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WW pewną czerwcową niedzielę Zośka 

jak co rano wyszła na spacer ze 

swoim młodym psem. Pogoda była 

piękna, zapowiadał się cudowny, ciepły i sło-

neczny dzień. Spacerowała nieco zamyślona i za-

spana, ponieważ, przyznacie, że spacer z psem, 

nawet najukochańszym i w najpiękniejszą po-

godę, ale o siódmej rano w niedzielę może nie 

być największą radością. Oj, pospałoby się jesz-

cze, w końcu to wolny dzień. Niestety Lancet — 

niesforne brązowe wyżlisko — tylko czekał, 

kiedy dziewczynka przekręci się na drugi bok, 

wydając z siebie błogie i zaspane westchnienie. 

Jego pysk znalazł się nad twarzą Zośki, a mięk-

ki i zimny język niczym wycieraczka rozmazał 
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piękny sen, który śniła. I oczywiście jak zawsze 

udało mu się ją obudzić.

„Kiedy on śpi? — pomyślała ze złością wytrąco-

na ze snu. — I dlaczego zawsze JA muszę wycho-

dzić z nim z samego rana?”.

W niedzielny poranek na skwerze przy pomni-

ku przy ulicy Wawelskiej nie było nikogo — o tak 

wczesnej porze niewielu jest amatorów spacerów. 

Lancet jak zwykle domagał się zabaw i spuszczenia 

ze smyczy. Zośka nie miała ochoty się z nim szar-

pać i od razu puściła psa wolno. Sama oddała się 

cudownemu leniuchowaniu, podśpiewując pod 

nosem jakąś piosenkę, jej myśli krążyły bez ładu 

i składu. Lancet tymczasem skwapliwie korzystał 

z wolności...

W pewnej chwili dziewczynka zdała sobie spra-

wę, że ktoś się jej przygląda. To dziwne wrażenie 

wytrąciło ją z rozmyślań. Czujnie rozejrzała się 

w poszukiwaniu Lanceta i choć nie spodziewa-

ła się po swoim pupilu zachowań obronnych, 

to jednak czułaby się zdecydowanie pewniej, gdy-

by był w pobliżu. Kilkakrotnie zawołała psa, któ-

ry jakby zapadł się pod ziemię. Teraz już bardziej 
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niepokoiła się o niego niż o siebie. Przecież mógł 

wpaść pod samochód, pobiec za innym psem i po 

prostu zabłądzić. Miał dopiero dwa lata. Okrążyła 

skwerek wokół pomnika, pobiegła alejką w stronę 

budynków uniwersyteckich, wzdłuż uliczki Marii 

Skłodowskiej-Curie, ponownie wróciła na placyk. 

Pusto... Nagle Zośka dostrzegła siedzącą na ław-

ce staruszkę. Z pozoru nieobecna, jakby sztucznie 

wklejona we współczesną rzeczywistość, w zielo-

nym prochowcu, małym słomkowym kapelusiku 

i gustownie zawiązanej apaszce. „Skąd ona się tu 

wzięła, taka z innej bajki? — przemknęło przez 

głowę Zośce. — Nie zauważyłam jej tu wcześniej” 

— pomyślała.

W pewnej chwili staruszka, jakby odpowiada-

jąc na pytanie Zosi, wstała z ławki i podeszła do 

dziewczynki. 

— Szukasz Lanceta? — zapytała. 

Teraz Zośka przestraszyła się już nie na żar-

ty. „Skąd ona to wie?”, pomyślała przerażona. 

Zaraz się jednak uspokoiła, bo przecież od dłuż-

szego czasu wołała psa po imieniu. Nauczona 

przez rodziców, że nie należy rozmawiać na ulicy 
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z nieznajomymi, udała, że nie słyszy słów wypo-

wiedzianych przez starszą panią. Po chwili jednak 

poczuła, że ta dziwna osoba roztacza jakąś aurę 

bezpieczeństwa i spokoju, że wzbudza zaufanie. 

Stanęła więc z bezradnie opuszczonymi rękami 

i pochlipując, powiedziała: 

— Wołam go i szukam wszędzie od dłuższego 

czasu. Nigdzie go nie ma... 

— Nie martw się, na pewno go znajdziesz. Wiesz, 

że psy myśliwskie często łapią trop i biegną za nim? 

Przecież Lancet to pies myśliwski, ma świetny 

węch. Poszukaj w żywopłocie wokół pomnika. 

Może tam się schował, może bawi się z tobą w psią 

ciuciubabkę — oznajmiła staruszka.

Zośka przetrząsnęła wysokie i gęste o tej po-

rze roku krzewy okalające pomnik, zajrzała pod 

okoliczne drzewa rosnące wzdłuż kliniki onko-

logii, dotarła aż do budynków wydziałów fi zyki 

i chemii, zapuściła się nawet na teren kampusu 

uniwersyteckiego. I nic, psa nigdzie nie było… 

Zmęczona i zrezygnowana wróciła na ławkę, 

na której wciąż siedziała staruszka. Tutaj także 

Lancet się nie pojawił. 
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