
Wakacje na wielkim drzewie 
 
To było tak. Zaczęły się w końcu wakacje. W Super Super Krainie wszyscy spędzali je na wielkim 
drzewie. To znaczy wszyscy oprócz Sowy Bankowej, która była zwykle bardzo zajęta sprawami 
pieniądzowymi; ale, jak się okazało nie w tym roku. Klucze do domków zawsze miał Dinozaur  
z Wędką, bo on o odpoczynku wiedział najwięcej. Sowa Bankowa powiedziała kiedyś Gąsienicy 
z Lizaków, że chciałaby wynająć domek na samej górze z balkonem, bo tam jest wiatr  
i prawdziwe wakacje. Przyszła do Dinozaura z Wędką i poprosiła właśnie o ten domek, a potem 
zagarnęła klucz. Zwykle najwyższy domek wynajmował Potwór Super Super Szpiegula. Chciał 
być wysoko i widzieć całą Super Super Krainę, żeby móc się zawsze upewnić, że nie dzieje się  
coś niedobrego. Poszedł do Sowy Bankowej i zapytał, czy mogłaby się przeprowadzić, ale ona 
nie chciała i powiedziała to niemiło. Wakacje na wielkim drzewie toczyły się normalnie, aż 
pewnej nocy była okropna burza i to z piorunami. Jeden piorun zniszczył domek na najwyższej 
gałęzi i Sowa Bankowa nie miała już, gdzie mieszkać. Nie wiedziała też, co dalej ze sobą zrobić, 
bo wszystkie domki były już zajęte. Poszła do Tygrysa, któremu zawsze chciało się pić wody  
i zapytała, czy może u niego mieszkać do końca wakacji, ale on jej nie pozwolił. Pamiętał, jak 
Sowa Bankowa kiedyś się wymądrzała, a innym razem jeszcze nie poczęstowała go wodą. Sowa 
Bankowa poszła więc do burmistrzowej Super Super Miasteczka - Gąsienicy z Lizaków, ale ta 
też jej odmówiła, bo Sowa Bankowa kiedyś mądrzyła się okropnie, a innym razem jeszcze 
wymyślała, że Gąsienica nie może być burmistrzową i najlepiej to powinna tylko uprawiać ten 
swój ogródek. Sowa Bankowa udała się jeszcze do Pana Pająkowskiego i Pani Pająkowskiej, 
Dinozaura Bardzo Wielkiego, Dinozaura z Wędką, Kotka Bartuszka i Hipopotama Małego,  
a nawet do Czarodzieja z Brodą do Skarpetek, ale wszyscy, naprawdę wszyscy byli na Sowę  
z jakiegoś powodu obrażeni i nikomu nie uśmiechało się mieszkać z nią w jednym domku.  
Na samym końcu Sowa Bankowa poszła do Potwora Super Super Szpieguli, bo już zupełnie nie 
miała, gdzie pójść. Od razu zaczęła się skarżyć na całe Super Super Miasteczko, że wszyscy myślą 
tylko o sobie i jacy oni niemili i, że nie chcą wyciągnąć pomocnej ręki ani łapy i ona to sobie 
zapamięta i już nigdy, przenigdy nie przyjedzie na wakacje na Wielkim Drzewie. Nigdy!  
Na samym końcu, dodała cichutko:  
– Potworze Super Super Szpiegulo, czy mogę zamieszkać u Ciebie?  
Szpiegula wiedział, że Sowa Bankowa zabrała jego domek i nie zważała na to, że w każde 
wakacje siedział tam ze swoją lornetką i patrolował okolicę. Nikt nie chciałby przecież, żeby 
podczas urlopu stało się coś niedobrego w Super Super Krainie, ale Sowy to nie interesowało. 
Wiedział też, że Sowa Bankowa nie miała łatwego charakteru i ze wszystkimi się kłóciła. Wcale 
nie zdziwił się, że inni nie chcieli przyjąć jej pod swój dach i, że się na nią gniewali. Zrobiło mu 
się jej jednak bardzo żal, bo stała przed nim zupełnie sama, mokra od deszczu i daleko od Super 
Super Miasteczka i swojej sowiej dziupli. 
- Będziesz mogła u mnie zamieszkać, ale tylko pod jednym warunkiem – powiedział w końcu 
Potwór Super Super Szpiegula – Musisz pójść znów do każdego domku… 
- Ale ja już byłam i przecież mówiłam, że tam nie mieszka nikt miły i tylko wszyscy cały czas na 
mnie narzekają i naprawdę nie wiem dlaczego – przerwała mu Sowa Bankowa. 
Wtedy Potwór Super Super Szpiegula postanowił, że pokaże Sowie Bankowej zeszyt skarg  
i zażaleń mieszkańców Super Super Miasteczka. Jej imię występowało w nim bardzo często: była 
niemiła dla szewca Hipopotama Małego, wyśmiała brodę Czarodzieja z Brodą do Skarpetek, 
krzyczała na dzieci Państwa Pająkowskich, obraziła Gąsienicę z Lizaków, nie poczęstowała 
Tygrysa wodą, a nawet dziobnęła lekarza Kotka Bartuszka w ogon i tak dalej i tak dalej. Lista 
była długa i im dłużej Sowa Bankowa jej słuchała, tym bardziej robiło jej głupio. Nie wiedziała, 



że mieszkańcy Super Super Miasteczka tak to wszystko przeżywali, a nawet była przekonana, że 
jest bardzo zabawna, ale jej żarty śmieszyły najwyraźniej tylko ją samą.  
- Widzisz Sowo Bankowa, że to nie są żarty. Wielu mieszkańców skarżyło się na ciebie, ale dotąd 
nie wiedziałem, co z tym wszystkim zrobić. W końcu bycie niemiłym nie jest przestępstwem i nie 
można za to ukarać. Za to można zostać samemu, jak palec, bez żadnych przyjaciół – powiedział 
poważnie Szpiegula – Dlatego teraz powinnaś pójść znów do każdego domku i przeprosić, jeśli 
powiedziałaś coś niemiłego jego mieszkańcom.  
- Masz rację Potworze Super Super Szpiegulo. Nie wyszło to wszystko najlepiej. Muszę ich 
przeprosić na bank. No to lecę! 
Sowa Bankowa przeprosiła wszystkich mieszkańców razem i każdego z osobna. Na szczęście oni 
jej wybaczyli, zwłaszcza, gdy obiecała, że odtąd będzie już miła i uprzejma i nigdy nikogo nie 
dziobnie w ogon. Super Super Szpiegula tak, jak obiecał pozwolił, by Sowa mieszkała w jego 
domku do końca wakacji. Mieszkańcy oprócz odpoczynku na Wielkim Drzewie postawili sobie 
w tym roku jeszcze jeden cel – odbudowanie domku na najwyższej gałęzi, gdzie kolejnego lata 
zamieszkali razem Potwór Super Super Szpigula i jego pomocniczka, specjalistka od 
patrolowania okolicy z lotu ptaka – Sowa Bankowa.  


