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ALAN ALEXANDER 
MILNE urodził się 18 stycznia 
1882 r. w Londynie. Studiował 
w Westminster, Londynie 
i Cambridge (na wydzia le ma
tematycznym). Po studiach 
pracował jako dziennikarz 
w Londynie . W latach 1906-1914 
był zastępcą redaktora naczel 
nego „Puncha" . W 1913 r. ożenił 

si~ z Dorothy Se lincourt. 
a w 1920 r. urodził mu się jedy
ny syn, Christopher Robin. 
Podczas 1 wojny światowej 

służył w Królewskim Pułku 

Warwickshire . 
Jego humorystyczne eseje 

z okresu pracy w „Punchu" 
wydane zostały w zbiorach 
„The Oay's P lay" (1910). „The 
Holiday Round" (1912), „The 
Sunny Side" ( 1920) i innych . 
Również dzięki „Punchowi" 
wiersze Milne'a składające się 

na tomik „Kiedy byliśmy bar
dzo młodzi" ( 1924) przeszły do 
klasyki literatury dziecięcej. 

Taki sam sukces osiągnął zbiór 
wierszy „Mamy już sześć lat" 
(1927) i dwie powieści „Kubuś 
Puchatek" (1926) i „Chatka 
Puchatka" (1926) oraz „Toad of 
Toad Hall" (1929), sceniczna 
adaptacja powieści Kennetha 
Grahano „The Wind in the 
Willows" . 

Milne jest ponadto autorem 
popularnych, lekk ich kom~dii: 
„Mr Pim Passes By" (1919), 
„The Dover Road" (1923), „The 
Truth About Blayds" (1923), 
pow1esc1 detektywistycznej 
„The Red House Mystery" 
(1921) oraz autobiografi i „It 's 
Too Late Now" (1936) . 
Zmarł 31 stycznia 1956 r. 

JA, PUCHATEK 

Czy Kubuś Puchatek jest książką dla dzieci? Może 
nią być . Ale to raczej książka dla tych, którzy mają 
wyobraźnię dziecka. A pod bajkową powloką pró
bują odkrywać piękną, filozoficzną, pełną humoru 
przypowieść o życiu; o stosunkach nie między zwie
rzętami, ale między Nimi. 

Ten świat jest nam bliski, bo są w śród nas Sowy 
Przemądrzale i Tygrysy, Ważne Króliki i Male 
Niedocenione Prosiaczki. Zupełnie Nieżyciowi Kła
pousi i Nad Wyraz Życiowe Mamy- Kangurzyce. 
Bo bywają Puchatki o Pozornie Małych Rozumkach, 
które stwierdzając: „Jeden potrafi a drugi nie i tak 
to już w życiu jest" przywracają wszystkiemu właś
ciwe proporcje. 

Nie będzie więc w tym spektaklu aktorów ubiera
jących maski zwierząt, nie będzie lasu z tektury 
i dykty. 

A jednak spotkamy się z Puchatkiem, Prosiacz
kiem i Krzysiem w Stumilowym Lesie. 

Jak to wszystko jest możliwe? ,,Po prostu, całkiem 
po prostu" - jak mówił Krzyś. 

Wystarczy więc tylko spojrzeć na świat oczami 
Krzysia i oto zupełnie nagle pojawi się przed nami 
Kubuś Puchatek i będzie dla Krzysia i dla was 
wszystkich po prostu Kubusiem Puchatkiem. 

A ponieważ wyobraźnia nie zna granic, wszystko 
stanie się możliwe . 

Piotr Szczerski 
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TU I TERAZ PUCHATKA 

W porannym słońcu, w wieczornyn:i, zmierzc~u, 
mały Miś idzie przez Las. Dlaczego szhsmy za nim, 
kiedy byliśmy tacy mali? Przecież on jest tylko 
Misiem o Bardzo Małym Rozumku. Ale czy Rozum 
jest aż tak ważny? Czy to naprawdę Rozu:r:n prowadzi 
nas tam, gdzie musimy iść? Czy czasem nie za cz~sto 
właśnie Rozum wysyła nas w złym kierunku, idąc 
za echem wiatru w wierzchołkach drzew, o którym 
myślimy, że jest prawdziwe, zamiast słuchać gło_sy 
wewnątrz nas, który mówi nam gdzie mamy skręcie? 

Rozum może robić przeróżne rzeczy, ale te rzeczy, 
które on może robić, nie są najważniejszymi rzecza
mi. Abstrakcyjna mądrość umysłu tylko oddziela 
myślącego od ~zeczywistego świata, a ter: świat, Las 
Prawdziwego Zycia, jest w fatalnym stanie z powodu 
zbyt wielu takich, którzy myślą zbyt dużo, a zbyt 
mało ich wszystko obchodzi . Pomimo tego, w co 
wiele umysłów uwierzyło, błąd ten nie może już 
dłużej trwać, jeżeli wszystko ma przetrwać. Jedyną 
szansą, jaką mamy na uniknięcie katastrofy, to 
zmienić nasze podejście i nauczyć się cenić mądrość 
i zadowolenie. Są to rzeczy, których poszukuje się 
tak czy inaczej, poprzez Wiedzę i Inteligencję, ale 
one nie pochodzą z Wiedzy i Inteligencji. Nigdy 
z nich nie pochodziły i poc_hodziły nie będą. , 
Nie stać nas już na to, bv 7 t::i ką desperacJą szukac 
czegoś w zły sposób i w Ziym rrnejscu. ~ eżeli Wied_za 
i Inteligencja będą nadal wszystko niszczyły, me
długo zniszczą całe życie na Ziemi jaki~ znam?', 
a jeżeli nawet coś chwilowo przetrwa, nie będzie 
warte nawet naszego spojrzenia, jeśli jakimś cudem 
moglibyśmy to zrobić. . . . 

Mistrzowie życia znają Drogę, poniewaz słuchaJą 
swego wewnętrznego głosu, głosu mą~rośc~ i . pr<;>
stoty, głosu, który rozumuje poza Intehgei:cJą i wie 
poza Wiedzą. Ten głos nie jest tylko mocą i własno-

ścią niewielu, ale dany został wszystkim. Ci, którzy 
zwracają nań uwagę, są zbyt często traktowani jako 
wyjątki od reguły, zamiast jako przykłady reguły 
w działaniu, reguły, która może odnosić się do 
każdego, kto ją wykorzystuje . 

W każdym z nas jest Sowa, Królik, Kłapouchy 
i Puchatek. Za długo już wybieraliśmy drogę Sowy 
i Królika. Teraz, niczym Kłapouchy, narzekamy na 
rezultaty. Ale przez to nic nie osiągniemy. Jeśli 
będziemy rozsądni, wybierzemy drogę Puchatka. 
Jakby z daleka, woła on do nas głosem umysłu 
dziecka. Czasami może trudno go usłyszeć, ale nie
mniej jest to ważna sprawa, bo bez niego nigdy nie 
odnajdziemy naszej drogi przez Las. 

Rafał T . Prinke 

Rafał T. Prinke , „ Mądrość Zachodniego Taoisty" , „P ism o" 1987. nr 5 



ZACZAROWANE MIEJSCA 

PONURY ZAKĄTEK KŁAPOUCHEGO 

(. .. ) Na tym samym górnym piętrze, ale od tyłu, były jeszcze dwa 
mniejsze pokoje. W jednym mieszkały Gertruda i pani Gulliver, 
a drugi zajmował ojciec. Był to pokój bardzo ciemny i dlatego 
pozostało m i tylko niewyraźne wspomnienie brzydkich ciężkich ma
honiowych mebli w stylu wiktoriańskim i bardzo małej przestrzeni 
pomiędzy nimi. Na ścianach były dwa obrazki, a może nawet podwój
ny obrazek w jednej ramie, widoczne wyraźnie po zapaleniu światła. 
Na jednym mała figurka w wyczekującej postawie tkwiła przy bramce 
krykietowej: „Nasza Nadzieja", na drugim ten sam człowieczek 

wyglądał już inaczej , o wiele mniej zadziornie: „Pierwsza piłka na 
aut" . Chyba tylko ten jedyny przedmiot w całym pokoju należał 
naprawdę do mego ojca, wszystkie inne były tam wstawione - tak 
przynajmniej wyglądało - bo gdzieś trzeba je było umieścić. Jako 
dziecko lubiłem bardzo te obrazki. Dziś też uśmiecham się na ich 
wspomnienie, ale smutniej. Biedny mały graczu! Czyżbyś mi kogoś 
przypominał? („ .) 

I jeszcze był jego fotel przy kominku w salonie w Cotchford. 
Wszystkie inne fotele były co pewien czas, gdy zaczynały wyglądać 
gorzej, na nowo pokrywane przez tapicera, podczas gdy o jego fotelu 
zawsze zapominano. Ojciec w ciągu wielu lat wygniótł w nim łokciem 
duże zagłębienie, nie na wylot wprawdzie, ale dosyć głębokie 
i wyraźne. I tak trwało . Od czasu do czasu ojciec leciutko o tym 
napomykał - nigdy nie posunąłby się dalej . Ale mamy szorstka 
odpowiedź brzmiała zawsze identycznie: Właściwie nie warto. 
Przecież znowu wydusisz tam taką samą dziurę. 

Tak więc , gdzieś tutaj w tym fotelu, w malutkiej, na północ 
wychodzącej sypialni w Cotchford, w małym, ciasnym i ponurym 
pokoju w Londynie tuż koło pani Gulliver i Gertrudy - można by się 
doszukać pierwowzoru Ponurego Zakątka Kłapouchego. 
Każdy z nas ma gdzieś w sercu swój malutki , smutny kącik, a mój 

ojciec nie był wyjątkiem . Czasem dajemy swym uczuciom ujście 
wybuchając nagłym gniewem. Czasem robimy smętną, zgnębioną 
minę . Mój ojciec nigdy . Odczuwał różne rzeczy głęboko, ale niczego 
po sobie nie pokazywał . Ale raczej , będąc pisarzem, dawał im wyraz 
w tym, co pisał. I nawet wtedy maskował je, nie umiejąc , również 
w swoim pisaniu, traktować własnych spraw zbyt poważnie. Więc 
nawet tę odrobinkę smutku przykrywał błazeńską czapką i pojawiał 
się Kłapouchy, stary, szary osiołek. Kłapouchy jest ponury, ale trudno 
się nad nim użalać. Nie mamy wcale ochoty go rozweselać. Wiadomo, 
że to się nie uda i że tak naprawdę , to on sam woli być taki, jaki jest. 
Głuptas z poczciwego Kłapouchego kto to widział smucić się, kiedy 
świat jest pełen słońca i radości! 

l 

l · 

DRZEWNE DOMKI 

Posingford, Wielk i Las, Stumilowy Las tam się to 
wszystko rozgrywało , ale nie tam się zaczęło. Zaczęło się 
o wiele bliżej domu: w górnej części ogrodu rósł stary 
orzech. Drzewo było wiekowe , spróchniałe w środku, 
z wielką dziurą w pniu tworzącą jakby drzwi. Doskonały 
domek dla pięciolatka. Mogłem wdrapać się do środka 
i usiąść na miękkiej , wyścielonej próchnem podłodze . 
W ścianach miałem szpary i zagłębienia pyszne na schow
k i, a wysoko w górze rozpościerał się zie lono-niebieski 
sufit z liści i nieba. To była Chatka Puchatka i moja. 
Właściwie przede wszystkim Puchatka, ale wewnątrz było 
dość miejsca dla nas obu i moglibyśmy się tu bawić 
spokojnie i wesoło . 



ZWIERZĘTA 

Wprawdzie w Decoy wolno mi było hodować królika, zaś jedyne 
wspomnienie z wakacji w Walii to moment, gdy pokazano mi węża 
zabitego przez odważnego służącego Griffitha, ale dopiero po przyjeź
dzie do Cotchford zwierzęta naprawdę pojawiły się w moim życiu 

i mam nadzieję, że nigdy ich w nim nie zabraknie. 
Zaczęliśmy od dwóch psów, foksterierów ale okazało się to 

pomyłką, choć właściwie nie wiadomo czyją. Były u nas krótko, 
niewiele dłużej niż ogrodnik, którego imieniem jednego z nich 
nazwaliśmy. Na tamtym ogrodniku także zawiedliśmy się bardzo . 
Potem już przestawiliśmy się na koty. ( ... ) 

Innym nabytkiem tamtych najwcześniejszych lat była Jessica, 
oślica , ale całkiem niepodobna do Kłapouchego, oprócz tego, że pasła 
się na łące trochę przypominającej tamtą, którą miał Kłapouchy . 

Łapanie jej i siodłanie przypadło w udziale niani, ale pomagał jej 
w tym Tasker i ja także trochę. Na pierwszą ostrożną przejażdżkę 
wybrano ścieżkę pod górę, gdzie chyba nic złego nie mogło się 
przydarzyć . Do dziś pamiętam okropny moment, kiedy Jassica za
trzymała się nagle, a potem jej nogi zaczęły się uginać. Niania złapała 
mnie błyskawicznie z jej grzbietu, a potem oboje patrzyliśmy onie
miali, jak osuwa się na ziemię, potem zaczyna się tarzać z boku na 
grzbiet wierzgając wszystkimi czterema nogami w powietrzu z dzikim 
i ogłuszającym rykiem, potem znowu tarza się z boku na bok, rycząc 
cały czas, wreszcie dźwignęła się na nogi, wstała i spokojnie czekała, 
żebym wsiadł z powrotem. Ale niania powiedziała: 

Myślę, że lepiej nie, kochanie. 
I ja także myślałem , że lepiej nie . Więc wszyscy troje wróciliśmy 

pieszo. 

W czasie późniejszych przejażdżek wiedzieliśmy już, czego można 
się spodziewać, bo to była ulubiona rozrywka Jessiki . I dlatego, jak 
tylko nogi zaczynały jej się uginać, zsiadałem natychmiast i czekałem, 
aż skończy. Wśród naszych wypraw była też cotygodniowa jazda do 
Hartfield, około mili szosą, dość stromo pod górę, potem stromo w dół 
i do drzwi pierwszego sklepu po lewej stronie od drogi. Jessiki nie 
trzeba było poganiać, a sklepikarka nie musiała nawet pytać, wie
działa, że przyjechaliśmy po karmelki dla każdego z nas za pensa. 

ZABAWKI 

Muszę teraz przedstawić moje zabawki. 
Najstarszy był Puchatek, tylko o rok 

młodszy ode mnie, mój nieodłączny to
warzysz. Tak samo było z nami jak 
w wierszu „Ja i Puchatek" . Każde dziecko 
ma swoją ukochaną zabawkę, a jedynak 
potrzebuje tego ulubieńca o wiele bar
dziej . Puchatek był mój i prawdopodobnie 
ten tulony w moich objęciach pluszowy 
miś nie różnił się wiele od niezliczonych 
misiów w objęciach innych dzieci. Od 
czasu do czasu oddawany był do czysz
czenia , od czasu do czasu przyszywano 
mu ucho, wprawiano zgubione oko albo 
naprawiano uszkodzoną łapkę. 
Kłapouchy także należał do wczesme 

otrzymanych prezentów. Może na samym 
początku nosił głowę wyżej, ale w okresie, 
kiedy powstawały książki, szyja mu już 
oklapła i zawsze odtąd wyglądał ponuro. 
Prosiaczka dostałem od sąsiadki miesz
kającej w pobliżu, jako prezent dla chłop 
czyka, którego tak często spotykała 
idącego ze swą nian ią. Ta trójka to główni 



bohaterowie obu książek, ale potrzeba 
było większej obsady, wobec tego dwa 
zwierzątka zostały wymyślone: Sowa 
i Królik . Sowa była przemądrzała od sa
mego początku i taka już pozostała . Ale 
Królik. jak mi się zdaje, początkowo był 
tylko właścicielem nory . w której 
drzwiach utknął Puchatek, ale potem, 
w następnych rozdziałach, stopniowo na
bierał coraz więcej własnego charakteru. 
Zarówno Kangurzyca, jak i Tygrys poja
wili się o wiele później , jako prezenty od 
moich rodziców, starannie dobrane nie 
tylko po to , by sprawić przyjemność ob
darowanemu, ale także ze względu na ich 
ewentualne walory literackie. 

Tak więc przedstawiały się moje za
bawki i do pewnego stopnia charaktery 
ich były już z góry przesądzone. Wydawać 
się mogło ogromnie proste i oczywiste to, 
co kiedyś powiedział mój ojciec, że wy
starczyło spojrzeć na nie, by zobaczyć, że 
Kłapouchy jest ponury, Prosiaczek tchó
rzliwy, Tygrysek rozhukany i tak dalej. 
Ale oczywiście to nie było takie proste . 
Weźcie na przykład misie . 
Rządek misiów siedzących na półce 

w sklepie , wszystkie tej samej wielkości, 
wszystkie w tej samej cenie . A przecież 
jak się różnią' Ten wygląda wesoło, tam
ten smutno, ten ma minę nadętą, a tamten 
zabawny nosek. A jeden specjalnie, o ten, 
tam dalej, ma taki przyjemny pyszczek. 
Tak, weźmiemy właśnie tego! 
Miś zajął swoje miejsce w pokoju dzie

cinnym i stopniowo nabierał życia. Za
częło się więc tam; były moje i ja się nimi 
bawiłem . A w czasie zabawy mówiłem do 
nich, potem moim głosem odpowiadały 
one, no i tak zaczynały żyć . Ale sam nie 
mogłem daleko zajechać. Potrzebna mi 
była pomoc. Wobec tego moja niania 
przyłączyła się do zabawy, ona, ja i za
bawki bawiliśmy się razem, tak że nabie
rały coraz więcej życia, coraz więcej cha-

rakteru, aż doszły do punktu, gdy inicja
tywę przejął mój ojciec. P?tem, gdy 
pierwsze opowiadania zostały JUZ napisa
ne, role się odwróciły . Puchatek w m01ch 
objęciach, Puchatek siedzący naprzeciw 
mnie przy śniadaniu okazywał się tym 
samym Puchatkiem, co wdrapywał się na 
drzewo w poszukiwaniu miodu, co utknął 
w drzwiach króliczej nory, no i w ogóle 
był „misiem o bardzo małym rozumku„ ." 

Potem zjawił się Shepard, obejrzał Pu
chatka-zabawkę. przeczytał opowiadania 
i zaczai rysować; Puchatek rozwijający 
się pod. piórem mego ojca. zaczął rozwijać 
się dalej pod piórem Sheparda. Zauwazy
cie to, jeżeli porównacie wczesnego Pu
chatka z pierwszej książki z późniejszym i 
misiami z „Chatki Puchatka" . Co spowo
dowało, że Puchatek nabrał tego swojego 
charakterystycznego Puchatkowego wy
razu? Otóż po prostu umiejscowienie oka. 
Początkowo oko było całkiem wyraźne, 
wypracowane na równym poziomie 
z czubkiem misiowego nosa. a z czasem 
przesuwa się w dół i w końcu to już ty!~~ 
kropeczka o wiele niżej , na wysokosc1 
pyszczka. Ale z tej kropeczki można wy
czytać cały charakter Puchatka. 

Chns to pht: r Mi lm.· ... Zaccarowane nUPJ~ca · ·. ll um Krystyna Ju rasL- Dąmb!-ika . War:-i1...iv..J 198:! 



ZA CO KOCHAMY KUBUSIA PUCHATKA 

Wybaczą Państwo mój ekshibicjonizm. ale muszę się na wstępie przyznać, 
że byłam dzieckiem, które śmiertelnie znudziła lektura „Chatk i Puchatka" A. 
A. Mi lne'a (bo właśnie t a książka wpadła pierwsza w moje ręce). Do powtór
nego sięgnięcia do „Chatki" i do przeczytania „Kubusia Puchatka" zachęcił 

mnie „świeżo upieczoną" studentkę kolega z roku. Zara zenie mnie 
entuzjazmem dla twórczości Milne 'a nic było proste, gdyż mój sceptycyzm 

wypłwający ze wspomnienia „pierwszego czytania" był iście Kłapouszy, 
ale podarowane ks iążki („Chatkę" i „Kubusia") przeczytałam. W ten sposób 
znalazłam si<,> w (ufam) licznym gronie dorosłych apologetów Puchatka . 
Pomysł zaadresowania inscenizacji historii Kubusia Puchatka i jego przyja

cicił do widzów dorosłych nic wydaje mi się więc wcale karkołomny. czy 
jakby ktoś mógł pomyśleć infantylny. Do prawdziwego smakowania 

humoru angielskiego trzeba „trochę" dorosnąć . 

Należy nabrać: pewnego dystansu obcego dziecku zwykle prześlizgujące -
mu się wzrokiem po partiach opisowych. by Jak najszybciej dotrzeć do dialogu 

by móc rozkoszować się urodą subte lnie ironicznego stylu Milne'a . 
Dopiero analityczne podejście do literatury, właściwe umysłom dojrzałym, 

pozwala dostrzec bogactwo typów psychologicznych naszkicowanych z lekko
ścią i humorem przez Milnc'a. 
Czyż nie wzrusza nas dobrotliwa naiwność Misia o Bardzo Małym Rozumku. 

przyjacielskiego. pełnego najlepszych intencji. kierującego się zwykle „głosem 
serca", choć czasem popełniającego drobne gafy i nic pozbawionego pewnej 
małej wady wielkiej słabości do miodu która potrafi przysłonić mu 
sprawy ważniejsze . Choć na usprawiedliwienie dla Kubusia Puchatka należy 
dodać. że miś. aczkolwiek nic bez pewnego żalu, zawsze potrafi podzielić się 
swoim „żelaznym zapasem" z potrzebującymi . 

Sympatię budzi również mały Prosiaczek. bardzo bojaź liwy i przesadnie 
skromny, trochę zdominowany przez kolegów , którzy mu niezwykle imponują, 
zwłaszcza, że bezkrytycznie wierzy w wygłaszane przez nich enuncjacje na ich 
własny temat. 
Moją ulubioną postacią z „Chatki Puchatka" jest jednak zwariowany Tygrys. 

Osobnik szalenie witalny i pełen optymizmu. przy czym bardzo bezpośredni . 

choć nIC da się ukryć czasami trochę uciążliwy dla otoczenia. a poza tym 
o wiele mniej refleksyjny niż jego przyjaciele. 
Całkowitym jego zaprzeczeniem (ale jakże często duchowo nam bliski') jest 

Kłapouchy: frustrat i skrajny pesymista o skłonnościach kasandrycznych. 
spodziewający się zawsze najgorszego od losu i podej rzewający wszystkich, 
jeśli już nie o złe intencje w stosunku do jego osoby, to przynajmniej o zupełne 
lekceważen i e. Jego niewie rze w innych dorównuje tylko niewiara w siebie 
samego. Gdybyśmy tak obezwładnieni chandrą mogli spojrzeć na siebie 
oczami Mi lne 'a, czy nic zobaczylibyśmy wówczas poczciwego Kłapouchego, 
jako naszego „starszego ja"? 

Nie dajmy się jednak zwieść pozorom. Postawy Kłapouchego n ie można 
zaliczyć do zbyt skromnych. Zestawienie własnego sceptycyzmu z naiwnością 
Puchatka, Prosiaczka lub Tygrysa daje mu poczucie zdrowego rozsądku, 

a w związku z tym pewnej, choć nie docenianej, wyższości nad kolegami. 
A przeciez c i „nic najrozsądniejs i " nieraz wpraw iają go w zakłopotanie 

gestami dobroci . 

Jednak najbardziej „zdroworozsądkową" i „zyciową" mieszkanką Lasu jest 
Mama -Kangurzyca. Zaj<,>ta wychowaniem Maleństwa nic ma czasu na zasta 
nawianie si<,> nad sobą czy wymyślanie nic istniejących problemów. Jej 
najbardziej charakterystyczne cechy to zaradność i op iekuńczość. 

W ga lerii postaci osobne miejsce zajmuje Sowa Przemądrzała. u której 
podejście naukowe do dawanych jej do rozstrzygni<,>cia problemów idzie 
w parze z kompletnym dyletanctwem i zwykłą ograniczonością. co wcale nic 
podważa jej pozycji osoby powszechnie szanowanej. swoistego „guru" Lasu. 

Jest jeszcze Królik, osobnik energiczny, o zmyśle organizatorskim. chwalący 
się licznymi znajomościami i powiązaniami rodz innymi. Królik jest typem 
działacza-przywódcy . Cóż z tego. że akcje, które organizuje. często chybiają 
celu. lub nie naj lepiej się kończą, zawsz~ jest gotowy do organizowania 
nowych. 

Ten kto nie wierzy, że można pokochać Kubusia powinicn przeczytać obie 
książki Milne'a. A jeśli to uczynił, a jeszcze nie pokochał. powinien zrobić to 
jeszcze raz ... gdy dorośnie . 

Jeś l i nic wierzą Państwo, że wielu jest młodocianych i wiekowych wielbicie li 
Puchatka, proszę spróbować wyczulić swój słuch . Miłośników książek Milne'a 
bez trudu można rozpoznać . Posługują się j<,>zykicm jego bohaterów . Takie 
zwroty jak: „małe co nieco" (na określenie jedzenia). „to jest to , co tygrysy 
lubią najbardziej" (wyraz najwyższego zachwytu lub zadowolenia) i „wszyscy 
krewni i znajomi Królika" (zartobliwe określenie kumoterstwa) na stałe 

zagościły w ich mowie. 
red . 



POŚRODKU SCHODÓW 

Pośrodku schodów mam specjalny 
Stopień, 

Na którym siadam. 
I żaden inny stopień by się 
Do tego 
Tak 
Nie nadał. 
Gdy siedzę tu, nie jestem ani 
U szczytu, ani u stóp; 
Po prostu na tym 
Stopniu siadam 
I tylko 
Tu. 

Stopień pośrodku schodów nie jest 
Na dole 
Ani w górze. 
Ten Stopień nie jest już mieszkaniem 
A jeszcze nie podwórzem. 
Tutaj od myśli zawrót głowy 
Mam, jak od jazdy w windzie: 
„To wszystko nie jest 
Wcale tutaj! 
To wszystko jest 
Gdzie indziej!" 

A. A . MILNE 
( przekład: Stanisław Barańczak) 
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