
Sekretne fragmenty
Kronik Sanoczan

W kraju Ma

nasz dom rodyinnz

Tom 42
Wyspa Sanoko

w rajskim ogrodyie

prawdyiwa historia piratow

pamietna burya 



Wyspa Sanoko
Dzień żeglugi: 291

Temperatura powietrza: 21°C

(…)

Otworzyłem oczy i ujrzałem… małe dzieci… mnóstwo małych dzieci.

(…) Wszystkie bez wyjątku były nagie i najwyraźniej w ogóle ich to

nie krępowało. Zobaczyłem wśród nich i chłopców, i dziewczynki.

Wszystkie maluchy miały oczy w różnych kolorach, w tym też takich,

których jeszcze nigdy w swoim życiu nie widziałem, na przykład

mieszanka czerni i różu lub złotego z niebieskim! Dzieci były w

różnym przedziale wiekowym, od raczkujących bobasów po dzieci

mające mniej więcej dwanaście lat.

(…)
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(…)

Gdy jeden z maluchów usłyszał, jak burczy mi w

brzuchu, zaśmiał się i podał mi coś, co kształtem

przypominało cukierka lub drażetkę, po czym pokazał

mi ruchem ręki, żebym włożył to sobie do buzi. Nie

chciałem go obrazić, więc to zrobiłem. Okazało się, że

jeszcze nigdy w życiu nie jadłem niczego równie

pysznego jak ta drażetka. Hmm... Jak można opisać

ten smak? To mieszanka czekolady, truskawki, banana

i mleka. Niesamowity smak. Takie małe cudo, a od

razu poczułem się po nim syty i pełen sił!

Maluch chyba zauważył, że mi posmakowało, bo

zaoferował mi kolejną porcję, którą z ogromną

rozkoszą przeżułem.

(…)

Zobaczyłem stworzenie w kształcie ryby, które

poruszało się na dwóch kurzych nogach, jak u pisklaka.

Sanoczanie rzucali mu kępki trawy, a ono je pożerało.

Zwierzątko po przeżuciu pożywienia zaczęło robić

kupki wyglądające dokładnie tak samo, jak cukierek,

którym poczęstował mnie Sanoczanin. Wszystkie dzieci

zaczęły zbierać te kupki i zapychać sobie nimi buzie, a

mi zrobiło się trochę niedobrze…

(…)
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Ciekawym zwyczajem jest to, że jak Sanoczanie się pokłócą, to

patrzą sobie głęboko w oczy. Robią to tak długo, aż jeden z nich

skapituluje i się podda. Po tym zazwyczaj następuje pojednanie.

Jeżeli Sanoczanin chce z kimś wyrównać porachunki lub go

sprowokować, to wkłada sobie palec do ucha. Oznacza to: „Jestem

gotowy do kłótni!”. Natomiast jeśli ktoś chce pokazać, że pragnie

się z kimś zaprzyjaźnić, wkłada sobie palec do nosa.

(…)

Zauważyłem, że wśród Sanoczan nie ma takiego typowego podziału

ze względu na płeć, czyli na chłopców i dziewczynki, tak jak jest to

w naszej części świata. U nas dziewczynki chętnie noszą różowe

sukienki, mają długie włosy, są grzeczne i czyste oraz się nie biją.

Na Sanoko jest całkiem inaczej. Dziewczynki tutaj pluły, krzyczały,

chodziły usmarowane błotem i wkładały sobie palec do ucha równie

często jak chłopcy.

(…)
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(…)

Moją uwagę przykuło także to, że na

Sanoko wiele roślin posiada liście, które

są żyjącymi stworzeniami. Po pewnym

czasie, gdy osiągną one dojrzałość,

odpadają od rośliny i rozpoczynają

samodzielne życie na wyspie. Na

początku rozwijają się jak normalne

rośliny. Na ich gałązkach wyrastają

pączki, z których po jakimś czasie

wykształcają się liście. Później przyjmują

one formę jakiegoś niezwykłego

stworzenia: ptaka z pyszczkiem myszy,

psa lub kota, małego smoka wielkości

ważki, ćmy z tułowiem baranka bądź

małego rekina z nogami i ogonem konia. 

Sanoczanie są zadowoleni z tego, jacy są. Całą swoją uwagę

poświęcają sobie i swojemu głosowi w brzuchu. W ogóle nie

interesuje ich, co ktoś powiedział czy zrobił. Najważniejsze dla nich

jest to, co mówił ich głos w brzuchu.

Zauważyłem też, że wśród Sanoczan nie ma zazdrości,

porównywania się z innymi czy plotkowania. Nie są oni też dla siebie

złośliwi i nie dokuczają sobie nawzajem, na przykład mówiąc, że ktoś

ma długi nos, odstające uszy albo żółte zęby.
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W ten sposób stworzenia te wiszą i „dojrzewają” na gałęziach

roślin, a następnie odpadają od nich, tak samo jak dojrzałe liście

spadają z drzew. W zależności od tego, czy są to stworzenia

latające, pełzające czy biegające, rozpraszają się po całej wyspie i

żyją w wodzie, na lądzie lub w powietrzu. Stworzenia z pączków

roślin żyją dość krótko, bo tylko około miesiąca. Następnie

zamieniają się w rośliny, na których znów wyrastają nowe pączki.

(…)
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(…)

Ponadto natknąłem się na roślinę

potrafiącą naśladować uczucia

Sanoczanów. Czasem płacze i wydaje przy

tym głośne odgłosy szlochu, a niekiedy się

śmieje. Wystarczy znaleźć się w jej

pobliżu. Nawet nie trzeba mówić o swoich

uczuciach lub ich okazywać. Ona od razu

wyczuwa nastrój.

(…)

Usiadłem i zacząłem opowiadać im historie!

Wydaje mi się, że oni nawet nie rozumieli,

co do nich mówię, ale wszyscy siedzieli

wokół mnie z czerwonymi z podniecenia

policzkami, poszturchiwali się nawzajem,

aby było cicho i każdy mógł usłyszeć moje

historie. Tak, Sanoczanie uwielbiają

historie… nawet jeżeli nie rozumieją, co się

do nich mówi.

(…)
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