
Bangsi mieszkał na Grenlandii. Ogromnej, lodowatej 

wyspie, białej jak jego futerko. Pewnego wieczoru 

miś usiadł na górce i patrzył przed siebie. To, co podziwiał, 

było niebieskie i pełne gwiazd. Miś nie był jednak do końca 

pewien, czy patrzy na niebo. „Chyba będzie lepiej, jeśli 

zapytam mamę. Ona jest starsza i bardzo, bardzo mądra” 

– pomyślał. Po chwili poczuł ciepło. To była mama, która 

przytuliła go do serca i rzekła: 

– Już późno, pora spać. 

Po chwili zapytała: 

– Coś cię gnębi, synku? 



– Mamo, a to przed nami i za nami, i z prawej, i z lewej 

strony, co to jest? – zapytał miś. 

– Hmm… – zamruczała mama, drapiąc się po nosie. 

– Hmm… – jeszcze raz zamruczała. – To, co jest nad nami 

i przed nami, i z tyłu, i z prawej, i z lewej strony, to jest, 

synku, bezkres – odpowiedziała. 

– A czy bywa głodny? – zapytał niedźwiadek. 

– Bezkres nie musi jeść, bezkres nie ma dzieci, bezkres nie 

musi wstawać na łowy, nie musi uciekać przed myśliwymi. 

Bezkres... po prostu jest – odpowiedziała mama. 

– Aha, chyba już pojmuję, mamo. To znaczy, że jeśli on nic 

nie musi i nie ma dzieci, to ten bezkres jest bardzo samot-

ny. Szkoda mi bezkresu – powiedział cicho miś i mocno 

przytulił się do mamy. 

      

 

Rankiem Bangsi z mamą wybrali się na łowy. Byli bardzo 

głodni, dzień wcześniej niczego nie jedli. Mama zaczęła 

grzebać łapą w śniegu, a Bangsi z uwagą obserwował, co 

robi. Niedźwiedzica dalej odgarniała śnieg, aż wykopała 

pokaźną dziurę. Dno otworu było niebieskie.

– Widzę lód, będziemy robić przerębel – powiedziała. 

– Kiedy lód jest niebieski, a nie biały, to znaczy, że jest 

cienki, a jak jest cienki, to z łatwością można go przebić 

i dostać się do wody. 

– A jeśli w wodzie są ryby, to już nie będziemy głodni! 

– wykrzyknął Bangsi. Po chwili jednak spuścił głowę i po-

smutniał.

– Tylko jak my je wyciągniemy? 

– Musimy się przebić przez lód, a jak to zrobimy, będzie 

nam łatwiej – powiedziała mama.



– Zamykać drzwi, bo ucieknie! – krzyknął człowiek. Trzy 

postacie pobiegły do drzwi i zamknęły je na klucz. „No to 

już koniec” – pomyślał miś. „Teraz zdejmą ze mnie futerko 

i zrobią z mojego sadełka smalec”. I kiedy jego ogromne 

łzy zaczęły spadać na podłogę, trzy małe postacie też wy-

buchnęły płaczem.

– Misiu, przestań szlochać, bo i ja się rozpłaczę – po-

wiedziała postać, która do tej pory stała z boku. – Nie 

płacz, nic ci u nas nie grozi, jesteś bezpieczny. Ocean cię 

wyrzucił u brzegów naszej wyspy. Mam na imię Hekla i jes-

tem żoną Grimura, a to są nasze trzy córeczki: Melkorka, 

Hanna i Molly. 

– To znaczy, że nie chcecie mojego futerka i mojego sa-

dełka? To znaczy, że jestem bezpieczny? – z niedowierza-

niem dopytywał miś.

– Ależ oczywiście – odparła Hekla i mocno przytuliła misia 

do serca, tak samo jak robiła to jego mama.



Kiedy wypowiedział te słowa, aż podskoczył z radości. 

Bangsi patrzył ze zdziwieniem na Bubbiego. Nie bardzo 

wiedział, o co chodzi, nie chciał być wkładany do lampy. 

Na szczęście po chwili Bubbi dodał:

– Nie bój się, misiu, ja tylko żartowałem.

Miś uśmiechnął się i zauważył, że na stole stała butelka, 

z której ulatniała się dziwna woń.

– Bubbi, co to jest? – zapytał Bangsi. 

– O co pytasz, misiu? – zdziwił się Bubbi.

– O to, co leży na stole, o to, co jest w butelce i dziwnie 

pachnie – odpowiedział Bangsi. 

– Aaa, to jest ocet.

– Ocet – powtórzył miś. – Jaki ocet?

– Ocet winny – odpowiedział Bubbi.

– Ocet winny? – wymamrotał miś. – Czemu winny? Za co? 

– zapytał.

– Za to, że był za kwaśny – odparł rozbawiony Bubbi. 

– Nic z tego nie rozumiem – powiedział miś.

– Głuptasku, ocet to taka przyprawa, a robi się ją z wina. 

– Z wina? Dalej nic z tego nie rozumiem – powiedział 

Bangsi.

– Wino to taki napój dla dorosłych, dostałem kilka butelek 

od marynarzy z dalekich krajów. Otworzyłem butelkę, po-

stała sobie otwarta przez kilka dni i z wina zrobił się ocet. 

I teraz jest winny, bo jest za kwaśny – znowu roześmiał 

się Bubbi.



– Co to było? – zapytał zaniepokojony.

– Jak tak dalej pójdzie, to nie zrobię ci, misiu, pięknych 

nauszników, bo zabraknie mi wełny – powiedziała Gudda. 

– Nie będziemy mieć mleka ani sera owczego, ani wełny… 

I ja już nie daję rady z rybami, potrzebuję pomocy, nowych 

sieci, nowszej łódki. Wiesz, mamy na wyspie trolla, który 

pożera owce. Wygrywa je u Laliego – westchnął zafraso-

wany rybak.

Lali siedział na łące i płakał. Miś podszedł do niego i zapy-

tał, czemu jest taki smutny.

– Znowu przegrałem z trollem – odparł Lali.

– To nie możesz się z nim przestać zakładać? 

– Nie, nie mogę – zaszlochał Lali.

– Jak to nie możesz? – zdumiał się miś.

– Jeśli przestanę się z trollem zakładać o owce, to z kim się 

będę zakładał o... owce? – zapytał Bangsiego Lali.


