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oooooooGdzieś, gdzie zawsze pada śnieg, góry spotykają się z oceanem i jest tak
zimno, że trzeba się bardzo dużo przytulać, do każdego, kogo tylko napotkasz,
żyła sobie ogromna rodzina puchatych pingwinków. Niektórzy nazywali ją
kolonią. Kolonia składała się z bardzo wielu rodzin, było w niej wiele pingwinich
mam, wielu pingwinich tatusiów, babć i dziadków, cioć i wujków... i jeszcze
więcej pingwinich dzieci! Tych starszych, które potrafiły już samodzielnie
złowić rybkę na obiad, tych średnich, które dopiero uczyły się po co i jak można
to zrobić (ale prawdę mówiąc bardziej interesowało je turlanie się po miękkim
śniegu) i tych młodszych, które najbardziej na świecie lubiły przytulać się do
taty i mamy i nic innego ich nie interesowało, nawet łowienie rybek!

oooooooByła jesień, śnieg padał coraz częściej i częściej, i trzeba było
przytulać się już naprawdę mocno i długo, żeby nie zmarznąć. O tej porze
roku pingwinki jadły więcej, rezygnowały z dalekich wycieczek, a całe
dnie mijały im na przytulaniu się i dreptaniu w miejscu. Wielkimi
krokami zbliżała się zima. W pingwiniej rodzinie był to absolutnie
magiczny i najbardziej wyczekiwany czas. Niedługo miało wydarzyć się
coś naprawdę wyjątkowego, coś co dzieje się tylko raz w roku. Na świecie
miały pojawić się najbardziej puchate, bardzo mięciutkie, zupełnie
maleńkie... pingwiniątka!
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oooooooOcean, w którym pingwiny codziennie łowiły ryby był coraz
chłodniejszy i było w nim coraz więcej kry, co dodatkowo utrudniało połów.
Pewnego dnia pingwinka Helena niezgrabnie i z wielkim wysiłkiem
wgramoliła się na jedną z nich. Naprawdę świetnie pływała i była mistrzynią
w łowieniu ryb, ale wdrapywanie się na chybotliwe kry, och to zupełnie co
innego. Najlepszą metodą było wyskakiwanie na nie z wody z rozpędu, ale
chociaż tak było najprościej, często kończyło się to ponownym nurkowaniem
w zimnym oceanie. Mokry, gładki brzuszek pingwinki sunął gładko po śliskiej
tafli kry, a Helena zamiast zatrzymać się na środku, ześlizgiwała się na drugą
stronę i chlup, znowu była w oceanie i musiała szukać nowego sposobu na
wygramolenie się z zimnej wody.
oooooooTego dnia Helence pływało się wyjątkowo ciężko, było jej jakoś
niewygodnie, a łapki i skrzydełka pokonywały groźne fale wolniej, niż zwykle.
Upłynęło więc sporo czasu zanim udało się jej dotrzeć do brzegu.
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oooooooA przed nią była jeszcze piesza wędrówka w górę. Zabrała się za nią
niechętnie, ale raźno przebierała nóżkami, bo jak najszybciej chciała
dołączyć do pingwiniej rodziny, mocno się przytulić do pozostałych
członków stada i wreszcie ogrzać. Żeby czas wędrówki płynął szybciej,
mruczała pod zmarzniętym noskiem dodającą otuchy mruczankę, którą
nauczyła ją mama:

"Kiedy zimno jest tup tup tup tup tup tup
prędko ogrzej się tup tup tup tup
Kiedy zimno jest tup tup tup tup tup tup
mocno przytul się tup tup tup tup..."
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oooooooMruczanka sprawiła, że ani się obejrzała i już była na górze! Puchata
rodzina pingwinków otoczyła ją szybko swoim ciepłem tak, że znalazła się
w samym środku kolonii – najcieplejszym miejscu na całej pingwiniej górze!
I kiedy tak stała, a jej powieki robiły się coraz cięższe, i sama już nie
wiedziała, czy właśnie zrobiła sobie krótką drzemkę, czy dopiero zamierzała,
nagle poczuła na swoich miękkich i wilgotnych łapkach coś chłodnego,
gładkiego i bardzo kruchego. Zdziwiona spojrzała w dół. Pomiędzy jej
puchatym, cieplutkim już brzuszkiem a łapkami leżało białe... jajo!
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oooooooTo było najpiękniejsze jajo, jakie kiedykolwiek widziała! Każdej zimy
pojawiało się ich w wielkiej pingwiniej rodzinie cale mnóstwo, Helena
przyglądała się im z zaciekawieniem, a później pomagała opiekować się
puchatymi przypominającymi mięciutkie kuleczki pingwiniątkami. W tym
roku jajo pojawiło się również niespodziewanie na łapkach zaskoczonej Heleny
i dzięki wcześniejszym obserwacjom doskonale wiedziała jak się z nim
obchodzić!

oooooooOgrzewała je i chroniła przez wiele kolejnych dni, jajo nie opuszczało
ciepłej przestrzeni między brzuszkiem a łapkami ani na chwilkę. Helena była
zawsze tam, gdzie jajo, a jajo było zawsze tam, gdzie Helena. Kiedy się
przemieszczała, bardzo ostrożnie podnosiła łapki, by go nie upuścić, wiedziała,
że musi je chronić przed twardą skałą, na którą mogłoby upaść. Radziła sobie
świetnie, była już prawdziwą pingwinią... MAMĄ!
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oooooooMinęło wiele dni i wiele coraz zimniejszych nocy. Jajo rosło i rosło,
czasami było słychać, że coś się w nim turla i przewraca z boczku na boczek.
Nadeszła prawdziwa, mroźna zima. Helenka, tak jak inne pingwinie mamy
wiedziała, że to ostatni moment, żeby zgromadzić zapasy dla niej i maluszka,
który zamieszkuje jajo u jej stóp.
oooooooChociaż było jej bardzo smutno, najostrożniej jak tylko potrafiła
przekazała jajo pod opiekę Henrykowi – pingwiniemu tatusiowi. Ułożyli je
wygodnie na jego stopach. Szybko okazało się, że jest tam jeszcze więcej
miejsca i jeszcze cieplej niż u Mamy! Helena pożegnała się z Henrykiem,
mocno a zarazem delikatnie przytuliła i pocałowała jajo i oddaliła się w stronę
oceanu.
oooooooNa drugi dzień Henryk wstał wcześniej niż zwykle. Obudziło go
cichutkie stukanie, które z każdą chwilę stawało się coraz głośniejsze, aż
w końcu sprawiło, że otworzył zmarznięte powieki i głośno ziewnął.
Nagle spod jego łapek wychyliła się najmniejsza i najbardziej puchata
główka jaką kiedykolwiek widział:

- Ma... Tat? Tato? To... Ty? - powiedział cichutkim głosem najmłodszy
w pingwiniej rodzinie.
- Tak, to... to ja! Jestem Twoim tatą. Chodź tu do mnie i przytul się bardzo
mocno, zanim zmarzniesz. Mama niedługo wróci. Mama zawsze wraca synku.
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oooooooI tak oto, między miękkimi i wilgotnymi łapkami pingwiniego taty
wykluł się najbardziej puchaty z pingwinków – Henio. Dni upływały mu bardzo
leniwie, cieplutko i spokojnie – jadł albo drzemał wtulony w miękki brzuszek
taty. Każdego wieczora, przed zapadnięciem w sen pytał:
- Tato opowiedz, opowiedz, opowiedz mi o niej!
- Co chcesz wiedzieć synku? - odpowiadał tata Henryk.
- Powiedz jak wygląda, jaka jest! - drążył Henio.
- Twoja mama jest duża, bardzo odważna i...
oooooooAle Henio już nie słyszał, jego pełny brzuszek i zmęczenie po całym
dniu sprawiło, że zasnął najsłodszym snem. Najpierw przyśnił mu się mamut.
"Skoro mama jest duża, musi być podobna do mamuta - myślał we śnie. Mamut
był ogromny, miał piękne jasne długie futro, Henio już już chciał biec, żeby się
do niego przytulić, kiedy w oddali zobaczył niedźwiedzicę polarną. Była taka
odważna, a zarazem taka delikatna i czuła dla małych niedźwiadków, które szły
razem z nią!
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- Och, to musi być moja mama! Mamo, mamo... - krzyczał Henio przez sen.
- Jestem tutaj synku – powiedział najpiękniejszy pingwini głos, jaki Henio
dotąd słyszał.
oooooooZnał go doskonale! Bo chociaż nigdy nie widział swojej mamy,
pamiętał kiedy po drugiej stronie skorupki codziennie witała go rano "Cześć
synku!" i żegnała wieczorem mówiąc "Dobranoc synku, kocham cię!" tym
pięknym głosem.
oooooooHenio otworzył zmarznięte powieki i zobaczył mamę Helenę. Była
duża, tak jak mówił tata, wyglądała na bardzo odważną, ale tata zapomniał
powiedzieć, że była najpiękniejsza ze wszystkich pingwinich mam i przytulała
najlepiej na świecie. I kiedy tak leżał w mięciutkich i cieplutkich ramionach
mamy, oddychał coraz spokojniej, a jego powieki stawały się bardzo baaardzo
ciężkie, usłyszał jeszcze raz ten piękny głos:
- Dobranoc Heniu, śpij dobrze i pamiętaj, kiedy obudzisz się rano będę przy
Tobie. Mama zawsze wraca...
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