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Zygfryd nie mógł się doczekać końca wakacji. Jasne, że wakacje są super. Można zbierać 
krople rosy na liściach babki lancetowatej i potem strzelać tymi kroplami jak z procy w garnizon 
mrówek przechodzących nieopodal.  Można huśtać się na słoneczniku, co przy dużym wietrze jest nie 
lada frajdą. Już samo wspinanie się po łodydze takiego olbrzyma jest nie lada wyczynem i wymaga 
doskonałej kondycji.   
Zygfryd - mały pajączek o wielkiej ciekawości. Gdyby pająki miały nos, to Zygfryd swój wpychałby 
wszędzie. W gniazdo os, w kopiec kreta, w rurki grzybów rurkowatych i blaszki grzybów 
blaszkowatych,  w kolce jeżyn i kwiatki stokrotek. Interesowało go wszystko. Dlaczego nietoperze nie 
jedzą jogurtu, dlaczego niektóre pająki są duże, a cała rodzina Zygfryda jest mała, dlaczego koniki 
polne są zielone i trawa jest zielona, a przecież trawa nie skacze? 
- Pójdziesz do szkoły, wszystkiego się dowiesz - mówiła mama, kiedy miała dość tysiąc osiemset 
czterdziestego czwartego pytania Zygfryda. A mogła mieć dość, bo nie tylko Zygfryd zadawał pytania, 
jego osiemdziesięcioro braci i sióstr również. Chociaż trzeba przyznać, znacznie rzadziej. 
- Pójdę do szkoły i będę wiedział wszystko - chwalił się Zygfryd przyjaciółce dżdżownicy Elizie. 
- Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe - odpowiadała Eliza przeżuwając kolejny smakowity kęs cudownej 
próchnicy z ogródka pani Teresy.  
Mijały sierpniowe dni. Wieczory stawały się chłodne, a poranki mgliste. Któregoś dnia Zygfryd jak 
zwykle bujał się na pajęczynie rozwieszonej pomiędzy gałązkami agrestu. Uwielbiał to. Wyżej i wyżej i 
jeszcze raz i jeszcze. Nagle silniejszy podmuch wiatru zerwał cienką, pajęczą nitkę i Zygfryd zamiast 
dotknąć kolejnego włochatego jak gąsienica agrestu poszybował nad ogród. Kolejny podmuch i 
pajęczynka z malutkim pajączkiem pofrunęła w stronę łąki. To dopiero zabawa!  
- Ja latam! - piszczał z radości Zygfryd. Wiatr unosił nitkę coraz wyżej i wyżej, dalej i dalej. A radość z 
latania zamieniła się najpierw w strach, potem przerażenie. 
- Mamo… - cichutko zapłakał Zygfryd. Pajączek pochlipywał a wiatr unosił pajęczynę w sobie tylko 
znanym kierunku. W końcu zrobił sobie przerwę w wianiu, dzięki czemu Zygfryd po raz pierwszy od 
kilku godzin dotknął twardej, prawdziwej ziemi. 
- Ho, ho, patrzcie tylko co to u nas wylądowało - usłyszał gromki okrzyk, który należał do poważnego 
pająka w okularach. 
- Nie nazywam się Co, tylko mam na imię Zygfryd - odezwał się w dalszym ciągu mocno wystraszony 
Zygfryd. 
- Witamy w naszej szkole! - krzyknął pająk okularnik - jestem profesor Arachnor i zanim schowamy się 
przed zimą, nauczę cię tysiąca różnych rzeczy. 
- Tooo.. jest szkoła? - odezwał się po długiej chwili trochę rozczarowany Zygfryd. 
- A co ty myślałeś, że kino Mech? Jesteś pajączkiem z gatunku, który ludzie nazywają „babie lato”. 
Musisz wiedzieć, że bez babiego lata jesień dla ludzi jest bez sensu, co przyznasz, jest trochę bez 
sensu. Jesień, to jesień. Ale do rzeczy. Widocznie jesteś już na tyle duży, żeby podmuch wiatru porwał 
cię z twojego ulubionego krzaczka agrestu i przywiał tu, chociaż prawdę powiedziawszy mógł cię 
dmuchnąć w zupełnie inne strony. Na szczęście trafiłeś tutaj, do najlepszej pajęczej szkoły w tej części 
Europy, jeżeli oczywiście wiesz, co to jest Europa. 
- Ale.. skąd wiesz, to znaczy skąd pan profesor wie o agreście? 
- Mój drogi, nie jesteś pierwszym i na pewno nie ostatnim spadochroniarzem w mojej szkole - zaśmiał 
się profesor Arachnor. Gdybyś nie wiedział, to wszyscy uczniowie zjawiają się u nas w ten sposób, 
chociaż niektórzy urwali się z porzeczki a jeszcze inni z choinki.  - A teraz do roboty, bo nie ma czasu - 
profesor spojrzał w słońce i zadzwonił fioletowymi kwiatkami lucerny-  Ogłaszam koniec wakacji 
Zygfryda i początek pierwszej lekcji. Dzisiaj dowiesz się skąd się bierze pajęczyna. O zeszyty z liści 
klonu zadbamy jutro. 


