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Czy znasz moje
imię w różnych
językach?

Jak
poznałem Jurka?

Pewnego dnia
spacerowałem sobie
po lesie.

Jelenie pędziły po mchu…
Robiło
się ciemno.

ALBAŃSKI FRIKË
ANGIELSKI FEAR
BUŁGARSKI CTPAX
CHIŃSKI
CHORWACKI STRAH
CZESKI STRACH
FIŃSKI PELKO
FRANCUSKI PEUR
GRECKI ΦΌΒΌΣ
HISZPAŃSKI MIEDO
JAPOŃSKI
KOREAŃSKI 두려움
NIEMIECKI ANGST
NORWESKI FRYKT
POLSKI STRACH
ROSYJSKI СТРАХ
SŁOWACKI STRACH
TURECKI KORKU
WĘGIERSKI FÉLELEM
WŁOSKI PAURA

Czy znasz jeszcze jakieś
kraje, w których ludzie
mogą się czasem bać?
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...a ja wpadłem
na jakiegoś chłopca.
Staliśmy tak, obserwując
się nawzajem.
W milczeniu.

Kiedy już znudziła
mi się cisza,
powiedziałem:

Cześć!
Jestem
strach.
Really?
Serio?

Super! Ja mam
na imię Jurek
i zawsze myślałem,
że strach jest
włochaty i śmierdzi
nawozem.

Ano.

19

Nie chciałem
cię obrazić!
To fajowo,
że nie
śmierdzisz!

Sorki!

Już się poznaliśmy,
więc teraz zaczęliśmy
rozmawiać.

Fuj! Czemu
akurat
nawozem?

Najpierw o tym, że każdy
wyobraża sobie strach w innym kolorze.

No bo przecież ludzie
też mają różny kolor skóry.
Potem rozmawialiśmy
o tym, co się dzieje w lesie
po zapadnięciu zmroku.

Na przykład dokąd idą
wszystkie jelenie.
Czy szwendają się między
drzewami, czy może idą
do paśnika na kolację…

…a potem grają w karty
przy jakimś pniaku.

Byłem w szoku.

Tak sobie
gawędziliśmy,
aż dotarliśmy
do skraju lasu.

Jaki
piękny
dom!

Tam
mieszkam.

No

pewnie!
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No to do
zobaczenia!

Zobaczymy
się
jeszcze?

Nie jestem pewien, ale
to był chyba pierwszy raz,
kiedy Jurek stanął twarzą
w twarz z własnym strachem.
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Z kim się
przyjaźnisz?

Dokonałeś czegoś, do czego strasznie długo się przygotowywałeś?
Na przykład strzeliłeś gola! Na pewno byłeś w siódmym niebie,
prawda? To właśnie jest radość, przyjacielu. Kiedy wypełnia cię radość,
czujesz się bezpiecznie, a ja, strach, jestem zachwycony, bo to oznacza,
że mam trochę wolnego czasu. Kładę się na chwilkę, marzę i piszę
wiersze. To sprawia mi radość.

Ja też mam przyjaciół. W naszej paczce są cztery
podstawowe ludzkie emocje. Radość, smutek, złość i ja.
Jesteśmy różni, a jednocześnie świetnie się uzupełniamy.
Najbardziej lubiana jest radość,
bo naprawdę miło spędzać z nią czas.

Emocje? Wszyscy je odczuwamy.
Działają jak magiczne eliksiry.
Zmieniają nasze zachowania.
Przez nie śmiejemy się i piszczymy.
Mnóstwo radości przynoszą nam święta,
Pamiętają o tym chłopcy i dziewczęta.

Smutek

A tobie
co daje
najwięcej
radości?

Radość
Ja
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Złość
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Kiedy czujesz strach,
z twoim ciałem dzieją
się dziwne rzeczy.
Spokojnie, nie chodzi o żadne supermoce ani o dodatkową głowę.
Te zmiany zachodzą w środku. Łatwo rozpoznasz, że to właśnie ja –
strach – przychodzę ci z pomocą.

Bledniesz.
Twój oddech
przyśpiesza,
a ciśnienie krwi
rośnie.

Zaczynasz
się pocić.

Twoje serce
zaczyna walić.
Zaczynasz
dygotać.

Czasami dostajesz gęsiej skórki
(ale nie porastasz pierzem!).

Zaciskasz
pośladki.
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Wszystkim tym sterują główne jądra ciała migdałowatego.
Ciało migdałowate to po łacinie Corpus amygdaloideum.
Hej, znowu łacina! Łacińskie słowa brzmią jak magiczne
zaklęcia, prawda? Abrakadabra amygdaloideum i już pocisz
się jak gotowana mysz!
Ciało migdałowate to część mózgu kręgowców.
A kręgowce to stworzenia mające kości. Ty, na przykład,
jesteś kręgowcem. Podobnie jak wszyscy ludzie. Jądro
migdałowate składa się z dwóch części, które przypominają
wyglądem migdały, a migdał to po łacinie amygdalus.
Jednym z ich zadań jest dodawanie elementu strachu
do najzwyklejszych rzeczy. Coś przeciętnego nagle zaczyna
wyglądać przerażająco. I to właśnie uruchamia wszystkie
reakcje, które wiążą się ze strachem: skurcze żołądka,
przyśpieszone tętno i oddech, napięcie mięśni, gęsia
skórka, pocenie się.
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Zmartwienie
Nie zawsze jestem olbrzymem, przez którego
miękną ci kolana. Potrafię być dużo łagodniejszy.
Prawdę mówiąc, bywam łagodny jak baranek.
Taki rodzaj strachu nazywamy zmartwieniem.
Czeka cię jakieś wydarzenie i nie jesteś pewien,
jak to będzie. Boisz się, czy sobie poradzisz,
jak wszystko się skończy. Nie ma strachu;
zmartwienie nie jest niczym poważnym i zwykle
trwa tylko chwilkę.
Jurek siedzi w swoim pokoju
z brodą opartą na kolanach.
Trapi go zmartwienie.

Czy nikt
w rodzinie nie
zauważył, że
strasznie wolno
chodzę?
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Że na każdej
wycieczce idę
w żółwim tempie,
bo zatrzymuję się
przy wszystkich
mrowiskach?

Jutro jedziemy
na wycieczkę.
Będę musiał
wspiąć się na
bardzo wysokie
wzgórze!

Następnego dnia
Następnego dnia Jurek wyrusza na wycieczkę z duszą
na ramieniu. Tak jak przewidywał, idzie powoli.
Gdy rodzina nawołuje go radośnie z wieży widokowej,
jest dopiero w połowie wzgórza. Za to znalazł już
pękniętą zapalniczkę, zardzewiałą puszkę po
konserwie i trzy żuki gnojowe.

Muszę się
upewnić,
że nie mam
racji!

Hej,
hej!

I jeszcze
na wieżę
widokową na
szczycie!

Heeej!

Heeej!

A jeśli
wszyscy sobie
pójdą i nie
będę w stanie
wrócić do
domu?
I że badam
wszystkie
odchody jeleni?
A jeśli…

Martwię się,
że kiedy już
dotrę na górę,
nikogo tam
nie zastanę.

Mamo,
nie pójdziesz
nigdzie, jeśli
będę zbyt
długo szedł,
prawda?

Jasne, że nie,
głuptasku! Jeśli
będzie trzeba,
poczekam tu na
ciebie nawet
pół roku!

Wszyscy
sobie pójdą,
a ja się zgubię
i umrę z głodu
i pragnienia.

Uff!
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