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Kropka zeskoczyła na stolik i z zainteresowa-

niem przypatrywała się tej czynności, wodząc za 

grzebieniem zachwyconym wzrokiem. 

— Jak ja ci zazdroszczę. 

— Czego? 

— Jak to czego? Włosów! Ja nie mam nawet 

jednego — westchnęła smutno. 

— Rzeczywiście — dokonała odkrycia Jo-

asia. — Jesteś zupełnie łysa. 

Zaraz jednak przysłoniła sobie dłonią buzię 

i wyjąkała: 

— Przepraszam cię bardzo, tak mi się wy-

rwało.

Kropka nie wydawała się jednak obrażona. 

Widząc zmieszanie przyjaciółki, zachichotała 

nawet i próbowała ją uspokoić: 

— Nie przejmuj się. Nic takiego się nie sta-

ło. Widziałaś kiedyś kropkę z włosami? 

Teraz już śmiały się obie. Zarówno z całej sy-

tuacji, jak i z tego, co podsunęła im wyobraźnia. 

Kropeczka, która nauczyła się zmieniać swój 

kształt, chciała koniecznie zrobić coś podob-

nego do loków. Niestety, udało 

się jej wyciągnąć jedynie 

kilkanaście wyrostków na 

czubku głowy. Wyglądała 

z nimi zupełnie jak kolcza-

sta piłka.

— Ciekawe, skąd się bio-

rą włosy — zainteresowała się 

nagle, przerywając żarty. — I co to w ogóle jest? 
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— Daj spokój — ziewnęła Asia. — Włosy to 

włosy. Czym innym miałyby być?

Na te słowa zareagowała sowa, mająca swo-

je siedzisko na belce pod sufitem. Zleciała na-

tychmiast na skraj stolika i powiedziała: 

— Nie do końca masz rację, 

moja droga. Włosy są bar-

dzo interesującym „wyna-

lazkiem”. I kiedyś wcale 

nie służyły do ozdoby.

Dzięki nim, podobnie jak 

dzięki futrom u zwierząt, 

ludzie mogli utrzymywać 

stałą temperaturę ciała 

i chronić organizm przed 

przegrzaniem lub zmarz-

nięciem. Włosy chroniły tak-

że skórę przed uszkodzeniami. 

U współczesnych ludzi pozostały 

głównie na głowie. Jest ich tam ponad

sto tysięcy. A gdyby upleść z nich linę, mogłaby 

udźwignąć kilka samochodów. 

— Naprawdę? — zdumiała się Asia. — Moje 

włosy też są takie mocne? 

— Oczywiście — zapewniła sowa. — Wszyst-

kie włosy zbudowane są z keratyny — specjal-

nego białka wytwarzanego w skórze. Z tego 

samego, które u zwierząt buduje rogi, kopyta, 

pióra, pazury, dzioby. 

— Kopyta i pazury? — Dziewczynka nieco 

się skrzywiła. 

 

 


