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Dla mojego męża Aleda i naszych dzieci: 
Hedda, Gwenno i Guta.

Miłość i wyobraźnia to wszystko,  
czego Wam potrzeba.
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RozdZ¡ał RozdZ¡ał 

Oto wszystko, co ma dziadek Marty’ego:

– 1 para okularów (za złamanym zausznikiem);
– 7 zębów;
– 1 kawalerka wynajęta nad pubem „Pod Kotwicą”;
– 1 zepsuty silnik zaburtowy;
– 457 torebek z herbatą;
– 1 opakowanie mleka w proszku;
– mnóstwo czasu;
– 1 działka rekreacyjna z szopą (i ogromną mapą świata 

przybitą do ściany w środku);
– 1 skrzypiące składane krzesło (które próbuje połknąć 

człowieka w całości, jeśli krzywo się na nim usiądzie);
– bardzo błyszczące niebieskie oczy;
– 1 stary filcowy kapelusz;
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jednak od urodzenia Marty’ego zdawał się kurczyć coraz 
bardziej. Nie dosłownie, w magicznym sensie, ale zdecy-
dowanie wydawał się chłopcu coraz mniejszy.

Marty nie pamiętał, aby kiedykolwiek bawił się w sa-
lonie. To pomieszczenie od początku było po brzegi wy-
pełnione rzeczami. Pamiętał natomiast, że gdy był mały, 
a tata jeszcze z nimi mieszkał, zakradał się do sypialni 
rodziców i wślizgiwał do ich łóżka w środku nocy, żeby 
się do nich przytulić. Teraz jednak głównej sypialni nie 
można było nawet otworzyć, bo sterty przedmiotów blo-
kowały drzwi.

Przedpokój też stopniowo wypełnił się rzeczami po 
obu stronach, aż pozostała zaledwie wąska ścieżka wiodą-
ca z kuchni do sypialni chłopca. Z kolei w kuchni można 
się było dostać tylko do jednej szafki oraz do zlewu, któ-
ry i tak był wiecznie pełen naczyń. Mama sypiała teraz 
w fotelu wypoczynkowym przy tylnych drzwiach i wy-
chodziła na dwór jedynie po to, aby usiąść na schodkach 
i zapalić papierosa. Wannę w łazience wypełniały stare 
listy i torby z ubraniami, więc Marty mógł się myć tylko 
na stojąco, za pomocą flanelowej szmatki i odrobiny my-
dła, przy umywalce do połowy napełnionej letnią wodą.

Póki co chłopiec dzielnie bronił dostępu do własnej 
sypialni. Za każdym razem, gdy jakaś torba z rzeczami 
pojawiała się w jego pokoju, wystawiał ją z powrotem na 

– 1 katalog nasion firmy Hodgkins, Taylor i Synowie; 

– 1 pusta puszka po ciasteczkach.

Mogłoby się wydawać, że to całkiem sporo, jednak 
było to nic w porównaniu z listą rzeczy należących do 
mamy Marty’ego. Bo mama Marty’ego miała miliardy 
przedmiotów. Miliardy, tryliardy i nieskończone ilości. 
W sensie: przygotowałabym dla was spis wszystkich tych 
rzeczy, ale nawet gdybyście dożyli stu lat, nie dalibyście 
rady doczytać go do końca, bo ona nie wyrzucała nicze-
go. Gromadziła gazety i dziurawe buty, zardzewiałe ko-
siarki do trawy i nieprzeczytane książki, połamane ram-
ki do zdjęć i, cóż, WSZYSTKO, co wpadło jej w ręce. 
W czasach, gdy jeszcze wychodziła na zewnątrz, nie po-
trafiła minąć śmietnika przy drodze, żeby nie sięgnąć do 
środka i nie przynieść do domu czegoś „przydatnego”. 
A jeśli próbowało się wyrzucić cokolwiek z jej zbiorów, 
ogarniały ją złość i strach.

Dom Marty’ego stał na końcu ulicy i śmieci wypeł-
niały również cały przylegający do niego ogród. Były tam 
zepsute pralki i sterty zrolowanych dywanów przypomi-
nających rozmoczone cygara. Były zwoje kabli i stare 
sofy poustawiane jedna na drugiej. Niewielki bungalow 
z czterema małymi pokojami, wąską kuchnią i kwadra-
towym pomieszczeniem na tyłach z założenia był ciasny, 
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na ziemię, aby uniknąć poparzenia. Ale dziś najwyraź-
niej chodziło o coś innego. 

– Mam coś dla ciebie. – Dziadek znów się uśmiech-
nął.  – Od tygodni czekałem na dostawę!  – Wyciągnął 
z kieszeni małą, brązową kopertę i podał wnukowi.  – 
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, chłopcze.

Marty się zarumienił. Już myślał, że wszyscy zapo-
mnieli. Rano mama nie złożyła mu życzeń. Nawet on 
sam przez większość dnia starał się nie myśleć o tym, że 
ma dziś urodziny.

– Nie miałem za dużo pieniędzy, ale chciałem ci kupić 
coś wyjątkowego…

Marty rzadko dostawał prezenty, a że jego dom był 
dosłownie wypełniony śmieciami, posiadanie przedmio-
tów nie za bardzo go obchodziło. Mimo wszystko zrobiło 
mu się miło, że dziadek o nim pamiętał.

– No, zajrzyj do środka! – zawołał starszy pan, wbija-
jąc w niego wzrok ze zniecierpliwieniem. 

Chociaż Marty nie był już małym dzieckiem, wciąż czuł 
się skrępowany, gdy ktoś obserwował, jak otwiera prezenty. 

Nie śpieszył się. Odstawił kubek na bok, po czym wsu-
nął palec pod klapkę koperty. Była to mała, brązowa, kwa-
dratowa koperta, taka jak te, w których mama przynosiła 
do domu wypłatę, gdy jeszcze pracowała w sklepie. Szcze-
rze mówiąc, koperta była tak lekka, że Marty miał wraże-

zewnątrz. Zupełnie jakby stał na plaży i próbował odpy-
chać fale gołymi rękami. To dlatego codziennie po szkole 
chodził na działkę do dziadka. Tak naprawdę nie robili 
nic ciekawego, tylko siedzieli przed szopą ogrodową i pili 
razem herbatę z emaliowanych kubków, ale dzięki temu 
Marty mógł odetchnąć od ciasnoty własnego domu 
i choć na chwilę uwolnić się od poczucia, że zaraz zosta-
nie porwany przez powódź przedmiotów. 

– Wszystko w porządku, chłopcze? – Dziadek posłał 
mu szeroki uśmiech i podał kubek z herbatą tak słodką, 
że dałoby się na niej przeżyć przez tydzień.

Marty w milczeniu wzruszył ramionami. Dziadko-
wi zawsze błyszczały oczy, jednak dziś sprawiał wraże-
nie wyjątkowo podekscytowanego. Nie było to jakoś 
szczególnie niezwykłe, bo słynął z tego, że nieustannie 
emocjonował się rozmaitymi dziwnymi rzeczami. Na 
przykład pewnego razu chciał koniecznie zadzwonić do 
NASA, bo był przekonany, że udało mu się uwarzyć 
nowe cudowne paliwo z liści rabarbaru. Innym razem 
z sześciu par starych butów i zdezelowanego odkurza-
cza zbudował automatyczny wyciskacz ślimaków. Skon-
struował też urządzenie zwane Pupodrapek 2000, jak 
również automatyczny mieszacz do herbaty 250, któ-
ry zamieszał herbatę Marty’ego z takim zacięciem, że 
wrzątek zaczął chlustać na boki i obaj musieli rzucić się 
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– No i kto wie, co trzyma dla nas w zanadrzu ta mała 
ślicznotka – dodał mężczyzna. – W nasionach tkwi ma-
gia, wiesz? – Puścił oko do wnuka. – Nigdy nie wiado-
mo, jakie cuda się w nich kryją.

Marty popatrzył na niego z miłością, ale też nieco 
zmieszany.

– To bardzo ładne nasionko – przyznał. 
Dziadek sięgnął po nie, uniósł je i obejrzał w ostatnich 

promieniach słońca. Aż zadrżał z emocji.
– Masz rację, chłopcze. To piękność! Zapierająca dech 

w piersiach piękność!

nie, jakby była pusta. Obrócił ją do góry nogami i na wnę-
trze dłoni wypadło mu nasionko. Zmarkotniał odrobinę. 

– Wow! – zawołał. – Nasionko!
– A żebyś wiedział! Jedno z najlepszych z katalogu 

Hodgkins, Taylor i Synowie!
Dziadek wciąż się do niego uśmiechał. Marty sam nie 

wiedział, czego się spodziewał, ale na pewno nie tego. 
Stłumił rozczarowanie.

– Jest naprawdę wspaniałe… – wyjąkał.
Wziął nasionko między palce. Faktycznie było wy-

jątkowo okazałe. Gładkie, pulchne i odrobinę pasiaste, 
jakby nosiło piżamę. Chłopiec przyjrzał mu się uważnie: 
było za duże na ziarno słonecznika i nie przypominało 
kształtem żadnego nasiona kwiatu, jakie znał…

– Co z niego wyrośnie?
Dziadek uśmiechnął się z ekscytacją.
– To, mój chłopcze, jest niespodzianka! Było mnie stać 

tylko na jedno, więc miejmy nadzieję, że okaże się dobre!
Uśmiech Marty’ego zbladł.
– Słuchaj – powiedział dziadek. – Przepraszam, że nie 

mogłem ci kupić żadnej gry komputerowej ani innych 
rzeczy, którymi bawią się dzieciaki w dzisiejszych cza-
sach. Gdybym mógł, podarowałbym ci cały świat. Wiesz 
o tym, prawda?

– Wiem – szepnął Marty.
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• 1 szkolna koszula 
z nazwiskiem Nathan Sharp 
wypisanym tuszem na kołnierzyku,

• 1 szkolna marynarka z nazwiskiem Lee Smith 
nagryzmolonym na metce z instrukcją prania 
(Marty’emu nie przeszkadzało, że nie ma własnego 
szkolnego mundurka, ale jeśli zgubił jakąś część 
garderoby w trakcie przerwy czy po WF-ie, musiał 
pamiętać cztery nazwiska – własne i trzy pozostałe – 
żeby odzyskać swoje ciuchy);

– pół paczki cukierków toffi;
– wąskie łóżko z pościelą w Myszkę Miki, z której dawno 

już wyrósł.

– Wróciłem! – zawołał Marty, ale jego głos został po-
chłonięty przed zagracone wnętrze.

Tak to już było z tym domem. Przedmioty zdawały się 
tłumić wszelkie dźwięki, a cisza i bezruch dławiły miesz-
kańców. Chłopiec zamknął za sobą drzwi. W cienkiej 

RozdZ¡ał 2RozdZ¡ał 2

Oto wszystko, co ma Marty:

– 1 stary rower BMX;
– 2 pasujące swetry: jeden czerwony i jeden niebieski;
– zbiór książek, które udało mu się wyciągnąć ze zwałów 

rzeczy w domu;
– 1 matka, która nie wychodzi z domu;
– 1 pięciocentymetrowa figurka przedstawiająca wieżę 

Eiffla, którą dostał od taty, gdy był malutki, i zawsze 
trzymał w kieszeni (taty nie widział, od kiedy skończył 
cztery lata);

– 1 mundurek podarowany mu przez szkołę, na który 
składały się:
• 1 para spodni z nazwiskiem Harry Thomas 

naszytym po wewnętrznej stronie,
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spocona i zgrzana, z włosami związanymi w koczek na 
czubku głowy i determinacją w oczach. Znalazła jakieś 
worki na śmieci i napełniła co najmniej dwa. Brakowało 
jej tchu.

– Dam radę – oświadczyła z dumą i uśmiechnęła się 
do syna. – Już prawie tu wysprzątałam.

Marty’emu serce zamarło. „Tylko nie to”, pomyślał.
Mama robiła coś takiego od czasu do czasu. Zupeł-

nie jakby budziła się z głębokiego snu, rozglądała wokół, 
dochodziła do wniosku, że „to jest szaleństwo”, i zaczy-
nała sprzątać. Jakby na chwilę odżywała. I rzeczywiście 
sprzątała. Czasami trwało to jeden dzień, a czasami ty-
dzień, ale nie dłużej. W końcu zwalniała, mgła znowu ją 
pochłaniała, i cały bałagan stopniowo powracał, czasami 
gorszy niż wcześniej.

– I co myślisz? – zapytała teraz z szerokim uśmiechem.
– Wygląda świetnie – skłamał Marty.
– Prawda? – Ucieszyła się i rozejrzała znowu, z rękami 

na biodrach. – Tym razem się z tym uporam…
Marty poczuł ucisk w żołądku.
– Pewnie, że tak…  – odparł, nie po raz pierwszy.  – 

Wstawiłem kolację.
Mama pokiwała głową.
– Przyniosę ci jedzenie, gdy będzie gotowe – dodał.
– Okej! – odparła i wróciła do sprzątania.

plastikowej siatce, którą zawiesił na kierownicy roweru, 
przywiózł ze sklepu mleko i coś na kolację. Zazwyczaj 
jadali zapiekanki w cieście sprzedawane w płaskich me-
talowych puszkach, bo można je było upiec bezpośred-
nio w opakowaniu, a potem wystarczyło przepłukać taką 
puszkę wodą i dodać do sterty poprzednich. Mieściły się 
jedna w drugiej i nie zajmowały zbyt wiele miejsca. 

– Wzięłaś swoje tabletki? – krzyknął.
– Tak! – Nadeszła stłumiona odpowiedź. 
Marty słyszał, jak mama krząta się po pokoju na ty-

łach i przesuwa jakieś rzeczy.
– Co robisz? – zawołał.
– Zobaczysz!
Chociaż mama dużo spała, zazwyczaj była bardzo 

zmęczona, więc zdziwił się, że kręci się po domu. Użył 
otwieracza do konserw, żeby otworzyć wieko puszki z za-
piekanką, po czym odsunął trochę brudnych naczyń na 
bok, wcisnął czajnik pod kran i nalał do niego wody na 
herbatę. 

Wyłowił ze zlewu dwa brudne talerze i z grubsza je 
opłukał. Włożył zapiekankę do piekarnika i nastawił go 
na dwadzieścia minut.

Gdy w końcu wszedł do pokoju na tyłach domu, rozej-
rzał się z niedowierzaniem. Jego mama wysprzątała cały 
kąt pomieszczenia. Stała tam w rozciągniętym T-shircie, 



Tytuł oryginału: Seed

Tłumaczenie: Ewa Rosa
Redaktor inicjująco-prowadząca: Olga Gorczyca-Popławska
Redakcja: Olga Gorczyca-Popławska
Korekta: Justyna Jednoróg, Olek Zawisza
Projekt okładki i skład: Justyna Wiśniewska

© Copyright for text by Caryl Lewis, 2022
© Copyright for illustrations by George Ermos, 2022
© Copyright for the Polish edition by Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o., 2022

All rights reserved

Wydanie I
Warszawa 2022

Wydrukowano w Polsce.
Pierwsze wydanie: Macmillan Children’s Books, 2022

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk lub kopiowanie całości albo fragmentów 
książki możliwe tylko na podstawie pisemnej zgody wydawcy.

ISBN: 978-83-280-9964-7

Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 48
tel. +48 22 826 08 82, fax +48 22 380 18 01
biuro@gwfoksal.pl
www.gwfoksal.pl
www.wydawnictwowilga.pl



Pozwól rosnąć swoim marzeniom.Pozwól rosnąć swoim marzeniom.
Lista rzeczy należących do Marty’ego jest 
naprawdę krótka, tymczasem jego mama 

obsesyjnie gromadzi całe tony niepotrzebnych 
przedmiotów. W poszukiwaniu azylu chłopiec 
często wymyka się na działkę ekscentrycznego 

dziadka, chociaż skrycie marzy o dalekich 
podróżach. Jego życie całkowicie się zmienia, gdy 
dziadek daje mu na urodziny niezwykłe nasionko. 

Wkrótce okazuje się, że starszy pan ma w zanadrzu 
wyjątkowy plan i zamierza zabrać wnuka do 

Paryża bardzo nietypowym środkiem transportu...

Rośnij to zabawna i inspirująca opowieść o potędze  to zabawna i inspirująca opowieść o potędze 
nadziei, wyobraźni i wiary w marzenia –  nadziei, wyobraźni i wiary w marzenia –  

własne oraz tych, których kochamy.własne oraz tych, których kochamy.

Jeśli czujecie zmęczenie rzeczywistością, w której żyjemy, 
przeczytajcie tę książkę. Jest ona bowiem nasionkiem nadziei,  

które niepostrzeżenie zacznie w Was rosnąć. Uprzedzam  
tylko o skutkach ubocznych: zwykłe zacznie się Wam jawić  
jako niezwykłe, niemożliwe – jako możliwe, aż w końcu 

dojdzie do tego, że zaczniecie odpuszczać to, co odpuścić warto, 
i pielęgnować to, co naprawdę się liczy.

Przemek Staroń – psycholog, autor książek,  
Nauczyciel Roku 2018
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