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 Ktosiek ma piegi na nosie, duże okrągłe okulary i marzy o własnym zwierzątku. 
Odkąd rodzice wyrazili zgodę, z niecierpliwością czeka na dzień, w którym mały kamele-
on zamieszka w domowym terrarium.

W szkole Ktosiek nie ma wielu kolegów. 
- Cześć Gaddzilla - przywitał go raz gruby Krzysiek, gdy spóźnił się na lekcję biologii.
Dzieci zaczęły się śmiać. Ktosiek poczerwieniał, zacisnął pięści, ale nic nie odpowiedział. 
Nie spodobało mu się to przezwisko, choć o gadach wiedział sporo. Od tego czasu wstydzi 
się, gdy inni przypatrują się jego okularom, które sprawiają, że jego oczy są nienaturalnie 
duże. A do tego ta zadarta grzywka i piegi....
Gdy Ktosiek zauważa, że inni go obserwują, coś sprawia, że nie może się ruszyć. Zastyga  
w miejscu. Przez to czasem dzieci go popędzają i szturchają. Czasem nawet krzyczą. 
A pani kilkakrotnie powtarza pytania, aż w ostateczności stawia jedynkę do dziennika  
za brak odpowiedzi.
W takiej chwili, Ktosiek myśli tylko o jednym, aby schować się i zniknąć. 
- Ach, żeby tak móc wtopić się w ścianę. Żeby rozpłynąć się w powietrzu albo zmaleć, 
zamienić w malutką muszkę i szybko odfrunąć. 
Tak bardzo chce uciec. A stoi jak zamurowany i nic się nie dzieje. 
- Nie cierpię szkoły myśli Ktosiek. Nie mam tu fajnych kolegów. Chciałbym już mieć zwie-
rzątko, miałbym się z kim bawić.

Wreszcie nastał ten dzień. Z jaja wykluł się malutki, zieloniutki stworek. Był to długo 
oczekiwany kameleon. Ktosiek jest szczęśliwy, opiekuje się swoim gadem, oswaja go prze-
siaduje przy terrarium całe dnie. Z kameleonem czuje się jak z prawdziwym przyjacielem, 
a zwierzak nie boi się swojego opiekuna, który karmi go smakołykami. Cały zieloniutki  
i uśmiechnięty, przesiaduje na widocznej gałązce, jakby wylegiwał się na słonku.

Pewnego dnia pani ogłosiła, że można przynieść na lekcję swoje domowe zwierzątko.
Ktosiek wpadł na pomysł, że zrobi przenośne terrarium dla swojego kameleona i przyj-
dzie z nim do szkoły. Wtedy i dzieci i pani zobaczą i docenią, że z Ktosia jest gość.



Nowe terrarium było niezwykłe, miało wmontowane grube soczewki by widzieć zwie-
rzątko w powiększeniu. Dzięki temu można było wyraźniej dostrzec szczegóły budowy 
ciała gada. Super rzecz do obserwacji i nauki.

Tuż przed lekcją w klasie było głośno i wesoło, dzieci przyprowadziły psy, kota, gadającą 
Arę w klatce, królika, szczurka i dwa chomiki. Była też świnka morska, pająk i patyczaki 
w szklanym słoiku.
Ktosiek wszedł do klasy ostrożnie, trzymając przed sobą terrarium mikroskopowe.
- Co tam masz? - zapytała Zuzia od patyczaków.
- Małego kame...- Ktosiek nie zdążył dokończyć zdania, gdy jeden z kolegów wyrwał mu 
z rąk terrarium i zaglądnął do środka przez szkło powiększające. Zbiegły się inne dzieci, 
też chciały sprawdzić co to za zwierz.
- Ale paskuda - zakrzyknął Grześ właściciel miałczącego kota. - Ojej, zobaczcie ile ma 
pryszczy! Pfe!
Tosiek stał osłupiały, nie mógł wykrztusić słowa, poczerwieniał ze złości, zacisnął pięści. 
Chciał krzyczeć.
- Uważajcie to mój przyjaciel - ale nawet ust nie mógł otworzyć, a co dopiero odebrać 
koledze swoje terrarium.
- HA! HA! zobaczcie jakie ma wielgachne wyłupiaste oko ten zwierz 
- to cały Ktosiek - ale paskuda...

Nagle kot Grzesia wyrwał się mu z rąk, przewrócił wazon z kwiatami wprost na koszyk  
z myszką Oli. Psy zaczęły szczekać, papuga szamotała się w klatce.
Zrobiło się WIELKIE ZAMIESZANIE.



Wiel k ie
ZA mie SZ A

NIE !



Dzieci próbowały złapać kota i uspokoić szczekające i rozbrykane psy.
W tej gonitwie terrarium Ktosia nagle wylądowało w powietrzu, otworzyło się,....  
i spadając wyrzuciło przerażonego, kameleona. Zwierzę zrobiło się całe czerwone. 
Terrarium upadło i rozbiło się z hukiem. Wtedy stało się najgorsze. Kameleon zniknął, 
nikt nie widział gdzie wyskoczył i co się z nim stało.

- NIEEEEEEE!!!!!! - głośny krzyk przerażenia rozległ się w klasie. Dzieci się rozbiegły, 
tylko Ktosiek nadal stał cały spięty. Nie mógł ruszyć się z miejsca. 
Patrzył na rozbite terrarium, a z oczu popłynęły mu łzy. 
Nagle poczuł jakby coś spadło mu na głowę i cały świat zaczął wirować i rosnąć w oczach.
 - Czy świat powiększa się czy to ja maleję?- zaczął się zastanawiać.
 Przez te zawroty nagle stracił równowagę i upadł nieszczęśliwie na odłamek szkła z roz-
bitego terrarium, które boleśnie go skaleczyło. Kropla krwi, wyciekająca z rany, również 
zaczęła nabierać nienaturalnych rozmiarów, aż zalała Ktosia. Chłopiec był cały czerwony, 
jakby wyszedł z kąpieli w farbie. 
Ten mały kawałek rozbitego szkła, wyglądał teraz jak wielka tafla lustra. 
Ktosiek ujrzał w niej swoje odbicie. 
-NO NIE!!! Jestem kameleonem?!
Wtedy zrozumiał. Stało się to czego pragnął. Był malutki i mógł zniknąć.
- NIE! NIE MOGĘ UCIEC! Nie tym razem - zdecydował Ktosiek. - Muszę odnaleźć  
i uratować mojego przyjaciela – postanowił. - Żeby nie wiem co, odszukam go!

NIEEE eeee!...



Przed chłopcem rozciągała się kraina kolorowych liści.  Ktosiek ostrożnie, rozglądając się 
na boki, kroczy wolniutko po gałązce. Nagle słyszy bzyczenie.
- Bzzz! Bzzzbzzz!
- Zzzzejść stąd nie masz jak.
- Bbzz! Bzyczy w głowie strach.
- Zzzłoszczą słowa. 
- Bzzbzzzęczy mowa.
- Bzzbzz tu coś jest nie tak.
- Cicho mucho. Przestań hałasować. Nie 
usłyszę głosu przyjaciela przez twoje 
bzyczenie - wyszeptał Ktosiek
- Bbzzzzbzzbzzzzzyczeć będę ci! Bę-
dziesz bardzo zły! Hihihihi, kameleon 
zły! Bzzbzz!- mucha nadal bzyczała 
ale już nieco ciszej.
 - DOŚĆ TEGO, UCIEKAJ STĄD! - 
wrzasnął Ktosiek. Kiedy otwierał pysz-
czek, mucha się przestraszyła, że ją zje i 
uciekła. Mógł wtedy ruszyć dalej, wycią-
gnął jedną łapkę, potem drugą, wszedł na 
wyższą gałązkę, gdzie listki były żółto-czerwo-
ne z wiszącymi czarnymi owocami. Ktosiek zaczął 
nawoływać przyjaciela.
- Kameleonie, przyjacielu gdzie jesteś!

Nagle ujrzał dwa patyczki podtrzymujące listki, które nie były częścią rośliny. 
Przyjrzał się im bliżej i rozpoznał w nich łapki swojego przyjaciela.
- Jesteś! Znalazłem cię! - wykrzyknął szczęśliwy.
Przyjaciel nie zareagował, tylko mrugnął okiem na znak że słyszy.
- Czemu nic nie mówisz? Dlaczego jesteś taki cały żółty? Jak ten usychający liść 
- pyta Ktosiek.
Cisza
- Boisz się czegoś? - Dopytuje dalej Ktosiek- Czego się boisz? 
Powiedz, to ci pomogę – zaproponował.
Przyjaciel stoi bez ruchu, wpatrując się w jeden punkt.
Ktosiek rozgląda się, wytęża wzrok i sam zamiera.

- To ogromny, włochaty pająk snuje sieć zamykając im drogę powrotną. Już zaczął owijać 
koniec ogona kameleona



- Nie ruszać się. Stać bez ruchu, bo mi sieć porwiecie. A ja chcę was złowić prze-
cież- odezwał się pająk.- Będę miał z was pyszne śniadanie i zapasy na przetrwanie 
- mniam, mniam
Ktosiek poczuł złość. Zrobił się cały czerwony i krzyknął:
- Nic z tego kolego! Nie pozwolę!  Niedoczekanie twoje! - machnął ogonem i jak 
małpka poruszył całą gałązką tak mocno, że jeden z wiszących owoców spadł prosto 
w pająkową sieć i ją rozerwał. Spadając pociągną za sobą nić pajęczą i spruł pajęczynę, 
tak jak babcia pruje wełniany, gryzący szalik.
- Przyjacielu! - Radośnie zakrzyknął Ktosiek. - Droga wolna! Uciekamy stąd.
- Gdzie chcesz uciekać i po co? - odezwał się kameleon. - Jestem kameleonem i pod 
listkiem mieszkam. Zmieniam kolor gdy mi coś zagraża i kiedy chcę mieć spokój. 
Trudno mnie wypatrzeć i mogę się zdrzemnąć. Muszki latają. To moje jedzonko. Cza-
sem jakiś listek mięty zjem. Tak mija mi dzień za dniem. Czekam na mojego opiekuna 
Ktosia, widziałeś go może? - zapytał kameleon.



- Ktosiek! - obudź się. - Zobacz, mamy nowe pudełko dla twoje-
go kameleona, poszukamy go razem- powiedział Grześ. 
- A ja przyniosłam świeże listki mięty - odezwała się Tosia. 
- Mówiłeś, że to jego przysmak. Jak poczuje zapach, to się nam 
sam pokaże.
Ktosiek otworzył oczy, rozejrzał się dookoła. Znów był w klasie, 
ale coś było inaczej.
- To był naprawdę świetny projekt z tym terrarium - powiedziała 
pani. - Szkoda, że się zbiło. 
- No… Ja przepraszam za to terrarium. 
- Ja nie chciałem… - wymamrotał Krzyś. - Jeśli chcesz pomogę 
ci je odbudować? 
- A teraz poszukajmy kameleona- powiedziała Ola. 
- Wstawaj Ktosiek. Idziemy.

- Ej, a co ty masz na głowie? Skąd ten zielony liść?- zauważyła 
nauczycielka- Ale historia, to nie liść tylko twój kameleon. 
Miał miękkie lądowanie na twojej głowie i schował się bezpiecz-
nie pod twoim lokiem.... 
-O!- ZOBACZCIE! Jest dwukolorowy. Czerwono-zielony.
- Dlaczego zmienia kolory?- zapytała zaciekawiona Ola.
- Mogę wam to wytłumaczyć - spokojnie powiedział Ktosiek. - 
Wszystkie informacje zawarłem w mojej prezentacji.
- TAK! ŚWIETNIE! 
-Opowiedz nam o kameleonie - poprosiły zachwycone dzieci.
I tak Ktosiek został ekspertem od kolorów i kameleonów.
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