
1

Piotruś

Andrzej Czernik



2



3



4

Pewnego jesiennego poranka Pan Maciej, który był 
gospodarzem domu, wyszedł z piwniczki, niosąc dwa 
wiadra z węglem, aby napalić w piecu, który dawno nie 
był rozpalany.
Zauważył, że za nim idzie dziwny człowiek, ubrany 
cały na czarno  i w czarnym kapeluszu na głowie. 
Przyspieszył więc  kroku i szybko wszedł do budynku. 
Człowiek na czarno ubrany, z liną na ramieniu, idąc 
wyprostowany śpiewał piosenkę:

Gdy przeczyścić komin trzeba,

Co na dachu dymem zionie.

I zasłania błękit nieba,

Wszystko wokół w czerni tonie.

Wołasz wtedy kominiarza,

Pana w czerni, czyli mnie.

Gdy zobaczę, że jest sadza,

Czyszczę komin, każdy wie.
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Ref.
Bo kominiarz to jest ktoś,

Co ma linę, szczotkę też.

I na dachu to jest gość.
Teraz o mnie wszystko wiesz.

Śpiewającego człowieka w czerni 

obserwował z okna Piotruś.

– Ale ładna piosenka – zagadnął 

Piotruś. – Pan jest śpiewakiem 

dachowym? 



6

Pan w czerni uśmiechnął się i odpowiedział:
– Nie, jestem Kominiarzem i dbam o czyste 
kominy, a także sprawdzam, czy jest czyste 
powietrze. A ty jak masz na imię?
– Ja mam na imię Piotruś. Chodzę do 
przedszkola i też chciałbym zostać 
kominiarzem. Mieć taki strój i taki  
kapelusz. Byłoby fajowo.
– Cieszę się – z uśmiechem  
na twarzy powiedział Pan Kominiarz  
– ale trzeba mi już iść, bo muszę ci 
powiedzieć, że właśnie nad miastem  
pojawił się Smog. Jest bardzo  
niebezpieczny i groźny.  
Muszę z nim walczyć.  
No to do zobaczenia. 
Pożegnał się z Piotrusiem  
i wszedł do budynku.
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Do Piotrusia przybiegł kot Mruczek.
– Słyszałeś Mruczek nowinę? – z przejęciem w głosie 
powiedział Piotruś do kotka.  
– Smok nad naszym miastem. Coś takiego!  
– Nic o tym nie wiedziałem. Trzeba będzie coś zrobić.  
Ciekawe czy miał dużą głowę? 
– Miau – odpowiedział Mruczek liżąc swoje łapki.
– Pewnie miał długi ogon? – dopytywał się Piotruś.
– Miau – dalej odpowiadał kotek.
– I jak każdy Smok miał ogień w paszczy?
– Miau.
– A pazury?
– Miau.
– A skrzydła?
– Miau.
– Widziałeś go?
– Nie, nie widziałem – odpowiedział Mruczek.
– To dlaczego mówisz ciągle „miał”.
– Bo takie jest powiedzenie kocie – miau!
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– Dobra, idziemy szukać smoka – stanowczym głosem powiedział 

Piotruś. – Pan Kominiarz powiedział, że jest gdzieś na górze.  

Dobra, zaczynamy polowanie. Ja będę rycerzem, a ty moim paziem. 

Razem uratujemy nasze miasto. Na smoka!

Piotruś zamknął okno i pobiegł do pokoju z zabawkami.

Pan Kominiarz był już na dachu 
i sprawdzał, czy są czyste 
kominy. Stał właśnie przed 
jednym z nich i spuszczał linę 
ze szczotką i ciężarkiem.
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– O, ten komin jest zapchany,  
nie mogę go przeczyścić – mówił 
do siebie Pan Kominiarz i próbował 
ponownie opuścić linę  w kominie. 
Ilekroć lina spadała, było słychać 
dziwne dźwięki i jęki.
– Muszę pójść po grubszą linę  
i większy ciężarek - powiedział 
głośno do siebie i poszedł.
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Z komina nadal dochodziły dziwne dźwięki i powoli  
zaczęło wychodzić z niego coś czarnego i stękającego. 
Pojawiła się czarna głowa ze stojącymi, szpiczastymi  
uszami i wielkimi oczami.

Gdy nietoperz się obudzi,

To postrachem jest wśród ludzi.

Wszyscy gonią nietoperza,

I nikt jemu nie dowierza, że…

Ref.
Że łagodny jak baranek,
Śpi cichutko, gdy jest ranek.
Nie używa żadnych ziół.
Śpi spokojnie głową w dół.

– No, wiecie co? odezwała się tajemnicza 

postać – żeby tak budzić nietoperza. 

Spałem sobie spokojnie w opuszczonym, 

nieczynnym kominie, jak zwykle głową  

w dół, a tu ktoś rzuca na mnie z góry  

jakiś ciężarek. 

Wzdychając, zaśpiewał bardzo smętną 

piosenkę:
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– Jak już zostałem obudzony – powiedział nietoperz – to 
chętnie bym coś przekąsił. Wyczuwam tu jakieś komary,  
a to dobra przekąska. – I pofrunął za komarami.
W hełmie na głowie, z pokrywką od patelni jako tarczą  
i z mieczem w ręku, przybiegł Piotruś.
– No, gdzie jest ten Smok. Czas na walkę dobra ze złem.  

Rycerz Piotruś, czyli 
ja, wyzywam cię 
Smoku na bitwę!  
– i zaśpiewał 
wojowniczą piosenkę:
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Będę walczył z czarnym smokiem,

Który zionie wielkim dymem.

Kiedy łypnie na mnie okiem,

To pokażę swoją siłę.

Ref.
Jestem Piotruś, rycerz dzielny,

Co obroni miasto swoje.

Gdy zagraża smok piekielny,

Stanę przed nim. Się nie boję!
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Z komina zaczął wydobywać  

się czarny dym.

– A! tu jesteś smoku! – Krzyknął 

Piotruś i rozpoczął walkę  

z kominem.

– Ale twardy ma pancerz ten smok. 

Stępiłem tylko miecz. Pójdę po nowy, 

większy. – Położył swoją tarczę na 

kominie i szybko pobiegł do swojego 

pokoju. 
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Pod komin przyfrunął Nietoperz.

– No, trochę podjadłem. Ale zaraz... 

– zdziwiony powiedział do siebie – 

Coś leży na kominie. Jakaś pokrywa.  

Jak ja wejdę do środka?

Usłyszał, że ktoś idzie, więc szybko schował  
się za kominem. 
Nadchodził gospodarz, który kaszląc mówił do siebie.
– Całe mieszkanie jest w dymie. No proszę, komin jest 
zatkany. Ktoś położył na nim pokrywkę z  patelni.
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Kiedy gospodarz zabierał pokrywkę, zza komina wyskoczył 

nietoperz. Maciej tak się przestraszył, że aż krzyknął:

– A…! – i z krzykiem zbiegł na dół. 
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– Teraz musi się udać. Mnie nie przestraszysz 
Smoku! – spojrzał na komin, z którego wydobywał 
się  czarny dym. – Zaraz zagaszę twój płomień! 

Nietoperz także się wystraszył krzyku Macieja. Usłyszał,  

że znowu ktoś nadchodzi i schował się za kominem.  

To nadchodził Piotruś, niosąc nowy, większy miecz.

Nakrył komin pokrywką i usłyszał  
jęki i krzyki dochodzące z dołu.  

Jak tylko zdejmował pokrywkę  
z komina, to krzyki i jęki ustawały. 

Przybiegł kot Mruczek, który 
zobaczył chowającego się         

nietoperza za kominem.
– Tu jest! – krzyknął do Piotrusia.  
– Tu jest!
– Gdzie? Kto? Smok? – pytał Piotruś.
– Nieetoopeerz! – krzyczał Mruczek.
– Perz? Jaki Perz?
– Nieetoopeerz! – wołał dalej kotek.
Nietoperz wyskoczył zza komina.
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– A, to ty jesteś tym smokiem? – krzyknął do niego Piotruś.
– Stawaj do walki Perzu!
I pobiegł za przestraszonym nietoperzem, który schował się  
za następnym kominem. Siedział cichutko i tak do siebie mówił:
– Ale natrętny ten rycerz z plastikowym mieczem. Co za burzliwy 
dzień, ktoś budzi mnie jakimś ciężarkiem, teraz mnie napada,  
a ja tylko sobie smacznie spałem w kominie.  
Nietoperza nikt nie lubi. – I szlochając, cichutko zaśpiewał:

Nietoperza nikt nie lubi,

Nawet jeśli ktoś coś zgubi,

To obwinia nietoperza,

I nikt jemu nie dowierza, że…

Ref.
Że łagodny jak baranek,

Śpi cichutko, gdy jest ranek.

Nie używa żadnych ziół.

Śpi spokojnie głową w dół.
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Nagle nietoperz usłyszał biegnącego w jego stronę 

Piotrusia, który krzyczał:
– Walcz, Perzu! 
Nietoperz Nocek wyskoczył zza komina  

i powiedział:
– Jestem Nietoperz, a nie Perz!

– Perz nie Perz, ale smok! – krzyczał dalej Piotruś.

– Ja nie jestem żadnym smokiem!

– Nie? – zdziwił się Piotruś.

– Nie! – stanowczo powiedział Nocek.  

Jestem nietoperz, a nie Perz.

– A Mruczek powiedział: Nie-To-Perz.  

– tłumaczył się Piotruś.

– To trzeba powiedzieć szybko: Nietoperz.

– Aha, szybko. Nietoperz – powtórzył Piotruś. – 

Faktycznie, inaczej brzmi. Więc nie jesteś smokiem?

– Nie. Jestem latającym ssakiem i to pod ochroną – 

zdecydowanie powiedział Nocek.
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– A Pan Kominiarz powiedział,  

że na górze jest straszny smok  

i zagraża naszemu miastu.  

– tłumaczył się Piotruś.

Nocek uśmiechnął się  

i powiedział:

– Pewnie chodziło mu o SMOGa. 

– No, smoka – przytaknął Piotruś.

– Nie smoka, tylko smoga – 

z literką g na końcu  

– wyjaśnił Nocek.
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– Smog, a co to takiego? – pytał 
się Piotruś.
– Smog to takie zanieczyszczone 
powietrze – tłumaczył mu 
nietoperz Nocek. 
– Powietrze takie powstaje, 
kiedy wydobywa się z kominów 
czarny dym, kiedy pali się  
w piecach węglem lub, co 
gorsze, plastikami, śmieciami. 
To jest bardzo niebezpieczne  
i bardzo szkodliwe.

– A, to o takiego smoka,  

to znaczy smoga, chodzi? – 

powiedział ze zdziwieniem 

Piotruś.
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– Właśnie – przytaknął Nocek. - I to z nim, to znaczy z tym smogiem 
trzeba walczyć. 
– No to walczmy z nim razem! – zaproponował Piotruś.
– Ale jak? – zapytał Nocek. – Trzeba znaleźć przyczynę tego smoga.
Myśleli przez chwilę w milczeniu, a potem popatrzyli na stojący obok 
nich komin, z którego wylatywał kłębiący się czarny dym.
– Aha! Już wiemy, kto karmi tego smoga i czym – oznajmił Piotruś.
– Ale jak powiedzieć to gospodarzowi? – zapytał nietoperz.
– Wiem, jak to zrobić – powiedział Piotruś, z uśmiechem na twarzy  
i przykrył komin pokrywką, czyli swoją tarczą. – Uciekajmy!
I pobiegli w stronę Pana Kominiarza. 
Na dole było słychać Pana Macieja, który kaszląc, 
wyszedł z domu mówiąc całkiem załamany:
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– Mam już tego dosyć. W domu wytrzymać nie można. Pełno dymu, 
węgiel rozsypany, jestem wykończony.
Na dachu obok komina stał Pan Kominiarz.
– To z pańskiego komina leci ten czarny dym? – zapytał gospodarza.
– Właśnie, z mojego – przytaknął Pan Maciej – Już nie wiem, co mam 
zrobić, żeby było i ciepło, i żeby nie było tego dymu wszędzie.



24

– Radzę podłączyć dom do elektrociepłowni – zaproponował Pan 

Kominiarz. – Będzie ciepło, nie będzie trzeba palić w piecu i nie 

będzie tego okropnego dymu.

– I tak zrobię – zdecydował Maciej. – Dość tego palenia w piecu, 

dźwigania wiader z węglem, uruchamiam kaloryfery.

Uśmiechając się, zdecydowanym krokiem wrócił do swojego domu. 

A na ławce przed domem siedział Piotruś, a obok niego nietoperz 

Nocek. 
– No i proszę, wygraliśmy ze smokiem – z dumą powiedział Piotruś.
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– Smogiem – poprawił go Nocek.
– Masz rację, ze smogiem. 
Obok nich na ławce przysiadł się kot Mruczek i ze smutkiem w głosie 
powiedział do nich:
– A o mnie to nikt nie pomyślał. Już nie będę spał na ciepłym piecu. 
– Nie martw się, Mruczek. Teraz będziesz wylegiwał się na ciepłym 
kaloryferze – powiedział Piotruś głaszcząc go.
Siedzieli tak na ławce i patrzyli na czyste błękitne niebo, które było 
nad ich domem i miastem.
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Dobranoc

Piotruś wyciągnął rękę, kotek łapkę  

a nietoperz skrzydełko i powiedzieli:

– RAZEM MOŻEMY ZROBIĆ WIELE!

– i zaśpiewali piosenkę:

A ponieważ już zapadał zmrok, to Piotruś 

poszedł do swojego łóżeczka, nietoperz Nocek 

do swojego komina, a kotek Mruczek położył  

się na wygodnym, ciepłym kaloryferze.

Musimy dbać o czyste powietrze,

Dla mnie, dla niego, dla ciebie.

By zdrowo biegać, latać na wietrze,

I liczyć chmury na niebie.
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