległ się melodyjny głos:
— Możesz wejść nie sama.
— Ona bardzo dziwnie mówi — wyjaśniła szeptem Mi i wolno 

otworzyła drzwi.
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W łazience wszędzie było pełno piany, a najwięcej w wannie. 
Z niej wystawała głowa przepięknej dziewczyny z długimi, jasnymi 
włosami. A z drugiej strony przez krawędź wanny przewieszony 
był rybi ogon, którego łuski mieniły się setką odcieni seledynu*.

Stanęli jak oniemiali. Patrzyli na syrenę, a syrena patrzyła 
smutno na nich. Amelia poczuła głębokie wzruszenie, a Kuba 
głęboką chęć zrobienia czegoś, żeby syrena przestała być smutna.

— No i gdzie ta twoja nauka? — Mi zerknęła triumfalnie na Alberta.
— Nauka polega na odkrywaniu. — Albert powiedział to takim 

tonem, jakby w wannie pływał karp. — Właśnie odkryliśmy nowy 
gatunek.

Gomułka oblizała się, wpatrzona w syreni ogon.
— Czy pani potrzebuje… pomocy? — zapytał Kuba.
— Żywiołem moim woda szmaragdowa — odparła śpiewnym 

głosem syrena. — Tu jej niedostatek.
Kuba intensywnie zastanawiał się. Co tu zrobić?
— Musi się pani czuć bardzo samotnie — westchnęła Amelia.
— A mogę poprosić o trzy życzenia? — zapytała Mi.

*  Seledyn – delikatna, blada zieleń.
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— To nie ta bajka — zauważył Kuba.
— Pani jest syreną rzeczną, morską czy oceaniczną? — zapy-

tał znad tabletu Albert.
— Syreną jestem śpiewającą — wyjaśniła piękność z wanny.
— Śpiew syren ma na ludzi wpływ wabiąco-rozkazujący 

— wyjaśnił Albert. — Ale na kobiety słabiej to działa. Jak pani 
w ogóle trafiła do tej wanny? Przez kanalizację czy drogą lądową?

— Posucha wszędzie — westchnęła syrena. — Woda w rzece 
stoi nisko, pływać niełatwo. Nocą jasną przysiadłam na kamieniu, 
by śpiewać do miesiąca*. Wtedy to mnie pojmali.

I tym dziwnym językiem opowiedziała swoją historię. Mówiła, 
a wszystkim wydawało się, że śpiewa. Prawie widzieli porywaczy 
ze słuchawkami na uszach z głośną muzyką techno, żeby syreni 
śpiew na nich nie działał. 

— I to wszystko po to, żeby Celebrytka miała z kim śpiewać? 
— upewniła się Amelia.

Syrena pokręciła głową.
— Mój ma być jeno głos.
— Nikt nie uwierzy, że Celebrytka tak pięknie śpiewa! — 

wykrzyknął oburzony Kuba. 
— Ona przecież będzie tylko ruszać ustami. Jak ryba — wyja-

śniła Mi.
— To się nazywa playback** — podpowiedział Albert, zajęty 

tabletem.
— Musimy przetransportować panią do Wisły — zadecydował 

Kuba i spojrzał na Alberta. — Co tam klikasz?
— Zmieniam w encyklopedii „gatunek mityczny” na „gatunek 

rzadki”. — Albert schował wreszcie tablet. — Przeczytałem wła-
śnie, że jak jej wyschnie skóra, to zachoruje.

— Zawiniemy ją w mokre ręczniki.
— Przy tej pogodzie to nie wystarczy — zauważyła Amelia. — 

Jest gorąco i sucho.
Chwilę kombinowali w milczeniu.
Gomułka też kombinowała, jak znaleźć suche dojście do wanny.
— Mam pomysł — oświadczył Kuba. — Albert, chodź ze mną.

*  Miesiąc to dawne, poetyckie określenie Księżyca.
**  Playback [czyt. plejbek] polega na tym, że piosenkarz tylko udaje śpiew, a jego głos pocho-
dzi z nagrania.
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***
Kilka minut później chłopcy wrócili, pchając przed sobą… 

wannę. Na deskorolce. To była ta sama wanna, którą wyrzucił 
Bardzo Ważny Dyrektor.

— Chcecie przewieźć syrenę przez miasto w wannie na desko-
rolce? — upewniła się Amelia.

— Potem wymyślimy resztę planu — odparł Kuba. — Na razie 
musimy ją stąd zabrać, zanim wróci Celebrytka. I… zanim wróci tata.

Zatkali pustą wannę korkiem i zaczęli nalewać do niej wodę. 
Mi co chwila biegała od okna do okna, żeby sprawdzić, czy nie 
nadchodzi Celebrytka.

Amelia podała syrenie szlafrok i wraz z Kubą pomogła jej 
wyjść na podłogę. Syrena podpierając się srebrzystym ogonem, 
zgrabnie wsunęła się do nowej wanny. Kółka deskorolki zatrzesz-
czały, ale wyglądało na to, że wytrzymają.

Kuba przyniósł z kuchni kartkę i gruby marker. Napisał coś na 
kartce, położył ją pod lustrem i przycisnął kluczami, żeby nie odle-
ciała. Wypchnęli wannę na korytarz i zatrzasnęli za sobą drzwi.

Celebrytka nieźle się zdziwi, kiedy wróci i zastanie pustą 
łazienkę i kartkę z napisem: „Cześć, i dzięki za ryby”.

***
— Może pojedziemy autostopem? — zaproponowała Mi, gdy 

wyjechali na podwórko. 
— Chyba cysterną — odparł Kuba.
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Zmachani i mokrzy od wychlapywanej wody, dopchnęli chybo-
czącą się wannę do furtki. A przeszli ledwie pięćdziesiąt metrów. 
Od Wisły dzieliło ich kilka kilometrów i masa krawężników do 
pokonania. Jednak najgorszy był wielki rybi ogon, wystający 
z wanny. 

No i to, że tata mógł lada chwila wrócić.
Gomułka biegła obok, podskakując i próbując dosięgnąć 

syreniego ogona. Teraz, wykorzystując zamieszanie, wskoczyła 
na kra  wędź wanny. Wpatrując się w syreni ogon, rozdziawiła 
pyszczek i...

Nagle wanna zaklinowała się między słupkami. Piana chlu-
snęła na podjazd, a Gomułka wpadła do wody.

Syrena przytrzymała się brzegu wanny.
— Pomoc wasza bezcenną jest, ale wysiłek to daremny. 
— O rany...! — jęknęła Mi.
Wszyscy spojrzeli tam, gdzie ona. Od strony stróżówki nad-

chodził pan Zenek, wyraźnie wkurzony. 
Gomułka miauaczała rozpaczliwie i próbowała się wydostać 

z pułapki.
— Zaśpiewaj — powiedział szybko Albert.
Zanim ktokolwiek zrozumiał, co Albert miał na myśli, z ust 

syreny wydobył się piękny śpiew. A wyraz twarzy pana Zenka 
zaczął się zmieniać. Złość ustąpiła miejsca rozmarzonemu 
uśmiechowi. Strażnik przyłożył swój klucz magnetyczny do 
czujnika na ścianie i zaczęła się otwierać brama wjazdowa.

Kuba otrząsnął się z zamyślenia, w jakie zapadł pod wpływem 
śpiewu. Amelia uśmiechnęła się. Jest dobrze, pierwsza prze-
szkoda zniknęła. 

Ruszyli przez szeroko otwartą bramę w stronę ulicy. 
— Złodzieje! — dobiegło zza ich pleców. — Moja wanna!
Odwrócili się gwałtownie. To Bardzo Ważny Dyrektor biegł w ich 

kierunku. Wygrażał pięścią, a brzuch kołysał mu się w rytm kroków.
— Chodu! — Kuba naparł na wannę. Jednak było jasne, że nie 

uciekną.
Gomułka wreszcie wygramoliła się z wanny i oblepiona 

mokrym futrem, z czapeczką z piany, powlokła się do domu. 
Teraz wydawała się bardzo chuda.
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— Mówił pan, że jak ktoś będzie potrzebował wanny, to sobie 
weźmie. — Pan Zenek podszedł i wręczył syrenie bukiet właśnie  
zerwanych kwiatów. Tych samych, które tak wytrwale pielęgnował.

— Nic za darmo — odkrzyknął dyrektor.
Z przeciwnej strony nadchodziła Celebrytka z torbą z logo 

sklepu rybnego. Otworzyła szeroko oczy i upuściła torbę. 
— Złodzieje! — wykrzyknęła. — Moja syrena!
— Nie jest twoja! — odkrzyknęła Mi, chowając się za brata.
— Ona jest w herbie naszego miasta! — dodał Kuba.
— Zaśpiewaj — powtórzył ze stoickim spokojem Albert.
A syrena zaśpiewała tak pięknie, jak tylko potrafiła. Bardzo 

Ważny Dyrektor stanął jak wryty. Zatrzymała się też Celebrytka. 
A obok zaparkował tata Kuby i Mi, który właśnie podjechał bia-
łym pick-upem. Wychylił się z otwartego okna i zamiast nakrzy-
czeć na dzieci, zapytał:

— Czy mogę panią gdzieś podwieźć?

***

Syrena nie przejmowała się niczym. Z kwiatków od pana 
Zenka uplotła wianek i włożyła go na głowę. Przechodnie przy-
stawali. Wyrwani z codziennych spraw, odkładali telefony, zwal-
niali kroku, uśmiechali się. 

Syrena unosiła ramiona ponad pianę i pozdrawiała wszystkich. 
Przechodnie oglądali się za nią, najpierw zdziwieni, a potem 
zauroczeni jej głosem.

Bez pośpiechu dotarli nad Wisłę. Brzeg był w tym miejscu 
dziki. Tata podjechał tyłem aż nad samą wodę. 

Wysiedli z samochodu. Syrena, uszczęśliwiona, wpatrywała się 
w rzeczne fale. 



— Podziękowania przyjmijcie, dobrodzieje — powiedziała 
z uśmie  chem. — Może kiedyś się odwdzięczę.

— Na przykład jak nam pęknie ponton — podsunęła Mi.
Tata otworzył klapę i wdrapał się do ładowni.
— Trzymaj się — powiedział i popchnął wannę.
Wanna zsunęła się, przechyliła i oparła jednym końcem o zie-

mię. Syrena zjechała jak po zjeżdżalni, wprost do wody.
Chwilę później wynurzyła się daleko, na środku rzeki, i poma-

chała im ostatni raz.
— Nawet nie zapytaliśmy, jak się nazywa — westchnęła Amelia.
— Syrenka Warszawska — powiedział Albert.
Tata rozglądał się, zdezorientowany, jakby nie do końca wie-

dział, co się przed chwilą wydarzyło.
— No dobra. — Zatarł ręce, żeby ukryć zakłopotanie. — To 

może obiadek? Co chcecie?
Kuba i Mi spojrzeli na siebie i powiedzieli jednocześnie:
— Byle nie paluszki rybne!
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