
O pomidorowym ogródku 
 
Pomidorowy ogródek był dziwny. Zamiast sadzonek wyrastały na nim miski z zupą pomidorową. 
Wszyscy się zastanawiali, czemu tak się dzieje, ale nawet Gąsienica z Lizaków, która ogródek 
uprawiała, nie umiała odpowiedzieć. Kiedyś Dinozaur z Wędką zjadł całą zupę ze wszystkich 
misek i mieszkańcy Super Super Miasteczka myśleli, że coś się zmieni, ale następnego dnia znów 
wyrosły w ogródku miski z zupą i tak w kółko. W końcu wszyscy byli trochę zniecierpliwieni. 
Pomidory Gąsienicy z Lizaków były najlepsze na świecie. Teraz zostało już tylko kilka sadzonek, 
ale czy coś z nich będzie? – pytali siebie nawzajem mieszkańcy Super Super Miasteczka.  
Od wielu, wielu lat pomidory od Gąsienicy dostawał każdy w dniu swoich urodzin i nie tylko. 
Taka była tradycja. Zupa pomidorowa to jednak nie to samo. Wszyscy tęsknili za pomidorami,  
a inni nawet bardzo się denerwowali, że ich nie ma. Nic dziwnego, że sprawa trafiła do Potwora 
Super Super Szpieguli, bo tylko on mógł coś na to zaradzić.  
- To faktycznie dziwne, ale bardzo ciekawe – powiedział Szpiegula oglądając miski z zupą 
pomidorową. Mimo, że nie wiedział do końca, jak to zrobi, postanowił rozwikłać tę zagadkę  
i uratować ostatnie pomidorowe sadzonki za wszelką cenę. Na samym początku poszedł do 
Gąsienicy, która opowiedziała mu dokładnie o tym, jak jednego dnia sadzi pomidorki tak, jak 
zawsze: daje tyle a tyle ziemi, na tyle a tyle sadzonek, podlewa wodą z rzeki i pielęgnuje, 
wszystko tak samo, jak zawsze, ale kolejnego dnia pomidorków już nie ma.  
- Nawet nie zdążą urosnąć – dodała Gąsienica z Lizaków – Znikają, a w zamian zawsze pojawia 
się ta zupa pomidorowa w miskach.    
Sprawa była nie tylko dziwna, ale też tajemnicza.  
Jak to się dzieje i, kto za tym stoi? – zastanawiał się Szpiegula. Poszedł po radę do Tygrysa, który, 
jak wiadomo wiedział wszystko o wodzie, a odkąd dostał książkę „Wszystko o wodzie i zupie 
pomidorowej”, znał się na obydwu sprawach, jak nikt inny. Tygrys powiedział wszystko, co 
wiedział. Do zupy potrzeba wody, pomidorów i dobrego kucharza. To ostatnie przyszło mu do 
głowy, bo zupa z ogródka była naprawdę smaczna, choć i tak się już wszystkim znudziła. Słowa 
Tygrysa długo chodziły Potworowi po głowie. Kto jest w Super Super Miasteczku dobrym 
kucharzem? Dinozaur Bardzo Wielki umie przygotować całkiem smaczne dania na swoim 
palenisku w jaskini, Pani Pająkowska codziennie gotuje dla swoich 100 pajączątek, a najlepszy 
leśnik w Super Super Krainie – Zielony Gufik, przyrządza prawdziwe uczty na ognisku nieopodal 
lasu. Wielu mieszkańców dobrze gotuje. Tylko, jak sprawdzić, który z nich zabiera pomidory  
i podkłada zupę w ogródku? – ciągnął swoje przemyślenia Szpiegula. Trzeba to zrobić oczywiście 
niepostrzeżenie. Wieczorem Gąsienica z Lizaków zasadziła, jako przynętę jedną z ostatnich 
sadzonek, a Super Super Szpiegula schowany z lornetką i pożyczoną od niej latarką, obserwował 
ogródek całą noc, żeby sprawdzić, kto się pojawi. Nie dostrzegł jednak nikogo. Zaświtał ranek, 
a zamiast sadzonki znowu zakwitła zupa pomidorowa. Nadszedł czas na poważne obrady  
w gronie ekspertów. Zasiedli do nich Gąsienica z Lizaków; Tygrys, któremu zawsze chciało się 
pić wody oraz Potwór Super Super Szpiegula oczywiście.  
- Zastanówmy się, jak to wyglądało przed zupą pomidorową – zaproponował Tygrys  
– Czy w ogródku rosło coś innego oprócz pomidorów?     
- Nie, same pomidory; najpierw kilka sadzonek, a potem już całe mnóstwo. Tak dużo, że 
starczało na urodzinowe prezenty dla wszystkich mieszkańców, a nawet na inne okazje np. ślubu 
albo na powitanie nowego mieszkańca w naszym Super Super Miasteczku. – tłumaczyła 
Gąsienica z Lizaków. 



- Zastanówmy się… – powiedział znów Tygrys – Czy ktoś mówił, że pomidory mu nie smakowały 
albo, że ich nie lubi, a dostał w prezencie albo, że lubi, ale wolałby inny prezent. Krótko mówiąc, 
czy ktoś był z pomidorów niezadowolony? 
- To może być dobry trop, bo niezadowolony mógłby podmieniać pomidory na zupę, ale nikt nie 
był niezadowolony. Tak mi się wydaje. – odpowiedziała Gąsienica po chwili zastanowienia. 
Potwór Super Super Szpiegula przysłuchiwał się tej rozmowie i coś przyszło mu do głowy.  
- Gąsienico z Lizaków, czy na pewno wszyscy w miasteczku dostali na urodziny pomidorowy 
prezent? – zapytał Szpiegula. Gąsienica wzięła wielką księgę „Spis Mieszkańców Super Super 
Miasteczka” i zaczęła sprawdzać po kolei.  
- Tak, pomidory dostali na urodziny wszyscy. Nawet Zielony Gufik, który mieszka w lesie  
i Dinozaur z Wędką wraz z Dinozaurem Wielkim, chociaż mieszkają w jaskini poza granicami 
miasteczka – odetchnęła z ulgą. Potwór Super Super Szpiegula musiał ją jednak zmartwić. 
- A ktoś, kto mieszka nad Super Super Miasteczkiem i jest jego najstarszym mieszkańcem? – 
zapytał Szpiegula. 
- O nie! – zawołali razem Tygrys i Gąsienica z Lizaków – Czarodziej z Brodą do Skarpetek! Biedny 
Czarodziej!  
Po chwili przemyśleli jednak sprawę i stwierdzili, że wszystko, choć powinno być proste jest 
jeszcze bardziej zagmatwane i niż wydawało się na początku. Skoro znali już sprawcę całego 
zamieszania, postanowili to szybko wyjaśnić. Gąsienica od razu napisała do Czarodzieja z Brodą 
do Skarpetek, krótki list: 
 
Drogi Czarodzieju z Brodą do Skarpetek, 
Wiem, że czarodziejsko zamieniasz sadzonki pomidorów w zupę pomidorową i trochę jestem 
tym zaskoczona. Przepraszam, że nie wysłałam ci nigdy urodzinowego pomidora. Jeśli chciałbyś 
go mimo to spróbować, wystarczy poprosić, a chętnie wyślę. Proszę nie zamieniaj już pomidorów 
w zupę. Czasem najprościej jest zwyczajnie poprosić. Wtedy dzieje się najprawdziwsza magia. 
Burmistrzowa Super Super Miasteczka, 
Gąsienica z Lizaków 
 
To ja uprzejmie poproszę i już nie będę robił zupowych czarów. 
- odpisał jeszcze krócej Czarodziej z Brodą do Skarpetek. 
 
Gąsienica z Lizaków wysłała Czarodziejowi, nie jednego, ale wszystkie pomidory z ostatnich 
sadzonek, a on wyczarował z nich całą górę pomidorową, tak, że wszyscy mieszkańcy, którzy 
tęsknili za pomidorami, a nawet ci, którzy się ich brakiem denerwowali mogli jeść i jeść. Czasem 
wystarczy tylko poprosić. To takie proste. 


