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Toskaƒczyk z pochodzenia i akcentu, ekspert

w dziedzinie filozofii i florenckich befsztyków.

Od dziecka pisa∏ dla doros∏ych, a gdy sam sta∏ si´

doros∏y, zaczà∏ pisaç dla dzieci. Od pewnego cza-

su mieszka i pracuje w Rzymie. ˚yczymy mu, by

pozosta∏ tu d∏ugo, a przynajmniej do czasu ukoƒczenia przez wydawnic-

two tej niezwyk∏ej serii ksià˝ek. 

cz∏owiek o wszechstronnych zainteresowaniach, za-

anga˝owany w ró˝norodnà dzia∏alnoÊç (pisarstwo,

rysunek, grafika, wspinaczka alpejska, nurkowanie).

Od wielu lat jest cz∏onkiem stowarzyszenia artystów

i twórców, razem z niedosz∏ym atletà Emiliano Di

Marco. Oto jego pierwsze próby na gruncie wydawniczym dla dzieci i,

miejmy nadziej´, nie ostatnie.
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Massimo Bacchini, ilustrator
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astawa∏ wieczór, cichy i spokojny, odpowiedni do
b∏ogiego spoczynku i s∏odkich marzeƒ sennych.

Mrok otula∏ bezwietrznym tchnieniem Ateny... Tymczasem
na Olimpie, górze poÊwi´conej bogom, we wspania∏ym
pa∏acu Zeusa, w∏adcy niebios, rozpocz´to przygotowania
do uczczenia mijajàcego dnia Êpiewem i taƒcami. WÊród
rozbawionych bogów jeden nie mia∏ wcale ochoty na plà-
sy. To Apollo o s∏onecznym obliczu. Jego ci´˝ki dzieƒ pra-
cy rozpoczyna∏ si´ o Êwicie, kiedy wyrusza∏ w powozie, za-
prz´˝onym w dwa skrzydlate rumaki, na widnokràg.
Unosi∏ ze sobà s∏oƒce. Potem przez d∏ugie godziny prze-
mierza∏ b∏´kit od wschodu do zachodu, by w koƒcu, wie-
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czorem, wyprzàc i nakarmiç konie, przeczy-
Êciç je przed snem i powróciç do domu.  
Apollo s∏ynà∏ z urody oraz precyzji, z jakà ra-
zi∏ strza∏ami ze swego niezawodnego ∏uku.
Kocha∏ ludzi, a szczególnie poetów i pisarzy,
i robi∏ wszystko, by im pomóc. Jak ka˝dy sza-
nujàcy si´ bóg, by∏ nieÊmiertelny i wiecznie
m∏ody. Jednak tej nocy gn´bi∏ go jakiÊ pro-

blem. Skry∏ si´ w kàcie i duma∏ w samotnoÊci... 
– Czy to mo˝liwe, by bóg s∏oƒca siedzia∏ z takà ponurà mi-
nà? – zagadn´∏a go Artemida, bogini ∏owów, zatroskana
o ukochanego brata. – Co si´ sta∏o, Apollo?
– Mo˝e ma doÊç wstawania o Êwicie... I tego, ˝e nigdy nie
korzysta z rozrywek – wtràci∏ si´ Dionizos, bóg imprez
i wina, brat przyrodni Apolla i Artemidy, przechodzàcy
nieopodal. Skosztowa∏ w∏aÊnie trunku i by∏ lekko podeks-
cytowany.
– On nie wstaje o Êwicie, on sam jest Êwitem, Dionizosie
– sprostowa∏a bogini, nieco rozdra˝niona. – JeÊli nie wy-
ruszy do pracy, nie wzejdzie
s∏oƒce!
– No, tak. Gdyby jednak nie
wyruszy∏, nikt by nie umar∏,
prawda?
– Wiesz, Dionizosie, ˝e nie mo-
g´. Gdybym uchyli∏ si´ od obo-
wiàzku, sowy zacz´∏yby dziwa-
czeç, koguty przez ca∏y dzieƒ
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czeka∏yby brzasku, a ludzie zastanawialiby si´, co si´ mo-
g∏o wydarzyç. 
– To niech ci´ ktoÊ zastàpi! – upiera∏ si´ bóg uciech.
– Na pewno! Tak, jakbym nie mia∏ dosyç problemów! –
˝achnà∏ si´ Apollo. – Ostatnim razem, kiedy ktoÊ inny pró-
bowa∏ powoziç, dosz∏o do tragedii. Nie pami´tasz?
Apollo do tej pory ˝ywo mia∏ w pami´ci wypadek, kiedy
Faeton, pró˝ny m∏odzieniec, pragnàc si´ przypodobaç ko-

legom, pochwyci∏ lejce, nie majàc najmniejszego poj´cia
o powo˝eniu. To, co si´ potem sta∏o, by∏o prawdziwà ka-
tastrofà: s∏oƒce znalaz∏o si´ zbyt blisko ziemi i buchn´∏o
w nià ˝arem tak, ˝e omal nie upiek∏o si´ ptactwo. By zapo-
biec po˝arowi, Apollo musia∏ dogoniç Faetona i przejàç
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miejsce woênicy. Kosztowa∏o go to tyle wysi∏ku, jakby
przerobi∏ podwójnà dniówk´.
– Poza tym, praca nie jest mi ci´˝arem – westchnà∏ bóg
s∏oƒca.
– To mo˝e jakiÊ k∏opot z kobietà...? – rzuci∏a uszczypliwie
urocza ciotka Afrodyta, bogini mi∏oÊci. 
Apollo, choç najpi´kniejszy z bogów, w mi∏oÊci nie mia∏ za
grosz szcz´Êcia. Jedyny raz zakocha∏ si´ do szaleƒstwa
w pewnej nimfie o imieniu Dafne. Jednak zaloty boga, nie
tylko przystojnego i muskularnego, lecz tak˝e inteligent-
nego i mi∏ego, budzi∏y w niej takà odraz´, ˝e wola∏a
ucieczk´ i przemian´ w drzewo laurowe. Od tej pory Apol-
lo, na pamiàtk´ p∏omiennego uczucia, ustanowi∏ laur swo-
jà ulubionà roÊlinà. Poniewa˝ jest ona bardzo wra˝liwa,
bóg zwykle wieczorami, zamiast nadskakiwaç boginkom,
zamyka∏ si´ w swojej komnacie, by przed snem podlaç
Dafne, która teraz rozkrzewia∏a si´ wspaniale w doniczce.
Nigdy o tym nie zapomina∏.
– Wyobraêcie sobie, ˝e mój brat móg∏by usychaç z powo-
du takiego g∏upstwa!... – oburzy∏a si´ Artemida.

– Prawd´ mówiàc, ciotka ma racj´. K∏opot
jest w∏aÊnie z kobietà – przyzna∏ Apollo. 

– Widzisz? – Afrodyta triumfujàco
spojrza∏a na Artemid´.
– Jednak to nie sà sprawy sercowe.
Problem jest bardziej z∏o˝ony...

– Widzisz? – Artemida uÊmiechn´∏a si´
zwyci´sko do Afrodyty.           
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