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– Pani mieszka w tym tulipanie? – spytał nieśmiało zwie- 
rzaczek.

– To mój dom – odpowiedziała. – Możesz nazywać mnie 
Tulippą.

Potem powiosłowali wolno na drugą stronę bagna. Ros- 
ły tu gęsto paprocie i Mama Muminka uwiła pod nimi 
gniazdko w mchu, żeby się mogli przespać. Muminek leżał 
tuż obok niej i przysłuchiwał się rechotaniu żab w trzęsawi-
sku. Noc tchnęła tajemniczymi, nieznanymi dźwiękami 
i długo nie mógł zasnąć.

Następnego ranka Tulippa szła przodem, a jej błękitne 
włosy świeciły jak najjaśniejsza jarzeniówka. Droga wiodła 
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coraz bardziej pod górę, aż wreszcie zrobiło się tak stromo, 
że nie wiedzieli, gdzie góra się kończy.

– Tam na szczycie świeci chyba słońce – odezwał się tęsk- 
nie zwierzaczek. – Strasznie mi zimno.

– Mnie też – dodał Muminek i kichnął.
– No tak, tego się właśnie spodziewałam – powiedziała 

Mama. – Przeziębiłeś się. Proszę cię, usiądź tu, a ja rozpalę 
ognisko.

Naściągała suchych gałęzi, zrobiła z nich wielki stos i pod-
paliła go iskierką z błękitnych włosów Tulippy. Siedzieli we 
czwórkę, patrząc na ogień, a Mama Muminka opowiadała 
im rozmaite historie. Mówiła, jak to było, kiedy była mała 
i Muminki nie musiały przemierzać strasznych lasów i trzę-
sawisk, żeby znaleźć miejsce nadające się do zamieszkania.



– W owym czasie mieszkaliśmy 
razem z trollami domowymi u lu-
dzi, najczęściej za ich piecami kaflo-
wymi – powiedziała. – Niektórzy 
z nas jeszcze do dziś tam są, to zna-
czy tam, gdzie ludzie mają piece 
kaflowe, bo my nie lubimy central-
nego ogrzewania.

– Oni wiedzieli o was? – zapytał 
Muminek.

– Niektórzy tak – odparła Ma-
ma. – Przeważnie odczuwali naszą 
obecność jako chłodny powiew 
na szyi, zwłaszcza gdy byli sami.

– Opowiedz coś o Tatusiu – 
poprosił Muminek.
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