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 oooooooGdzieś, gdzie zawsze pada śnieg, góry spotykają się z oceanem i jest tak
zimno, że trzeba się bardzo dużo przytulać, żył sobie Pingwinek Henio. Ten
najmniejszy mieszkaniec wielkiej pingwiniej rodziny - zwanej przez niektórych
kolonią - jeszcze zanim otworzył swoje bardzo zmarznięte i jeszcze bardziej
zaspane oczy, zawołał:

- Mamo! Maaamooo! Maaaaa…

- Ciii. Ciii. Cichutko synku, zaraz obudzisz wszystkie pingwiny - śmiała się
mama. Jestem, przecież jestem. Pamiętasz, jak zasypiałeś mówiłam Ci, że kiedy
się obudzisz, będę przy Tobie - przerwała wrzaski pingwiniego maluszka mama
Helena.
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oooooooZanim zdążył odpowiedzieć mamie, Henio znowu poczuł się bardzo
bardzo senny, ledwie otworzył jedną powiekę, żeby spojrzeć jeszcze raz na
mamę i pomyśleć “Jak dobrze, że jesteś”, zamknął je jeszcze mocniej i zasnął
słodko posapując.

- Hrrr, sap sap sap, hrrr sap sap sap - tylko tyle dało się słyszeć z pingwiniego
grajdołka.

oooooooMama Helena spojrzała w dół, wciąż tak samo zdumiona. Trudno było
jej uwierzyć, że ta puchata kulka, która spała słodko u jej stóp to jej maleńki
synek.

oooooooKiedy słońce wznosiło się coraz wyżej i wyżej nad horyzontem, Henio
obudził się na dobre. Było trochę cieplej, ale nadal przeraźliwie zimno. Odważył
się wystawić jedynie główkę poza kołderkę z ciepłego brzuszka mamy, w który
był wtulony bez przerwy, odkąd wróciła. Rozejrzał się w prawo i w lewo –
wszędzie było mnóstwo pingwinków! Takich dużych, średnich i zupełnie
małych pingwiniątek – niewiele większych od Henia. Dzisiaj interesowały go
tylko te naprawdę duże pingwiny. Henio upewnił się, że mama jest obok i z
wielkim skupieniem wypatrywał taty – Henryka. Patrzył i patrzył, aż
zmarszczyło mu się czoło, wytężał wzrok, mrużąc małe ślepka, ale nigdzie, ale to
nigdzie go nie widział...
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Wreszcie mocno już zniecierpliwiony tym wypatrywaniem zapytał:

- Dobra, mamo, a gdzie jest tata? - powiedział Henio.

- Sama się nad tym zastanawiam synku. I myślę, że najlepiej zrobimy, jeśli
pójdziemy go poszukać - odpowiedziała mama tym samym spokojnym głosem,
co zwykle.

- Ale jak to... P�JDZIEMY? - odpowiedział baaardzo zdziwiony maluch.

oooooooHenio nic z tego nie rozumiał, przecież on jeszcze nigdy nigdzie nie
chodził! Był troszkę wystraszony. I nie miał pojęcia, co to znaczy, że
“pójdziemy”...

oooooooAni się spostrzegł i już.. szedł! Najpierw poczuł coś jakby delikatne
trzęsienie ziemi, później poczuł, że na zmianę unosi się i opada, ale bardzo
miękko i najdelikatniej jak to tylko możliwe. Mama Helena szła, a Henio
umoszczony wygodnie na jej łapkach... szedł razem z nią!

- Mamo ja idę, idę! - piszczał podekscytowany maluch.



oooooooW pewnym momencie poczuł, że wszystko się przechyla. Wtulił
się mocno w mamę, która dzielnie wspinała się pod górkę. Maleńki
pingwinek odważył się wyjrzeć ze swojej ciepłej kryjówki dopiero, kiedy
kołysanie i przechylenie ustało, a mama się zatrzymała. Powoli wysunął
główkę i szybko cofnął ją z powrotem. Byli bardzo wysoko, na samym
szczycie!

oooooooSpomiędzy łapek swojej mamy Henio zobaczył tylko... OGROMNE
białe łapy! Były tak wielkie, że żaden ze znanych mu pingwinów takich nie miał,
nawet tata! I były calutkie białe jak śnieg, który leżał wszędzie wokół. Ale
najdziwniejsze było to, że były całe, ale to calutkie owłosione! Maluch cofnął się
przerażony i dopiero po chwili wyjrzał z powrotem.

- Mamo? - zapytał cichutko. - C.. co... co to takiego?

- Heniu, to pani niedźwiedzica polarna. Nie bój się, nic Ci nie grozi! Spójrz na
jej grzbiecie siedzą niedźwiadki, malutkie jak Ty. - po tej zachęcie Henio
wyjrzał troszkę śmielej, ale nie na tyle, żeby dostrzec niedźwiedzie maluchy.

- Przepraszam, że przeszkadzam, czy widziała Pani może gdzieś Henryka? -
zapytała mama Helena mamę Niedźwiedzicę.

- Och nie, dzisiaj od rana byłam tak zajęta, że nic nie widziałam. Nie można
z nich spuścić oka ani na chwilkę! Strasznie dziś dokazują! - odpowiedziała
Niedźwiedzica, jednocześnie ratując jednego z białych niedźwiadków przed
upadkiem w wielką zaspę. - Sama Pani widzi… ale jak tylko zobaczę
Henryka, powiem mu, że go Pani szuka.
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- Och, dziękuję Pani bardzo - odpowiedziała troszkę zmartwiona Helena.

-Mamo, mamo, ale dlaczego Pani niedźwiedzica ma takie wielkie włochate łapy,
zupełnie inne niż moje? - dopytywał nadal bardzo zdziwiony Henio.

- Widzisz synku, Pani niedźwiedzica strasznie dużo wędruje w poszukiwaniu
jedzenia. I te wielkie łapy bardzo jej w tym pomagają. Dzięki nim może też
łatwo wykopać ciepłe miejsce, w którym położy się spać - Henio ze zdziwienia
otworzył oczy tak szeroko, jak jeszcze nigdy. Po chwili odpowiedział:

- Och Mamo, ja też, ja też! - wykrzykiwał.

- Co Ty też Heniu? - dopytywała Mama Helena.

- Ja też chciałbym mieć takie łapy! Mógłbym dzięki nim złowić duuużooo
ryb i wykopać ciepłe miejsce dla Ciebie i Taty!

- Och Heniu, obawiam się, że mogłoby Ci być z nimi trochę niewygodnie –
odparła mama uśmiechając się i ruszyła dalej.
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oooooooMały Henio znowu poczuł niewielkie trzęsienie ziemi. Ruszyli dalej.
Oddalali się od pingwiniej wioski coraz bardziej, nikogo nie spotykając po
drodze. Przez długi czas było całkiem pusto, gdzie nie spojrzeć biało. Na
dodatek na początku bardzo delikatnie, a później mocniej i mocniej zaczął
sypać gęsty śnieg. Nagle Henio usłyszał:

- Eu, euu, eł, ech. Eu, euu, eł, ech... Euu euu!

oooooooMaluch wyjrzał ze swojej ciepłej kryjówki. Tym razem byli na
niewielkiej plaży, która była calutka pokryta puszystym śniegiem. W oddali
słychać było uderzające o siebie i głośno przy tym trzeszczące wielkie lodowe
kry. Nagle Henio zobaczył przed sobą roześmianą wąsatą buzię z błyszczącymi
czarnymi oczkami, które wpatrywały się w niego z nie mniejszą ciekawością od
tej, z którą spoglądał sam. Stali tak niemal nos w nos! Maluch był zachwycony
tak, że aż popiskiwał głośno z radości!

oooooooMama Helena z kolei pomyślała, że kto jak kto, ale foka, która bardzo
dużo leniuchuje i nie rusza się z plaży na krok, dopóki świeci słońce, na pewno
będzie coś wiedziała o Henryku!

- Dzień dobry pani foko, czy nie widziała Pani może Henryka? Jest wysoki i…

- Aaaw – ziewnęła foczka. - Och nie widziałam dzisiaj jeszcze żadnego
pingwina, dopiero się obudziłam.

- Oooch – zmartwiła się już nie na żarty Mama Helena. - Dziękuję bardzo Pani
foko!

- Przepraszam, że przerwałam Pani drzemkę. Proszę spać dalej, słodkich snów! -
dodała.
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oooooooKiedy mama i Henio opuszczali foczą plażę, śnieg sypał już tak mocno,
że Helena ledwie widziała swoje stópki i wychylający się raz po raz dziobek
Henia. Było też coraz zimniej. Helena przystanęła, żeby zastanowić się, co robić.

oooooooPostanowiła, że najrozsądniej będzie wracać. I nagle, kiedy powoli
ruszyła w stronę niedźwiedziej górki, zdała sobie sprawę, że drogę powrotną do
pingwiniej wioski musiał przecież całkiem przysypać świeży śnieg…

- Mamo chodźmy, musimy przecież znaleźć tatę – niecierpliwił się Henio.
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oooooooMama zupełnie nie dała po sobie poznać coraz większego niepokoju,
który odczuwała... Wiedziała, że muszą z Heniem jak najszybciej wrócić do
pingwiniej wioski i ogrzać się przytulając do innych pingwinków, inaczej synek
zmarznie, co dla tak małego pingwinka jest bardzo niebezpieczne! Zrozpaczona
rozejrzała się wokół, spojrzała w prawo i w lewo. Spojrzała za siebie i przed
siebie obracając nerwowo głowę. Nie widziała nic! Zupełnie nic, co pomogłoby
jej zdecydować, w którą stronę powinna pójść, żeby trafić do pingwiniej wioski.
Spod swoich stóp usłyszała cichy i bardzo, ale to bardzo wystraszony głosik
Henia:

- Mamo, mamusiu, co to jest?

oooooooHelena raz jeszcze rozejrzała się i dostrzegła dziwny biały kształt,
zbliżał się do niej i Henia popiskującego ze strachu. Był zdecydowanie mniejszy
od niedźwiedzicy, dużo większy, niż foka, poruszał się ostrożnie, ale szybko,
kołysząc się z boku na bok. Dostrzegła w tym kołysaniu coś znajomego, ale
jednocześnie nadal nie widziała zupełnie nic konkretnego. Postać była cała biała
jak wszystko wokół.

Kiedy zbliżyła się już całkiem do Heleny i Henia, pingwinek wykrzyknął:

- Mamo, to przecież tata! Poznaję jego łapki!

I rzeczywiście to były łapki taty Henryka! Przecież Henio wpatrywał się w te
łapki całymi tygodniami, zanim poznał mamę. Znał więc każdy ich szczegół,
wiedział o nich absolutnie wszystko i rozpoznałby je wszędzie!

- Wszędzie Was szukałem – powiedział zasapany tata Henryk.

- Nie, to my Cię wszędzie szukaliśmy tato. I jesteś, jesteś wreszcie! - piszczał
z radości mały Henio.
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oooooooUściskom i buziakom nie było końca! Henio wskoczył szybko na nóżki
taty i wtulił mocno w jego ciepły brzuszek.

- Wracajmy do domu - powiedziała wtedy spokojnym jak zwykle głosem, mama
Helena.
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