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1. 

W sadzie 

Pora roku: ciepło, są jabłka i śliwki.  

Dzień: ładny 

 

 

Hau. Cześć! 

Pies ja.  

Właścicielka - mówi na mnie Lejdi. A ja nie Lejdi. Lejdi - to w pałacu. Ja w sadzie. 

Tu dobre śliwki. Dużo. I mogę jeść. Tyle, ile chcę. Bo w misce jest mało i nie zawsze 

się dopcham, kiedy są inne psy. 

Ja na podwórzu. Na łańcuchu ja. Bo Właściciel  mówi: Marian ucieknie. On mówi na 

mnie Marian. Ja nie Marian! Ja pies – dziewczyna. Mała ja. Ale już miałam dzieci. 

Raz, jak było zimno i biało na ziemi. Właściciel mi dał wejść do domu. Z moimi 

pieskami. Ale potem moje pieski zabrał. Na zawsze. Bardzo bolało mnie to. I byłam 

smutna.  

 Miałam jeszcze raz pieski, później, gdy były śliwki w sadzie. Dużo piesków. Moje. 

Kocham.         

I Właściciel też zabrał. Mówi, że sprzedał. Nie wiem, co to sprzedał. A moich dzieci 

już nie mam. Boli to. Smutna ja. 

Mam dom tu. Pod schodami mam derkę. Albo materac, jak jest zimno i to białe leży 

na dworze. 

Tu dużo psów. Mufa i Kufa - one szybkie, dziewczyny. I jeszcze duży Kartofel.  

Właściciel go lubi i Kartofel nie na łańcuchu. Brutal i Bigi. To długie psy. Niskie psy. 

On mówi, że jamniki. Dobre jamniki, dobrze polują.  

Bo On myśliwy. Poluje. I mnie też kazał polować. Ale jak miałam pierwsze pieski, to 

coś mi się stało z łapą u góry. W bioderko. I nie umiem szybko skakać. No i się boję 

strzałów ja.  Więc Właściciel nie bierze mnie już na polowania. Ale powiedział,        

że mam mieć małe pieski, a On będzie je sprzedawał. A ja już nie chcę mieć piesków. 

Boję ja.  



Jeść lubię ja. Tylko, że Mufa, Kufa, Kartofel, Brutal i Bigi biegają szybko. A ja 

wolno. To znaczy wolniej. No i dlatego nie zawsze zdążam. A jak dobiegam, to 

często już Mufa wylizuje moją miskę. Albo Kartofel.   

I ja trochę się boję biegać daleko. To znaczy, w sadzie nie boję ja. Tam lubię 

biegać w jedną i drugą stronę. I z powrotem. To się nazywa, że przekładam teren. 

Tak mówi On - Właściciel. Daje mi coś dobrego wtedy i mówi, że dobry pies 

myśliwski ja. 

Więc przez to biodro nie biegam daleko. Chodzę często tam, dokąd idzie 

Właścicielka. Pilnuję Jej. Bo inne psy tylko biegają, jak chcą, gdzieś daleko.              

A kiedyś, jak było to białe na ziemi, to Właścicielka upadła. I ja wtedy głośno 

szczekałam. Aż przyszedł Właściciel i pomógł Jej wstać. A mnie pochwalił! I teraz 

dobra jest dla mnie Właścicielka. Czasem mi daje coś, co Oni jedzą. Dobre. 

Najlepszy był pasztet z dzika! 

Hau. Dobre mam życie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. 

Pora roku: trochę ciepło, ale trochę zimno. 

Jest jeszcze trochę jabłek. 

Dzień: ładny 
 

A dzisiaj zdarzyło się coś, coś, coś… nie wiem, jak to powiedzieć. COŚ się zdarzyło. 

Od rana wiedziałam, że COŚ się zdarzy. Biegałam, wąchałam i byłam niespokojna. 

On mnie uczesał i wyjął trochę tych zielonych kulek z ogona. Rzepów. 

- Żebyś się spodobał, Marian – powiedział. 

Hau! Chyba: „spodobała”! 

 I wtedy przyjechało Auto. Lubię auta ja. A w Aucie byli Nowi Oni: On, Ona, jeszcze 

jeden On i jeszcze jeden On.  

Moje auto? Tak, moje Auto! To Auto lubię ja! I Nowy On mnie pogłaskał. I Ona też. 

I Młody On i Mały On. Mili są… 

Weszłam do auta. Pachniało Nowymi Nimi. Usiadłam. Dooobrze było. Oni rozmawiali 

z Właścicielem. Patrzyłam na niego i na sad. Mój sad…  

Ale chcę jechać moim Autem, z Nowymi Nimi, ja.  

Patrzyli na mnie i Ona powiedziała:  

- Nie jesteś Lejdi? I nie Marian, prawda? Jesteś piękna, chodzisz z wdziękiem         

i masz takie futerko na nóżkach, jakbyś nosiła futrzane botki… Jesteś Guapa, 

prawda?  

Łapa? Proszę bardzo – dałam łapę. 

Ona zaśmiała się: 

- Ślicznie dajesz łapę, suniu. Śliczna łapa. Brązowa jak prawdziwa czekolada. Guapa, 

kochany piesku.  

G-U-A-P-A. Guapa to znaczy „śliczna” po hiszpańsku, wiesz? 

Nie wiem ja. Co to guapa? Co to hiszpańsku? 

- Guapa! Chodź piesku! – zawołał Młody On. 

- Guapciu, szukaj piesku – zawołał Mały On. 

Wyskoczyłam z auta. Pobiegłam szukać. Z nosem przy ziemi, porządnie. Gdzie ta 

guapa? 

- Guapa, dobry piesek – powiedział On – Nowy Pan. I dał mi smaczka. 



- Guapunia, kochana sunia, nasza sunia– pogłaskała mnie Ona – Nowa Pani. I dała mi 

smaczka. 

- Guapciu, chodź do mnie – zawołał Mały Pan i dał mi smaczka. 

- Guapa, hop do auta – zawołał Młody Pan i dał mi smaczka 

Hau! Guapa? Ja? Nie Lejdi! Nie Marian! Guapa - ja!  

Wskoczyłam do Auta. Spojrzałam na Właściciela i Właścicielkę. Dziękuję Wam, moi 

Właściciele. Ale na mnie już czas. Teraz będę z Nową Rodziną.  

 Mój ogon sam się cieszył. 

 I pojechaliśmy! 

Wszystko było takie ciekawe, ale takie całkiem nowe… Wszystko pachniało całkiem 

inaczej. Cieszyłam się ja. Ale i  trochę bałam się ja… Długo jechaliśmy. Wysiedliśmy 

z Auta gdzieś całkiem pod ziemią.  Nigdy nie widziałam takiego czegoś. A potem 

weszliśmy gdzieś indziej. I nagle to gdzieś indziej zaczęło się ruszać. Bałam się ja! 

- Nie bój się, Guapciu, byliśmy w garażu podziemnym. A to jest winda – powiedział 

Nowy Pan. I mnie pogłaskał! Mój Pan, mnie pogłaskał! 

Szczęśliwa ja! 

A potem było i śmiesznie i strasznie. Nie wiem, co to za ziemia była w ich domu. 

Jak z drzewa. I śliska! Łapy mi się rozjeżdżały! 

 Ale było ciepło. I dostałam swój dywanik, i miskę, i poduszkę. Tylko nigdzie nie było 

sadu, żeby jeszcze trochę pobiegać. Ale Mały Pan powiedział, że pójdziemy               

na spacer. I poszliśmy. Było tak ciekawie! I pachniało czymś całkiem nowym!  

A potem to już nie pamiętam, zasnęłam. 

 



3. 

Pora roku: zima  

23 grudnia, w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia 

 

Stoi już choinka. W mieszkaniu pachnie cudownie: pomarańczami, goździkami i 

ciasteczkami maślanymi. I pasztetem. Cudowna mieszanka! I piękny dzień. Jak 

zresztą wszystkie dni, od kiedy jest z nami Guapa, czyli od września. Guapa po 

hiszpańsku znaczy „śliczna”. Jest naprawdę śliczna: ma czekoladowe, kędzierzawe 

futerko, duży ruchliwy nos, brązowe uważne oczy. Kiedy się ze mną bawi, to śmieje 

się całym pyskiem! Na początku Guapa nie umiała się bawić, tylko leżała na swoim 

posłaniu i wachlowała z radości ogonem na wszystkie strony, uderzając nim o 

podłogę albo o metalowe drzwiczki skrzynki przy drzwiach. Bum – bum – bum. Nasza 

bębniarka, albo mówiąc z angielska: drum-dog. Ale nie umiała biegać za piłeczką ani 

przynosić kija. „Arku, o co Ci właściwie chodzi?” – pytała spojrzeniem. Bo Guapa nie 

bawiła się, kiedy była mała. Jej właściciele nie mieli na to chyba czasu lub chęci. 

Guapa miała albo polować albo rodzić szczeniaki na sprzedaż, jak najwięcej 

szczeniaków. Nie wiedzieliśmy tego, kiedy kupiliśmy Guapę od dawnego właściciela 

-  ale to chyba była nielegalna hodowla psów. W takich hodowlach ludzie nie dbają 

o psy. To psy mają zarabiać na swoich właścicieli, rodząc szczenięta na sprzedaż. 

Smutne życie miała nasza Guapa. Chyba nie czuła się kochana ani zaopiekowana. I 

była ciągle głodna. Dlatego teraz jest bardzo łakoma. Dwa dni temu,  gdy nikt nie 

widział, Guapa ściągnęła z blatu i  zjadła pół blachy pasztetu z cieciorki i szpinaku! 

Była bardzo zadowolona, choć jednocześnie chyba bała się, że dostanie lanie albo 

będziemy na nią krzyczeć. Myślę, że bolał ją brzuch. Nikt, oczywiście, na Guapę 

nawet  nie krzyczał. Tylko Tata powiedział: „No, ładny pasztet, Guapo. Nie wolno 

pieskowi zjadać pasztetu.” I Guapa chyba zrozumiała, bo podała łapę, jak to zwykle 

robi, gdy przeprasza. 

Dzisiaj pieczemy pasztet mięsny. Na wszelki wypadek będzie się studził na 

wyższym blacie.  

 



4. 

Pora roku: całkiem zimno  

W domu stoi zielone drzewko. Pachnie cudownie!  

Dzień: ładny 

 

Ja, Guapa, mieszkam teraz w mieście. Mam tu swoje stado, które jest moją 

rodziną: Mój Pan – Szymon, moja Pani – Ania, mój młody Pan – Dominik i mój mały 

Pan - Arek. Kocham ja! Najbardziej kocham Pana, bo on co rano chodzi ze mną na 

spacery do lasu i nauczył mnie skakać przez grube pnie. I nie boję się ja. Skaczę 

nawet lepiej niż Pasztet, ten duży pies w łaty, który mieszka niedaleko. Kocham 

też najbardziej Panią, bo mnie karmi, głaszcze i czesze. I kocham najbardziej 

Młodego Pana, Dominika, bo tez mnie głaszcze, bawi się ze mną i wychodzi ze mną 

dużo na spacery. I Małego Pana, Arka, też kocham najbardziej, bo  ze mną biega i 

jest trochę taki jak ja - bardzo  lubi się ruszać!     

Tu gdzie mieszkam, jest duże srebrne pudełko, a jak Państwo je otwierają, to po 

prostu okazuje się, że w środku jest raj. Czasami dostaję kawałek masełka, czasami 

listek sałaty, a najczęściej troszkę serka. A wczoraj nawet dostałam kawaląteczek 

pasztetu, tylko jeszcze bez soli, bo mi nie wolno. Mniam mniam! Ale za to zawsze 

jestem czujna, żeby przypadkiem nie przegapić, kiedy srebrne pudełko się otwiera. 

Hau! Sezamie, otwórz się! 

Kiedy mieszkałam Tam – Gdzie – Mieszkałam, często byłam po prostu głodna. Albo 

Właściciel dawał nam mało jeść, albo inne psy mnie przeganiały. Dlatego ja nie lubię 

innych psów. Inne psy to trudna sprawa. Nie ufam ja.  

 



5. 

Pora roku: wiosna 

1 kwietnia, primaaprilis 

 

Nasza Guapa, jak wiadomo, boi się innych psów. Nawet kiedy wychodzi ze mną, to 

mimo że jest coraz odważniejsza, kiedy zbliża się do niej inny pies, wytrzymuje 

najwyżej 5 sekund. A potem warczy ze strachu, jeży się i chowa za mnie. Jakby 

mówiła: Dominik, Ty mnie obronisz, prawda? Nie ma dobrych doświadczeń z psami 

z tego podwórka, na którym mieszkała u Właściciela – Myśliwego.  Zauważyłem 

jednak, że od jakichś dwóch miesięcy akceptuje, kiedy obwąchują ją małe pieski: 

biały Jogi z piętra niżej i stara, spokojna Szczotka, suczka naszych sąsiadów. 

Najpierw Guapa nieruchomiała i tak stała, dopóki Szczotka lub Jogi byli 

zainteresowani wymiana psich uprzejmości. A od dwóch tygodni sama tez zaczęła 

odpowiadać uprzejmym wąchaniem. No i w ruch poszedł czekoladowy guapiny ogon. 

Ale dziś zdarzyło się coś naprawę wielkiego! 

Na spacerach często widujemy bardzo sympatycznego, mieszańca malamuta              

i owczarka australijskiego, o wdzięcznym imieniu Pasztet. Pasztet jest bardzo 

przyjacielski, zawsze wita Guapę uprzejmym zainteresowaniem i serdecznym 

wachlowaniem ogona. A Guapa nieodmiennie odpowiada przysiadem, najchętniej za 

moimi nogami. Trzeba przyznać, od jakiegoś czasu już nie warczy, a nawet zerka 

zza mnie na psiego kolegę. Z Panem Paszteta ucinamy sobie zwyczajowo pogawędkę 

i rozchodzimy się, z nadzieją że kiedyś to spotkanie zakończy się jednak jakąś 

nicią porozumienia między naszymi psami. 

A dziś rano Guapa na widok Paszteta stanęła jak wryta. Jej ogon zaczął najpierw 

nieśmiałe wahnięcia, a potem ruszył w taniec, od lewej, do prawej, I w piruety. Nie 

tylko nie schowała się za mnie i nie przysiadła, ale nagle ruszyła swoim  szybkim, 

drobnym kroczkiem w stronę Paszteta. Przywitała się uprzejmym  obwąchaniem, 

zaszczekała kilka razy, i wcale, ale to wcale nie chciała odejść. Wyglądało to             

na niezły początek przyjaźni! 

W drodze powrotnej, zapewne, żeby mnie zadziwić do imentu, przywitała się                                                  

z małym beaglem z naszego osiedla. 

To COŚ się zdarzyło dziś! I to nie jest primaaprilis! 

 



6. 

Pora roku: wiosna 

Dzień: najlepszy 

 

Wczoraj był mój najlepszy dzień. Byłam na spacerze z Panem. I z Panem 

Paszteta. I z Pasztetem. Biegaliśmy z Pasztetem za piłką!  Pasztet naprawdę 

ma na imię Pasztet, i tez jest taki mniam – mniam, jak pasztet. 

I dzisiaj był mój najlepszy dzień. Byłam na spacerze z moim Stadem i Stadem 

Paszteta. A z Pasztetem wykopaliśmy jamę. 

Jutro też będzie mój najlepszy dzień! 

 

 

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w dokumencie są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy 
„Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości 
lub w części bez zgody autora jest zabronione.


