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Przygody księżniczki Renaty
i smoka Pasiboka

Dla mojej siostry Renaty za to, że była,
jest i zawsze przy mnie będzie.
Zdrowiej szybko, Siostrzyczko!!!

Przemyśl, 2017 r.
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Prolog
Renia wydawała się bardzo nieśmiała już w przedszkolu. A jednak, gdy trzeba
było bronić jakiegoś zwierzęcia albo się nim zająć, bardzo stanowczo stawiała
czoła wszelkim przeszkodom. Owszem, bała się koni, ale nigdy nie wykonywała
żadnych panicznych ruchów, które mogłyby je spłoszyć. Koty od maleńkości otaczała opieką, co dziwne, wojownicze matki nie przepędzały Renaty, a wręcz szybko
oddalały się od niej i swoich miałczących dzieci. Jestem pewna, że odchodziły
z ulgą, myśląc o chwili świętego spokoju.
W stosunku do ludzi Renia była i jest raczej płochliwa. Woli niewielką grupę
osób, z którą rysuje, bawi się lub czyta. Ulubione książki to oczywiście te o zwierzętach, którym w życiu źle oraz baśnie o dobrym, łagodnym zakończeniu.
Kiedy Renata spotykała na swojej drodze kogoś nieśmiałego, siadała obok
i rozpoczynała proces „oswajania”. Nie była gwiazdą, nie starała się stać w centrum zainteresowania, miała swoje zdanie, ale nie forsowała go krzykiem, dlatego
podczas zapisów do szkoły wybraliśmy dla Reni klasę integracyjną. Myśleliśmy,
że wśród niewielkiej ilości dzieci, do tego czasem potrzebujących opieki
rówieśników, poczuje się dobrze. Wtedy nie wiedzieliśmy, że to nasza córka będzie
potrzebowała wsparcia ze strony klasy. Podziwiam pierwszoklasistów, którzy
zauważali nieobecną koleżankę. W czasie leczenia przesyłali kartki, walentynki,
zdjęcia, wraz z nauczycielami i rodzicami organizowali akcje charytatywne, rozmawiali przez Messenger’a, przychodzili do domu pod okno, żeby złożyć życzenia.
Aby zmniejszyć poczucie samotności i izolacji, brat Reni napisał dla niej baśń.
Oczywiście, musiała być o zwierzęciu, ale nie byle jakim. W końcu gatunek ma
swoje wymagania. Spod pióra jedenastolatka wyszła więc trzyrozdziałowa opowieść o smoku, który całkiem przypadkowo poznał księżniczkę. Jako rodzice nie
mieliśmy innego wyjścia jak włączyć się w oswajanie przestrzeni szpitala. Skoro
dzieciom się udało, to może i nam...? W ten sposób powstał cykl baśni o Zwierzyńcu – przestrzeni, w której czyni się dobro, a jednocześnie przestrzeni, z której
chce się jak najprędzej odejść do swojego świata.
Działania dzieci z klasy, Artura i nasze miały pomóc w czasie leczenia Reni. Publikując spisane opowieści, mamy nadzieję, że mali (lub trochę więksi) pacjenci
oddziałów onkologicznych odnajdą w nich ścieżkę do krainy fantazji, w której
wszystko ma dobre zakończenie.
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Rozdział pierwszy
Jak księżniczka Renata poznała smoka Pasiboka.

Dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno żyła sobie księżniczka
Renata. Kochała zwierzęta i rośliny. Pewnego letniego dnia postanowiła
zasadzić słoneczniki. Gdy zjawiła się na działce, zamarła w przerażeniu:
na ziemi spał smok. Ostrożnie do niego podeszła, delikatnie uszczypnęła, a wtedy smok powiedział:
- Dlaczego mnie budzisz?!
- Ponieważ chcę tu zasadzić kwiaty.
- A ja chcę gwiazdkę z nieba – burknął smok i zasnął.
„A to niedobre zwierzę” – pomyślała Renata. Nagle wpadła na świetny pomysł. Pobiegła do zamkowej kuchni. Przyniosła z niej ciasteczka.
Pędem wróciła do smoka i podłożyła mu pod nos słodycze. Smok się
poruszył, ale nie wstał. Uparta księżniczka nęciła ciastkami gada dopóki
nie usnął się z działki. Droga była wolna. Nareszcie mogła zasadzić
rośliny!
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Rozdział drugi
Łakomstwo nie popłaca.

Smok Pasibok bardzo polubił księżniczkę Renatę, a ona smoka. Gdy
dziewczynka poszła do szkoły, Pasibok został w zamku. Potwór poczuł
się głodny, więc poszedł do spiżarni. Znalazł tam swoje ulubione ciasteczka. Wszystkie zjadł. Gdy Renia wróciła, usłyszała płacz dochodzący ze spiżarni. Zjawiła się tam czym prędzej i zobaczyła płaczącego
Pasiboka, który próbował wyjść z łapą włożoną do słoika z dżemem.
Księżniczka zawołała:
- Smoku, co ty robisz?!
- Yyy, ja wychodzę ze spiżarni.
- To wyjdź – odpowiedziała dziewczynka.
Smok próbował, ale był za gruby. Do tego bał się mocno zaprzeć, bo
słoik mógłby się stłuc i pokaleczyć jego delikatne łuski. Księżniczka
zawołała nadwornego maga. Niestety, nawet on nie umiał pomniejszyć
smoka. Potem przyszedł doktor Yanosik.
- Smoku, jak mogłeś tak dużo zjeść? – zapytał z niedowierzaniem.
Smok nic nie powiedział. Doktor kazał wnieść do pomieszczenia
bieżnię. Gad biegł, biegł i biegał aż nie schudł. A kiedy wreszcie wyszedł, był całkiem wycieńczony.
- Pasiboku, czego się dziś nauczyłeś? – zapytała księżniczka.
- Nauczyłem się, że trzeba jeść.
- Smoooku.
- No dobrze. Nauczyłem się, że łakomstwo nie popłaca – odpowiedział
smok.
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Rozdział trzeci
Smok Pasibok w szkole.

Smok Pasibok tak polubił księżniczkę Renatę, że nie chciał się z nią
rozstawać nawet na chwilę. Tęsknił, kiedy była w szkole. Któregoś dnia
postanowił odwiedzić dziewczynkę. Poleciał do szkoły, zajrzał w jedno okno, ale Reni nie było. Zajrzał w drugie. Jest! I wtedy zobaczyła go
złośliwa profesor, która akurat wpisywała jedynki dzieciom.
- „Łaaaa!!!” – wrzasnęła i zemdlała.
- „Łaaaaaa!!!” – wrzasnął przerażony smok.
- „Łaaaaaaaa!!!” – wrzasnęły dzieci.
Od oddechu smoka spalił się dziennik i firanki. Renia szybko
opanowała sytuację i wyjaśniła wszystkim, że smok jest niegroźny. Od
tamtej pory smok Pasibok czekał na Renię na podwórku przed szkołą.
W okna raczej nie zaglądał. Bał się profesorskiego krzyku.
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Gdy sięgamy pamięcią wstecz, jak tylko Renata zaczęła przemierzać metry na własnych nogach, wszędzie było jej pełno: na regałach z
książkami, w psim legowisku, w ogrodzie, na drzewach, na końskim
grzbiecie, w wodzie i w górach. Włóczyła się z nami po świecie jak
prawdziwy nomada. Były także podróże w świat książki i sztuki. Bo podróże, jakiekolwiek by nie były, rozbudzają ciekawość świata, uczą tolerancji i szacunku do innych kultur i poglądów.
W 2018 roku zaczęliśmy najważniejszą podróż w życiu całej naszej
czwórki. Bez przygotowania, bez przewodnika, bez uprzedzenia. Renatę
zaatakował guz mózgu, o znienawidzonej przez nas nazwie Medulloblastoma. Wielu z Was towarzyszy nam od pierwszych godzin diagnozy.
Część do naszej podróży po nadzieję zaprosiliśmy przy okazji szukania
dróg ratunku. Wspieracie Renatę i nas, dając poczucie, że ta podróż
znajdzie szczęśliwe zakończenie. Za to Wam wszystkim serdecznie
dziękujemy!

@reniawalczyzrakiem

okładka powstała na podstawie rysunku Małgorzaty Szumańskiej
opracowanie graficzne: Stowarzyszenie na rzecz dzieci
z chorobą nowotworową KOLIBER
www.koliber-dzieciom.pl
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