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- A ja będę podróżnikiem i będę zwiedzał niebezpieczne miejsca – powiedział Wojtuś. 
- Nie będziesz się bał? – zapytała pani Kasia. 
- Skąd. Ja się niczego nie boję – hardo odpowiedział Wojtuś i popatrzył groźnie na panią Kasię.  
- Naprawdę niczego? – uśmiechnęła się pani – Nawet ciemności i pająków? 
- No, może ciemności trochę, ale jak dorosnę, to będę dorosły a dorośli nie boją się ciemności – 
wytłumaczył Wojtuś. 
*** 
- A nasza pani się boi ciemności i pająków, a ja powiedziałem, że jestem dorosły i się nie boję – 
poinformował mamę wykąpany, z umytymi ząbkami, w czystej piżamie Wojtuś. 
- Ty się nie boisz i dlatego zgasimy lampkę, tak? – mama pocałowała Wojtusia na dobranoc. 
- Ja się nie boję, ale lampka się boi i dlatego niech się świeci. 
- Dobranoc mądralo – zaśmiała się mama i zamknęła drzwi. 
*** 
- Wcale się nie boję! – odezwała się po chwili naburmuszona Lampka Nocna – To ty masz stracha. 
- Ja się niczego nie boję – drżącym głosem odpowiedział Wojtek, bo pierwszy raz rozmawiał z lampą, 
co przyznacie może być na początku dziwne. 
- Skoro się nie boisz, to idziemy – Lampa poprawiła abażur i zeskoczyła ze stolika. 
- Dokąd? W piżamie? Muszę powiedzieć rodzicom, że… - Wojtuś wcale nie miał ochoty opuszczać 
przytulnego łóżka. 
- Tchórzysz, tak? Wiedziałam. Samochwała w kącie stała! – zaśmiała się Lampka. 
- Wcale nie! – Wojtuś zeskoczył z łóżka – Gdzie idziemy? 
- Do krainy, gdzie wszystko, ale to wszystko jest baaaardzo niebezpieczne – strasznym głosem 
powiedziała Lampa i otworzyła drzwi szafy. W bajkach szafa często służy jako najszybszy środek 
transportu do innych światów. Lustro też się nadaje, ale u Wojtusia w pokoju lustra nie było, a szafa 
tak. 
*** 
Tam naprawdę było strasznie. Ledwo wyszli z szafy rzucił się na nich dziwny stwór. W ogóle go nie 
było widać, a mimo to Wojtuś czuł, że jest gdzieś niedaleko. 
- Kto ty jesteś? – krzyknął niby odważnie, chowając się na wszelki wypadek za Lampkę, która prawdę 
powiedziawszy chętnie by się schowała za Wojtka. 
- Jesssstem prąd elektryczny – zasyczał Prąd. 
- W ogóle cię nie widzę, czyli cię nie ma. Ała! – podskoczył Wojtuś, bo coś go bardzo boleśnie ukłuło. 
- A widzisz? Jestem niebezpieczny, mogę kopnąć tak mocno, że stracisz przytomność. Baw się ze mną, 
to zobaczysz co potrafię. Małe dzieci uwielbiają bawić się ze mną i są z tego powodu fantasssstyczne 
kłopoty, które po prostu uwielbiam – zaśmiał się Prąd a Wojtusiowi włosy stanęły dęba. 
- Idziemy dalej– szepnęła Lampka. 
- Stać, nigdzie nie pójdziecie – zaszumiało jezioro, które nagle pojawiło się pod ich nogami. 
- Ojej, zmoczy mi abażur – pisnęła lampka. 
- Zmoczę? Z twojego abażuru nic nie zostanie marna imitacjo nocnej lampki. Jestem Woda, moimi 
dziećmi są fale i wiry. Spróbujcie wejść do mnie, to zobaczycie jak cudownie was utopię na zawsze – 
zaszumiała Woda. 
- Gdzieś ty mnie zaciągnęła, co to za kraina? – Wojtuś postanowił iść wzdłuż jeziora. 
- Miało być niebezpiecznie, ale tylko trochę, tak bez przesady – przepraszająco powiedziała Lampka.   
- Bez przesady, wystarczy mi jedno kłapnięcie – zawarczało coś zza drzewa, a chwilę później 
podróżnicy zobaczyli wielkie zębiska ogromnego psa. 
- Wyglądasz na bardzo niebezpiecznego- wymamrotał przerażony Wojtuś. 



- Wyglądam? Ja JESTEM niebezpieczny! Gryzę, atakuję, warczę, szczekam i biegam tak szybko, że i tak 
mi nie uciekniecie – Pies najeżył sierść i wyglądał naprawdę groźnie. 
- Nie patrz na niego i idziemy dalej – szepnęła Lampka, lekko migocząc ze strachu. 
- Kiedy za bardzo nie mogę zrobić kroku – poskarżył się Wojtuś. 
- To dziwne, ale ja też. 
- Co w tym dziwnego? Nie ma w tym nic dziwnego. Jesteście w Sieci. A w sieci jak to w sieci.Za wiele 
ruchów nie ma. 
- Nie widzę żadnej sieci! – krzyknął Wojtuś. 
- Oczywiście, że nie widzisz, bo ja jestem Sieć Internetowa, niektórzy mówią też na mnie Globalna 
Wioska, ale szczerze mówiąc nie bardzo mi się to podoba. 
- I co z nami zamierzasz zrobić? – zapytała Lampka. 
- Właściwie nic. Będziecie sobie siedzieć i robić same głupie rzeczy, tak długo, aż zapomnicie jak się 
nazywacie. 
- Na imię mam Wojtuś i tego nie zapomnę – Wojtuś pomachał rękami, ale bez skutku. 
- Zapomnisz, zapomnisz. Jak miesiąc pograsz w najgłupszą grę z twojego komputera, to zapomnisz. A i 
dla tego żarówkowego dziwadła coś znajdziemy. 
- Sama jesteś dziwadło – obraziła się Lampa, chociaż obrażanie w żaden sposób nie poprawiało ich 
sytuacji. 
- Ojej - szepnął Wojtek – Jednak się ruszamy. 
- Macie szczęście internetowe miernoty – zakaszlała Sieć – Mam jakiegoś paskudnego wirusa i tylko 
dlatego nie mam siły dłużej was trzymać. 
- Jak tylko wrócimy do domu, wyrzucę cię przez okno – zagroził lampce Wojtek- Za takie wycieczki 
to… 
- Przecież chciałeś być podróżnikiem – broniła się Lampa. 
- Podrzucić was? – z okna samochodu wychylił się uśmiechnięty kierowca. 
- Bardzo dziękujemy, pewnie jest pan Niezwykle Groźnym Porywaczem Dzieci oraz Nocnych Lampek i 
moi rodzice będą do końca życia pracować na okup za mnie. Ale za ciebie to pewnie nie zapłacą – 
dodał szeptem w stronę Lampki. 
- Ja porywaczem? – zaśmiał się kierowca – Jeszcze mi tego brakuje – Wskakujcie, bo tutaj nie wygląda 
za przyjemnie. Na szczęście granica tuż, tuż. W moich stronach świat wygląda zdecydowanie lepiej. 
Wojtek jeszcze się wahał, ale Lampce nie trzeba było dwa razy powtarzać. 
- Wsiadaj, gorzej być nie może – Lampka z godnością zniosła złośliwości Wojtka. 
- Co was tu przygnało? To wyjątkowo paskudna kraina. Mam wrażenie, że tu nawet szczoteczka do 
zębów jest niebezpieczna. 
- Głupie lampy mają głupie pomysły – wymamrotał Wojtuś. 
- Na szczęście właśnie minęliśmy granicę i teraz może być tylko lepiej. 
Bez dyskusji. Było lepiej. Świeciło słońce, wiatr szumiał delikatnie, było ciepło i przyjemnie. 
- Witamy w Bezpiecznej Krainie – powiedział ktoś radośnie. Ktoś powiedział, ale ktosia nie było. 
- Pardon. Zapomniałem, że mnie nie widać. Jestem prąd elektryczny. Do usług. 
- Ja cię znam i wcale nie chcę cię znać. Jesteś niedobry, kopiesz, pozbawiasz przytomności i przez 
ciebie są same kłopoty. 
- Przeze mnie? To chyba pomyłka. Dzięki mnie działają lodówki, telewizory, telefony, komputery, 
nawet twoja lampka świeci dzięki mnie – obruszył się Prąd. 
- I nie kopiesz? – nieufnie zapytał Wojtek. 
- Jak włożysz widelec w gniazdko, to kopnę, a ty byś nie kopnął jakby ktoś ci widelcem w uchu 
grzebał? 
- Nic nie rozumiem – szepnął Wojtuś. 
- Co tu rozumieć- zaszumiała Woda po której pływały żaglówki i kajaki – Wskakuj się wykąpać. Mam 
nowiutkie, strzeżone kąpielisko. 
- Akurat, akurat. Ja cię znam zza granicy. Tylko czekasz, żebym się utopił. 



- Ja? – zdziwiła się Woda i brzmiało to naprawdę szczerze – Uwielbiam kiedy dzieci się kąpią, pływają, 
nurkują. Zabawa w wodzie jest bardzo zdrowa. Wskakuj chłopie, bo wyglądasz na zmęczonego – 
zaszumiała Woda przyjaźnie. 
- Ale…- prawdę powiedziawszy Wojtek zgłupiał odrobinę.  
- Jak nie umiesz pływać, to ja cię nauczę – powiedziało Coś. 
- Dobra, dobra – zaprotestowała Lampka – Gdyby nie twoja wirusowa choroba, to pewnie byśmy 
jeszcze siedzieli i głupieli od komputera. 
- Moja choroba? – zdziwiła się Sieć – Nic nie rozumiem. Czuję się świetnie. I służę pomocą w każdym 
temacie. Jestem po to, byście mogli się uczyć i bawić. 
- Psom, które chcą się nauczyć aportować tez pomagasz? – szczeknął nagle wielki pies, tylko że wcale, 
ale to wcale nie był groźny. Morda mu się śmiała a ogon latał tam i z powrotem. 
- Ojej – szepnął Wojtek. 
- Ojej? – zaszczekał Pies – Super imię. Rzuć mi Ojej patyk, marzę żeby się nauczyć aportować. Dawaj 
Ojej, rzucaj, rzucaj, bawimy się, bawimy w berka. Lampka goni – Pies skakał wokół Wojtka szczekając 
głośno i radośnie. Wojtek przecierał oczy zdziwiony. Jak to możliwe, że Prąd i Woda i Sieć i Pies, raz 
wyglądają na śmiertelnie niebezpieczne, raz są przyjaciółmi? 
- Nic tego nie rozumiem – ziewnął Wojtuś zmęczony wyprawą. 
- Ziewaj sobie ziewaj nic nie rozumiejący kochany chłopczyku – otworzyła okno mama – Ale i tak pora 
wstawać. Przedszkole czeka.  
- A lampka? – Wojtuś rozejrzał się po pokoju. 
- Lampkę wyłączymy, bo już jest jasno i nie musi się bać ciemności.  
- Ja się wcale nie boję ciemności – szepnęła Lampka do Wojtka i zamrugała żarówką, nim całkowicie 
zgasła. 
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