
Czy Ty także lubisz przytulać  
się do rodziców, nie tylko z okazji 
świąt ? Czy zdarza Ci się bez powodu 
pogłaskać młodsze rodzeństwo, 
usiąść na kolanach mamy, ucałować 
kłujący policzek taty?

A może zaproponujesz najbliższym 
wspólne, głośne śpiewanie kolęd?  
Tak, właśnie teraz przed świętami, 
żeby przypomnieć sobie słowa, zgrać 
głosy. Po to, żeby w wigilijną, jedyną 
w roku, cudowną noc, przepiękne 
słowa kolęd popłynęły daleko i 
wysoko, a dzięki temu usłyszeli  
je ludzie samotni.

Wyboru dokonała Anna Iwanczewska 
z Filii nr 23

„Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś siedzieliśmy na 
kanapie i śpiewaliśmy kolędy. Bardzo lubię śpiewać kolędy.  
I mama lubi, i tata lubi. I mój żółw przytulanka też lubi, chociaż 
on śpiewa kolędy po swojemu i tylko ja je czasem słyszę.
- A właściwie skąd się wzięły kolędy, mamo? - zapytałem.
Mama przestała śpiewać i spojrzała na mnie, a potem na tatę.
- No, wiesz Ryjku, każda piosenka powstaje tak, że najpierw 
ktoś pisze wiersz, a potem zwykle ktoś inny tworzy muzykę 
- wyjaśniła mama. - A gdy ten wiersz spotyka się z muzyką, 
to odtąd są razem piosenką. I potem nawet trudno je sobie 
wyobrazić oddzielnie.
Pokiwałem głową.
- Aha - powiedziałem. - To tak jak na przykład ty, mamo, i tata. 
Najpierw był tata, potem byłaś ty, potem się spotkaliście i teraz 
trudno sobie was wyobrazić oddzielnie.
Mama i tata się uśmiechnęli i przysunęli bliżej do siebie. 
Wskoczyłem między nich razem z moim żółwiem przytulanką 
i też się przytuliłem. W końcu są święta, prawda?”

Wesoły Ryjek i zima, Wojciech Widłak,  Poznań: Media Rodzina, 2015.

Książka dostępna w Filiach nr 1, 3, 4, 5, 11, 15, 23, 32, 37, 44, 47
Sięgnij po lekturę i dowiedz się, co jeszcze chciał wiedzieć Wesoły Ryjek. 
Zapraszamy do biblioteki.
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