
— Obejrzyjmy sobie tego prezydenta — zaproponował Rabarbar. 
I poszli w ślad za wolno toczącym się pałacem prezydenta. 
Kiedy wreszcie pałac wtoczył się do parku z automatami i zatrzymał się, zajrzeli zaciekawieni przez 
okno. 
— A to tłuścioch — szepnął stryj. 
— Panowie! — krzyknął Konrad. — Przecież to jest gruby Baryła! 
— A ty skąd znasz prezydenta Pasibrzuchów? 
— Ależ gruby Baryła był w naszej szkole. Został jedenaście razy na drugi rok, taki był leń! — 
opowiadał chłopiec. 
— Wreszcie w trzeciej klasie ożenił się i wyjechał z miasta. Mówiono, że chce zostać rolnikiem, nie 
mieliśmy pojęcia, że został prezydentem w Krainie Pasibrzuchów.  
Konrad zapukał do okna i zawołał: 
— Baryła! 
Prezydent, gruby jak balon na uwięzi, odwrócił się ze złością na łóżku i mruknął niechętnie: 
— Czego tam? 
— Cóż to? Nie poznajesz mnie? — spytał chłopiec. 
Baryła otworzył maleńkie oczy, które ledwie widać było w tłustej twarzy, uśmiechnął się z trudem i 
spytał: 
— A ty co tu robisz, Konradzie? 
Stryj Rabarbar uchylił kapelusza i powiedział, że jest stryjem Konrada i że są tutaj tylko przejazdem 
w podróży nad południowe morze. 
— Odprowadzę was aż do granicy — powiedział prezydent Baryła. — Chciałbym tylko przedtem coś 
przegryźć. Chwileczkę, panowie. — Sięgnął do nocnego stolika i wyjął stamtąd pudełeczko. — 
Najpierw kilka pikantnych zakąsek — westchnął, włożył białą pigułkę do ust i nacisnął guzik. 
Natychmiast na przeciwnej ścianie ukazał się barwny obraz, który przedstawiał sardynki w oliwie, 
jajka w majonezie i salami. — Teraz jeszcze ładny kawałek chrupiącej gęsiny — powiedział 
prezydent, zażył różową pigułkę i znów nacisnął guziczek. Na białej ścianie pojawił się obraz 
wspaniałej gęsi z pieczonymi jabłkami i mizerią. — A na zakończenie lody z owocami — dodał 
Baryła, wziął żółtą pigułkę i trzeci raz nacisnął guzik. Na ścianie ukazał się wspaniały puchar 
z lodami i połówkami brzoskwiń. 
Konradowi nabiegła ślinka do ust. 
— Dlaczego pan zażywa pigułki? — spytał stryj. Jako aptekarza interesowało go to szczególnie. 
— Jedzenie zbytnio wyczerpuje — zapewniał prezydent — natomiast w formie pigułek dzięki 
obrazom smakuje zupełnie tak samo, a kosztuje o wiele mniej trudu. 
Podczas gdy dwaj goście nie mogli wyjść ze zdziwienia, Baryle udało się wyjść z łóżka. Miał na sobie 
tylko spodenki kąpielowe. Inne części ubrania były namalowane wprost na skórze. Kołnierzyk, szelki, 
marynarka, spodnie, koszula, skarpetki i buty. 
— Dowcipne, co? — zapytał. — Mój wynalazek! To wieczne ubieranie się i rozbieranie pochłania 
niepotrzebnie czas i pracę. 
Sapał przy tym i stękał, aż wygramolił się z pokoju. Trwało to strasznie długo, zanim wytoczył się ze 
swojego domu. Przywitał się z dawnym kolegą szkolnym w miarę serdecznie, podał również rękę 
stryjowi. 
— Zanim pospieszycie nad południowe morze, musicie zobaczyć naszą stację doświadczalną — 
powiedział. 
Poszli powoli przez niebieskoszarą łąkę. Nagle zaczął padać deszcz. 


