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Ale tu cicho! Aż trudno uwierzyć, że nasze chłopaki
tak długo potrafią usiedzieć bez słowa. Słychać tylko
ciach, ciach, ciach. Wielkie nożyce połyskują w rękach
pani Czesławy i na stole ląduje kolorowy paw, potem
pojawiają się koguty, kwiaty, drzewa, jeźdźcy na
koniach, całe zaprzęgi…
– Też bym tak chciał – odzywa się w końcu Lolek. –
Gdzie się pani tego nauczyła?
– Od mamy – wyjaśnia z uśmiechem pani Czesława. –
Polskie gospodynie prawdopodobnie podpatrzyły
wycinanki u żydowskich sąsiadek, które ozdobami
z papieru przystrajały okna w święto Szawuot.
Na chwilę odkłada nożyce i sięga po długopis. Zapisuje coś
szybko na kawałku czerwonego papieru i podaje go Bolkowi.
– Jeśli chcecie się przekonać, w czym jeszcze można
wycinać domowe ozdoby, jedźcie na Podlasie – dodaje
tajemniczo.

Odkąd chłopakom udało się przedostać do pierwszego
rzędu gapiów oglądających procesję, Lolek nie przestaje
z wypiekami na twarzy komentować tego, co ma przed
oczami.
– O, łoś z przystrojonym kwiatami porożem! Kucyk!
Krowa z kokardkami na rogach! Ja nie mogę: szynszyle!
– Wszyscy przychodzą tu po błogosławieństwo świętego
Rocha, opiekuna zwierząt domowych – wyjaśnia stojąca
obok Lolka Nina. – Kiedyś bywało tu więcej zwierząt
potrzebnych w gospodarstwie, dziś w okolicy mieszka
ich coraz mniej. Są za to koty, psy, króliki. W tym roku
widziałam też pająki, świerszcze i pszczoły.
– A kozy? – dopytuje Bolek.
– Kozy też tu bywają, ale najsłynniejszego kozła
w okolicy zobaczycie w Zbąszyniu. Macie tu adres
i pytajcie o pana Mariana.

Furtka jest otwarta, więc Bolek i Lolek wchodzą do ogrodu.
Z daleka widzą dom z wypełnionym ludźmi tarasem. Słychać
gwar rozmów, śmiech. Zegar wiszący na ścianie wskazuje
południe.
– Siadajcie, siadajcie, przydacie się. – Pani Zosia energicznie
wyznacza chłopakom miejsca przy stole, na którym piętrzy
się góra natki. – Trzeba wyskubać tę pietruszkę.
– Do czego trzeba jej aż tyle? – dziwi się Lolek.
– Przygotujemy z niej chorut. Gandżabur nie może się
bez niego obejść – wyjaśnia pani Zosia.
– To jakieś czary? – Bolek z entuzjazmem zabiera się do
obrywania listków.
– Czary? Gandżabur to zupa – wyjaśnia pani Zosia. –
A chorut to tradycyjna przyprawa do gandżaburu.
Jej przygotowanie wymaga dużo pracy, ale to też dobry
powód, by się spotkać, prawda?
Pani Zosia z uśmiechem spogląda na wszystkich gości,
którym świetnie się rozmawia przy skubaniu pietruszki.
– Jeśli dobrze się spiszecie – dodaje – w okolicach Żywca
czeka na was nagroda. Oto adres Józka, który już nie może się
was doczekać.

Uwaga!
Pora na kolejną przygodę!
Tym razem Bolek i Lolek szukają skarbów rozsianych
po całej Polsce. Jest ich bardzo wiele, dlatego chłopakom przyda się pomoc. Przyłączysz się do wyprawy?
Czeka Cię tradycyjne malowanie chat w Zalipiu,
uczta z pyszną roladą i modrą kapustą na Śląsku
oraz najlepsza zabawa w rytm radomskiego oberka.
Natłok wrażeń? Wspólne słuchanie kaszubskich
opowieści będzie doskonałym zakończeniem dnia.
Pakuj plecak i w drogę!

Przeczytaj także:

Polska jest piękna i różnorodna.
Poznaj ją z Bolkiem i Lolkiem!

