
 

               

Misselthwaite Manor, 17.08.1873 

Kochana Mamo!     

Przez ostatnie  tygodnie tyle się zmieniło! Szkoda, 

że Ciebie tu nie ma, mam Ci tyle do opowiedzenia!  

Długo nie mogłem patrzeć na twój portret… 

Byłem zły na Ciebie. Odkąd Cię zabrakło, wszystko 

stało się smutne. Nie mogłem tego znieść, myślałem 

dlaczego Cię tu nie ma? Jak mogłaś mi to 

zrobić?!Tata od tamtej pory nie chciał się mną 

zajmować, a nawet nie chciał mnie widzieć. Byłem 

dla wszystkich niemiły, rozkapryszony, a potem 

stałem się taki samotny, chory i zmęczony… Ciągle 

tylko zabiegi, lekarze i przerażająca cisza. Twój piękny 

ogród, który tak kochałaś, ojciec kazał zamknąć… Ale 

teraz wszystko się zmieniło. Gdyby nie moja kuzynka, 

o której zaraz Ci opowiem, nadal byłbym samotny, 

chory i smutny. Nazywa się Mary Lennox, być może 

znałaś jej matkę. Na początku była chuda, miała żółtą 



cerę, tak jak ja niedawno.  Okazało się, że przyjechała 

tu już zimą. Dowiedziałem się, że tu jest jakieś dwa 

lub trzy tygodnie temu. Od tego czasu zacząłem tyć i 

zdałem sobie sprawę, że wcale nie jestem chory, i że 

będę zdrowy, zawsze! Mary opowiedziała mi, że 

odkąd usłyszała o twoim ulubionym, zamkniętym od 

dziesięciu lat ogrodzie, nie mogła przestać o nim 

myśleć. W końcu pewien gil pokazał jej miejsce, gdzie 

był zakopany klucz, a potem ukrytą furtkę. 

Codziennie wchodziła tam i dbała o to, aby on odżył. 

W końcu, gdy się poznaliśmy, powiedziała mi o nim. 

Wtedy coraz bardziej pragnąłem go zobaczyć. 

Nareszcie nadeszła ta chwila. Z pomocą mojego 

nowego przyjaciela Dicka, udało mi się tam dostać. 

Dick to chłopak, który ma dwanaście lat, rudą 

czuprynę i dobre serce. Zna się na ogrodnictwie jak 

mało kto. Uwielbia zwierzęta, a zwierzęta jego. Miał 

on liska Kapitana, kawkę Sadzę i wielu innych 

zwierzęcych przyjaciół. Być może Dick jest 

zaklinaczem zwierząt? Dzięki codziennemu 

wychodzeniu na świeże powietrze nabrałem apetytu, 



a nawet wstałem z fotela! Zacząłem chodzić, a nawet 

po wielu dniach ćwiczeń mogłem biegać i raz udało 

mi się prześcignąć Mary. Gdybyś tylko mogła zobaczyć 

teraz twój ogród. Mary, ja i Dick pracujemy w nim 

codziennie i bardzo go ożywiliśmy. Tata też się 

zmienił. Gdy zobaczył mnie jak biegam i bawię się z 

Mary i Dickiem, był bardzo szczęśliwy i wzruszony. 

Myślę, że teraz już mnie kocha i będzie się mną 

zajmował. 

 Szkoda, że Ciebie tu nie ma. A może jesteś jakąś 

różą w tym ogrodzie? Jeśli tak, to pewnie wszystko 

widziałaś i jesteś dumna z tego, co robimy. Tęsknię za 

Tobą. 

                                 Twój kochany synek 

         Colin 


