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dla Suzanne i Rosalie
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Do mojego przyjaciela Piotra Gringoire, 
poety liryka w Paryżu

Zaskakujesz mnie… Proponują Ci pracę 
w dzienniku paryskim i ty masz odwagę 
odmawiać…?! Będziesz mieć dobre 
wynagrodzenie i poważanie.
Nie?… Nie chcesz…?! Wolisz być wolny?
Wiec posłuchaj, oto historia o „Kozie Pana 
Seguin”. Odkryjesz cenę wolności.
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Pan Seguin nigdy nie miał szczęścia 
do swoich kóz. Tracił je wszystkie 
w ten sam sposób. Kozy zrywały się 

ze sznura i uciekały w góry, a tam zjadał je 
głodny wilk. Ani pieszczoty Pana Seguin, ani 
strach przed wilkiem nie powstrzymywały 
kóz przed ucieczką z domu, ponieważ one 
pragnęły wolności. Wyrozumiały Pan Seguin nie 
rozumiał postępowania zwierząt.

Seguin – czytaj: Syga



6



7 7

Mówił: „To koniec, kozy nudzą się u mnie, już 
żadnej nie przygarnę do siebie”.
Niemniej jednak, Pan Seguin nie zniechęcił się 
utratą sześciu kóz i kupił siódmą.
Nazwał ją Blanchette, ponieważ była cała biała. 
Tym razem postanowił otoczyć ją szczególną 
opieką, a ponieważ była bardzo młoda, więc był 
przekonany, że zostanie u niego na zawsze.

Blanchette – czytaj: Bląszet
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Jaka ona była śliczna! Ta mała kózka ze swoimi 
słodkimi oczami, bródką podoficera, czarnymi 
i lśniącymi kopytkami i pręgowatymi rożkami 
oraz bujną, białą sierścią.
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Pan Seguin miał za domem ogródek, który 
otoczony był żywopłotem z głogów.
To tam właśnie umieścił swoją piękną 
Blanchette, przywiązując ją na długim sznurze 
do pala na najpiękniejszym skrawku swojej 
łąki. Pan Seguin przychodził od czasu do czasu 
widywać swoją kózkę i sprawdzał, czy nie 
brakuje jej niczego.
Blanchette sprawiała wrażenie szczęśliwej, 
zajadając trawkę z wielkim apetytem.
Pan Seguin był nią zachwycony.
„Wreszcie” – pomyślał Pan Seguin „To jest ta 
jedyna, która nie nudzi się u mnie”.
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