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EUZEBIUSZ MA KŁOPOTY 

      

                Słoń Euzebiusz wrócił z lasu bardzo, ale to bardzo brudny.  W zasadzie nie 

przypominał już zwykłego szarego słonia, lecz wielką kupę błota z przyklejonymi 

gdzieniegdzie liśćmi i patykami. Widać było tylko oczy i kawałek trąby. Ewentualnie 

przypominał też szarą Bukę z Muminków, choć nie był tak straszny jak ona. 

-Euzebiuszu, wielkie nieba, gdzieś się tak ubrudził??- zapytała zdumiona żyrafa Klara- Jak 

żyję, nie widziałam takiego brudnego zwierzaka. 

-Eeeee…. Sam nie wiem- powiedział zawstydzony Euzebiusz- Trochę się taplałem w takim 

fajnym błotku i tak jakoś wyszło…. 

-Nie mogłeś się opłukać trąbą? W końcu od tego je mają słonie- zdziwił się nosorożec 

Cezary, zwabiony na polankę okrzykami przerażenia wydawanymi przez Klarę. 

-Eeeee… no nie mogłem, bo trąba zatkała się błotem i trawą. Ratujcie przyjaciele, nie chcę 

żeby mama mnie zobaczyła w takim stanie!- Euzebiusz patrzył błagalnie na zwierzęta na 

polance.  

Zamieszanie sprowadziło jeszcze kanarka Cześka i goryla Mieczysława- najmądrzejszego z 

ich paczki. Przybiegł też tygrys Bogdan i  hipopotamka Gloria. 

-Fakt-powiedział Czesiek- Mama Słoniowa nie będzie zachwycona, jak cię zobaczy. 

-Nie będzie zachwycona??? He, he, he, he!- znając ją, to raczej da mu szlaban na wszystko do 

końca świata- zaśmiał się Cezary.  

-Co robić?-zastanawiały się na głos Klara z Glorią. 

-Może go wytrzeć trawą?- spytał kanarek Czesiek. 

-Albo poczekać, aż błoto samo odpadnie, jak wyschnie- wymyślił Bogdan. 

-Nie, nie kombinujcie- powiedział goryl Mieczysław.- Euzebiusza trzeba po prostu wykąpać! 

To najprostszy i najskuteczniejszy sposób na to błotko. 



Wzięli się zatem za napełnianie wanny wodą- na szczęście była tak duża, ze Euzebiusz się w 

niej mieścił. Polewali go i polewali wiaderkami pełnymi wody, Klara- jako najwyższa z nich- 

szorowała go szczotką z góry na dół. Błoto jednak nie chciało do końca zejść. 

-No tak- powiedział Mieczysław- nie daliśmy płynu do kąpieli- dlatego tak ciężko to idzie.- 

Czesiek, leć po ten płyn! 

Czesiek szybciutko obrócił i wlał od razu płyn do wanny. 

-Mało, lej jeszcze- powiedział Bogdan. To w końcu całkiem duży słoń. 

Czesiek lał i lał, aż wylał całą butelkę. Następnie wszystkie zwierzaki zrobiły górę piany 

wokół Euzebiusza, aż całkiem w niej zniknął. 

Raptem dmuchnął tak silny wiatr, że wszystkie zwierzęta poprzewracały się wokół wanny. 

-Wszystko z wami w porządku?- spytał dla formalności Mieczysław.- Wstawajcie i wracamy 

do szorowania Euzebiusza, bo już się ściemnia. 

-Zaraz, ale gdzie on jest???- zapytała zdumiona Gloria, patrząc w wannę z pianą.  

Wanna, owszem, była, piana także, ale Euzebiusz gdzieś zniknął! 

-To niemożliwe, musi gdzieś tam być!- Klara gorączkowo rozgarniała pianę. Cezary 

sprawdził nawet pod wanną, choć wiedział, że to głupie szukać tam słonia. 

-Zniknął…. -Zwierzęta stały bezradnie wokół wanny. Gloria już miała zacząć płakać, gdy 

Czesiek spojrzał do góry i zaczął bardzo gwałtownie gwizdać: 

-Ćwir Ćwir! Ćwir Ćwir Ćwir!-Hej ludzie! Tutaj, nad nami! 

Klara również spojrzała się w gorę i zawołała: 

-Patrzcie! Tak dużo daliśmy płynu do mycia, że Euzebiusz wszedł w jedną z ogromnych 

baniek, i poleciał do góry. 

Faktycznie, wysoko, nad ich głowami wisiał w gigantycznej bańce mydlanej Euzebiusz! 

Bańka bujała się na wietrze, a Euzebiusz wyglądał na nawet zadowolonego. 

-O nie! Co my teraz zrobimy?-zapytał gorączkowo Bogdan 

-Trzeba go ratować, zanim odleci w przestrzeń kosmiczną!- zaczęły  panikować Klara i 

Gloria. 



-Hmmm, mam pewien pomysł-powiedział Mieczysław-może Czesiek podleci do bańki i ją 

przebije swoim dziobem, a my z trawy ułożymy  Ebiemu „miękkie” lądowanie. 

Wszyscy zgodzili się na pomysł Mietka. Zaczęli się zwijać jak w ukropie, żeby jak 

najszybciej ułożyć stos trawy pod miejscem, gdzie miał wylądować Euzebiusz.  

Kiedy już to zrobili, dali sygnał, żeby Czesiek przebił bańkę, w której znajdował się 

Euzebiusz. Wszyscy patrzyli w napięciu, czy Czesiek doleci, aż tak wysoko, bowiem bańka 

była już naprawdę wysoko. Ale Czesiek był całkiem zwinny, jak na takiego małego kanarka i 

udało się. Podleciał do bańki i dziobnął ją z całych sił. Słoń spadł i… wylądował na stosie 

trawy, lekko oszołomiony, ale cały i zdrowy.  

Wszyscy wrócili do mycia Euzebiusza. Bardzo się spieszyli, bo lada moment mogła przyjść 

Mama Słoniowa. Jedynie Mieczysław robił to z anielskim spokojem. Przy tym całym 

pośpiechu, musieli uważać, by Euzebiusz znowu nie odleciał. Wreszcie słoń był czysty-

uwinęli się z tym w ostatniej chwili. 

-Euzebiuszu, ty huncwocie. Gdzie się podziewasz cały dzień?! Wracaj do domu na kolację! 

Już ciemno!-wołała Mama Słoniowa, zbliżając się do polanki. 

-Ufff… Zdążyliśmy w ostatnim momencie-westchnęli przyjaciele. 

-Dziękuję wam kochani. Nigdy wam tego nie zapomnę-powiedział Euzebiusz i pobiegł do 

domu na kolację. 

- I nigdy więcej błotnych kąpieli- zaśmiały się zwierzaki. 
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