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Rozdział I
 

Pierwsze lato Henia

          Minęły długie miesiące, od kiedy Henio wyruszył na poszukiwanie mamy.
Zdawało się, że tamta zima nie będzie miała końca. �nieg wciąż padał i padał, zasypując
zrobione przez Henia z wielkim mozołem bałwany. Uturlanie każdej bałwaniej kuli
zajmowało mu wiele długich godzin. Tak długich, że po wszystkim końcówki małych
skrzydełek Henia były wprost zlodowaciałe z zimna! Tej zimy były też takie dni, że
jedynym sposobem na ogrzanie się i zarazem jedyną rozrywką było mocne przytulenie
się do mamy i taty. Na wszystko inne było po prostu zbyt zimno! W dzień wystarczyło
schować się pod ciepły brzuszek któregoś z rodziców, ale w nocy Helena i Henryk
dodatkowo przytulali się do siebie swoimi puchatymi brzuszkami, żeby osłonić malca
od chłodu i wiatru. Pingwini rodzice zrobiliby wszystko, żeby ich synkowi nie było
zimno! Przy Helenie i Henryku stawali kolejni przytuleni rodzice, a za nimi następni,
tworząc wielki puchaty krąg pełen ciepła. Nie było mowy, żeby chłód i wiatr
przedostały się wtedy do maleństw schowanych u stóp swych rodziców. Pingwinia
Wioska w nocy stawała się bodaj najcieplejszym i najbardziej puchatym miejscem na
całym świecie!

Pewnego dnia, kiedy mrozy od wielu nocy nie dokuczały już tak straszliwie, Henia
obudziło coś bardzo dziwnego. Wystawił lekko sam dzióbek z maminych piór i poczuł
coś bardzo, ale to baaardzooo przyjemnego. To muskało jego malutki nosek i było
taaakie... cieplutkie! Po długich zimowych miesiącach bez słońca Henio nie wiedział, że
to właśnie jego promienie czuje na swoim dzióbku. Po chwili zorientował się, że mama
się wierci, spojrzał w górę i zobaczył, jak rozciąga swoje skrzydełka, chcąc rozruszać się
po długiej nocy.

– Awww – ziewnęła Helena głośno.

– Mamo? – zapytał. 

– Tak synku? – odparła pingwinia mama.

– Co to? Co to? – dopytywał Henio.
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– Ale… co takiego, Heniu? – nie miała pojęcia Helena.

– Odkąd tylko go wystawiłem, to… to… to siedzi na moim nosie! – wyjaśnił Pingwinek.

Helena spojrzała w dół zaniepokojona i zaczęła się głośno śmiać.

– Hahaha, och Synku, to słonko. A wiesz, co to oznacza?

– Że nie będę mógł już lepić bałwanów? – zmartwił się Pingwinek.

– Hahaha – mama zaczęła śmiać się jeszcze mocniej. Tak, że trząsł się jej cały puchaty
brzuszek, a po chwili ze śmiechu nie mógł też już wytrzymać Henio. �miech mamy był
taki zaraźliwy, że kiedy ona się śmiała, on też po prostu nie mógł się powstrzymać.

– Nie, Heniu, bałwanki nadal będą stały i czasem, kiedy spadnie świeży śnieg, będziesz
mógł robić kolejne. Może tylko ich głowy będą się teraz topiły od słonecznych
promieni. Ale nie martw się, na pewno nie znikną zupełnie! I wiesz co? Czeka na Ciebie
wiele cudownych zabaw, w które nie dało się bawić zimą.
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Henio nie wiedział, co to w ogóle znaczy, że bałwany będą „się topiły”. „Lato” – myślał –
„lato” i coraz bardziej marszczył swój mały, całkiem już rozgrzany od słońca nos. Nie
mówiło mu to zupełnie nic, nie miał pojęcia, co go czeka i czego może się spodziewać
po tym całym LECIE. Zima, to co innego – ją znał doskonale! Postanowił się więc
schować z powrotem w cieplutkim łóżeczku z brzuszka mamy i przespać to całe...
LATO! Miał nadzieję, że kiedy się obudzi, znowu będzie padał śnieg, a słońce pójdzie
sobie tam, skąd przyszło. I wszystko będzie jak dawniej...

Tak się jednak nie stało. Grzało jeszcze przez kolejne tygodnie, a śnieg, jeśli padał, to
było go już naprawdę niewiele. Za to słońce było z każdym dniem coraz wyżej i wyżej
nad horyzontem i świeciło coraz mocniej. Tego pierwszego dla Henia lata, tata Henryk
nauczył synka niełatwej i bardzo ważnej dla pingwinków sztuki łowienia ryb. Zamiast
zabawy w lepienie i stawianie bałwanów były lekcje szybkiego i zwinnego pływania,
surfingu na krze i wyścigi z fokami. Pod koniec lata Henio był już tak świetnym
pływakiem, że w wodzie poruszał się szybciej od każdej foki zamieszkującej Dolinę
Pingwinów! Nie udało się spełnić jedynie największego marzenia Henia – pomimo
wielu prób Pingwinek nie potrafił latać. Niezbyt go przekonywało tłumaczenie
rodziców:

– Pingwiny takie jak my nie potrafią latać, Heniu.

– Ale przecież mam skrzydełka! – denerwował się maluch, nic z tego nie rozumiejąc. –
Jak się bardzo postaram i będę dużo ćwiczył, to na pewno w końcu mi się uda!

– Och Heniu – wzdychała tylko mama, całując go czule w czoło. Wolała nie dodawać
nic więcej, żeby go nie zasmucać.
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Rozdział II
 

W oczekiwaniu na wyjątkowy dzień

Beztroskie dni ze słońcem mijały bardzo szybko. Aż wreszcie, kiedy Henio obudził się
po kilku tygodniach od dnia, w którym słońce ogrzało jego nosek po raz pierwszy,
wyjrzał zza piórek mamy, żeby jak co dzień się z nim przywitać i zauważył, że…
zniknęło!

– Mamo! Maaamooo! Gdzie ono jest? Gdzie jest słońce?! Gdzie się schowało?! –
gorączkował się maluch.

– Heniutku, mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość – powiedziała zupełnie
spokojnie mama. – Nadchodzi zima, będziesz mógł znowu stawiać bałwanki i zjeżdżać
z najwyższych górek na grzbiecie niedźwiadków polarnych, będziesz też mógł...

– Ale ja nie chcę! – wykrzyknął Henio, przerywając mamie. – Nie chcę, chcę lato! –
pingwinek krzyczał i tupał nóżkami ze złości tak, że nagle upadł i znalazł się poza
cieplutkim brzuszkiem Heleny.

– Synku, jak tylko skończy się zima, znowu będzie lato. OBIECUJĘ!

– Ja chcę teraz, TERAZ! – Henio zaczął cichutko łkać, a po chwili całkiem się
rozszlochał i mocno przytulił do mamy.

– Heniu, posłuchaj, to będzie naprawdę WYJĄTKOWA zima.

– Jak to, mamusiu?  – chlipał Henio.

– Tej zimy będziesz mógł odkryć MAGIĘ PIERWSZEJ GWIAZDKI. Poprzedniej zimy
byłeś jeszcze na to za malutki, ale teraz będziesz mógł świętować pewien BARDZO
WYJĄTKOWY DZIE�.
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Henio każdego wieczora przed zaśnięciem uwielbiał spoglądać w niebo i szukać na
nim małych, błyszczących złotem punkcików. Czasami udawało mu się dostrzec
nawet takie, które się ruszały i wyglądało to tak, jakby za chwilę miały spaść na
ziemię wprost pod nogi pingwinka! To był naprawdę wyjątkowy widok! Ale mama
Helena mówiła o zupełnie innej MAGII. Ta gwiazdka, pierwsza, która pojawi się na
niebie już za kilka tygodni, miała sprawić, że wydarzy się coś naprawdę
NIESAMOWITEGO. 

Żeby dni do pierwszej gwiazdki mijały szybciej, mama przygotowała dla Henia wiele
małych niespodzianek. Każdego dnia dostawał jedną. Czasem była to jego ulubiona
rybka, kiedy indziej błyszczący kamień albo przepiękna muszelka. Te drobne
przyjemności sprawiały, że czas do Dnia Pierwszej Gwiazdki nie dłużył się pingwinkowi
tak bardzo.

Rozdział III
 

Wielka wyprawa Henia

Tego ranka Henia obudziło szeptanie Rodziców. Mówili coś do siebie, ale tak cicho, że
maluch nie mógł zrozumieć z ich rozmowy ani słowa.

– Mamo, tato, co się dzieje? – zapytał zaciekawiony ich rozmową.

– Synku, to dziś, dzisiaj jest ten magiczny dzień, o którym opowiadała Ci mama.
DZIE� PIERWSZEJ GWIAZDKI, na który tak czekałeś! – oznajmił uradowany tata
Henryk.

– Naprawdę? Naprawdę?! – aż zapiszczał z radości Henio.
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Zrobił sobie na śniegu kalendarz z kamyczków i każdego wieczora przed pójściem
spać zabierał jeden. Ostatnio rzeczywiście było ich już bardzo mało, ale nic nie
wskazywało na to, że to już dziś! Wyszedł spojrzeć w swój kalendarz i... nadal tam
były! Kamienie leżały niewzruszone. „No nic” – pomyślał, „Rodzice przecież nie mogli
się pomylić” i szybko zakrył śniegiem te, które zostały.

To DZI�! Kiedy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka, wydarzy się coś
NIESAMOWITEGO! Pingwinek nie miał pojęcia, co to może być, ale wprost nie
mógł się już doczekać! Nagle do głowy przyszedł mu pomysł: „A gdybym tak sam
poszukał pierwszej gwiazdki, zamiast siedzieć tu i na nią czekać?”. Przypomniał
sobie, że kiedyś tata opowiadał mu, że w różnych miejscach dzień i noc zaczynają
się o różnych porach. W takim razie gdzieś tam, daleko, gwiazdy też już muszą
świecić na niebie! Wystarczy tylko znaleźć tę pierwszą! Henio wyskoczył nagle
spod puszystej kołderki z mamy i powiedział:

– Mamo, czy mogę wybrać się na małą wycieczkę? – postanowił nie zdradzać mamie
swojego planu, bo nie był pewien, czy zgodziłaby się na tę wyprawę, a on przecież tak
bardzo chciał znaleźć pierwszą gwiazdkę. Właściwie to był zupełnie przekonany, że
mama nie zgodziłaby się na samotną wyprawę nie wiadomo dokąd…

– Dobrze, Heniu, tylko pamiętaj o naszej umowie. Nie zbliżaj się sam do wody i unikaj
plaży, na której wylegują się wielkie i groźne słonie morskie.
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– Dobrze mamo – odpowiedział szybko Henio i już zaczął oddalać się od uśmiechniętej
mamy Heleny, kołysząc się śmiesznie z boku na bok.

Kiedy był już całkiem daleko, wyglądał jak mała puchata kulka, a nie pingwinek
Henio. Mama miała mnóstwo pracy, bo do PIERWSZEJ GWIAZDKI
przygotowywała się tego dnia cała Pingwinia Wioska. Krzątaninie nie było końca!
Kiedy więc usłyszała o pomyśle Henia, była wręcz zachwycona, że Synek sam
wymyślił dla siebie sposób na spędzenie tego trudnego dla niej dnia. Wiedziała, że
jak zwykle na obiad będzie już z powrotem w wiosce. Nie przypuszczała tylko, że
dziś Henio zamierza wybrać się o wiele, wiele dalej…

Pingwinek wyruszył w drogę i tylko jedno nie dawało mu spokoju. Henio nie umiał
liczyć! Martwił się więc, skąd będzie wiedział, która gwiazdka jest TĄ PIERWSZĄ.
Zaczął się zastanawiać, kto może wiedzieć. I długo nie musiał myśleć! „Niedźwiedzica,
mama małych niedźwiadków, jest pewnie tak samo mądra, jak mamusia! Ona na pewno
będzie wiedziała.”
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Poszedł do mamy niedźwiedzicy i zapytał:

– Mamo Niedźwiedzico, czy wiesz, jak wygląda pierwsza gwiazdka? – powiedział śmiało
pingwinek.

– Hmm, Heniu, tak samo, jak wszystkie inne – odparła cichutko, żeby nie obudzić
małych niedźwiadków, które ucinały sobie jedną z wielu tego dnia drzemek.

– Jak to? Jak w takim razie ją rozpoznam?

– Kiedy zobaczysz ją na niebie, po prostu będziesz wiedział – odparła z całym
przekonaniem mama niedźwiedzica.

Pingwinek nic z tego nie rozumiał, podziękował więc grzecznie i postanowił iść do
białego liska. „On jest bardzo sprytny” – myślał – „on będzie wiedział, na pewno!”

– Lisku, lisku, potrzebuję Twojej pomocy! Jak wygląda pierwsza gwiazdka? – zapytał
Henio.

 – Czekaj, czekaj, dokończę tylko kopać swoją nową norkę – odparł zasapany lisek,
którego futro było tak białe, jak śnieg, który spadł dziś rano. – Uch, chyba skończyłem.
Jest błyszcząca! – odparł zadowolony.

– A pozostałe? Czy one też nie są błyszczące?
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– Są, Heniu. Ale pytałeś mnie tylko o tę pierwszą...

– Och… nic nie rozumiesz – powiedział cichutko i westchnął coraz bardziej
zrezygnowany Henio. 

Odszedł zawiedziony, ale szybko podniósł głowę i zaczął zastanawiać się, do kogo
jeszcze mógłby pójść po pomoc? Foki odpadają, bo skoro tylko wylegują się na plaży, to
co one mogą wiedzieć o liczeniu? Za to słonie morskie pewnie by wiedziały, jak policzyć
gwiazdki, ale na samą myśl o tym, że miałby się do nich zbliżyć, Heniowi aż trzęsły się
łapki i skrzydełka ze strachu! Ale chwila… w oddali, pomimo gęsto już sypiącego śniegu,
pingwinek zobaczył całe stado przepięknych reniferów!

Do przejścia miał spory kawał drogi, a biały puch, w którym z każdym krokiem się
zapadał, wcale nie ułatwiał wędrówki, ale Henio się nie zrażał. Tylko kiedy oddalił się
już mocno od plaży fok i słoni morskich, zrobiło się cicho, pusto i trochę nieswojo. „To
chyba dobry moment na piosenkę” – pomyślał Henio i zanucił:

„Och gwiazdko, gdzie jesteś
och gwiazdko pokaż się,

nie chowaj się więcej, bo ja
mocno chciałbym znaleźć Cię.”
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Szedł i nucił, nucił i szedł. I tak, krok za krokiem, coraz bardziej zbliżał się do stada.
Dopiero kiedy był naprawdę blisko, dostrzegł, jak zapracowane są dziś te piękne
zwierzęta. Jedne pakowały CO�, a było tego mnóstwo, TO leżało wszędzie! Inne kładły
TO na sanie, a jeszcze inne dekorowały zaprzęg dzwoneczkami. Henio zastanawiał się,
co też może być w tych wszystkich paczkach i pakunkach. Pingwinek nie miał pojęcia,
dlaczego renifery tak się dziś śpieszą ani dokąd! Podszedł już całkiem blisko i zapytał:

– Przepraszam, może wy powiecie mi, jak rozpoznać pierwszą gwiazdkę?

Henio był tak zaaferowany poszukiwaniami, że nie zauważył, kiedy zaczęło się
ściemniać. Och, gdyby tylko podniósł małą główkę i spojrzał teraz w niebo…

– Chyba mogę Ci pomóc. Właśnie szykujemy nasze sanie na spotkanie z NIĄ! Wsiadaj!
– odpowiedział Remek, najbardziej uroczy z reniferów, nie zdradzając Heniowi, że to
już, że pierwsza gwiazdka już nad nimi świeci!

Henio bardzo przejęty, z wypiekami na policzkach zajął miejsce w ogromnych
drewnianych saniach. 

– Och, będę latał! – krzyknął głośno, nie dowierzając swojemu szczęściu. Ciepły
kocyk i gorące kakao już na niego czekały na wygodnej tylnej ławeczce sań.
Tymczasem niebo robiło się już coraz ciemniejsze i bardzo niewiele brakowało, żeby
stało się całkiem granatowe. Renifery rozpędziły się i po chwili sanie z Heniem
wzbiły się w roziskrzone od śniegu przestworza. Rześkie powietrze, kocyk i kakałko
sprawiły, że pingwinek nagle zrobił się bardzo, ale to bardzo senny.

– Zobacz, to ONA – krzyknął Remek, wiedząc, jak bardzo zobaczenie gwiazdki z tak
bliska uszczęśliwi małego pingwinka.

Nie usłyszawszy odpowiedzi, odwrócił się i uśmiechnął sam do siebie.

– �pij dobrze maluchu – powiedział do Henia całkiem już pogrążonego w błogim śnie.
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*

Tymczasem w Pingwiniej Wiosce mama Helena bardzo się już zamartwiała tak długą
nieobecnością synka. Czekała tylko, aż tata Henryk wróci z połowu i już mieli ruszać na
wspólne poszukiwania Henia. Spojrzała jeszcze raz w niebo, bo ten widok zawsze ją
uspokajał i… wprost nie mogła uwierzyć własnym oczom! Zbliżał się do niej z każdą
minutą coraz bardziej… cały przepiękny zaprzęg reniferów! Leciał bardzo szybko, bo już
po chwili wielkie drewniane sanie znalazły się u stóp mamy Heleny.

– Mamy dziś do dostarczenia naprawdę wiele prezentów, ale niektóre są ważniejsze od
innych… – powiedział Remek.

Pingwinia mama nic z tego nie rozumiała. Dlaczego to ona miała dostać prezent jako
pierwsza? Jakież było więc jej zdziwienie, kiedy małe zawiniątko na samym końcu sań,
po które sięgnął renifer zaczęło się poruszać i spod kocyka wygramolił się nie kto inny,
jak jej... Henio!

Pingwinek z całych sił przytulił się do mamy, a potem wspólnie spojrzeli w niebo.

– Mamo! Mamo! Już jest!

– Tak, Heniu, spójrz tylko i zapamiętaj ten widok na zawsze – nasza pierwsza wspólna
gwiazdka. Jesteś moim najcudowniejszym prezentem.

– Przejażdżka z Reniferami to był dopiero prezent, mamo! – ekscytował się Henio. –
Dziękuję! – bardzo zmęczony czekaniem i poszukiwaniem pierwszej gwiazdki zaczął już
się układać u stóp mamy. 

Pingwinek był przekonany, że to była właśnie TA NIESPODZIANKA, na którą tak
czekał.
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– Synku, mam coś… – nie dokończyła mama, bo z dołu słychać już było cichutkie
pochrapywanie. – ...dla Ciebie – wyszeptała i pocałowała go jak zwykle w czubek
puchatej głowy.
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