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Ada Filunka polerowała swoje łyżeczki już trzeci raz w ciągu tygodnia. Bo
co tutaj robić, skoro wszystkie place zabaw zamknięte i obwiązane taśmą,
tańce odwołane i z nikim nie można się nawet spotkać. A kolekcję łyżeczek Ada Filunka miała imponującą, ale teraz ze złością rzuciła na podłogę
jedną ze swoich ulubionych, tę z małym półksiężycem na końcu.
- A niech to! – pomyślała. - Kiedy to się wreszcie skończy?
Omijały ją wszystkie miłe sprawy, w których chciała uczestniczyć, ostatnio
nawet urodziny jej najbliższej przyjaciółki. Co prawda, trzeba powiedzieć,
że część z nich została po prostu odwołana, w tym jej ulubiona Wielka
Filuńska Wystawa Zastawy Stołowej i Sztućców. Podobno z tego powodu za rok miała odbyć się Jeszcze Większa Filuńska Wystawa Zastawy
Stołowej i Sztućców, powiększona o specjalnie zagraniczne widelce, ale
kto już by tam komukolwiek wierzył, za rok wszystko mogło się zmienić.
W dodatku Ada Filunka utknęła w dosyć wyjątkowym domu. Tak się złożyło, że całkiem niedawno zamieszkała z babcią. W potężnej kamienicy
było kilkanaście małych mieszkanek, w których mieszkali sami starsi Filuni
oraz kilka pokoi, które zajmowali Filuni specjalnie zatrudnieni do pomocy
tym, którzy jej potrzebowali. Kamienica miała cztery skrzydła, a pośrodku,
na otwartym dziedzińcu Filuni urządzili sobie bardzo przyjemny ogród,
gdzie w ciągu dnia grywali w ranastkę, popijali wywary z liści bzu, a wieczorami miło wspominali dawne czasy. Mieli nawet stół do gry w trytki
i specjalny wybieg dla czworonożnych Filotek. Na ten dom wszyscy w Filo
mówili “Gniazdo”.
Na początku epidemii mieszkańcy Gniazda uradzili, że w ogóle nie będą
z niego wychodzić, ponieważ w ich wieku zarażenie się wirusem puchnięcia mogłoby przynieść niewesołe skutki. Ada rozumiała to doskonale.
W całym mieście Filo i w wielu domkach chowali się przestraszeni Filuni.
Sprawa dotyczyła w końcu wszystkich...
Z czasem jednak trzymanie się zasad trochę znudziło się Filunom. Ada
obserwowała ulicę i miejski plac z okna swojego mieszkanka. Od rana
naliczyła 268 Filunów krzątających się we wszystkie strony. Najbardziej
jednak zaskoczył ją widok biegających po placu i śmiejących się głośno
małych Filunek. Tak, znała te Filunki i właśnie w tym momencie pomyślała, że jej kamienica jest jedyną w całym Filo, która cały czas wypełniona
jest Filunami nie ruszającymi się z niej na krok.
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Oczywiście wcale tak nie było, ale Ada nie potrafiła wyrzucić tej myśli
z głowy.
Mimo, że w Gnieździe żyło się całkiem miło, Ada coraz częściej marzyła,
żeby pobiec do przystani, powspinać się po skałkach albo chociaż porozmawiać ze swoimi koleżankami. Czasami przyjaciółki Ady przychodziły
pod jej okno, ale rozmowy te bywały trudne, ponieważ dołączyć do nich
chciały sąsiadki i sąsiedzi, równie mocno spragnieni nowego towarzystwa.
– Kupię sobie nowa hulajnogę! - wykrzyczała ostatnio podekscytowana
Pia do wychylonej przez okno Ady.
– Kto złamał nogę? - zainteresowała się nie najlepiej słysząca sąsiadka.
– Nikt, Pia kupi sobie nową hulajnogę! - odkrzyknęła Ada.
– Nową lewą nogę? - huknął sąsiad z góry, zwieszając taką długą brodę,
że aż połaskotała Adę w czubek głowy.
– Hulajnogę! - odkrzyknęła gromko Pia.
– A co to za krzyki, chciałbym się spokojnie zdrzemnąć. - wtrąciła obrażona Pani Lea.
– A pokaż tę hulajnogę! - zawołali ciekawscy mieszkańcy z pierwszego
piętra.
– Jeszcze jej nie kupiłam, dopiero ją wybieram. - tłumaczyła Pia.
– Nic z tego nie rozumiem, opowiedz wszystko od początku! - wrzasnął
brodaty sąsiad.
I tak w kółko, można było od tego stracić głowę. Mimo wszystko Ada
bardzo lubiła zarówno swoją babcię, jak i wszystkich sąsiadów i wiedziała, że nie opuszcza domu dla ich bezpieczeństwa. Dotychczas nie
wydarzyło się nic, co mogłoby skłonić Adę do złamania danego babci
słowa, że nie będzie wychodzić poza Gniazdo. Aż do zeszłego czwartku.
W czwartek Ada dostała list od swoich dziewczyn, w którym podekscytowane opisywały, że doroczna parada Pływatów jednak się odbędzie.
Było to wspaniałe święto Filunów, do którego wszyscy przygotowywali
się cały rok, budując cudaczne tratwy, które potem spuszczali na taflę
jeziora, tworząc wyjątkową paradę niezwykłości. Czego tam nie było!
Tratwy zrobione tylko z kokosów, wyplecione z ciemnego bluszczu, albo
szklane - w ostrym słońcu ledwo widoczne. Co roku Ada Filunka wraz
z przyjaciółkami urządzały sobie wspaniały piknik na skałkach, obserwując widowisko. Zwycięską łódkę wybierało ośmiu niezależnych sędziów.
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Dziewczyny także wybierały najpiękniejszą według nich tratwę, a potem zakładały się o łyżeczkę, która z nich wygra ogólnofiloński konkurs.
Wszystkie koleżanki Ady kolekcjonowały łyżeczki. Zrobiły się one bardzo
modne do kolekcjonowania, kiedy szaleństwo zbierania doniczek już trochę osłabło.
W tym roku Ada i jej koleżanki miały po raz pierwszy zaprezentować własną tratwę. Gdyby to wszystko było odwołane, Adzie nie byłoby tak żal,
ale wiedziała doskonale, że Pia, Ida i Ema tworzą wspaniałą konstrukcję.
Wymyślały ją wspólnie co najmniej od poprzednich Pływatów. Można
powiedzieć, że Filunki spędziły setki godzin na rozmowach i rysowaniu kolejnych projektów. To miała być tratwa jak ze snów, jedyna taka
na świecie, cała wypleciona z małych, srebrnych drucików, które zbierały
już zeszłego lata.
Ada oddałaby wszystkie swoje łyżeczki, żeby przepłynąć się po jeziorze
przed wiwatującym tłumem Filunów. Była jednak w domu z babcią,
która, choć nie ruszała się z Gniazda, czasami wydawała się przebywać
na innej planecie... Ada bardzo ją kochała. Nikt nigdy nie przytulał Ady
tak mocno jak babcia! Ada nie mogła jednak zrozumieć tego, że staruszka
spędza całe dnie w domu, będąc zupełnie spokojną. Babcia zachowywała
się, jakby nie było w tym nic nadzwyczajnego. Tymczasem Adą targały
emocje, dni trwały całą wieczność, a pokój wydawał się być klatką. W głowie ciągle brzęczała myśl o tym, że tratwa budowana jest bez niej! Ada
myślała sobie, że nic gorszego nie może się już wydarzyć.
– Babciu, czy jutro mogłabym wyjść? Może akurat nie będzie już tego
wirusa? - zapytała.
– Na dwoje babka wróżyła - powiedziała babcia, mieszając gotującą się
zupę. Ada nie miała pojęcia jaka babka i dlaczego miałaby wróżyć, ale
postanowiła się nie poddawać,
– A za trzy dni? Muszę zrobić coś bardzo ważnego!
– Gorzkie lekarstwo słodko leczy. Czego nie można zmienić, to trzeba
polubić.
– Babciu nie wiem, co ty mówisz. Tylko raz, proszę, jeden dzień!
– Licho nie śpi! Przyjdzie czas, przyjdzie i rada...
– Przecież nie mogę zostać tu zawsze, mogę się udusić! - podniosła z wyczuwalną pretensją głos Ada i zniknęła we własnym pokoju. Babcia
wymamrotała tylko pod nosem - Jajko mądrzejsze chce być od kury.
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Ada w złości i poczuciu niezrozumienia leżała zawinięta w trzy kołdry
i myślała o tym, jakie są szanse na to, że babcia zmieni zdanie. Pogodziła się już z tym, że nie przyłączy się do budowy tratwy. Chciała jednak
za wszelką cenę nagiąć zasady i wziąć udział w Paradzie Pływatów. Plan
nie był wcale tak skomplikowany. Obchody rozpoczynały się w południe,
czyli dokładnie wtedy, kiedy babcia udawała się na drzemkę. Wystarczyło
udawać obrażoną i siedzieć w pokoju, potem, tuż przed drzemką babci,
zamknąć drzwi od środka i wymknąć się przez okno z twierdzy nudy.
Oczywiście trzeba to zrobić bezszelestnie i nie dać zauważyć się sąsiadom, którzy potrafią stać w oknie godzinami!
Trzy dni później plan został wcielony w życie. Ada była bardzo zaskoczona
jak łatwo to wszystko poszło! Nawet nie czekała, aż babcia porządnie
zaśnie. Sprytnie zeszła na dół, zsuwając się szybko po rynnie. Żadnych
sąsiadów, żadnych świadków. Udało się! Biegła nad jezioro ile sił w nogach, a strach dodawał jej prędkości. Bała się, że jeszcze ją w tym filuńskim święcie coś ważnego ominie!
Po przybyciu na brzeg, Ada nerwowo rozejrzała się na wszystkie strony.
Szukała swoich przyjaciółek i wypatrywała pięknej tratwy, dzieła życia,
którą co prawda po raz ostatni widziała na kartce papieru, ale wierzyła,
że Filunkom na pewno udało się ją zbudować. Tymczasem to co zobaczyła na miejscu, wprowadziło ją w zakłopotanie...
Pływaty zostały urządzone na zupełnie nowych i dziwnych zasadach.
Na okolicznych skałkach nie można już było swobodnie piknikować, nie
było wiwatujących tłumów, a na brzegu namalowano specjalne kwadraty, w których mogło stać tylko po jednym Filunie. Kilku z nich rzeczywiście zajęło swoje kwadraty i stało trochę smętnie, nie wiedząc co ze
sobą zrobić. Uczestnicy konkursu ustawili się w bardzo długiej kolejce ze
swoimi tratwami, jedni pięć metrów od drugich, czekając na swoją kolej
na zejście na wodę.
Zgromadzeni nad jeziorem Filuni spoglądali na siebie z niepokojem
w oczach. Coś wisiało w powietrzu. I nie chodziło nawet o wirusa, ale
o gęstą i nieprzyjemną atmosferę. Ada wędrowała wzdłuż długiej kolejki
Filunów, wypatrując znajomej gromadki z ich tratwą. Nikogo nie znalazła, za to, odwracając głowę we wszystkie strony, przypadkiem wpadła
na jednego Filuna. Poczuła się trochę nieswojo. Zaczęła się zastanawiać,
dlaczego tak bardzo chciała tu przyjść.
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Pojawiła się w jej głowie myśl, że takie Pływaty są bez sensu.
Co to za zabawa - myślała - skoro nikt tu nie biega i nie krzyczy wesoło?
Poczuła, że robi jej się trochę głupio. Tak bardzo czekała na ten dzień!
A teraz? Stała, nie za bardzo wiedząc, co ze sobą zrobić. Ani skałek, ani
koleżanek, ani pysznych smakołyków sprzedawanych w małych budkach.
Nagle olśnienie! I to dosłownie, bo Ada dostrzegła na brzegu migoczącą
srebrzyście tratwę, a na niej cztery postacie zajęte rozplątywaniem lin.
Ucieszona, że znalazła swoją drużynę i przestraszona, że odpłyną bez
niej, rozpędziła się w stronę skalistego brzegu i hop! Z rozpędu wskoczyła
na już odpływającą tratwę.
Skacząc wyobrażała sobie, jak wspaniale wyglądać będzie ten brawurowy sus dla oglądających paradę Filunów. Niestety! Lądując, potknęła się
o liny i padła plackiem na tratwie wśród zaskoczonych załogantów. Co
gorsza, zamiast braw usłyszała z brzegu pojedyncze śmieszki!
– A coś Ty za jedna? - padło pytanie zadane po filuńsku, ale z obcym
akcentem.
Ada podniosła głowę. Wszystko skomplikowało się filuńskokrotnie! To
nie była ani jej tratwa, ani jej koleżanki. To nie były nawet Filunki. Ada
znalazła się na tratwie z czterema Puplankami.
– Przepraszam, pomyliłam się! Myślałam, że to tratwa mojej drużyny! zawołała zrozpaczona.
– Ach, te Filunki! Co za gapy! Wskoczyłaś tutaj i co my mamy teraz
z Tobą zrobić! Pokaz już się zaczął, za nami płyną inne tratwy, nie
możemy wrócić. I czemu nie masz na głowie bąbla?! - zapytała rozzłoszczona Puplanka.
– Jakiego bąbla?
– No takiego! - odpowiedziała Puplanka, podnosząc przeźroczysty bąbel
i wkładając go sobie na głowę. Ada nigdy w życiu nie widziała czegoś
takiego.
– Świetny pomysł, szkoda tylko, że go same ich nie nosicie. - burknęła
Ada. Puplanki popatrzyły po sobie trochę zmieszane.
– Nie wiedziałyśmy, że ktoś nam wskoczy na tratwę! - odrzekła jednak
z nich po dłuższej chwili, ale czemu nie nosiły bąbli na tratwie - nie
wyjaśniły.
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Co za katastrofa! Ada usiadła na brzegu tratwy i rozpłakała się. Puplanki patrzyły na nią współczująco, a jedna z nich pogłaskała ją z daleka
po plecach miotłą, co miało być miłym gestem wsparcia w czasach, kiedy
trzeba zachować odpowiednią odległość. Adzie jednak wcale nie zrobiło
się milej.
– Oszukałam moją babcię i wszystkich mieszkańców Gniazda! - zawołała
przez łzy - Chciałam dostać się na tę głupią paradę i wszystko poszło
nie tak! Nie wiem co robić. Nie mogę wrócić do domu. A co jeśli jutro
spuchnę i zarażę babcię?
Puplanka, która mówiła po filuńsku przetłumaczyła słowa Ady pozostałym, po czym wszystkie cztery zaczęły się naradzać.
– Dziewczyno, przestań się już mazać! Jak tylko skończy się parada,
płyniemy do siebie. Nie możemy zabrać Cię do Pupli, bo miasto jest
zamknięte dla przyjezdnych. Ale możesz zostać na tratwie. Odstawisz
nas, a potem popływasz sobie sama. Odczekasz trochę, żeby mieć
pewność, że nie zaczniesz puchnąć! My tak robimy w Pupli i nazywamy to gwarantą. Nie spotykamy się wtedy z innymi przez kilkanaście
dni - powiedziała w końcu jedna z czterech Puplanek.
– Ale jak to? Mam pływać sama dzień i noc?
– Skoro tak bardzo lubisz tratwy, to chyba wytrzymasz? Damy Ci też
kilka puplańskich bąbli, dla ciebie i babci, żebyście czuły się bezpieczniejsze.
Zamiast parady tratw, parada nieszczęśliwych wypadków! I pomyśleć,
że gdyby tylko Ada nie wykonała tego skoku, mogłaby wrócić do domu
i może nawet nikt by się nie dowiedział o złamanej obietnicy. A teraz
siedzi na tratwie sama na środku jeziora. Właśnie pożegnała Puplanki i zaczęła dryfować na wodzie bez celu. Była zła i przygnębiona, ale wiedziała,
że tylko tak może naprawić sytuację. Zawiodła babcię. Tyle lat marzyła
o pływaniu tratwą, a teraz miała na niej spędzić wiele dni w samotności.
Wytrzyma, zrobi to dla babci i sąsiadów!
– Panienko! Proszę się obudzić! Co panienka tutaj robi sama na środku
jeziora? - zawołał nieznajomy głos. Ada przetarła oczy i zaspana ujrzała
dwóch Strażników Wodnych w pontonie.
– Proszę zostawić mnie w spokoju! - odpowiedziała nadąsana. - Robię
sobie gwarantę!
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– A na czym ta gwaranta polega? - zapytał zdziwiony Strażnik.
– Nie mogę wrócić do domu, bo boję się, że zarażę babcię i innych
mieszkańców domu!
– To bardzo ciekawa postawa! A czy możemy Panience jakoś pomóc?
– Powiedzcie babci, że żyje i nie uciekłam, że ją kocham i zobaczymy
się kiedy uznam, że ani ja nie jestem już dla niej zagrożeniem, ani ona
dla mnie!
I strażnicy odpłynęli, a wieść o dzielnej Filunce z jeziora rozeszła się
po całym Filo. Niektórzy nie rozumieli, dlaczego Ada dryfuje na wodzie, inni podziwiali ją i ogłaszali bohaterką. Po jakimś czasie Ada nie
mogła już narzekać na brak towarzystwa, ponieważ każdego dnia ktoś
podpływał, by zadać jej kilka pytań. O łódkę było w Filo bardzo trudno.
Jedyna porządna łódź, jaką posiadali Filuni używana była tylko w pilnych
sprawach, dlatego korzystano z przedziwnych, własnoręcznie zrobionych
konstrukcji.
– Jesteśmy świadkiem przełomowego wydarzenia - za mną, na tratwie
pływa samotnie Ada Filunka, bohaterka, która, nie zważając na wszystko, postanowiła uratować życie i zdrowie mieszkańców Gniazda. dyktował reporter swojemu asystentowi, siedząc okrakiem na wielkiej
butli.
– Halo, nie jestem żadną bohaterką! - zawołała zaspana Ada, którą obudził błyskający flesz aparatu. - Sama się tak urządziłam, to teraz tutaj
siedzę!
– Co za skromność! Co za osobowość! Co za styl! - zachwycała się inna
dziennikarka. - Ada, powiedz nam, co masz na sobie, kto zaprojektował
Twój strój?!
– Co za głupoty. - mruknęła Ada i zabrała się do przygotowywania śniadania. Zarówno babcia Ady, jak i inni mieszkańcy Gniazda wysyłali jej
masę smakołyków, ciekawych książek, a nawet specjalny namiot, chroniący od słońca i wiatru, który rozłożyła sobie na tratwie. Wszystkie
te rzeczy trafiały do niej przez pomocnych Filunów, którzy odbierali
pakunki z Gniazda i podpływali z nimi do tratwy Ady.
Na szczęście pogoda była wyśmienita i gwaranta na tratwie minęła szybciej, niż Ada się spodziewała. Zaplanowany dzień zejścia na ląd przyjęła
z wielką ulgą i zerwała się o wschodzie słońca.
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Kiedy tylko tratwa przybiła w końcu do brzegu, Ada wsadziła sobie na głowę jeden z bąbli od Puplanek i pobiegła jak najszybciej do Gniazda. O tak
wczesnej godzinie całe Filo jeszcze spało. Bardzo cieszyła się, że zobaczy
w końcu babcię i swoich sąsiadów, ale jeszcze bardziej z tego, że będzie
mogła podarować im bąble od Puplanek. Dzięki nim w końcu będzie
można wychodzić z Gniazda bez strachu i nerwów!
Tęsknota za babcią zwyciężyła z obawą przed reakcją na jej ucieczkę i całe
to zamieszanie. Rozpromieniona Ada wpadła rozpędzona na dziedziniec
Gniazda. Spotkała tam wszystkich mieszkańców, którzy witali ją i wznosili
okrzyki radości. Jedni dziękowali Adzie, drudzy z zachwytem przyglądali
się bąblom, a jeszcze inni koniecznie chcieli pochwalić się tym, co wysłali na tratwę. W wesołym hałasie, jedni mówili przez drugich, a Ada
tylko rozglądała się na wszystkie strony. W końcu czmychnęła na górę,
bo najbardziej na świecie tęskniła za kimś, kto nie pojawił się w ogrodzie.
Pobiegła prosto do sypialni babci i tak jak wskoczyła na tratwę, tym razem
wskoczyła na łóżko.
Ale co to?! Drobna babcia rozrosła się do jakiś wielkich rozmiarów!
– O nie! - zawołała Ada - Babciu kochana, ty spuchłaś! Cała moja gwaranta na nic!
Spod kołdry doszedł ją jednak cichutki chichot.
– Śmiech to zdrowie, moja kochana! - powiedziała babcia, wyjmując spod kołdry masę poduszek, którymi obłożyła się na powitanie
wnuczki. - Tak się cieszę, że jesteś już w końcu ze mną!
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