
 

 



 

 

Zgrywisia, Zaklęcie i zabawa w śpiewanego 

Historia ta inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami, które 
obecnie mają miejsce na terenie całych Włoch. 
 

Miasteczko Zgrywisi nie było ani małe, ani duże. Było w sam raz. Dziewczynka miała tu swoich przyjaciół. 

Leonkę, Hawankę, Kubisia, Stafaszka. Wszyscy oni mieszkali w pobliskich domach. Po szkole wychodzili na 

dwór i bawili się w śpiewanego. Podczas zabawy jedno z nich chowało się i cichutko nuciło ulubioną 

piosenkę. Zadaniem pozostałych graczy było jak najszybsze odnalezienie go i włączenie się w śpiewanie. Kto 

dołączał jako ostatni, przegrywał.  

W czasie, kiedy Zgrywisia i jej przyjaciele bawili się w swoją ulubioną zabawę, daleko, daleko, na pewnym 

targowisku działy się dziwne rzeczy. Na straganach nie wystawiono warzyw, ani owoców, ale potężne 

zaklęcia. Był to bowiem targ czarodziejów i czarodziejek. Niestety wielu z nich, tak bardzo pragnęło 

pieniędzy, że swoje czary czynili na zwierzętach. Tak pozyskane formuły miały największą moc. Nie 

przewidzieli jednak, że bliskość fiolek z zaklęciami spowoduje powstanie niebezpiecznej mieszanki 

wybuchowej. Niczego nieświadomi, targowali się, rozmawiali, wymieniali nowinkami z zakresu praktyki 

magicznej. W pewnym momencie doszło do niewidzialnego dla nich wybuchu. I w ten sposób powstało 

Niebezpieczne Zaklęcie. Mogło ono zmienić człowieka w zwierzę.  

Początkowo nikt się nie zorientował, bo Zaklęcie było małe. Niezauważone umiejscowiło się w bujnych 

lokach najbliższego czarodzieja i powędrowało razem z nim do domu. Tam nabrało mocy i powoli, 

powolutku zaczęło zmieniać jego ciało. Z początku czarodziej nie zorientował się, co dzieje się z jego 

stopami. Poszedł jeszcze do swojej siostry i czule się z nią przywitał. Wtedy zdarzyła się kolejna rzecz, której 

nikt się nie spodziewał. Zaklęcie podwoiło się i jego klon skoczył prosto w ciemne włosy kobiety. 

Kiedy rano czarodziej zorientował się, że jego nogi przypominają kacze stopy, było już za późno. Zaklęcie 

znalazło się we włosach kolejnych, kolejnych i kolejnych osób. Powoli zmieniało ludzi w zwierzęta. 

Kiedy już wszyscy wiedzieli, że potężne Zaklęcie skacze z człowieka na człowieka, zamknęli swoje domy. Nie 

inaczej było z tym, w którym mieszkała Zgrywisia. 

Zdarzyło się to we wtorek. Mama obwieściła, że od jutra żadne dziecko nie pójdzie do szkoły, więc i Zgrywisia 

zostanie w domu. A ponieważ nie ma jeszcze dziewięciu lat, ktoś z dorosłych musi zostać razem z nią. I tym 

kimś, będzie mama. 

Dziewczynka lubiła swoją klasę, ale nie tak bardzo, jak swój pokój. A swoich kolegów i koleżanki nie tak 

bardzo, jak mamę, rzecz jasna. Ucieszyło ją zatem, że od jutra będzie miała niespodziewane wakacje. 

Wreszcie przez cały dzień będzie mogła się bawić w śpiewanego z Leonką, Hawanką, Kubisiem i Stafaszkiem. 

Kiedy więc po śniadaniu dziewczynka zaczęła ubierać buty, mama zawołała: 

- Co ty robisz? 

- Idę bawić się w śpiewanego.  



 

- Zgrywisiu… Nigdzie nie pójdziesz, bo przecież na zewnątrz szaleje Zaklęcie. Chcesz zamienić się w jakiegoś 

rysia, albo dzika? 

- Nigdy nie byłam dzikiem… To może być ciekawe. – głośno zastanowiła się dziewczynka. 

- O nie! Co ty opowiadasz? Jak tylko zorientujemy się, że zamieniasz się w dzika, zabierzemy cię do 

schroniska, gdzie zostaniesz w klatce. Będziesz tam zupełnie sama! – mama podniosła nie tylko głos, ale i 

brwi, a na końcu nawet i ręce. – a jak cię nie wyleczą, to staniesz się dzikiem i wypuszczą cię do lasu! Nigdzie 

nie idziesz! Koniec, kropka. 

Koniec, kropka oznaczało definitywne zamknięcie dyskusji. Zgrywisia ściągnęła buty. Faktycznie, 

perspektywa pozostania na całe życie dzikiem, nie była najbardziej pociągająca. Dziewczynka powłóczystym 

krokiem ruszyła do swojego pokoju. Nie mogła wyjść, ale po książki nie trzeba było daleko chodzić. 

Mama zaczęła przygotowywać obiad. Po chwili usłyszała za swoimi plecami cichutki głosik. 

- A może zaprosimy Leonkę, Hawankę, Kubisia i Stafaszka do nas? - zapytała Zgrywisia. 

- Córeczko… - mama kucnęła – niestety. Nie możemy. Zaklęcie może być wszędzie. We włosach wszystkich. 

Nawet Leonki, Hanawki, Kubisia, Stafaszka… 

- Na pewno jego tam nie ma! – zawołała dziewczynka. 

- Nie wiemy tego! - mama przez chwilę milczała – jesteśmy tu razem. Będziemy się dobrze bawić. – dodała 

i pogłaskała córkę po głowie. 

Faktycznie zabawa była przednia. Układały puzzle, grały w gry planszowe, malowały, lepiły z plasteliny, masy 

solnej, ścierały kurze, myły podłogi, układały książki na półkach, przebierały się, przesadziły kwiaty. 

Wszystko to było ciekawe i przyjemne, bo z mamą wszystko dla Zgrywisi takie było. Oprócz jednego. W 

mieszkaniu nie było sensu grać w śpiewanego. A tym bardziej tylko we dwójkę.   

Poza tym, niby wszystko było tak jak dawniej, ale… Mama czasami zastygała i długo patrzyła w okno. Czytała 

gazetę i wzdychała. Gdy tata przychodził do domu bardzo długo mył ręce. Rozczesywał włosy grzebieniem 

z korzenia imbiru. Zgrywisia wyczuwała coś, czego nie umiała nazwać. Z początku to coś uwierało trochę, 

jak mały kamyszek w bucie, ale z czasem zrobiło się tak potężne, jak osławione zaklęcie z targu czarodziejów. 

Wtedy dziewczynka zastanawiała się. Czy to już? Czy zamieniam się w zwierzę? Czy mama jest bezpieczna? 

A tata? 

Pewnego wieczora stało się coś dziwnego. Zgrywisia nie miała ochoty bawić się z mamą w sklep, ani układać 

puzzli. Nawet przesadzanie kwiatów wydawało jej się nużące. A malowanie księżniczek w wyścigówkach 

śmieszne. Nie chciała również słyszeć o kąpieli z wielką pianą. Z tej wszędobylskiej niechęci dziewczynka 

zrobiła coś, czego się nie spodziewała.  

Tego wieczora, kiedy mama po raz setny zapytała, czy Zgrywisia naprawdę nie ma ochoty na grę w karty, 

dziewczynka zrobiła się cała czerwona i krzyknęła: 

- NIE!!! – jednocześnie rzuciła ukochanym królikiem o podłogę. Po czym pobiegła do swojego pokoju. Rzuciła 

się na łóżko. Momentalnie też poduszka zrobiła się mokra od łez. 

Mama cichutko weszła do pokoju. Pogłaskała córkę po plecach i zanuciła kołysankę z czasów, kiedy 

Zgrywisia ledwo wystawała ponad stół kuchenny. Melodia otoczyła je obie. 

- Kiedy zobaczę się z Leonką. Hawanką. Kubisiem lub Stafaszkiem? – szeptem zapytała Zgrywisia. 



 

- Nie wiem córeczko – szepnęła mama – ale ja też nie mogę doczekać się spotkania z ciocią Hilfą. Chciałabym 

także wrócić do pracy. – a po chwili milczenia dodała – Chciałabym, żeby wszystko było jak dawniej. 

- A ja chciałabym pobawić się w śpiewanego – Zgrywisia odwróciła się do mamy. 

- Tęsknisz za przyjaciółmi.  

- Bardzo – to jedno słowo było tak ciche i drżące, ale miało wielką moc. Większą niż wszystkie zaklęcia razem 

wzięte. Dzięki niemu Zgrywisia znowu mogła przytulić się do mamy. – A ty? – zapytała dziewczynka 

- Ja też tęsknię – szepnęła mama- równie mocno, co martwię się o nas, o naszych przyjaciół. Zaklęcie cały 

pomnaża się i coraz więcej ludzi zamienia się w zwierzęta. Wygląda na to, że spędzimy w domu więcej czasu, 

niż początkowo zakładaliśmy. 

- Czy to znaczy, że nigdy nie zobaczę swoich przyjaciół? - broda Zgrywisi zadrgała. – I już nigdy nie zagramy 

w śpiewanego?   

- Nie wiem… - odpowiedziała mama. – W tej kwestii nie mogę ci niczego obiecać, ale wiem, że zawsze jest 

jakieś rozwiązanie. Nie możemy wyjść na dwór, ale…  

- Ale możemy razem zaśpiewać? – zapaliła się Zgrywisia. 

- My we dwie? – zaśmiała się mama. 

- Albo z Leonką? Przecież mieszka naprzeciwko! – pisnęła Zgrywisia i już miała pomysł. 

Z szuflady wyciągnęła latarkę i podbiegła do okna. Zaczęła mrygać nią w kierunku mieszkania Leonki. Nie 

trudno było przewidzieć, że już po chwili, przyjaciółka machała do niej z uśmiechem na twarzy. Zgrywisia 

otworzyła okno i… zaśpiewała na całe gardło. 

Piosenkę o lecie. O drzewach, rzekach, strumykach. O słońcu. 

Po chwili dziewczynka usłyszała, że Leonka śpiewa razem z nią. A echo niosło ich głosy daleko, daleko. Na 

tyle daleko, że kiedy skończyły, usłyszały, że ktoś jeszcze się do nich dołączył. Z samego końca ulicy. Czy to 

możliwe, że to Stafaszek? 

Tego wieczoru Zgrywisi podczas oczekiwania na sen towarzyszyły różne piosenki, pokrzykiwania, 

pohukiwania, które dochodziły ją zza okna. Niebezpieczne Zaklęcie nie zniknęło, jak za dotknięciem 

czarodziejskiej różdżki, ale teraz w jej miasteczku pojawiło się coś jeszcze. Coś magicznego. Coś co wkradało 

się do serc ludzi pomimo zamkniętych drzwi. Ale nie robiło im krzywdy. Wręcz przeciwnie. 

Dziewczynka zasypiała z bardzo dziwnym uczuciem. Jakby w środku swojego ciała miała pęcherz pławny. 

Taki specjalny balonik, który podpowiadał jej, że zawsze jest jakieś rozwiązanie.  

 


