
W PODRÓŻY 

W Afryce wstawał kolejny upalny i słoneczny dzień. Pod akacjami odpoczywało stado 

słoni oraz kilka słoniątek. Należała do niego malutka Una wraz z rodzicami. Był to dzień, w 

którym zaczynała się wędrówka ssaków do nowej lokalizacji. W miejscu ich obecnego pobytu 

kończyły się ulubione przysmaki – liście oraz trawa. Pierwsze budziły się słoniątka. Nie 

dawały długo pospać swoim rodzicom – trącały ich trąbami i zaczepiały. Gdy już wszyscy 

wstali, łącznie z przywódcą stada, na początku przypominano zasady bezpiecznej podróży: 

„Wszyscy trzymamy się blisko siebie, jeżeli ktoś się źle czuje lub potrzebuje chwili 

wytchnienia – zgłasza to od razu, słoniątka nie oddalają się od swoich rodziców,…” – mówił 

Tun ( przewodnik stada). Dopiero po tym zaczynała się podróż.  

Maleństwa, aby się nie nudzić, brykały wokół siebie lub swoich rodziców, śpiewały 

lub wymyślały różne zabawy. Natomiast dorośli rozmawiali między sobą. Una bawiła się 

chwilkę z Kao i Beką w berka. W pewnym momencie zauważyła niebieskiego motylka. Una 

zafascynowała się nim do tego stopnia, że zaczęła go gonić. Po chwili dopiero zwróciła 

uwagę jak bardzo oddaliła się od stada. Straciła ich z pola widzenia. Nie wiedziała co ma 

zrobić i w którą stronę iść. Zaczęła płakać. Nagle usłyszała kroki. Gdy się obróciła, zobaczyła 

cieniutkie nogi. Spojrzała w górę. Okazało się, że podeszła do niej żyrafa. Słoniątko 

wystraszyło się i cofnęło. Żyrafa powiedziała: „Nie bój się, nazywam się Kiki. Dlaczego 

płaczesz? Jak się nazywasz?”. Una (z pewną dozą niepewności) przedstawiła się i wyjaśniła 

całą sytuację. Żyrafa powiedziała słoniątku, że najpewniej jej stado zmierza w kierunku Nilu.  

Rodzina Kiki mieszka niedaleko i im także brakuje już jedzenia. Wyruszają na poszukiwania 

pożywienia w pobliżu Nilu. Zaproponowała Unie, aby przyłączyła się do jej stada. W ten 

sposób odnajdą jej rodziców. Słoniątko ruszyło za Kiki. Żyrafa przedstawiła nową koleżankę 

rodzinie. Stado serdecznie ugościło nową towarzyszkę. Słoniątko nie chciało popełnić tego 

samego błędu, więc trzymało się blisko swoich nowych przyjaciół. Po kilku godzinach 

wkroczyli na obszar pustynny. Nie było już żadnych drzew. Gdzieniegdzie sterczały 

wyschnięte krzewy. Słońce prażyło na niezmąconym żadną chmurką niebem. Słoniątko 

wachlowało się uszami, aby sobie ulżyć – niestety nie dawało to oczekiwanych efektów. 

Skwar był nie do zniesienia. Wędrowali cały dzień. Zapadająca noc zdawała się 

błogosławieństwem. Doszli do wodopoju z kilkoma drzewami i dosyć dostatnim kawałkiem 

trawy. Postanowili tam odpocząć. Noc była przyjemnie chłodna, a niebo roziskrzone od 

migotliwych gwiazd tworzących jakby mniejsze i większe stadka. Wszyscy zmęczeni położyli 

się spać. Jedynie Una nie mogła zmrużyć oka. Cały czas myślała o swoich rodzicach – bardzo 



za nimi tęskniła. Żałowała swojej bezmyślności i braku posłuszeństwa wobec rodziców. Jej 

rozmyślenia przerwał odgłos łamiącego się patyka. Słoniątko wychyliło się zza żyrafy śpiącej 

obok i dostrzegło… Stado hien! Zaczęła trąbić, żeby obudzić swoich nowych przyjaciół. 

Hieny otoczyły ich. Żyrafy stanęły w kręgu – na brzegach samce, następnie samice, a w 

samym środku maleństwa wraz z słonikiem. Zwierzęta zaczęły kopać wrogów, gdy Ci 

próbowali ich atakować. Po pewnym czasie hieny odpuściły i dały stadzie spokój. Na całe 

szczęście nikt nie ucierpiał. Jednakże stado nie mogło zostać w tym samym miejscu. Istniało 

ryzyko powrotu niebezpieczeństwa ze zdwojoną siłą. Lecz najpierw cała rodzina Kiki 

podziękowała Unie za przestrogę i czujność. Następnie wyruszyli w dalszą podróż.  

Tym razem wędrówka była przyjemniejsza – wschodni powiew dawał nieopisaną 

ulgę. Pod jego tchnieniem piasek delikatnie osuwał się. Udało im się pokonać pustynie. 

Powoli zwierzęta zbliżały się do Nilu. Una zauważyła na horyzoncie swoje stado i szczęśliwa 

pobiegła w ich stronę. Rodzice uściskali córkę. Wszyscy byli szczęśliwi z powrotu słoniątka. 

Mama i tata Uny podziękowali żyrafom za opiekę nad ich córką. Od teraz Żyrafy i słonie żyją 

w bliskiej przyjaźni. 

 


