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Dwa maleńkie wodne stworzonka przysłuchiwały się rozmowie kilku Fi-
lunów stojących nad brzegiem jeziora. Były tak małe, że ci nie zdawali 
sobie nawet sprawy z ich istnienia. Filuni dyskutowali głośno o tym, 
że wirus puchnięcia wywrócił wszystko do góry nogami. Najstarszy na-
rzekał, że dusi się w bąblu, drugi tęsknił za swoimi rodzicami, a jeszcze 
inny ubolewał nad tym, że z powodu wirusa jego hotel z podgrzewanymi 
basenami świeci pustkami. Niespokojny Filun, drepcząc w kółko, powta-
rzał, że nikomu wcześniej nie przyszło nawet do głowy, że coś tak dziw-
nego może się wydarzyć! Wirus zjawił się nagle, zaskoczył wszystkich, 
ale wygląda na to, że wcale nie zamierza sobie pójść. A co jeśli zostanie 
w Filo na zawsze? Czy nigdy już nie będzie normalnie? Małe Jotki słu-
chały z zaciekawieniem, bo pogłoski o wirusie, które spływały zarówno 
od strony Pupli, jak i Filo, zagościły na dobre w jeziorze. Gdy Filuni odeszli 
w stronę miasta, Jotki zniknęły w czeluściach jeziora. 

Jotki bardzo rzadko wychodziły z wody. Były to raczej strachliwe istotki, 
które z racji swoich niewielkich rozmiarów miały podstawy do tego, by 
bać się innych stworzeń. Były przekonane, że są najmniejsze na całym 
świecie i dlatego lepiej się nie wychylać. Jotki kochały przewidywalność, 
a nie znosiły niespodzianek. W świecie Jotków każdy dzień był perfekcyj-
nie zorganizowany i nawet mówiło się, że najlepiej mieć wszystko zapla-
nowane co do Jotki. A jednak te Jotki, które przysłuchiwały się filuńskim 
rozmowom przy brzegu, były wyjątkowo ciekawe wszystkiego, co tylko 
działo się poza wodą. Lori i Jomla mieli wielkie plany i marzenia. Wyobra-
żali sobie niemieszczące się w jeziorze przygody i dalekie podróże…

Tego samego dnia, co podsłuchana rozmowa, miał miejsce bardzo nie-
typowy wypadek. Autobus Jotków przypadkowo zmienił trasę. Sympa-
tyczne ryby, ciągnące wielką, pustą muszlę, w której zamonotowano sie-
dzenia dla Jotków, zagadały się o wirusie i skręciły nie w to glonowisko, 
co trzeba. Gdy tylko Jotki spostrzegły nieoczekiwaną zmianę, straciły 
głowę i zrobił się ogromny chaos. Część z Jotków zaczęła pływać w te 
i wewte, głośno lamentując. Dwie Jotki zaczęły wymiotować z nerwów, 
a inna wyskoczyła przez okno i ugrzązła na glonowisku. Jotek w kapeluszu 
siedział na swoim miejscu i, ściskając teczkę, głośno krzyczał, że żąda, 
aby autobus wrócił na swoją trasę. Pomogła dopiero kroplówka z melisy 
podana przez służby medyczne. Jotki nie znosiły zmian i w ogóle nie 
umiały sobie z nimi radzić. 
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Lori i Jomla wracali do domu ze szkoły rozprawiając o wstrząsającym 
zdarzeniu z autobusem. 

 – Gdybym ja był w tym autobusie, w ogóle bym się nie przejął  i spo-
kojnie siedział na swoim miejscu - mówił pewny siebie Lori.

 – Akurat! A pamiętasz, jak w szkole wpadłeś w panikę i płakałeś trzy 
przerwy, bo mama zrobiła Ci kanapkę z algą, zamiast z masłem wo-
dorostowym, tak jak zawsze? - zaśmiała się Jomla.

 – To było co innego i w ogóle byłem wtedy jeszcze mały, nie to co teraz 
- odparł zmieszany Lori. 

Tak jak zwykle pożegnali się pod domem Jomli i Lori popłynął do siebie. 
Jomla myślała już tylko o obiedzie, ale w domu czekała ją przykra nie-
spodzianka. Mama Jomli miotała się od pokoju do pokoju, przestawiając 
jakieś rzeczy. Pływała z kątą w kąt, robiąc zamieszanie. 

 – Mamo, co się dzieje?! - spytała przestraszona Jomla. 
 – Przez ryzyko wirusa zamykają szkołę! Jutro zostajecie! - zawoła zroz-

paczona mama, przemykając z pokoju do pokoju z lilią wodną w do-
niczce. 

 – Jak to? Niemożliwe! Przecież szkoła jest zawsze! I co Ty w takim razie 
robisz?

 – Sama nie wiem! Próbuję coś zorganizować dla Ciebie w domu, jakiś 
kącik do nauki, ale nie wiem jak się za to zabrać - odkrzyknęłą z góry 
mama, próbując przesunąć szafę. 

Jomli zakręciło się w głowie. Jak to nie ma szkoły? Czy nastąpił właśnie 
koniec świata?

 – A kiedy wrócimy do szkoły? - spytała Jomla.
 – Mówią, że nie wiadomo kiedy - poważnie odparła mama.

Ale kiedy będzie to nie wiadomo kiedy? Czy na przykład w przyszły wto-
rek? Co to w ogóle znaczy? Mama Jomli sama nie umiała tego dokład-
nie wytłumaczyć. “Nie wiadomo” było pewnie zapożyczeniem z języka 
Puplanów albo Filunów, u Jotków takie sformułowanie po prostu nie 
istniało. Każdy Jotek zawsze dokładnie wiedział co, jak i kiedy. Jomla za-
częła szukać w słownikach i to, co znalazła, bardzo jej się nie spodobało. 
Nie wiadomo kiedy, czyli wtedy, kiedy już ktoś będzie wiedział kiedy, ale 
na razie nie wie i nie można stwierdzić, kiedy się dowie. Przerażające. 
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Lori przeżywał tę sytuację jeszcze bardziej i czasami był naprawdę smut-
ny. Trudno było mu się przyzwyczaić do nowego określenia. Nie wiado-
mo kiedy znowu otworzą zamknięte dla spacerowiczów glonowiska, nie 
wiadomo czy po wakacjach małe Jotki wrócą do szkoły, nie wiadomo 
nawet czy będzie można jutro spotkać się z Jomlą.

Na razie plany innych Jotków tak bardzo się nie zmieniały, ale każda, 
wprowadzana ze względów bezpieczeństwa, nowa zasada powodowała 
duże poruszenie, nerwy, stres i dziwaczne sytuacje. Na przykład wte-
dy, kiedy zalecono Jotkom, żeby na wszelki wypadek nie przytulali się 
na powitanie, tylko pozdrawiali się z daleka. A Jotki uwielbiają się przytu-
lać. Niektóre Jotki tak bardzo nie mogły się przyzwyczaić do tej zmiany, 
że przytulały się tylko na sekundę, a potem odskakiwały i udawały przez 
Strażą Porządku, że nic się nie wydarzyło. Część z nich nosiło wszędzie 
ze sobą dmuchanego Jotka, żeby się chociaż do niego przytulić, kiedy 
spotkają kogoś znajomego. Byli też tacy, którzy ciągle się zapominali, 
przytulali i potem wybuchali wielkim płaczem, że mogli komuś zaszkodzić. 
Melisa w kroplówce była w ciągłym użyciu. 

Lori i Jomla spędzali bardzo dużo czasu razem, próbując wspólnie oswoić 
zmiany i nowe sytuacje. Rozmawiali o tym, jak myśleli o wielkich po-
dróżach i jak okazało, że nie trzeba było wcale nigdzie jechać, żeby do-
świadczyć czegoś zupełnie nieznanego. Z resztą wszystkim wydawało się, 
że nadeszły jakieś zupełnie nowe czasy, zdecydowanie inne niż wszystkie 
czasy wcześniejsze. Lori miał tego dość. Odkąd odwołano szkołę, było 
jeszcze więcej czasu na martwienie się życiem, na które nie ma planu. 
Wpadł na genialny pomysł, który uroczyście ogłosił swojej przyjaciółce:

 – A gdybyśmy tak zbudowali sobie Bazę Rzeczy Wiadomych? Nie będzie 
tam można mówić, że czegoś nie wiadomo, zaplanujemy cały tydzień! 

Jomli ogromnie się to spodobało. W końcu będą mieli miejsce, w któ-
rym wszystko będzie zaplanowane, nie będzie żadnych niewiadomych 
i niepewności. 

Następnego dnia zabrali się do pracy. Wybrali ustronne miejsce, w małej 
dolince między skałami. Przez cały dzień znosili tam wszystko, co mogło 
przydać się do budowy. Wymyślili nawet kilka pokoików, każdy był te-
matyczny, każdy przeznaczony do innej aktywności.
Jomla i Lori ustalili wspólnie, że będzie to baza pobytu dziennego. 
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To znaczy, że będą się w niej widywać od rana do wczesnego wieczora, 
z jedną przerwą na obiad w domu. Jeszcze jeden dodatkowy dzień spę-
dzili na dekorowaniu, tak żeby zrobiło się bardziej przytulnie, a potem 
nadszedł moment na który mali założyciele czekali z ogromną niecier-
pliwością - czas ułożyć plan. To będzie plan na każdy dzień tygodnia, 
a jednocześnie plan na sukces i błogą normalność…

Wszystko zostało fantastycznie zaplanowane. Każdy z pokoi służył do 
czegoś innego, w każdym zaplanowano inne zajęcia o konkretnych po-
rach. Przykładowo w poniedziałki najpierw dwie godziny glonoplasty-
ki, potem godzina pianetu (czyli podwodnego tańca), później godzina 
na rozmyślanie, a następnie przerwa na obiad. Po obiedzie dwie godziny 
czytania książek, później tropienie śladów i w końcu gry zespołowe. Jotki 
wciąż mogły się ze sobą spotykać, tyle że w małych grupkach, więc do 
swojej Bazy Rzeczy Wiadomych Lori i Jomla zaprosili też kilkoro swoich 
kolegów i koleżanek, każdego z nich w konkretny dzień i na konkretne 
zajęcia, tak żeby nic się nie pomieszało i żeby nie było za dużo tłumów.

Na początku wszystko szło jak z płatka, codzienna rutyna była bardzo 
kojąca. Lori i Jomla zawsze wiedzieli gdzie, z kim i co będą robić następ-
nego dnia. Inne Jotki zjawiały się o wyznaczonych porach na wyznaczo-
nych zajęciach, ponieważ tak się umówili, a u Jotków to była prawdziwa 
świętość. Jednak, jak to zwykle bywa, nawet w najbardziej zaplanowanym 
planie, przypadki znajdują dla siebie jakieś miejsce. 

W pewien wyjątkowo niefortunny wtorek, Jotki jak co tydzień przez kilka 
godzin oddawały się pasji malarskiej. Zajęcia z malowania były doskonale 
relaksujące i wyciszające. Co tydzień, na zaproszenie Jomli, do pokoju ar-
tystycznego przychodził jakiś jeziorny gość , który pozował na środku sali. 
Malowanie innych gatunków było wyzwaniem, ale jakim przyjemnym! 
Właśnie w ten piątek modelem miał być przedziwny oczonóg, o którym 
krążyły w jeziorze liczne legendy. Jomla była dumna z tego, że udało 
jej się zaprosić taką osobowość, bo żaden z obecnych na malowaniu 
uczestników nigdy go nie widział. Prawdę mówiąc Jomla też nie spotkała  
oczonoga osobiście, ale jej kuzynka obiecała poprosić znajomą żółtą rybę, 
która była przyjaciółką jego brata, by przekazał zaproszenie. Zbliżała się 
godzina rozpoczęcia zajęć z malarstwa. Lori zgodnie ze swoim zwyczajem, 
zrobił małą kontrolę sytuacji. Uczestnicy są i to nawet wszyscy. Oczonoga 
brak. Płótna są. Farby…. Gdzie są farby?!

 – Dito! Nie widzę nigdzie farb…
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 – A ja nie widzę modela - odgryzł się Dito.
 – Gdzie są farby, za które zawsze odpowiadasz?
 – No farb niestety nie zrobiłem, bo nie miałem kleju. 
 – Ale dlaczego?
 – Klej przynosiła mi zawsze Błotniarka. Nie miałem też proszku, który 

uciera z liści moczaru znajomy rak - wyjaśnił Dito.
 – I co z nimi?
 – Błotniarka powiedziała, że musi wybrać się gdzieś, ale raczej już nie 

wróci. Zniknęła, tak jak moczar, cały wyjedzony! Ani krzaczka w całym 
jeziorze.

 – I co teraz? Nie mamy ani kropli farby! Jak mają odbyć się zajęcia? - 
zmartwiła się Jomla.

 – Ale przecież i tak nie mamy modela - przypomniał Dito. 
 – Pewnie nie mógł do nas trafić - powiedziała nieprzekonana do wła-

snych słów Jomla.

Niby przypadkiem upuściła swój zestaw pędzli, tylko po to by czymś się 
zająć, przerwać ciszę i jakoś uciec od tematu oczonoga. Lori natomiast 
zzieleniał ze złości…

 – Nie wiem, co mam powiedzieć! To wszystko bez sensu, teraz ZUPEŁ-
NIE NIE WIADOMO, co robić! Nie tak się umawialiśmy. Koniec Bazy 
na dziś!

I Jotki ze spuszczonymi łebkami rozpłynęły się do swoich domów. Tak 
zakończył się wypadek pierwszy, który wytrącił Loriego z równowagi 
i przynajmniej na jedno popołudnie zepsuł atmosferę w bazie. Ale z cza-
sem te wypadki się powtarzały. Czasami mniejsze, czasami większe. Kilka 
dni po nieudanej próbie malarskiej, nagle w samym środku  wspólnego 
podwieczorka zgasło światło. To znaczy zrobiło się całkowicie ciemno. 

 – Co znowu? Co to ma znaczyć? - to mówiąc, Lori zdążył zrobić z ner-
wów trzy kółka.

 – Sprawdźmy to! - powiedziały Jotki i szybciutko wypłynęły przed bazę, 
a wtedy wszystko stało się jasne, chociaż wciąż było ciemno.

Ogromna i galaretowata ryba, swoim ciałem idealnie wypełniła przestrzeń 
w dolince tak, że przysłoniła bazę. Nie docierała już tu żadna smużka 
światła, bo ryba praktycznie leżała na bazie i otaczających ją skałkach.
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 – Halo, proszę pani! Czy może pani sobie stąd popłynąć? Zasłoniła nam 
pani światło i zrujnowała nam pani dzień! - wykrzyczał Lori do wielkiej 
ryby. 

Bardzo możliwe, że pani ryba nawet tego nie usłyszała. Jotki były maleń-
kie, więc ta rozmowa była skazana na klęskę. To tak, jakby mysz krzyczała 
coś do słonia, który przecież jest olbrzymem. W każdym razie, nawet jeśli 
usłyszała, bo tego nigdy się nie dowiemy, zupełnie się tym nie przejęła. 
Lori patrzy na rybę. Ryba ani drgnie. W bazie jest ciemno.

 – To może… pobawimy się w coś w ciemności, na przykład w berka głę-
binowego albo chowanie muszli? - zaproponowała bardzo nieśmiało 
Jomla.

Lori nie odpowiedział. Z nerwów zakopał się w piachu i tam siedział, tak 
długo, aż ryba w końcu odpłynęła i można było wrócić do podwieczorku.

Innym razem Lori i Jomla razem z Dito i Tesą zajęli się tak jak zwykle 
bieganiem wokół bazy. Trochę były to wyścigi, a trochę po prostu swo-
bodne bieganie. Zawsze robili siedemnaście kółek, a potem odpoczywali, 
unosząc się na wodzie. Byli właśnie w połowie piątego kółka, kiedy Jomla 
spostrzegła coś błyszczącego w wodorostach, więc nagle zatrzymała się 
i chciała zanurkować, żeby sprawdzić, co to jest. Pech chciał, że reszta 
była tuż za nią i wpadła na Jomlę. Dito znalazł się w środku tego całego 
zamieszania i mocno uderzył się w głowę. 

 – Ała, czemu się zatrzymałaś?! Zrobiłaś to specjalnie! - krzyknął rozża-
lony Dito.

 – Przepraszam, coś się błyszczy w glonach i chciałam zobaczyć, co to 
- tłumaczyła Jomla

 – Przecież tam nic nie ma, co to za głupia wymówka - powiedział ob-
rażony już Dito. 

Jomla popłynęła w wodorosty. Okazało się, że chowa się tam mała, błysz-
cząca krewetka, która mrugnęła do Jomli, zamachała ogonkiem i odpły-
nęła. 

 – To była krewetka, ale już sobie popłynęła - oznajmiła, wracając do 
przyjaciół.

 – Jaka krewetka, ja nic nie widziałem - powiedział Dito.
 – Ja też nie! - potwierdziła Tesa.
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 – Była, nie kłamię! 
 – Wcale nie było, nie wymyślaj! Nie chce się już z Wami ganiać, boli 

mnie głowa, wracam do domu! 

Wszyscy bardzo się zdenerwowali tą nagłą zmianą planów. Przez niepo-
trzebną kłótnię nie dokończyli biegania, a później mieli jeszcze przecież 
pograć w Szczelinopol, a teraz to też chyba się nie uda, skoro potrzeba 
do tego co najmniej trzech Jotek. Zdezorientowana zmianą Tesa pływała 
w te i wewte. W końcu fiknęła koziołka, zakrztusiła się z nerwów wodą 
i popłynęła do siebie. 

 – Co tu się wyprawia, to miała być Baza Rzeczy Wiadomych, a tutaj 
bieganie niedokończone, co teraz zrobimy?! - rozgniewał się Lori. - 
Jomla, czemu tak zrobiłaś?! Znowu przez Ciebie trzeba było zmieniać 
plany, tak jak z tym malowaniem!

 – Jak to, Ty też mi nie wierzysz? Przecież tam była krewetka! - odparła 
rozgoryczona Jomla.

I tak, od słowa do słowa, Lori i Jomla okropnie się pokłócili. A skończyło 
się już w ogóle paskudnie.

 – Jak bardziej zależy Ci na planach niż na mnie, to siedź tutaj sobie sam, 
wtedy na pewno nic niespodziewanego się nie wydarzy! - krzyknęłą 
zapłakana Jomla i popłynęła do domu. 

Lori został sam. Siedział w Bazie i próbował na nowo wymyślić ich plan 
dnia tak, żeby mógł wszystko robić w pojedynkę. “I dobrze!” - myślał 
trochę smutny, trochę zadowolony, a trochę rozgniewany.  “Teraz nikt 
mi nie będzie zmieniać planów, wszystko będzie po kolei i w porządku”. 
Przez trzy dni Lori sam robił obrazy w piasku, lepił rzeźby z jeziornego 
mułu i wyplatał z różne rzeczy z trzciny. Próbował nawet grać ze sobą 
w piłkę, co oznacza, że rzucał i łapał ją, udając, że toczy się mecz. Strasz-
nie go to zmęczyło, ale przecież nie mógł już zmienić planu. Po kilku 
takich dniach gniew minął, zostało trochę zadowolenia i pojawiało się 
coraz więcej smutku. 

Lori myślał o tym, czy nie popłynąć wyściskać jednak Jomlę i poprosić, 
żeby wróciła do bazy, ale wciąż powstrzymywał go strach, że jednak 
znów coś się może niespodziewanego wydarzyć. Myślał i myślał, aż go 
te myśli zaczęły łaskotać w głowę - „Jak to możliwe?”. Spojrzał w górę. 



Tekst i koncepcja: Anna Posłuszna, Katarzyna Witt
Ilustracje: Dawid Ryski
Redakcja: Kaja Długosz

Projekt „Coś wisi w powietrzu” zrealizowano w ramach
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Kultura w sieci”

Nad nim unosił się pokaźnych rozmiarów sum, a jego niebywale długie 
wąsy zwieszały się aż do głowy Loriego. 
“Kolejny nieproszony gość!” - pomyślał Lori, ale postanowił być uprzejmy. 

 – Przepraszam, czy mogę w czymś panu pomóc? - powiedział Lori naj-
grzeczniej jak umiał.

Sum spojrzał zdziwiony na malutkiego Jotka, którego najwidoczniej nie 
zauważył, uśmiechnął się dobrotliwie i wrócił do oglądania Bazy Rzeczy 
Wiadomych. Lori nie bardzo wiedział, czy ma teraz odpłynąć, czy czekać 
na jakąś odpowiedź. 

 – To wspaniała baza. Nie widziałem jej wcześniej. Kiedy ją wybudowa-
liście? - zapytał w końcu sum.

 – Wtedy, kiedy wszystko zaczęło się zmieniać. Chcieliśmy mieć miejsce, 
w którym wszystko wiadomo, ale nic z tego! 

Nastała cisza. 

 – Hmm, no tak, nie można wszystkiego zaplanować - odezwał się sum 
po najdłuższej chwili świata.  Ale za to macie teraz nowe, świetne 
miejsce, które nigdy by nie powstało, gdyby nie te zmiany, prawda? - 
powiedział sum, odwrócił się i wolniutko odpłynął. 

“Ten dziwny sum może mieć rację” - pomyślał Lori. “Gdyby nie te wszyst-
kie zmiany, nigdy nie wybudowaliśmy Bazy. Muszę jak najszybciej po-
wiedzieć o tym Jomli!”.

I szybko odpłynął, w samym środku zajęć z glonoplastyki.




