


Tytułem wprowadzenia 

 

 

W Internecie co rusz można trafić na antologie opowiadań, 
ale z reguły są one skierowane do dorosłego czytelnika. 
My sami, czyli kwartalnik „Silmaris”, również skupiliśmy 
się na takim odbiorcy, ale przecież idą święta… A kto naj-
bardziej cieszy się z ich nadejścia? Wiadomo — najmłodsi. 
Dla nich przede wszystkim stroimy choinki i do nich przy-
chodzi Święty Mikołaj czy Gwiazdor z workiem pełnym 
prezentów. Pomyśleliśmy, że też chcielibyśmy poczuć ra-
dość z obdarowywania i tym sposobem zrodził się pomysł 
zbioru bajek dla dzieci. Staraliśmy się tak dobrać opowie-
ści, żeby każdy mógł znaleźć coś odpowiedniego dla sie-
bie. Są więc historie opowiadane głosem mamy lub taty, 
a może babci czy dziadka dla tych najmniejszych, dla któ-
rych na razie największą atrakcją są rysunki. Są też takie, 
które przy akompaniamencie chrupania orzeszków świet-
nie nadają się do samodzielnego czytania przez nieco star-
sze dzieci.  

Oddajemy w Wasze ręce zbiór trzynastu bajek z pięknymi 
ilustracjami. Mamy nadzieję, że sprawi Wam przy czytaniu 
tyle samo radości, co naszym Autorkom i Autorom przy 
pisaniu, a nam przy redagowaniu. Nasze opowieści niosą 
Wam w darze radość i miłość, a jeśli czasem przy czytaniu 
zakręci się Wam łezka w oku, to dla nas będzie to najwięk-
szą nagrodą. 

Czytajcie swoim dzieciom i przekazujcie znajomym. A od 
nas życzenia Wesołych Świąt. 

 
     Redakcja Magazynu Silmaris 

OD REDAKCJI 



Bajkowy konkurs 

 

 

Drodzy Czytelnicy, 

otrzymaliście pod choinkę zbiór trzynastu ślicznych ba-

jek. Mamy nadzieję, że opowieści przypadły do gustu za-

równo Wam, jak i Waszym pociechom. Ale to nie koniec 

atrakcji. Chcielibyśmy ogłosić internetowy konkurs na naj-

piękniejszą bajkę. W dniach od 1 do 31 stycznia 2018 roku 

można będzie oddać głos na tę, Waszym zdaniem, najlep-

szą z nich. 

Głosowanie odbędzie się za pomocą formularza na FB. 

Nagrodą dla Autora, który otrzyma największą liczbę 

głosów, będzie książeczka „Myszka Hania”. Spośród gło-

sujących na zwycięską bajkę wylosujemy osobę, która 

otrzyma „Marchewkowy budyń” w postaci książki. Ale to 

nie wszystko — wylosujemy spośród pozostałych Autorów 

i pozostałych głosujących po jednej osobie, która otrzyma 

nagrody pocieszenia. 

Wyniki postaramy się ogłosić w Walentynki. 
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Świąteczni przyjaciele 

Świąteczni przyjaciele 
 

 

 

Katarzyna Szymonik 

 

Kuba, chyba podobnie jak większość dzieci, nie za bardzo 

lubił sprzątać. Zdarzało mu się zabawki zamiast do plasti-

kowego kosza, upychać pod łóżkiem. Na biurku kredki 

kłóciły się o miejsce z globusem, gruba księga o prehisto-

rycznych dinozaurach przygniatała kalkulator. W szafie 

kombinezon walczył z jeansami, sweter ze szlafrokiem, 

a gumiaki z tenisówkami. 

BAJKI 
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Wieczorem ubrania tarzały się po podłodze, a mama ze 

skrzywioną miną powtarzała, że nie będzie bajeczki na do-

branoc, jeśli Kuba wszystkiego nie uporządkuje. Ale ba-

jeczka i tak zawsze była, a mama sama składała spodenki 

i koszulkę, i sweterek w paski. A Kuba tylko prosił: 

— Nie mów tacie. 

 

*** 

 

Spadł pierwszy śnieg. Kuba rzucał śnieżkami, lepił bałwa-

na, zjeżdżał z górki na sankach. Biała pierzyna przykrywa-

ła dachy, drzewa, płoty. Chłopiec bardzo lubił zimę, i to nie 

tylko dlatego, że przyjemnie było się bawić w miękkim 

puchu. Lubił też ją za to, że wraz z nią nadchodziły święta. 

A święta to dużo wolnego czasu, smaczne jedzonko, kolę-

dy i prezenty... Prezenty! Kuba, jak wszystkie dzieci, ko-

chał dostawać prezenty. Każdego roku odliczał dni do Wi-

gilii. Miał taką specjalną bombonierkę z dwudziestoma 

czterema okienkami. W każdym okienku kryła się czeko-

ladka. A jak już zjadło się ostatnią, to na niebie rozbłyskała 

bożonarodzeniowa gwiazdka! 

Ostatni dzień szkoły przed świątecznymi feriami. W dro-

dze do domu Kuba położył się na śniegu i szybko machał 

nogami i rękoma, by zrobić zimowego anioła. Wszedł do 
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przedpokoju z wypiekami na buzi i szerokim uśmiechem. 

I wtedy stała się straszna rzecz. Gdy Kuba już zjadł obiad, 

rodzice zaprosili go do salonu. Obydwoje mieli bardzo 

poważne miny, które naprawdę rzadko u nich widywał. 

Najpierw tak trochę groźnie na niego spojrzeli, po czym 

oznajmili, że jak ładnie nie posprząta swojego pokoju, to 

w tym roku Mikołaj ich nie odwiedzi i nie będzie prezen-

tów. Kubę aż zatkało. 

„Jak to nie będzie prezentów?!” — pomyślał. 

— Obiecuję, że wszystko dokładnie uporządkuję — od-

powiedział z niezadowoleniem. 

Rodzice się uśmiechnęli i pogłaskali go po głowie. 

Po bajce, gdy już dostał na dobranoc buziaczka od mamy 

i od taty, rozejrzał się po pokoju. Niewiele było widać, ale 

doskonale zdawał sobie sprawę, że czeka go dużo sprząta-

nia. Zaczął się zastanawiać, czy świąteczne prezenty rze-

czywiście są warte takiego wysiłku. Westchnął głęboko. 

Popatrzył na księżyc za oknem. "Ten to nic nie musi robić. 

Po całych dniach i nocach leniuchuje" — pomyślał z za-

zdrością. 

Nagle usłyszał jakiś hałas w okolicach drzwi. I aż przetarł 

oczy ze zdziwienia. Na łóżko wskoczyły dwie postacie. 
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Takie żywe laleczki. I krzyknęły mu do ucha: 

— Kuba, Kuba, nasz kochany! Czemu taki zatroskany? 

— Kim jesteście? — powiedział cichutko, żeby rodzice 

nie usłyszeli. 
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— Jestem pani Czyścioszka — przedstawiła się blondynka 

o włosach upiętych w kok, ubrana w błękitną, długą suk-

nię. 

— A ja pan Porządek. — Ukłonił się chudy jak patyk je-

gomość w śmiesznym surducie. 

Kuba podrapał się po głowie. 

— Skąd się tu wzięliście i po co... — Nie dokończył. Zaci-

snął usta. 

— Przybyliśmy ci pomóc! — radośnie odpowiedzieli Czy-

ścioszka i Porządek. — A teraz zamknij już oczka i o nic 

się nie martw! 

Chłopiec uśmiechnął się. Przytulił się do poduszki i odle-

ciał do krainy sennych marzeń. 

Gdy się obudził, stwierdził, że dwie tajemnicze postacie 

tylko mu się przyśniły. Podniósł się, przeciągnął i... Nie 

mógł uwierzyć! Blondynka i chudzielec wspólnymi siłami 

wyciągali spod łóżka plastikową ciężarówkę. 

— Poczekajcie, już wam pomagam! — wykrzyknął, po 

czym sam zatkał sobie ręką usta. Niestety, mama już go 

usłyszała i weszła do pokoju. Porządek i Czyścioszka w os-

tatniej chwili zdołali ukryć się pod kołdrą. 
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Po śniadaniu mama zaczęła zmywać naczynia, a Kuba 

czmychnął na górę. Pani Czyścioszka i Pan Porządek ukła-

dali książki na biurku. 

— Otworzysz nam szufladę? Mamy kilka kredek, które 

chyba powinny się tam znaleźć. 

Kuba zrobił, o co go proszono, i sam zabrał się za układa-

nie ołówków, gumek i ekierek. Gdy już biurko było 

uprzątnięte, pojawiła się mama i zapytała: 

— Skarbie, zobacz, jaka ładna pogoda. Chcesz iść na spa-

cer albo pojeździć na sankach? 

— Nie, mamo. Najpierw muszę posprzątać. 

Mama nie mogła uwierzyć własnym uszom. Zaskoczona 

spojrzała na syna, nic nie powiedziała, a jedynie pocałowa-

ła go w czoło i wróciła do kuchni. 

Już po południu pokój Kuby wyglądał niemalże perfekcyj-

nie. Porządek i Czyścioszka ocierali pot z czoła. Usiedli 

pod ścianą i jednocześnie powiedzieli: 

— Dobra robota. 

Chłopiec rozejrzał się wokół, uśmiechnął i klasnął w dło-

nie: 

— Tak! Rodzice będą zadowoleni! I dostanę prezenty! 
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I w końcu nadeszła upragniona gwiazdka. Na choince ko-

lorowe bombki, wigilijny stół uroczyście przybrany, puste 

krzesło i pusty talerz dla samotnego przybysza, kolędy 

i radość w oczach wszystkich zebranych. 

Kubie aż się trzęsły ręce, gdy rozpakowywał owinięte 

w błyszczący papier pudełka. Album o mitologicznych 

stworach, klocki Lego, puzzle... Z wrażenia nie mógł za-

snąć. 

A następnego dnia rano wstał bardzo wcześnie, by móc 

cieszyć się nowymi zabawkami. W pokoju było czysto 

i przyjemnie. Na biurku nie brakowało miejsca, by rozło-

żyć układankę, a na podłodze, by wybudować z klocków 

wielki zamek. Wszystko można było łatwo znaleźć, nic nie 

wpadało pod nogi, nie turlało się pod krzesłem, w szafie 

nikt się już ze sobą nie kłócił. 

Zajęty zabawą chłopiec nawet nie zauważył, że jego nowi 

świąteczni przyjaciele wyszli z ukrycia i cichutko podrep-

tali w kierunku drzwi. 

— Do widzenia — powiedzieli jednocześnie Pani Czy-

ścioszka i Pan Porządek. 

Kuba zerwał się jak oparzony. 

— Poczekajcie! Musicie już iść? Może się razem pobawi-
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my? Chciałbym się wam jakoś odwdzięczyć. 

— Święta się kończą. Niedługo wracasz do szkoły. Nic tu 

po nas. — Chudzielec smutno westchnął, a w oku blondy-

neczki zakręciła się łza. 

Chłopiec rozejrzał się po pokoju, podrapał po głowie i tak 

trochę nieśmiało wyszeptał: 

— A może by tak... Może byście już zostali na stałe? 

Porządek i Czyścioszka aż podskoczyli z radości. Roze-

śmiali się i zaczęli tańczyć. 

— To cudowny pomysł! 

Od tamtych świąt rodzice Kuby już nigdy więcej nie wi-

dzieli na podłodze porozrzucanych skarpetek ani zabawek 

upchanych pod łóżko. Z rzadka na biurku trochę zeszyty 

się ze sobą przepychały, a ołówki biły z linijkami. Niekie-

dy w szafie zdarzyła się mała kłótnia, ale przecież Pan Po-

rządek i Pani Czyścioszka też musieli czasem odpoczywać. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il.: Justyna Lech 
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Niebieska Bajka 
 

 

Paulina Szwaja 

Jurand Szwaja 

 

Bajki żyją w książkach. 

Bajki są niewielkimi stworzeniami, porośniętymi miękkim 

futrem. Mają lekko wydłużone pyszczki i ogony zakończo-

ne kępką sierści. Lubią ciepło — są dni, w które wymykają 

się spomiędzy stronic i wygrzewają na parapetach lub za-

kopują pomiędzy poduszkami. Czasem, kiedy na dworze 

jest naprawdę zimno i deszczowo, zawijają się w rogi kar-

tek i śnią o słońcu. Niekiedy dla zabawy gonią litery, usze-

regowane w długie kolumny lub godzinami wpatrują się 

w kolorowe obrazki. 

Na początku mała Bajka nie różniła się wcale od swojego 

rodzeństwa. Może była trochę drobniejsza, a jej futerko 

krótsze, jednak szczyciła się najpiękniejszym ogonem 

z całej gromadki, zakończonym sierścią w delikatnym, 

błękitnym odcieniu. Nie miała innego imienia, niż tylko 

Bajka, ale i tak uważała je za najwspanialsze na świecie. 

Czas mijał wypełniony poszukiwaniem najcieplejszego 

miejsca w księgarni, gonitwą za literami, które nieraz, 

układając się w słowa, strofowały młode bajki, śmiechem 

i łapaniem ogona własnego lub kogoś z rodzeństwa. 

BAJKI 
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Niebieska Bajka 

Pewnego dnia ludzka dłoń sięgnęła po ich książkę i zaczęła 

kartkować strony, a bajki podekscytowane podbiegały do 

smukłych palców. Ciekawskie obwąchiwały je i łaskotały. 

Kiedy książka została zamknięta z powrotem, wyglądały 

zza okładki, zastanawiając się, czy zostaną przygarnięte 

przez tę osobę, zabrane w ciepłe, rozbrzmiewające śmie-

chem miejsce. Jedna z nich, ta odważna, w której rycerz 

pokonywał smoka, wspięła się nawet na ramię niosącego je 

człowieka i z tej perspektywy obserwowała dalsze zdarze-

nia. Tak właśnie znalazły się w Domu. 

W Domu na półkach stało wiele książek. Bajki szybko za-

przyjaźniły się z ich lokatorami, odwiedzały te najbardziej 

kolorowe, żeby razem oglądać obrazki, wspólnie z pozo-
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stałymi wyruszały na wyprawy w poszukiwaniu najwy-

godniejszych miejsc do wylegiwania się na słońcu. 

Osoba, która przyniosła je z księgarni, nazywała się Ma-

ma. To ona zawsze wieczorem zamyślona przechodziła 

przed rzędem książek. Wodziła dłonią po okładkach i na 

końcu wybierała jedną z nich. Potem, siadając przy łóżku 

małej osóbki, kartkowała strony, czytała miękkim, łagod-

nym głosem. 

Dziewczynka miała na imię Sara. 

Pewnego wieczoru Mama sięgnęła po książkę, w której 

mieszkała mała Bajka. Kartkowała ją z roztargnieniem, 

delikatne palce przebiegały po stronach, zupełnie ignorując 

małe stworzonka tłoczące się i popiskujące cicho w nadziei 

zwrócenia na siebie uwagi. Mama nie mogła się zdecydo-

wać, chciała już odłożyć książkę i sięgnąć po inną, spraw-

dzoną i wielokrotnie czytaną, jednak niespodziewanie 

drobne rączki Sary opadły na jedną ze stron, przerywając 

kartkowanie. Mała Bajka zbliżyła się niepewnie. Obwącha-

ła drobne paluszki, tyrpnęła jeden z nich noskiem i ostroż-

nie wspięła się na ramię dziewczynki. Przytuliła się do jej 

szyi i zamruczała przyjacielsko. 

— Naprawdę chcesz posłuchać tej konkretnej? — zapytała 

Mama. Sara energicznie pokiwała głową. 

— Dobrze — zgodziła się Mama. — Ale nawet nie ma ty-
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tułu… — dodała z westchnieniem. 

Dziewczynka z szerokim uśmiechem opadła z powrotem 

na poduszkę, a mała Bajka, podekscytowana, usadowiła się 

obok. Dotknęła nosem jej policzka, potem połaskotała 

ogonem. Mama czytała, najpierw tak, jak zwykle, potem 

coraz ciszej. Jej głos nie był już ani tak spokojny, ani me-

lodyjny jak zwykle. Sara pochlipywała cicho, przytulając 

poduszkę. 

Mała Bajka była zaniepokojona. Próbowała pocieszać 

dziewczynkę, przytulała się do jej policzka, z noskiem 

przytkniętym do jej nosa, i mruczała, że wszystko będzie 

dobrze. Że przecież ma szczęśliwe zakończenie. W końcu 

zaczęła nucić kołysankę. Kiedy Mama spostrzegła, że Sara 

śpi już głęboko, zamknęła książkę. Mała Bajka odczuła 

szelest kartek i głuchy dźwięk składanych okładek jak 

oskarżenie. Ze spuszczonym łepkiem i podkulonym ogo-

nem wślizgnęła się do snów dziewczynki. Przybrała postać 

potężnego, błękitnego wilka i próbowała przepędzić 

wszystkie strachy oraz smutki kłębiące się w sennych ma-

rzeniach Sary. We śnie dziewczynka zasnęła spokojnie, 

uśmiechając się i obejmując drobnymi ramionami jej kark, 

z twarzyczką wtuloną w błękitną sierść. 

Musiało minąć wiele wieczorów, nim Mama po raz kolej-

ny sięgnęła po książkę, w której mieszkała mała Bajka. 

Jednak nawet wtedy zawsze wybierała inną spośród jej ro-
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dzeństwa. 

Bajki najczęściej czytane przez Mamę rosły szybko. Ich 

sierść była jedwabista i lśniąca. Reszta także powoli stawa-

ła się coraz większa — tylko mała Bajka z niebieskim 

ogonkiem wciąż pozostawała mała. Nie martwiła się tym 

zbytnio, chociaż czasem tęskniła za wrażeniem, że jest po-

trzebna i na swoim miejscu, które we śnie zaoferowała jej 

mała dziewczynka. Brakowało jej ciepła drobnego ciała, 

kiedy leżała na jej poduszce, i lekkiego, mierzwiącego fu-

terko oddechu. Zamiast tego w zimowe wieczory nadal 

mogła wcisnąć się nawet w najciaśniejsze zakamarki za 

piecem. Była szybka i zwinna, kiedy największe z bajek 

stawały się zbyt leniwe, żeby wysunąć nos poza kartki ro-

dzinnej książki. Coraz trudniej było jej znaleźć towarzyszy 

zabaw, jednak samotne przygody w wielkim Domu także 

miały swój urok. Zwłaszcza kiedy chodziło o Kota. 

Kot był czarny, miał zielone oczy, obróżkę na szyi i potra-

fił dostrzec małą Bajkę nawet wtedy, kiedy zakradała się 

do słoika z ciastkami i naprawdę bardzo nie chciała być 

zauważona. Nie gonił jej. 

Bajka dostrzegła, że Kot ją widzi, niedługo po tym, jak po 

raz pierwszy w Domu udała się dalej niż półka, na której 

została postawiona jej książka. Musiał widzieć także i po-

zostałe, jednak nie poświęcał im wiele uwagi, dopóki one 

także go ignorowały. Mała Bajka na wszelki wypadek na-
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stroszyła sierść. Wyglądała jak okrągły, puszysty dmucha-

wiec z niebieskim ogonem, poruszający się na czterech 

krótkich łapkach. Kot obserwował, jak podchodzi. Leżał 

niewzruszony na oparciu kanapy i tylko czubek czarnego 

ogona kołysał się miarowo. W prawo i w lewo. Nie zarea-

gował, kiedy podeszła na odległość wyciągniętej łapy ani 

kiedy, pomrukując uspokajająco, zaczęła obwąchiwać jego 

nos. Dopiero gdy spróbowała pociągnąć za jeden z długich, 

białych wąsów, prychnął zirytowany. Lekko popchnął no-

sem nastroszoną kulkę i z zainteresowaniem obserwował, 

jak odtoczywszy się nieco, chwiejnie staje na łapkach. 

Zaprzyjaźnili się mimochodem. Kiedy pozostałe bajki wy-

legiwały się sennie pomiędzy stronicami, mała Bajka szu-

kała towarzystwa Kota. Czasami pozwalał jej podrzemać 

w swojej sierści lub napić się mleka z talerzyka w kuchni. 

Słuchał jej mruczanych opowieści, chociaż nie miała pew-

ności, czy w ogóle ją rozumie. 

Czas nadal mijał. Pojawiały się inne książki, których 

mieszkańców mała Bajka nie potrafiła zrozumieć. Sara już 

prawie nie bawiła się pluszowymi maskotkami, dużo czasu 

spędzała poza domem i wyrosła ze swojego małego łó-

żeczka. Na pyszczku Kota pojawiły się pasma sierści tak 

białej, jak jego wąsy. Wszystkie bajki ogarnęła senność. 

Wieczory mijały jeden po drugim i powoli zaczęły zlewać 

się z dniami. Mama przychodziła i wychodziła, jednak nie 
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zwracała już uwagi na stojące na półkach książki. Powie-

działa kiedyś, że Sara jest już za duża, żeby czytać jej na 

dobranoc. 

Bajki żyją w książkach. Mała Bajka coraz rzadziej wycho-

dziła na zewnątrz. Nerwowo trącała nosem rodzeństwo, 

próbowała przewracać pozostałe bajki z boku na bok, 

a nawet wiązała im ogony i wąsy, jednak poza nią wszyst-

kie zasypiały. Powoli pogrążały się w odrętwieniu tak, że 

przestawały reagować na zaczepki. Nikt nie wie, o czym 

śnią zapomniane bajki. Odpływały gdzieś daleko. Bardzo 

daleko. 

Mała Bajka zwinęła się w kłębek, przykryła nos czubkiem 

błękitnego ogona. W książce zawsze pełnej szelestów, słów 

i nawoływań od dawna już panowała cisza. 

Lata mijały. Na półkach nie było już dłużej miejsca na 

książki dla dzieci — wszystkie znalazły się w ciemnych 

pudłach. Później te najmniej kolorowe lub w ogóle pozba-

wione ilustracji wyrzucono na śmietnik. Mała Bajka pa-

trzyła, jak deszcz i wilgoć niszczą kolejne strony. Jak litery 

stają się nieczytelne. Wraz z zanikiem słów — znikały tak-

że i bajki. Stawały się przezroczyste, coraz mniej material-

ne, aż w końcu — nie było ich wcale. Szły gdzieś daleko 

i chociaż mała Bajka nie wiedziała dokąd, była przekona-

na, że jest to o wiele, wiele dalej niż najgłębszy sen. Przy-

tuliła się do gromadki śpiącego rodzeństwa i zamknęła oczy. 
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Kiedy rano przyjechała śmieciarka, na mokrym chodniku 

leżały stare, zniszczone książki. Pomiędzy pozlepianymi, 

pokrytymi nieregularnymi plamami rozmazanych słów 

stronami nie pozostała ani jedna bajka. 

Jednak czas nie przestał mijać. 

*** 

Sara usiadła gwałtownie. Odłożyła pióro, potarła zdrętwia-

ły policzek i ziewnęła szeroko. Uśmiechnęła się na wspo-

mnienie niedawnego snu. Wciąż jeszcze miała wrażenie, 

jakby czuła pod palcami i na twarzy dotyk miękkiego futra. 

Drzwi skrzypnęły i do pomieszczenia wsunął się mały, 

może czteroletni chłopiec. 

— Mamo? 

Sara wstała i wzięła dziecko na ręce. 

— Chodź, czas już spać. 

Na otwartym zeszycie mała Bajka potrząsnęła łepkiem, 

zupełnie zdezorientowana. Była niebieska od nosa po sam 

czubek pędzelka na ogonie. Zupełnie jak atrament, którym 

została spisana. Usiadła i dla dodania sobie animuszu za-

częła miarowo poruszać końcówką ogona, jak niegdyś ro-

bił to Kot. Z książek ustawionych na półkach w całym po-

koju powoli wysuwały się inne bajki, ciekawe nowej towa-

rzyszki zabaw. Wśród nich rozpoznała znajome pyszczki 

rodzeństwa. 
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Na górze strony, pieczołowicie wypisany ozdobnymi lite-

rami, widniał tytuł: 

Niebieska  Bajka 

 
 

Il.: Małogrzata Lewandowska 
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Lalka Pyza i Święta 
 

 

Ewa Kajtoch 

 

Niektóre zabawki nie mogą się doczekać Świąt. 

Dlaczego? Czasami dlatego, że to dla nich pierwsza 

okazja, żeby nareszcie poznać swoje dzieci. Do tej pory 

kurzyły się takie zabawki na półkach w sklepie, a potem 

tkwiły w pudełkach. I wreszcie — Święta! Czyli: choinka, 

czyli: prezenty, czyli: dzieci nie pozwolą żadnej zabawce 

zostać w pudełku. Nawet tej najnudniejszej. 

Podobno tak kiedyś było z lalką Brunetką. Bała się, że nikt 

nie obejrzy i nie doceni jej pięknej sukni i fryzury, ale 

przyszła Gwiazdka i... Brunetka zasiadła na półce nad 

biurkiem Elżuni i można ją tam podziwiać do dziś. 

Znowu inne zabawki Świąt nie lubią. Dziwne, ale 

prawdziwe. Taki pajacyk Adaś... W zeszłym roku strasznie 

się bał, że Elżunia nie będzie go już lubiła, jeśli dostanie 

pod choinkę coś naprawdę fajnego. Na przykład rower. 

Dopiero misiek Kuba wytłumaczył Adasiowi, że Elżunia 

nie jest taka. A potem Adaś sam się o tym przekonał. Na 

stałe zajął miejsce wśród innych zabawek. 

BAJKI 
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Jeszcze inne zabawki są jak lalka Pyza: nie rozumieją, o co 

z tymi Świętami chodzi. Pyza zjawiła się u Elżuni na 

wiosnę i nie miała kiedy się nauczyć. Niby coś tam jej się o 

uszy obiło: że choinka, że prezenty, kolędy, pyszne 

jedzonko, śnieg i pierwsza gwiazdka... Ale czy to 

wszystko? 

Pyza nie wie. A Święta 

się zbliżają. Babcia Elżu-

ni robi zakupy. Elżunia 

pewnego dnia wraca 

wcześniej ze szkoły. 

Coraz więcej śniegu na 

ulicach. 

— Czyli Święta tuż tuż? 

— zapytała Pyza miśka 

Kubę. 

— A, ja tam nie wiem — 

zamruczał Kuba. — Ja 

w zimie śpię. Zajrzyj do dużego pokoju. Jeśli choinka już 

ubrana, to znaczy, że Święta będą lada chwila. 

Pyza szybko pobiegła do dużego pokoju. Choinka była 

taka wielka i kolorowa! Brakowało tylko gwiazdy na 

czubku. Czyli to prawie już! Tylko dlaczego Elżunia była 
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taka smutna i nie chciała się bawić? I cały czas wyglądała 

przez okno? Nawet nie spojrzała na choinkę, chociaż 

Babcia właśnie włożyła gwiazdę na jej czubek. 

— Ojej! — zdumiała się Pyza. — Choinka ubrana, 

a Elżunia w ogóle się nie cieszy. Kiedy Elżunia się nie 

cieszy — to żadne Święta! 

— Niemądra Pyzula — zaśmiał się pajacyk Adaś. — Nie 

o choinkę chodzi! Święta, moja ty lalo, zaczynają się 

wtedy, kiedy wszędzie rozlega się nieziemska muzyka! 

Niech tylko Elżunia to usłyszy... I często dzieje się coś 

jeszcze lepszego: zabawnie przebrani ludzie chodzą od 

domu do domu, grają i śpiewają, a czasem też tańczą 

i odgrywają śmieszne scenki. — Kolorowy pajacyk 

wywinął fikołka. — Słowo daję, niektórzy są prawie tacy 

śmieszni jak ja! 

— Aha! 

Pyza aż buzię rozdziawiła z podziwu — babcia Elżuni 

akurat wcisnęła guziczek na czarnym pudełku i zabrzmiała 

muzyka. Taka piękna! 

Ale Elżunia nawet głowy nie odwróciła od okna. 

— Niedobrze — pomyślała Pyza. — Czy mogą być Święta 

bez świętowania? 
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W pokoju rozległo się ciche, ale bardzo wytworne 

chrząknięcie. 

— Ależ z was małe, bezsensowne zabawki — odezwała 

się Brunetka ze swojej półki. — Co tam choinka, muzyka 

i jakieś inne głupstwa. Każdy wie, że Święta się nie 

zaczną, dopóki wszyscy nie ubiorą się naprawdę 

elegancko. — Brunetka westchnęła zazdrośnie — Babcia 

Elżuni ma taką piękną suknię z falbanką... 

Faktycznie — babcia Elżuni weszła do pokoju i miała na 

sobie fantastyczną suknię. Prawie tak fantastyczną, jak 

zapachy dobiegające z kuchni. 

— No i kto gada bez sensu? — zamruczał Kuba. — 

Szmaty szmatami, ale nie ma pysznego żarełka, nie ma 

Świąt! 

Brunetka tylko prychnęła w odpowiedzi. Kłótnie były 

nieeleganckie. 

Elżunia przebrała się w białą bluzkę i granatową 

spódniczkę. Szło jej to powoli. Trudno się przebierać, 

patrząc cały czas w okno. 
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*** 

Babcia nakryła stół białym obrusem. 

— Pomożesz mi, Elżuniu? — zapytała. 

Elżunia nic. Tylko patrzy w okno. 

Teraz chyba nawet Brunetka się zaniepokoiła, a Adaś nie 

wiedział, co powiedzieć. Elżunia już nie rozmawia 

z Babcią? Pyza pomyślała, że to straszne. Jeśli Elżunia 

i Babcia nie będą ze sobą rozmawiać, to w tym roku 

w ogóle nie będzie Świąt. 

Aż tu nagle... 

Elżunia podskoczyła prawie tak wysoko, jak Adaś, kiedy 

ludzie na niego nie patrzą, i pobiegła do drzwi. 

— Tak! — krzyknęła. 

Zza otwartych drzwi powiał zimowy wiatr, niosący kilka 

płatków śniegu. Z oddali dobiegły jakieś głosy, a tuż za 

progiem... 

Za progiem stali pan i pani w ciepłych płaszczach. 

— A niech to... — mruknął Kuba. 

— O... — pisnęła Brunetka. — Wreszcie nie muszą 

pracować...  
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— Kurka wodna! Dali radę! — zawołał Adaś. 

A Pyza: 

— Przyjechali... 

— Mama! Tata! — krzyknęła Elżunia 

*** 

Zagrała muzyka, a choinka świeciła jasno jak gwiazdy. 

Jedzenia i prezentów było pełno. Babcia, Elżunia i rodzice 

Elżuni wspólnie siedzieli przy stole. Pyza nie mogła się na 

nich napatrzyć. Pomyślała sobie, że wszystkim innym 

świątecznym obyczajom zdąży przyjrzeć się później. 
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Pięć pluszowych zwierząt 
 

 

Krzysztof Matkowski 

 

Jednym z pierwszych wspomnień Adasia była chwila, kie-

dy dostał zwój pluszu. Wujek Marek podarował go chłopcu 

na urodziny, mówiąc: 

— Wystarczy na sześć maskotek. Wiesz, ile to sześć? 

Maluch pokazał odpowiednią liczbę palców, a wujek po-

czochrał go po włosach. 

— Zuch chłopak — oznajmił, po czym nachylił się i zniżył 

głos: — Umiesz dotrzymać tajemnicy? 

— Umiem! — wykrzyknął Adaś. 

— Więc cii... — szepnął wujek Marek. — To nie jest taki 

zwykły plusz. Jest zaczarowany. Poproś rodziców, żeby 

z kawałka materiału wycięli i uszyli jakiegoś zwierzaka. 

Nie będzie zbyt ładny, ale tym się nie przejmuj. Wystarczy, 

że położysz się z nim spać i całą noc będziesz mocno tulił. 

Następnego dnia wciąż będzie wyglądał tak samo, ale wie-

czorem... 

BAJKI 
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— Co wieczorem? Powiedz, wujku, proszę! — błagał 

chłopiec. 

Wujek położył palec na ustach i jeszcze bardziej ściszył 

głos: 

— Następnego wieczora pluszowy zwierzak ożyje. 

Adaś zrobił wielkie oczy. 

— Naprawdę? — nie dowierzał. 

Wujek z poważną miną kiwnął głową. Zabronił komukol-

wiek mówić o magicznych właściwościach materiału. Adaś 

obiecał, że dochowa tajemnicy. 

Jeszcze tego dnia poprosił tatę o wycięcie i uszycie ma-

skotki. 

— A co byś chciał? — zapytał ojciec. — Misia, psa, kota? 

— A mogę wszystkie? Wujek powiedział, że starczy na 

sześć! A sam nie wiem, jakie chcę... 

— Po kolei — powiedział tata. — Jak jedna maskotka ci 

się znudzi, zrobimy kolejną. Zgoda? 

— Zgoda — ucieszył się Adaś. 

— Może na początek uszyjemy wieloryba? — podsunął 
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ojciec, ponieważ lubił te wielkie morskie ssaki, a poza tym 

wieloryb wydawał się łatwy do wykonania. — Wieloryby, 

a dokładniej płetwale błękitne, to największe ze zwierząt, 
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wiesz? A ty też chcesz być duży, prawda? 

Adaś chciał, i to jak! Pokiwał energicznie głową i rzucił się 

tacie na szyję. 

Kiedy nadeszła pora spania, wieloryb był już gotowy. Wu-

jek miał rację: pluszowy zwierzak nie wyglądał zbyt ładnie 

i średnio przypominał płetwale błękitne z ilustrowanych 

książek. Adaś jeszcze raz obsypał tatę całusami i podzię-

kowaniami. Potem przycisnął maskotkę do piersi, ale bał 

się zasnąć w obawie, że wypuści wieloryba z rąk. 

Następnego dnia uszyte przez ojca zwierzę wyglądało tak 

samo, ale wieczorem... 

Wieczorem wieloryb ożył. Stało się to zaraz po tym, jak 

mama wyszła z pokoju, gasząc światło. Maskotka poruszy-

ła się i wydała niski, przeciągły odgłos. Nie potrafiła jed-

nak przemówić, ponieważ w oceanie nie da się rozmawiać. 

Adaś zanurkował z wielorybem pod kołdrę, by rodzice nie 

usłyszeli, że nie śpi. 

— Pobawisz się ze mną? — zapytał. 

Wieloryb kiwnął głową i niezdarnie zszedł z ręki chłopca. 

Jako morskie stworzenie zapewne lepiej radziłby sobie 

w wodzie, ale Adaś nie mógł w środku nocy pluskać się 

w wannie. Zadowolił się więc śmiesznymi, ślimakowatymi 
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ruchami pluszaka. Kiedy płetwal próbował wpełznąć mu 

na brzuch, maluch aż zwijał się od łaskotek. Bawili się, 

dopóki chłopiec nie usnął. Rano nowy przyjaciel się nie 

ruszał. Należało poczekać do nocy, by znowu ożył. 

Kilka dni później Adaś znudził się wielorybem i poprosił 

tatę o nową maskotkę. 

— Chcę coś śmiesznego, ciekawego i szybkiego — wyli-

czył. 

— Może małpkę? — podsunął ojciec. 

Ten pomysł bardzo się Adasiowi spodobał. Musieli jednak 

zwrócić się o pomoc do mamy, ponieważ wycięcie i uszy-

cie małpki wymagało większych zdolności, niż posiadał 

tata.  

Noc później chłopiec bawił się z nowym towarzyszem. 

Wieloryb wylądował na dnie szafy, a małpka ku uciesze 

malucha skakała po całym pokoju, prezentując rozmaite 

sztuczki. Dzięki jej wygłupom Adaś zawsze zasypiał 

z uśmiechem na ustach. 

Tak minął rok, potem drugi. Rodzice zaczęli zamykać 

drzwi do pokoju chłopca i czasem krzyczeli na tyle głośno, 

że Adaś nie musiał martwić się byciem cicho. Dołączał do 

małpy i razem fikali koziołki, skakali po łóżku, grali 
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w berka. 

Pewnego dnia Adasia odwiedził kolega, Filip. Wskazał na 

leżącą na stoliku nocnym maskotkę i zapytał: 

— Wymienisz ją za samochodzik? 

— W życiu! — zawołał Adaś. — To prezent od wujka. 

— No to zagrajmy o nią — nie ustępował Filip. 

— Zwariowałeś? — Adaś popukał się w czoło. — Nie 

gram o nią. 

— Tchórz jesteś — stwierdził Filip. 

— Sam jesteś tchórz! — zdenerwował się właściciel ma-

skotki, po czym przyjął wyzwanie. 

Wyszli na dwór i stoczyli zacięty pojedynek w piłkę noż-

ną. Filip był wyższy i silniejszy, więc ostatecznie zwycię-

żył z mniejszym Adasiem. Przegrany nie chciał oddać 

małpki, dopóki kolega nie zagroził, że wszystkim rozpo-

wie, że Adaś Dobrzycki to oszust i tchórz. 

Tego dnia Adaś poprosił rodziców o uszycie nowej mas-

kotki. Zrobił to jednak w złym momencie, bo oboje akurat 

na siebie krzyczeli. Kazali mu iść do pokoju. Rozpłakał się, 

lecz wykonał polecenie. 
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Jakiś czas później przyszedł do niego tata. Był zmieszany 

i smutny. 

— Co byś chciał tym razem, synku? — zagadnął. 

— Jakie zwierzę jest najlepsze ze wszystkich? — zapytał 

Adaś. 

— Lew — westchnął tata. — Lew jest królem zwierząt. 

— Więc poproszę lwa — zdecydował chłopiec. 

Tata wziął plusz, usiadł w salonie i zaczął wycinać. Nie 

szło mu to zbyt dobrze, więc zużywał dużo materiału. Adaś 

bał się, że nie starczy na kolejne trzy maskotki. W pewnym 

momencie przyszła mama, przyjrzała się wyciętym kawał-

kom, po czym bez słowa chwyciła za nitkę i igłę. 

— Jeszcze grzywa — przypomniał chłopiec. 

Tata przyniósł starą, włochatą poduszkę. Nożyczki poszły 

w ruch i chwilę później grzywa była gotowa. Mama przy-

kleiła ją do głowy drapieżnego kota. Lew prezentował się 

lepiej niż dwie poprzednie maskotki. 

— Proszę. — Mama wręczyła synkowi zabawkę. 

— Dziękuję! — zawołał Adaś i spróbował objąć oboje ro-

dziców. A ponieważ miał krótkie rączki, mama i tata mu-

sieli się najpierw do siebie przytulić. 



 

  BAJKI 

35 

Pięd pluszowych zwierząt 

Następnej nocy chłopiec i lew wybrali się na polowanie. 

Wymknęli się oknem, zeszli po rynnie, a następnie ruszyli 

do zagajnika za domem. Tam biegali za wiewiórkami, śle-

dzili żaby i wypatrywali nietoperzy, ale żadnemu zwierząt-

ku nie robili krzywdy. Lew uczył, jak być szybszym, sil-

niejszym, najlepszym. 

Jakiś czas później Adaś zapytał Filipa o małpkę: 

— Bawisz się z nią w nocy? 

— Bawić się maskotkami? — roześmiał się kolega. — 

Przecież nie jestem dzidziusiem! 

Wtedy Adaś zrozumiał, że zwierzęta z magicznego pluszu 

ożywają tylko przy osobie, z którą spały pierwszej nocy po 

uszyciu. Nie przejął się uwagą o dzidziusiu. Wiedział, że 

małe dzieci nie uciekają nocą z domu, by uczyć się skrada-

nia i wspinania po drzewach. 

Adaś wyrastał na silnego, sprawnego chłopca. W domu 

jednak coraz częściej panowała nieprzyjemna atmosfera. 

Rodzice kłócili się ze sobą, a czasem też krzyczeli na syna. 

Pomimo dobrych wyników w szkole i osiągnięć w sporcie 

Adaś smutniał. Lew pokazał, jak być myśliwym, a nie ofia-

rą.  Niestety, nie potrafił pocieszyć. I maskotka, i właściciel 

czuli, że ich przyjaźń podupada. Pewnej nocy drapieżny 

kot zniknął w trakcie polowania. Adaś szukał go chwilę, 



 

  BAJKI 

36 

Pięd pluszowych zwierząt 

nawołując bez przekonania. Potem wrócił do pokoju i za-

snął samotnie. 

Następnego towarzysza chciał zrobić sam, ale bał się, że 

nie podoła zadaniu. Poczekał, aż oboje rodzice będą w do-

brym humorze i wtedy zapytał ich: 

— Mamusiu, tatusiu, czy kupicie mi pieska? 

Zaczęli tłumaczyć, że nie mają czasu i możliwości, by 

zajmować się domowym zwierzątkiem. Adaś nawet na to 

nie liczył. Chciał tylko podstępem wymusić uszycie kolej-

nego pluszaka. 

Tym razem uważnie przyglądał się ruchom nożyczek 

i igły. Kiedy rodzice skończyli, ze zwoju pluszu został tyl-

ko mały skrawek, ale chłopiec nie zwrócił na to uwagi, za-

chwycony nową maskotką. 

Pluszowy pies potrafił sprawić, że Adaś znowu zasypiał 

uśmiechnięty. Nie osiągał tego za pomocą małpich wygłu-

pów, lecz zrozumieniem. Kładł się na piersi chłopca, słu-

chał, trącał pluszowym noskiem. Kiedy po twarzy spływa-

ły łzy, wsadzał w nie łapę, a słone krople wsiąkały w jego 

ciało. 

Spali razem przez kilka kolejnych lat, aż w końcu Adaś stał 

się raczej Adamem i uznał, że czas maskotek minął. 
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Pewnego razu ogarnęła go złość. Pies pocieszał nocą, ale 

za dnia rodzice wciąż na siebie krzyczeli, jakby w domu 

zapanował jakiś zły duch. Chłopak pod wpływem impulsu 

wziął pluszowego zwierzaka i oddał go na zbiórkę prezen-

tów dla domu dziecka. Smutek obrócił się w gniew. Adam 

także podnosił głos na rodziców, a oni wrzeszczeli jeszcze 

głośniej. Nie wynikało z tego nic dobrego — wszyscy koń-

czyli ze łzami w oczach i żalem w sercu. 

Tak minął rok, zanim Adam znalazł w pudle pod łóżkiem 

stary, wymięty, zakurzony skrawek pluszu. Wujek mówił, 

że wystarczy na sześć zabawek, ale jak dotychczas udało 

się uszyć cztery. Ostatni kawałek materiału był zbyt mały, 

by zrobić z niego prawdziwą, ładną maskotkę. W pierwszej 

chwili chłopak miał wyrzucić znalezisko do śmietnika. 

Wydawało mu się, że wszystkie nocne zabawy i przygody 

z pluszowymi zwierzętami były w istocie dziełem wyob-

raźni. Jednak wtedy w głowie pojawił się pewien pomysł. 

Adam wziął nożyczki, igłę, nitkę i klej, po czym zamknął 

się w pokoju. Do wieczora maskotka była gotowa: po-

kraczna, przypominająca zlepek różnych zwierząt. Chłopak 

zaczekał, aż rodzice zasną. Potem zakradł się do ich poko-

ju. Dzięki naukom lwa potrafił stąpać bezszelestnie. Umie-

ścił maskotkę między matką a ojcem. 

Rano, przy śniadaniu, rodzice wyglądali na bardzo rozba-
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wionych. Między ich talerzami leżało pluszowe zwierzę. 

— Co to jest? — zapytał tata z uśmiechem na ustach. 

— Złojad — odparł poważnie Adam. — Musicie trzymać 

go blisko siebie, inaczej zdechnie z głodu. 
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Wesołość rodziców zniknęła. Śniadanie skończyli w mil-

czeniu. 

W nocy chłopak miał wrażenie, że słyszy, jak złojad się 

pożywia. Już prawie zasypiał, kiedy drzwi szafy nagle się 

otworzyły i wypełzł z nich stary, zapomniany przyjaciel — 

wieloryb. Po chwili coś zapukało w szybę. Adaś wstał, by 

wpuścić małpkę, lwa i psa. Zebrali się wszyscy na łóżku. 

Wieloryb łaskotał chłopca, małpka skakała, lew chwalił, 

a pies rozumiał. Chłopcu od dawna nie spało się tak do-

brze. 

Rano zszedł do kuchni i spojrzał na rodziców. Uśmiechali 

się, lecz tym razem nie z rozbawienia. Po prostu byli 

szczęśliwi. 

Następnego dnia ich uśmiechy były jeszcze szersze. I na-

stępnego także. Czasem znikały lub malały, zastępowane 

smutkiem lub gniewem, ale to tylko po to, by złojad miał 

co jeść. 
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Marchewkowy budyń 
 

 

Monika Kasprowiak 

 

Igorowi Kasprowiakowi. 

Żeby każdy kolejny rok był prawdziwą przygodą. 

 

Nadszedł ranek. Promyk słońca wpadł do pokoju i  po-

łaskotał pluszowy nosek Misia. 

— Czyżby już przyszła wiosna? — zamruczał Miś, 

przecierając szklane oczy. 

— Wiosna czy nie, zaraz będzie śniadanie — odezwał się 

Króliczek, odgarniając z oka wystrzępione uszko. — Może 

będzie budyń. 

— Budyń — zaśmiał się szmaciany Kotek. — Pewnie 

jeszcze marchewkowy. 

— A dlaczego by nie? — obruszył się Króliczek. — 

Marchewkowy albo sałatowy. Jak się właściwie mówi? 

Sałatowy czy sałatny? 

BAJKI 
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— Z sałaty, kapuściana głowo — huknęła welurowa Sowa, 

która z racji tego, że najczęściej przesiadywała na półce 

z  książkami, uchodziła za bardzo mądrą. 

Zwierzęta zachichotały. Kot aż wystawił szmaciane 

pazurki, a Koń ze śmiechu rżał i kołysał się na biegunach. 

Tylko Króliczek nerwowo kręcił noskiem i zupełnie nie 

rozumiał, co wszystkich rozbawiło. 

—  On tak zawsze o tym marchewkowym budyniu — 

zarżał Konik. — Codziennie na niego czeka. Dziwak 

jeden. 

— Ale ja lubię warzywa — jęknął Króliczek. — No i lubię 

też budyń. 

— Nie ma czegoś takiego jak marchewkowy budyń — 

zawyrokowała Sowa i pogardliwie wydęła policzki. — 

Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? 

— A właśnie, że jest. Wszystkie króliki o tym wiedzą. 

Budyń marchewkowy jest... — zawahał się. 

— No właśnie, czym jest ten marchewkowy budyń? — 

dociekała Sowa. 

— To jest... to jest... — mamrotał Króliczek, nie wiedząc, 

co odpowiedzieć. — To jest WSZYSTKO. Ale takie 

zupełne, calutkie WSZYSTKO. Wszystko, co dobre. 
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Wszystko, co daje radość i szczęście, i siłę w łapkach, 

i  puchate futerko, i zawsze pełny brzuszek, i bystry wzrok. 

Jest jak lekki wiatr i ciepłe słońce, i miękka trawa, i... 

— Zwariował — parsknął Kot. 

— To wesołe dni — kontynuował niezrażony Króliczek. 

— Mądrzy i dobrzy przyjaciele, zawsze pełna miseczka, 

wiecznie kochająca rodzina, ciepły ogień w kominku, 

kiedy za oknem prószy śnieg, to dom — solidny i mocny, 

to wiatr, który rozwiewa smutki, i letni deszcz, który nie 

moczy, a  cieszy. 

— Piiip — pisnął ostrzegawczo Szczurek. — Piiip, piip. 

Wszyscy znieruchomieli, bo w łóżku pod ścianą poruszyła 

się kołdra. Najpierw wysunęła się spod niej pulchna 

rączka, zaraz za nią nóżka, a na samym końcu zaspana 

buzia. Igorek przetarł oczy i podejrzliwie popatrzył na 

zabawki, bo wydawało mu się, że Miś mrugnął szklanym 

oczkiem. A może mi się przywidziało, pomyślał. 

Wygramolił się z pościeli i  wyszedł z pokoju. 

Zwierzęta jeszcze przez chwilę leżały nieruchomo, ale gdy 

kroki chłopca ucichły, podjęły przerwaną rozmowę. 

— Nie będzie żadnego budyniu — powiedział Miś. — 

I czy ty w ogóle wiesz, jaki jest dzisiaj dzień? No, wiesz? 
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Dzisiaj są urodziny. 

— To dobrze czy źle? — spytał Królik, bo nie rozumiał, 

dlaczego w urodziny nie może być budyniu. I co to właś-

ciwie są te urodziny? Czy one są straszne? Czy nie lubią 

marchewki? Uciekać, czy może jeszcze poczekać? W razie 

czego naprężył pluszowe łapki i w każdej chwili był gotów 

dać nura pod szafkę. 

— Piip — odezwał się Szczurek, który lubił brać udział 

w  dyskusjach, choć rzadko ktoś go rozumiał. 

— Hu, hu, hu — śmiała się Sowa lubiąca demonstrować 

swoją mądrość i obycie. — Hu, hu, hu… 

Króliczek rozglądał się nerwowo i zakłopotany skubał 

ucho, które znów opadło mu na oko. 

— Nie śmiejcie się z niego — skarcił ich Miś. — Urodziny 

są dobre — tłumaczył Królikowi. — A te urodziny są 

szczególne. 

Wszyscy z uwagą słuchali Misia. Szczurek przestał myć 

swój ogonek, a Kot wytrzeszczył błyszczące oczy i był tak 

przejęty, że nawet nie zauważył, jak jego ulubiona piłka 

wturlała się pod szafkę. Nawet Sowa była bardzo poważna. 

— To są pierwsze urodziny — powiedział Miś. — Dlatego 

są takie wyjątkowe. Sami posłuchajcie. 
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Zwierzęta przyłożyły uszy do drzwi i nasłuchiwały. 

Na zewnątrz trwała poranna krzątanina, ale faktycznie, coś 

było inaczej niż zwykle. 

Po prawdzie mama robiła śniadanie, a tata parzył kawę, ale 

w kuchni panował dużo większy gwar niż w inne dni. 

Babcia Ewa miała na sobie pasiasty fartuch i piekła ciastka, 

a babcia Krysia ubijała trzepaczką pianę. Dziadkowie 

siedzieli przy stole, na którym było mnóstwo pakunków 

i  wiązali na nich fantazyjne kokardy. 

Gdy Igorek wszedł do kuchni, od razu zrobiło się cicho. 

Dziadek Staszek próbował schować paczki pod stół, przez 

co ukłuł się w palec nożyczkami. Dziadek Edward 

zasłaniał plecami wielkie pudło w połowie owinięte 

wstążką, a babcia Ewa złapała kubek i udawała, że wcale 

nie piecze ciastek, tylko zmywa naczynia. Niezbyt jej się to 

udało, bo cała kuchnia pachniała cynamonem. 

Igorek stał przed nimi z zadartą głową. Śniadanie, myślał, 

muszę wam jakoś powiedzieć, że chcę śniadanie. Tylko jak 

to zrobić? Wcale nie było łatwo powiedzieć coś dorosłym. 

Oni tak mało rozumieli. Zastanawiał się, czy lepiej tupnąć 

nogą i się rozpłakać, czy może popukać ręką w stół. Na 

szczęście tata czegoś się domyślił, bo wziął Igorka na ręce 

i  posadził przy stole, a mama zaraz postawiła przed nim 
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talerz z kaszką. 

— Bardzo dobrze — powiedział Igorek. — Właśnie o to 

mi chodziło. Bardzo dziękuję. 

Dorośli nic z tego nie zrozumieli, ale Igorek był dobrej 

myśli. Wierzył, że kiedyś uda mu się z nimi porozumieć. 

Po prostu potrzebowali trochę czasu na naukę. 

Tajemnicze przygotowania trwały do obiadu, ale zawsze 

ktoś miał czas pobawić się z Igorkiem i sprytnie odciągnąć 

go od kuchni. Tata woził go na plecach, konkurując z Ko-

nikiem, Dziadek Edward uśmiechał się zupełnie jak Miś, 

a  Babcia Krysia śmiała się i patrzyła trochę jak Kot. 

A cynamon pachniał coraz mocniej. 

Kiedy zbliżała się pora obiadu, do domu zaczęli 

przychodzić goście. Igorek witał się ze wszystkimi, 

a raczej był witany, całowany, ściskany i tarmoszony za 

policzki. Wydawało się, że dziś każdy chce go zobaczyć. 

Dziadkowie wciąż wprowadzali do salonu nowych gości, 

babcie stawiały na stole przysmaki, a tata pomagał 

Igorkowi rozpakowywać prezenty, których nagle pojawiło 

się całe mnóstwo. 

Cóż to był za obiad. Świąteczny, wykwintny i pyszny. Igo-

rek pałaszował gotowaną marchewkę i kątem oka ob-

serwował Misia, który siedział obok fotela i ukradkiem 
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chrupał ciastko. Kot leżał zbyt daleko, by się czymś po-

częstować, więc tylko się oblizywał. Za to Szczurek, 

śmiesznie ruszając nos-

kiem, bez skrępowania 

zbierał okruszki pod 

stołem. 

Po obiedzie mama pos-

tawiła przed Igorkiem 

tort. Duży, kolorowy, 

z  lukrową polewą, cze-

koladowymi kwiatkami 

i cukrowym ptaszkiem. 

Na środku, obok napisu 

„1 roczek”, paliła się 

świeczka. Wszyscy ra-

zem powstawali i bili 

brawo. 

— Zdmuchnij, kochanie, świeczkę — powiedziała mama. 

— Pomogę ci. — Tata nachylił się nad stołem. — Dmu-

chamy razem, dobrze? 

Igorek popatrzył na nich uważnie, sapnął, machnął rączką 

i  plasnął dłonią w różowy lukier. 

— Da, da, daaa, da — powiedział. Co znaczyło: 
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„Uprzejmie dziękuję. Bardzo się cieszę, że wszyscy 

przyszliście.” 

Tortowa masa prysnęła na wszystkie strony, świeczka 

zachwiała się i zgasła. Mama chwyciła tort, tata złapał 

Igorka za rękę i próbował ratować obrus, babcie krzyczały, 

dziadek Staszek głośno się śmiał, dziadek Edward klaskał, 

a Igorek chwycił talerz pełen gotowanej marchewki i wrzu-

cił go do miski z budyniem. Nikt nie zwrócił na to uwagi. 

Nikt, prócz zwierzątek. 

— Budyń marchewkowy! — Szmer pluszowych głosów 

przetoczył się przez salon. Królik aż westchnął z wrażenia. 

Igorek spojrzał szelmowsko na Misia, Kota, Sowę, 

Konika, Szczurka 

i Królika. 

— Myślicie, że was 

nie słyszałem? — 

Uśmiechnął się do plu-

szaków. — Oni są teraz 

zajęci. — Wskazał na 

dorosłych. — Będą 

sprzątać i gadać, i ga-

dać, i gadać. 

Położył przy zwierząt-
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kach ciastka. 

— Częstujcie się — powiedział i zabrał Królika. Podszedł 

do stołu i włożył pluszaka do miski z marchewkowym 

budyniem. 

— Wszystkiego najlepszego z okazji moich pierwszych 

urodzin — powiedział, wciskając Króliczka głęboko 

w pachnącą wanilią i marchewką papkę. 

Zwierzątkom ze wzruszenia zaszkliły się oczka. Dorośli 

nie wiedzieli, co się dzieje. Usłyszeli tylko: „Guu, gu, da, 

da, daaa”, i oczywiście niczego nie zrozumieli, ale czego 

można oczekiwać od dorosłych. 

Wieczorem, gdy mama już przeczytała bajkę, tata 

pogłaskał synka po głowie i cicho zamknął za sobą drzwi, 

zwierzątka przyszły życzyć chłopcu wszystkiego, co 

najlepsze. Życzyły mu samych dobrych rzeczy. Króliczek 

jako ostatni nachylił się nad Igorkiem i wyszeptał mu do 

ucha: 

— Życzę ci twojego własnego marchewkowego budyniu. 
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Opowieść o muszelce 
 

 

Tomasz Przyłucki 

 

Lato to piękna pora roku. Po zielonych trawnikach psy 

biegają za motylami, a kolorowe kwiaty uśmiechają się do 

pszczół, zapraszając owady do zebrania nektaru. Spacero-

wicze na ulicach i w parkach zdejmują kurtki oraz bluzy, 

zmieniając je na sukienki i koszulki we wszystkich bar-

wach tęczy: fioletowych, niebieskich, zielonych, żółtych, 

pomarańczowych, czerwonych... Temu kolorowemu latu 

przygląda się z góry słońce, ogrzewając wesołe buzie. To 

jest właśnie lato. To jest czas wakacji. 

W ostatnie lato, kiedy było niezwykle gorąco, dorośli mó-

wili, że „żar leje się z nieba”. Mała dziewczynka słyszała te 

słowa, obserwowała oznaki najcieplejszej pory roku, nosiła 

kolorowe letnie sukienki i wiedziała, że wszystko to ozna-

cza wakacje. Dziewczynka zresztą była mądra i prędko 

domyślała się różnych zasad i reguł rządzących otaczają-

cym ją światem. A jeśli nawet czegoś nie wiedziała, pytała 

mamy i taty. Rodzice pomagali jej rozwiązać zagadkę 

i podpowiadali właściwy sposób działania. Mała dziew-

czynka miała uśmiech przyklejony do twarzy, co oznacza, 

że prawie zawsze była wesoła. Szczególnie uwielbiała 

BAJKI 



 

  BAJKI 

50 

Opowieśd o muszelce 

pływać, a od wilgoci kręciły się jej włosy na czubku głowy. 

Ze względu na fryzurę wszyscy nazywali dziewczynkę 

Loczkiem, a jej podobało się to przezwisko. 

W ostatnie lato Loczek z rodzicami pojechali nad morze 

— krainę, gdzie ląd i piaskowe wydmy spotykają się 

z wielką słoną wodą.  

 

Loczek pierwszy raz zobaczyła morze. Choć rodzice tłu-

maczyli jej, że w morzu jest dużo więcej wody niż w wan-

nie czy nawet basenie, to nie spodziewała się takiego 

ogromu... Mówili też, że pod wodą mieszkają ryby, medu-

zy, kraby, ośmiornice i mnóstwo innych morskich zwierząt. 
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Już z daleka morze szumiało jak najsilniejszy wiatr pod-

czas burzy, a zza wydm widać było spienione fale. Plaża 

lśniła w słońcu niczym złoto, a wśród ziarenek piasku leża-

ły różnokształtne muszelki, bursztyny koloru syropu klo-

nowego i kamyki zaokrąglone muszelki, bursztyny koloru 

syropu klonowego i kamyki zaokrąglone przez fale. 

 

Drugi brzeg znajdował się tak daleko, że nie można go by-

ło zobaczyć. Mama mówiła Loczkowi o ludziach, którzy 

tam mieszkają: w zupełnie innym kraju, gdzie nawet mówi 

się innym językiem. Loczek próbowała wyobrazić sobie, 

jak wygląda ten inny język z dalekiego kraju. Czy jest 

skręcony jak u motyla? Czy może równie drapiący, co 

u kota? Jednak mama wyjaśniła córce, że chodzi tylko 

o taki język, który się słyszy, w którym się pisze i którym 

się mówi, a nie ten, który chowa się za ząbkami w ustach. 

 

W czasie pobytu nad morzem Loczek pływała i grała 

w piłkę, pluskała się w szumiących falach. Piasek skrzypiał 

pod nogami, a mewy skrzeczały nad głową. 

Poznała też kolegę — Gucia. Razem biegali po plaży, bu-

dowali zamki, robili babki z piasku, grali w piłkę i udawali 

piratów szukających zatopionych skarbów i tajemniczych 
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syren. Gucio był świetnym kompanem, czyli dobrym kole-

gą, z którym można wspaniale się bawić. A przy dobrej 

zabawie czas mija najszybciej i choć czasem chciałoby się 

ten czas zatrzymać i pobawić minutkę dłużej, zawsze 

przyjdzie koniec. Tak stało się i tym razem — wakacje mi-

nęły, nim Loczek i Gucio zauważyli. 

Nadszedł czas powrotu do miast, gdzie mieszkali. A były 

to miejsca odległe od siebie. Z tego powodu mieli się długo 

nie zobaczyć. 

Tata podpowiedział Loczkowi, że powinna przygotować 

dla Gucia jakiś prezent na pamiątkę świetnych wakacji 

i mile spędzonego na zabawie czasu. Bez zastanowienia 

Loczek tak zrobiła. Znalazła na plaży piękną i poskręcaną 

muszlę, która szumiała jak fale, gdy przyłożyło się ją do 

ucha. 

 

W trakcie ostatniego spotkania dziewczynki z Guciem 

chłopiec dał Loczkowi pocztówkę, na odwrocie której na-

rysował ich wspólną zabawę. Loczek bardzo ucieszyła się 

z tego podarunku. Gdy obejrzała pocztówkę, podała Gu-

ciowi znalezioną, piękną muszlę. Chłopiec obejrzał ją, po-

dziękował, ale Loczek mu ją odebrała. Loczek zamiast dać 

prezent, zabrała go dla siebie. Chłopcu wtedy zrobiło się 
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smutno — opuścił głowę i ramiona, brwi lekko mu opadły, 

a kąciki jego ust wygięły się do dołu. To pożegnanie było 

przykre i Loczek nie rozumiała, czemu tak się stało. 

 

Wróciła z rodzicami do swojego miasta, do swojego do-

mu, do swoich zabawek, jednak ciągle myślała o Guciu. 

Tęskniła, co znaczy, że brakowało jej wspólnych zabaw 

i chciałaby przywrócić czas, kiedy byli razem. Za każdym 

razem, gdy patrzyła na muszelkę, przypominała sobie 

smutną minę Gucia. Spytała mamy, co ta smutna mina 

oznaczała. Mama odpowiedziała, że przygotowane prezen-

ty powinno się dawać, a nie zostawiać dla siebie. Prezent to 

rzecz, którą przygotowujemy dla osoby, którą lubimy. Da-

jemy prezenty, żeby ta osoba się cieszyła — i to jest piękne 

zachowanie. Loczek wtedy pomyślała, że zrobiła źle, za-

chowując dla siebie muszlę. Teraz chciałaby dać ją Gucio-

wi. Chciała, żeby Gucio się cieszył i weselił, tak jak na 

wakacjach. Bardzo lubiła, gdy Gucio był wesoły. 

Dziewczynka zapytała mamy, czy może jakoś naprawić tę 

sytuację. Mama podpowiedziała Loczkowi, żeby wysłała 

muszlę do Gucia. Obie więc poszły na pocztę, spakowały 

muszelkę w paczkę zupełnie jak prezent i wysłały do 

chłopca, który mieszkał daleko, w innym mieście. 
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Kilka dniu później do drzwi domu Loczka zapukał listo-

nosz. Dziewczynka pobiegła po tatę, bo kiedy obce osoby 

pukają do drzwi, zawsze należy wezwać osobę dorosłą. 

Tata odebrał od listonosza list. Okazało się, że list wysłał 

Gucio do Loczka. Dziewczynka czym prędzej otworzyła 

kopertę, a w niej zobaczyła rysunek pięknej muszelki 

i zdjęcie bardzo, bardzo, bardzo uśmiechniętego Gucia 

z wielkim napisem DZIĘKUJĘ. Loczkowi zrobiło się wte-

dy ciepło w środku, a buzia sama pojaśniała od uśmiechu. 

To cudowne uczucie — gdy ktoś ucieszy się z danego mu 

prezentu. Od tamtej chwili Loczek i Gucio wysyłali do sie-

bie listy z rysunkami, a Gucio jeszcze bardzo długo wspo-

minał piękną muszelkę. 
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Loczek stwierdziła, że dawanie prezentów tym, których się 

lubi, jest super. Wszyscy wtedy są weseli i uśmiechają się 

do siebie. Dawanie prezentów musi mieć magiczną moc: 

wyczarowuje uśmiechy. 
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Smutna Baba Jaga 
 

 

Barbara Mikulska 

 

Wszyscy wiedzą, że Baba Jaga jest wstrętna, zła i okrutna. 

Każdy się jej boi, 

a dorośli straszą 

nią dzieci. Za 

każdym razem, 

gdy mamusia mó-

wi: „Nie zjesz zu-

py, to zabierze cię 

Baba Jaga” — 

Babie Jadze przy-

bywa obrzydliwa 

brodawka na 

haczykowatym 

nosie. A  gdy tata 

obiecuje, że zjawi 

się czarownica, 

jeśli nie posprzą-

tasz w pokoju, ro-

sną jej coraz dłuższe pazury. Na dodatek wiedźma często 
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płacze, więc od tego ma czerwone oczy. Tylko że tak dzieje 

się przez nas. Im bardziej jej nie lubimy, tym robi się 

gorsza i brzydsza. 

A zdarzyło się pewnej jesieni, że Babie Jadze było na-

prawdę bardzo, bardzo smutno. Siedziała sama w chatce 

z piernika, za oknem szalał wiatr i lał deszcz, a ona grzała 

się przy kominku. I nudziła się jak wiewiórka w zimie. 

Przeczytała już wszystkie książki z domowej biblioteczki, 

i  to nawet po kilka razy. W kuchni cały stół zastawiła 

smakołykami, ale nie było nikogo, kto chciałby zjeść 

chociaż kawałeczek pysznego tortu albo kruchej babeczki. 

Po brzydkiej twarzy Jagi pociekła łza i pojawiła się kolejna 

zmarszczka. Nikt mnie nie lubi, pomyślała i zaraz zrobiło 

jej się jeszcze bardziej przykro, o ile to w ogóle możliwe. 

A  potem poszła spać z nadzieją, że jutro wydarzy się coś 

miłego. 

Poranek powitał ją pełen słońca, a kiedy wyszła przed 

chatkę, jej oczom ukazał się cudny widok. Brzozowy las 

sypał liśćmi; złotymi, pomarańczowymi, czerwonymi i brą-

zowymi. Spadały na ziemię i układały się w kolorowe dy-

wany. Czasem podmuchy unosiły je do góry i wtedy tań-

czyły do cichej muzyki wiatru. 

Baba Jaga pomyślała, że to dobry czas na grzybobranie. 

Wzięła koszyk i założyła kalosze. Ale zamiast patrzeć pod 
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nogi, spoglądała na bezchmurne niebo, podziwiała barwy 

jesieni i przekomarzała się z ptakami. Bo wszystkie 

sikorki, zięby, wrony i wróble wiedziały, że Jaga jest 

dobra. Zawsze wysypywała im ziarna, a w zimie dostawały 

nawet pokruszone ciastka i suszone owoce. Więc wcale nie 

bały się czarownicy, przysiadały na gałązkach krzewów 

obok ścieżki i śpiewały dla niej, przekrzywiając śmiesznie 

łebki. A Jaga zbierała kolorowe liście i wkładała do 

koszyka. W domu porobi bukiety i ozdobi nimi ściany. 

Uśmiechnęła się do swoich myśli, a jej twarz na chwilę 

zrobiła się naprawdę ładna. 

Długo już wędrowała, kiedy usłyszała ciche piski. Troszkę 

się przestraszyła, bo pomyślała, że to może licho chce jej 

spłatać jakiegoś figla. Ale ten głos nie brzmiał jak skrze-

czenie leśnego psotnika, był podobny raczej do... 

miauczenia. 

Jaga rozglądała się uważnie i już po chwili zauważyła 

czarnego kotka zaplątanego w gałązki jeżyn. Malec utkwił 

tak nieszczęśliwie, że nie miał szansy sam się uwolnić. 

Przy każdym ruchu raniły go ostre kolce. A tkwił tu 

z pewnością długo, bo głosik miał już bardzo słabiutki. 

Mimo to, kiedy spostrzegł zbliżającą się Babę Jagę, zjeżył 

się i prychnął ostrzegawczo. Ale ona nie przestraszyła się 

takiego maleństwa. Ostrożnie rozplątywała kolczaste pędy, 
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aż wreszcie oswobodziła go. Zapewne, gdyby miał dość 

sił, uciekłby daleko od strasznej czarownicy, a tak 

miauknął tylko żałośnie i pozwolił, żeby włożyła go do 

koszyka na materacyk z liści. 

W domu Baba Jaga nalała kotkowi mleka do miseczki, 

a  potem ułożyła poduszkę koło kominka, żeby maluchowi 

było ciepło. Kociak zjadł, podreptał chwilkę w kółeczko, 

by w końcu zasnąć na swoim posłaniu, otulając się 

ogonem. 

Kiedy rano otworzył oczy, czekało na niego śniadanie 

i ciepłe dłonie Baby Jagi, które delikatnie gładziły go po 

futerku. I to było bardzo miłe. 

Czarownica zajęła się swoimi sprawami, a kotek zwiedzał 

dom, ale kiedy tylko Jaga przysiadła w fotelu, wykorzystał 

okazję i wskoczył jej na kolana, żeby otrzymać kolejną 

porcję pieszczot. Nowa pani podrapała go za uszkiem i pod 

bródką, a on mruczał zachwycony. Wtedy Baba Jaga 

uśmiechnęła się i nagle kotek zauważył, że wcale nie jest 

taka brzydka, a część brodawek odpadła jej z nosa i po-

toczyła się po podłodze. Kot bawił się nimi jak piłkami, do 

czasu, kiedy wiedźma nie wzięła się za zamiatanie. Wtedy 

wszystkie wylądowały w koszu. Kot nie rozpaczał długo 

po stracie, bo dostał w zamian kłębek czerwonej wełny, 

który znacznie lepiej nadawał się do turlania i podrzucania. 
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Dobrze im było we dwoje. Całą zimę spędzili przy ko-

minku. Za oknem śnieg otulił świat białą pierzyną, mróz 

malował na szybach srebrzyste kwiaty, a Baba Jaga 

siedziała w ulubionym fotelu i trzymając kota na kolanach, 

czytała bajki. 

Aż wreszcie nade-

szła wiosna. Z małe-

go kotka wyrósł cał-

kiem duży kocur, 

cały czarny z zie-

lonymi oczami. Kie-

dy się go głaskało, to 

z zadowolenia sypał 

wokół iskrami. Pew-

nie od Baby Jagi na-

uczył się trochę cza-

rować. Im cieplej się 

robiło, tym dłuższe 

spacery razem odby-

wali. Któregoś razu 

powędrowali tak daleko, że do domu wrócili dopiero 

wieczorem. Weszli do chatki i zastali tam dwoje dzieci. 

Maluchy zasnęły w ulubionym fotelu wiedźmy. No i zjadły 

dużą część upieczonych przez Jagę ciasteczek. Ale kiedy 

trzasnęły drzwi, oboje się obudzili. Spostrzegli czarownicę 
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i tak się wystraszyli, że dziewczynka zaczęła głośno 

płakać, a chłopiec dostał czkawki. Sądzili, że nadszedł ich 

koniec. Bardzo przepraszali, że zjedli słodycze i trochę 

nabałaganili, ale byli okropnie głodni. Macocha kazała 

tacie wyprowadzić ich do lasu i zostawić. Jaga 

uśmiechnęła się i powiedziała, że wcale się nie gniewa, 

a nawet bardzo się cieszy, że smakowały im wypieki. I że 

jeśli chcą, to mogą tu zostać razem z Jagą i kocurem. 

A kiedy to mówiła, jej twarz robiła się coraz ładniejsza: 

brodawki odpadały, zmarszczki znikały, a nos się 

prostował. Jaś i Małgosia, bo tak nazywały się dzieci, po-

kiwali energicznie głowami na znak zgody. A kiedy 

uśmiechnęli się do Baby Jagi, ona wyglądała już całkiem 

inaczej. Była śliczną panią Jagą, do której chętnie się 

przytulali. 

A gdy nadeszło lato, do drzwi chatki zastukał drwal. 

Spytał gospodyni, czy nie widziała dwojga dzieci, bo 

kiedyś posłuchał złej kobiety i wyprowadził je do lasu, ale 

potem strasznie tęsknił. Kiedy zrozumiał, że najbardziej na 

świecie kocha córeczkę i synka, wygonił macochę Jasia 

i  Małgosi i udał się na poszukiwania. 

Wtedy zza pleców Baby Jagi wyskoczyły uradowane dzie-

ci, rzuciły się tacie na szyję i zaprosiły do domku. Za-

mieszkali razem, a Baba Jaga z każdym dniem coraz mniej 



 

  BAJKI 

62 

Smutna Baba Jaga 

przypominała brzydką czarownicę. Wszyscy mówili o niej 

Jagusia. A drwal nie mógł oderwać od niej oczu. I w końcu 

ożenił się z czarownicą i wszyscy byli bardzo szczęśliwi. 

Więc mamo, tato, nie straszcie dzieci Babą Jagą, bo jej 

wtedy pojawiają się brodawki. A wiedźma, spoglądając 

w lusterko, bardzo się martwi, że drwal, Jaś i Małgosia 

oraz czarny kocur przestaną ją lubić. 
 

 

 

 

 

 

 

Il.: Małgorzata Lewandowska 
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O chłopcu, który czytał  
dużo książek 

 

 

Krzysztof Rewiuk 

 

W małej wiosce, położonej w dolinie u stóp wielkich gór, 

mieszkał sobie chłopiec, który czytał dużo książek. Ile ich 

dokładnie przeczytał, sam już nie pamiętał, ale myślę, że 

poznał więcej spisanych historii, niż spotkał ludzi. To nic 

dziwnego, powiecie, przecież jego wioska była mała. To 

prawda, ale chłopiec często jeździł z rodzicami do innych 

osad, a nawet do dużego miasta i miał okazję poznać tro-

chę świata. Im dłużej jednak przyglądał się dolinie, w któ-

rej mieszkał, tym bardziej był przekonany, że coś jest z nią 

nie w porządku. Ludzie, którzy go otaczali, byli jacyś nija-

cy, nie było wśród nich prawdziwych bohaterów, wielkich 

uczonych czy choćby dobrych poetów. Prawdę mówiąc, 

nie było żadnych poetów... Rozmowy, którym się przysłu-

chiwał, traktowały o niczym, nie kryły w sobie żadnych 

tajemniczych znaczeń i nic z nich nie wynikało. Zwykłe 

rzeczy działy się codziennie, ale gdyby nie miały miejsca, 

świat wcale by na tym nie ucierpiał. 

I tak, rok po roku i książka po książce, narastało w chłopcu 

przekonanie, że dolina, w której mieszka, jest uśpiona 
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i oczekuje na przebudzenie, jak w opowieściach o krainach 

oczekujących na zaginionego księcia. Znacie te opowieści 

— prawda? Książę, potajemnie mieszkający u przybranej 

rodziny, nieznający swego prawdziwego pochodzenia, 
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a w stolicy kraju pusty tron i ludzie wspominający stare, 

dobre czasy... Problem polegał na tym, że nikt w jego doli-

nie nie narzekał na panujący stan rzeczy. Skoro zatem je-

dyną osobą, która dostrzegała brak następcy tronu, był 

chłopiec z małej wioski — to może on sam był tym księ-

ciem? 

Książki, które chłopiec przeczytał, mówiły o różnych spo-

sobach odzyskania tytułu przez młodego władcę — trzeba 

było wyciągnąć magiczny miecz z kamienia, pokonać po-

twora albo odbyć niebezpieczną podróż — śmiałek, który 

tego dokonał, potwierdzał swoje prawo do tronu, odzyski-

wał koronę, a wtedy całe królestwo rozkwitało i wszystko 

było tak, jak być powinno. Chłopiec, który nie był do koń-

ca pewien swojego przeznaczenia, wybrał inny sposób — 

udał się po radę do Starca z Gór. 

Nie znał drogi, którą powinien pójść, ale ponieważ zawsze, 

gdy wychodził z domu, kierował się drogą na lewo, tym 

razem skręcił w prawo i ruszył dalej przed siebie. Ścieżka 

zawiodła go do gęstego lasu. Po kilku godzinach wędrów-

ki, na leśnej polanie, spotkał wygrzewającą się na kamieniu 

jaszczurkę. 

— Jaszczurko — zapytał — czy tą drogą dotrę do Starca 

z Gór? 
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— Nie jestem jaszczurką, tylko ostatnim smokiem w doli-

nie — odparło z dumą zwierzątko. 

— O przepraszam, nie zauważyłem — odpowiedział chło-

piec. 

— Miałeś prawo się pomylić, jestem mała, nie mam 

skrzydeł i nie potrafię zionąć ogniem — przyznała jasz-

czurka. 

— A wiesz, to akurat normalne, w tej dolinie wszystko nic 

nie jest takie, jak być powinno — zauważył chłopiec. — 

Idę do Starca z Gór właśnie w tej sprawie. Myślę, że wiem, 

czemu tak się dzieje i jak to naprawić. 

— To świetnie, mam nadzieję, że mi też pomożesz — po-

wiedziała jaszczurka. 

Chłopiec ruszył w dalszą drogę. Po pewnym czasie wy-

szedł z lasu na dużą górską łąkę. Spotkał tam pasącego się 

konia. 

— Witaj, koniu — powiedział. — Nie wiesz, czy ta droga 

prowadzi do Starca z Gór? 

— Nie jestem koniem, tylko ostatnim jednorożcem w doli-

nie. Nikt mnie jednak nie poznaje, bo brakuje mi rogu — 

odpowiedziało zwierzę. 
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— Spodziewałem się tego — odparł chłopiec. — Mogę cię 

jednak pocieszyć. Kiedy spotkam Starca z Gór, obudzę tę 

dolinę i przywrócę ci róg. 

Po kilku kolejnych godzinach marszu chłopiec dotarł do 

Ostatniej Wioski w Dolinie. Przed wioską stała studnia, 

a na brzegu cembrowiny siedziała dziewczyna o włosach 

koloru lipcowego miodu. 

— Nie jesteś zwykłą dziewczyną — zgadł chłopiec. 

— Jestem czarodziejką, tylko nie umiem czarować — od-

parła Miodowłosa z uśmiechem. 

— Ja to naprawię. — Chłopiec też się uśmiechnął i po-

szedł dalej w kierunku górskich szczytów. 

Noc spędził w pasterskim szałasie. Śniła mu się spotkana 

dziewczyna i rano, po przebudzeniu, przez chwilę wahał 

się, czy nie wrócić do Ostatniej Wioski. Nie — pomyślał 

— mam swoje zadanie, muszę naprawić świat. 

Po całym dniu wspinaczki dotarł wreszcie do chaty Starca 

z Gór. Mędrzec przywitał go z uśmiechem. 

— Czy jestem księciem? — zapytał chłopiec, który czytał 

dużo książek. 

— Oczywiście — odparł Starzec. 
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— Wiedziałem — powiedział chłopiec i na chwilę zanie-

mówił ze wzruszenia. — Co muszę zatem zrobić, żeby na-
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prawić ten świat? 

— A czy świat jest zepsuty? — zatroszczył się poważnie 

Starzec. 

— No, oczywiście. Nic nie jest takie, jak być powinno — 

poskarżył się chłopiec. 

— Świat jest, jaki jest — odparł Starzec. — Zejdź na dół 

i popatrz jeszcze raz — poradził, odwrócił się i zniknął 

w swojej chacie. 

I chłopiec ruszył z powrotem do swojej doliny, a choć wy-

glądało na to, że nie naprawi świata, wcale nie było mu 

smutno. Prawdę mówiąc, odczuł ulgę, że może po prostu 

wrócić do domu, a do tego cieszył się na powtórne spotka-

nie dziewczyny z Ostatniej Wioski. 

Kiedy jednak tam dotarł, okazało się, że dziewczyny nie 

ma już w wiosce. Ludzie powiedzieli, że odeszła w niezna-

nym kierunku. Chłopiec został na miejscu kilka dni, czeka-

jąc na jej powrót, w końcu jednak ruszył w dalszą drogę. 

Na górskiej łące spotkał ponownie konia. 

— Witaj, Powracający Książę — zarżał wesoło rumak. — 

Czy zwrócisz mi teraz mój róg? 

— Obawiam się, że nie potrafię. Chyba nie jestem tym, za 

kogo się uważałem. Z drugiej strony — dodał, chcąc po-
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cieszyć konia — zastanawiam się, czy nie lepiej dla ciebie 

być jednym z wielu zwykłych stworzeń niż ostatnim, 

a więc samotnym jednorożcem? 

— Jeśli tak stawiasz sprawę... — Koń przez chwilę myślał. 

— Może masz rację. Wskakuj na mój grzbiet, jeżeli mam 

być zwykłą chabetą, mogę cię podwieźć kawałek! — do-

dał. 

I gdy pędzili razem przez górską łąkę, koń zapytał: 

— A zatem twoja wędrówka była niepotrzebna? 

— Wiesz, najgorsze jest to, że chyba pomyliłem jej cel — 

odpowiedział chłopiec. 

— Opowiedz mi o tym — poprosił koń. 

I kiedy chłopiec zaczął opowiadać o dziewczynie spotka-

nej w Ostatniej Wiosce — o tym, że się nie zatrzymał, żeby 

z nią dłużej porozmawiać, nie zapytał o imię i że jej więcej 

nie spotkał — obaj poczuli, że wznoszą się nad ziemię 

i pędzą dalej, nie dotykając już trawy, tylko płynąc w po-

wietrzu. 

— Zobacz — zawołał chłopiec — obaj się myliliśmy! Nie 

jesteś jednorożcem, ale nie jesteś też zwykłym koniem. 

Jesteś Pegazem! 
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— To nie tak — odparł wierzchowiec. — Każdy koń może 

na chwilę stać się Pegazem, potrzebuje tylko odpowiednie-

go zaklęcia. 

Wylądowali na brzegu lasu i chłopiec poszedł dalej swoją 

ścieżką. Po kilku godzinach spotkał ponownie znajomą 

jaszczurkę. 

— Witaj, chłopcze — przywitała go zwinka. — Widzę, że 

nie naprawiłeś świata. 

— Przykro mi — odparł chłopiec. — Chyba zostaniesz 

zwykłą jaszczurką... 

— Dużo o tym myślałam — odpowiedziała. — To chyba 

nie najgorsze rozwiązanie. Być kimś ostatnim, nawet smo-

kiem, to trochę tak, jakby cię już w ogóle nie było. 

Ponieważ zapadał zmierzch, chłopiec zatrzymał się na od-

poczynek. Nocą rozpętała się gwałtowna burza, a w drzewa 

zaczęły bić pioruny. Wybuchł ogromny pożar. Chłopiec 

i jego mała towarzyszka próbowali wydostać się z lasu, ale 

w każdym kierunku, w którym biegli, trafiali na zaporę po-

żogi. 

— I tak skończy się moja głupia podróż — powiedział 

chłopiec. — Żałuję tylko, że nie spotkam więcej tej, która 

mogła naprawić mój świat. 
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— Opowiedz mi o niej — poprosiła jaszczurka. 

A kiedy chłopiec zaczął mówić o dziewczynie z Ostatniej 

Wioski, jaszczurka weszła śmiało pomiędzy szalejące pło-

mienie, a ściana ognia rozstąpiła się przed nią. 

— Zobacz! — zawołał chłopiec. — Nie jesteś wprawdzie 

smokiem, ale nie jesteś też zwykłą jaszczurką. Naprawdę 

jesteś Salamandrą — władczynią ognia! 

— To nie tak — odpowiedziało zwierzątko. — Nikt nie 

potrafi cały czas być niezwykłym stworzeniem. Ale odpo-

wiednie zaklęcie pozwala stać się nim na chwilę. 

Kiedy wyszli z lasu, chłopiec pożegnał jaszczurkę i ruszył 

do wioski. W południe stanął przed drzwiami rodzinnego 

domu. Zanim sięgnął do klamki, drzwi otwarły się i stanęła 

w nich dziewczyna z Ostatniej Wioski. 

— Witaj, miałaś rację, jesteś czarodziejką — powiedział 

chłopiec. — Zaczarowałaś mnie. 

— To nieprawda, jestem zwykłą dziewczyną. Ty jednak na 

pewno jesteś księciem. Wszystko się przecież zmieniło — 

odpowiedziała. 

— Nie jestem księciem, jestem zwykłym chłopcem — za-

przeczył chłopiec. 
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I choć byli zwykłymi ludźmi, stworzyli swoje własne kró-

lestwo, w którym wszystko było takie, jakie być powinno. 
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Wakacje dla potwora 
 

 

Aleksandra Cebo 

 

Słońce tego lipcowego dnia przygrzewało mocno, a w jego 

promieniach tafla jeziora Loch Ness lśniła jak lustro. 

Niedawno zaczęły się wakacje, które Magda spędzała 

z rodzicami, zwiedzając Szkocję. Teraz wchodziła na roz-

chybotany na lekkiej fali pokład statku wycieczkowego. 

Dziewczynka usiadła spokojnie na drewnianej ławce tuż 

przy burcie i zaczęła z ciekawością rozglądać się dokoła. 

Po chwili odwróciła się tyłem do wszystkich, przysiadając 

na piętach. Mocno chwyciła rączkami skraj burty 

i zapatrzyła się w pomarszczoną taflę wody. 

— Czy Nessie naprawdę tu mieszka? — Dziewczynka 

zapytała siedzącego obok ojca. — I jak wygląda? Jak ta 

smutna, szara figura wczoraj tam w Dum... Drum... — Nie 

pamiętała tej długiej i skomplikowanej nazwy odwiedzonej 

dzień wcześniej miejscowości. 

— Drumnadrochit — podpowiedział tato. 

BAJKI 
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— No właśnie. Czy jak ta uśmiechnięta z kwiatków przy 

kanale, tu w Fort Augusta? 

— Fort Augustus — odruchowo poprawił tata. — Nie 

wiem, Madziu. 

— Ale nie wiesz, czy mieszka, czy jak wygląda? — 

drążyła temat. 

— Nic nie wiem. I nikt nie wie, bo tak naprawdę nikt 

potwora nie widział. 

— Ja zobaczę! 

Tata nic na to nie odpowiedział, tylko uśmiechając się, 

poczochrał blond czuprynkę córki. Doskonale znał jej 
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wybujałą wyobraźnię. 

Statek zakołysał się troszkę mocniej, gdy odbił od pomostu 

i wyruszył w rejs po Loch Ness. Wrzawa na pokładzie też 

zrobiła się większa. Co chwilę któreś z obecnych na 

pokładzie dzieci wskazywało palcem coś na powierzchni 

jeziora i krzyczało: 

— Monster! 

Magda znała to słowo — potwór. Początkowo kilka razy 

wyciągała szyję i zerkała, żeby też zobaczyć legendarnego 

stwora. Jednak raz okazało się, że to unosząca się na 

wodzie gałąź, a kilka razy, że to zwykły żart. W końcu 

dziewczynka przestała zwracać uwagę na innych 

pasażerów. Nie oglądała zielonych wzgórz, nie podziwiała, 

jak rodzice, ruin zamku, nie zwracała uwagi na mijane 

statki z turystami, tylko zapatrzyła się w srebrzysto-

błękitną toń. 

W pewnym momencie Magda otworzyła buzię i już, już 

puszczała burtę, żeby palcem wskazać coś w wodzie tuż 

obok łodzi. Jednak smutne spojrzenie błyszczących w słoń-

cu oczu sprawiło, że dziewczynka mocniej zacisnęła palce 

na stalowej rurce. Z wciąż otwartą buzią śledziła zanu-

rzający się łeb i ledwie majaczący pod powierzchnią wody 

rozmyty kształt. 
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— Tato! — Magda szarpnęła ojca za rękaw bluzy. 

Wymawiała szybko pojedyncze słowa, jak zawsze, gdy 

była bardzo czymś podekscytowana. — Mamo! 

Widziałam! Widziałam! 

— Co widziałaś, kochanie? — Mama wychyliła się zza 

taty. 

— Nessie! — Z przejęciem ledwie wyszeptała dziew-

czynka. 

Rodzice spojrzeli na siebie z szerokimi uśmiechami. 

— Oczywiście, córeczko, oczywiście... — Mama nachyliła 

się, żeby pocałować czoło Magdy. 

 

*** 

 

Nessie coraz trudniej było niezauważenie poruszać się 

w rodzinnym jeziorze. Tłumy turystów przepatrywały ca-

łymi dniami wody Loch Ness. Statki, jachty, łódki i nawet 

kajaki pływały od rana do wieczora. Niektórzy po-

szukiwacze nie rezygnowali nawet w nocy. Jednak tylko 

wtedy potworzyca z jeziora mogła chociaż wystawić głowę 

ponad lustro wody i odetchnąć świeżym powietrzem. 
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Nessie już zapomniała, kiedy ostatni raz, ile to lat temu, 

wylegiwała się na kamienistym brzegu, wygrzewając 

grzbiet w promieniach słońca. Tęskniła za podmuchami 

wiatru muskającymi skórę. Za dotykiem trawy pod łapami. 

Czuła smutek bez dawnych rozmów z figlarnymi elfami, 

czy choćby wiecznie śpieszącymi się dokądś zającami. 

Ryby, których w Loch Ness żyło dużo, nie były rozmowne. 

Gdy próbowała je zagadywać, tylko patrzyły na nią 

nieruchomymi oczyma i bez słowa płynęły dalej. 

Tego lipcowego dnia słońce pięknie świeciło. Jego 

promienie częściowo przebijały się przez powierzchnię 

wody, rozświetlając głębinę. Nessie bardziej niż kie-

dykolwiek zapragnęła wyjść z ukrycia. Choćby tylko na 

małą chwilkę, taką naprawdę maleńką. Choćby tylko 

wystawić nad wodę głowę, poczuć ciepło na skórze. 

Zbliżyła się do powierzchni, ale przestraszona ogromną 

liczbą cieni różnej wielkości łodzi, schowała się pod jedną 

z nich. 

Serce stwora łomotało niczym dzwon. Pokusa okazała się 

jednak bardzo silna. 

— Tylko jedno wynurzenie, na moment... — powiedziała 

do siebie Nessie, a kilka bąbelków powietrza uniosło się, 

wirując jak w tańcu. 
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Pływający obok dziki pstrąg machnął lekceważąco 

ogonem, jakby chciał powiedzieć, że i tak zabraknie jej 

odwagi. Nessie zmarszczyła nos i zmrużyła oczy. 

Mruknęła: 

— Ja nie dam rady? Zaraz zobaczysz... 

Wynurzyła się tuż obok burty łodzi. Niewielka głowa na 

długiej, smukłej szyi wyłoniła się z wody niczym peryskop 

okrętu podwodnego. 

Z góry dochodził gwar ludzkich głosów. Nessie szybko 

zerknęła i upewniła się, że jest dobrze schowana przed 

wścibskimi spojrzeniami, prawie wtulona w kadłub. 

Wszyscy i tak wpatrywali się w brzegi lub toń z dala od 

statku. 

Stwór z lubością przymknął oczy i pozwolił ciepłym 

promieniom pieścić pyszczek, powieki, czubek głowy... 

Nozdrza poruszały się, wciągając razem z powietrzem 

zapach kwiatów, ziół, drzew. W pewnej chwili do czułych 

uszu dotarło westchnienie, przebijające się przez świergot 

ptaków. Nessie otworzyła oczy i spojrzała prosto we 

wpatrujące się w nią spod jasnej grzywki błękitne, szeroko 

otwarte oczy ludzkiego dziecka. Rączka już unosiła się we 

wskazującym geście, buzia się otwierała. Stwór posmutniał 

i zanurzył się w wodach Loch Ness. 
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— No i tyle mi przyszło z mojej odwagi. — Nessie rzuciła 

w stronę odpływającego pstrąga. — Miałeś rację, to jednak 

nie był aż tak dobry pomysł... 

Jednak wspomnienie pieszczot wiatru i słońca nie chciało 

opuścić potwora. Nessie zaszyła się w najgłębszej głębinie 

i myślała o tym, co zrobić, żeby znów bezpiecznie wyjść 

na ląd. Myślała, myślała i wymyśliła. Skoro ludzie 

przybywają nad Loch Ness na wakacje, to przecież ona 

może z Loch Ness na wakacje wyjechać w jakieś inne, 

spokojniejsze miejsce, gdzie nikt nie będzie się jej 

spodziewał i nie będzie szukał. 

Jak pomyślała, tak zrobiła. Tej samej nocy popłynęła na 

północ i rzeką dostała się do morza.  

Tam aż zaniemówiła początkowo z wrażenia. Ile nowych 

stworzeń dokoła! Zwinne i ciekawskie foki, łagodne 

olbrzymie wieloryby, brykające orki, rozgadane delfiny 

i wiele, wiele innych. I wszystkie te istoty z ciekawością 

zerkały na nieznanego przybysza. Z chęcią też rozmawiały 

z Nessie, a orki łaskawie nawet zrezygnowały z próby upo-

lowania i zjedzenia jej na obiad. 

Wkrótce do dyskusji włączyły się ptaki. Najbardziej do 

serca mieszkance Loch Ness przypadły pocieszne, czarno-

białe maskonury z czerwonymi nóżkami i dziobami. To 
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one zaczęły roztaczać przed Nessie wizje rajskiej wyspy. 

— Jest wielka! Tak wielka, że nigdy żaden z nas nie dał 

rady przelecieć jej w poprzek ani wzdłuż. Zaprzyjaźnione 

ptaki, które zapuszczały się nad środek wyspy, opowiadały, 

że widziały tylko kilku ludzi. Mało ich tam. 

— Mało — potwierdził drugi maskonur niewyraźnie, bo 

dziób miał pełen maleńkich rybek. Gdy przełknął ostatnią, 

to dodał: — A ci, którzy tam mieszkają, rozmawiają 

z elfami i nie przeszkadzają trollom. Na ciebie więc pewnie 

nawet nie zwrócą uwagi. 

— A słońce jest? I przyjemne bryzy? — dopytywała 

rozmarzona Nessie. 

— Latem dużo, oj dużo! Świeci i świeci, i zachodzić długo 

nie chce. A wiatr tam wieje prawie cały czas. 

Kierując się wskazówkami maskonurów i odprowadzana 

śpiewem wielorybów, Nessie wyruszyła na północny 

zachód. 

Po dopłynięciu do brzegów Islandii Nessie znalazła sze-

roką, przepiękną dolinę, w której spędziła kilka dni. Jej 

wyschnięta skóra o piaskowym kolorze jednak za bardzo 

różniła się barwą od okolicznych skał i wprawdzie 

dyskretnie, ale napotykani ludzie pokazywali ją sobie 
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palcami. 

A ponieważ Nessie zawsze była nieśmiała, wolała bardziej 

wtopić się w tło i nie zwracać niczyjej uwagi. Ruszyła więc 

pieszo w dalszą wędrówkę, aż znalazła się w bajecznej 

krainie kolorowych gór i pagórków, w które potworzyca 

wpasowała się doskonale. Wyciągnęła się zadowolona 

i zapadła w drzemkę. 

— To idealne miejsce na wakacje. Będę tu wracać co 

roku... — wymamrotała, zanim w końcu usnęła szczęśliwa. 

I nawet jej nie przeszkadzało, że nieruchomy grzbiet zaczął 

porastać zielony mech. 

*** 

Następnego roku rodzice wybrali na wakacyjny wyjazd 

odległą wyspę o ciekawej nazwie Islandia. Magda wie-

działa, że po polsku znaczyło to „kraina lodu”. Bała się 

więc, że będzie tam bardzo zimno, ale tata przekonywał ją, 

że latem jest tam kolorowo i całkiem ciepło. Jak w domu 

wiosną. 

Wynajęty kamper na olbrzymich kołach toczył się przez 

pola zastygłej lawy, pokrytej bladozielonymi porostami 

i mchem. Mijał czarne kratery wulkanów. Objeżdżał z da-

leka białe czapy lodowców. Przekraczał szare wstęgi rzek 

i strumieni, wożąc pasażerów po przeróżnych zakątkach 
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wyspy. Magda widziała pływające po błękitnych wodach 

jeziora góry lodowe. Z zachwytem obserwowała wybuch 

gejzera, ale z piskiem uciekała od gorącej mgiełki. 

Cieszyła się na widok bulgoczącego błota, którego bąble 

eksplodowały z pyknięciami, chlapiąc dokoła szarą mazią. 

Pewnego wieczoru rodzina Magdy dotarła na schowany 

między burobrązowymi górami kemping. Zmęczona wra-

żeniami i całodzienną jazdą dziewczynka już spała 

w swoim fotelu, gdy tata parkował samochód między 

innymi kamperami i nawet nie zauważyła, gdy kładł ją do 

łóżka. 

Magda obudziła się, gdy promienie słońca figlarnie za-

glądały do wnętrza wakacyjnego domu na kołach. 

Wspaniale pachniała smażona przez mamę jajecznica. 

Dziewczynka szybko wyskoczyła z łóżka, popędzana 

burczeniem w brzuchu i wielkim apetytem na nową 

przygodę. 

Po śniadaniu cała rodzina wyruszyła w góry na szlak. 

Magda, przygnębiona ponurym kolorem stoków, wspięła 

się niechętnie na ciemny wał zastygłej lawy. I stanęła tak 

gwałtownie, że idąca z tyłu mama wpadła na nią z rozpędu. 

— Co się stało, kochanie? 

— Mamo! Jak tu pięknie! — Dziewczynka z zachwytem 
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wpatrywała się w kolorowe, jakby pomalowane paste-

lowymi farbami góry, które skrywały się za burymi 

ścianami otaczającymi kemping. Czerwienie, pomarańcze 

i żółcie przeplatały się z różnymi odcieniami zieleni 

i brązów. Woda w strumieniu błyszczała w słońcu niby 

diament, upuszczony na szmaragdowy dywan traw. 

— Mówiłem ci, że Islandia to kolorowy kraj — powiedział 

tata, stając obok. 

— Czy to jakaś wróżka pomalowała te góry? — Wyob-

raźnia małej marzycielki zaczęła szybko pracować. 

— Niestety, ale nie. Tu jest dużo różnych minerałów, 

takich jak na przykład siarka, i to one nadają ziemi te 

kolory. Ale i tak wszystko wygląda jak bajkowa kraina, 

prawda? — Tata uśmiechnął się do córki. 

— Bardzo bajkowa! — roześmiała się dziewczynka i żwa-

wo ruszyła przed siebie. 

Magda z przejęciem i radością wspinała się na grzbiety gór 

i zbiegała w podskokach z łagodnych stoków. Zupełnie 

zapomniała, że może istnieć coś takiego jak zmęczenie. 

Przystawała tylko na krótkie chwile, żeby podziwiać 

fantazyjne kształty i barwy. A te zmieniały się jak w ka-

lejdoskopie, raz błyszcząc w słońcu żywymi odcieniami, 

by za moment przybrać bardziej spokojne tony. 
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W pewnym momencie bystre oczy dziewczynki dostrzegły 

dziwnie znajomy kształt. Magda zatrzymała się i uważniej 

spojrzała na sąsiedni pagórek. 

— Mamo! Tato! Nessie! — zawołała, wskazując ręką na 

obły kształt i smukłą szyję, zakończoną niewielką głową, 

leżący opodal. 

— Nessie była rok temu w Szkocji, w jeziorze Loch Ness. 

— Ależ masz wyobraźnię, żeby w ukształtowaniu terenu 

zobaczyć potwora, aż zazdroszczę. — Mama się uś-

miechnęła. — Chodź, czeka nas jeszcze kąpiel w gorącym 

źródle, dobrze więc, żebyśmy zdążyli wrócić przed 

zmrokiem. 
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Magda z ociąganiem ruszyła za rodzicami, wciąż patrząc 

na przypominające Nessie wzgórze. Potknęła się o własne 

nogi, gdy zobaczyła, jak głowa się poruszyła, 

a przymknięte do tej pory powieki otworzyły. Ciemne oczy 

znów na nią spojrzały, a po chwili Nessie mrugnęła, 

wyraźnie puszczając do dziewczynki oczko. Magda 

początkowo chciała zawołać rodziców, jednak szybko 

zrezygnowała. Zamiast tego uśmiechnęła się i pomachała 

wesoło stworowi. W końcu tajemniczy potwór powinien 

zostać tajemnicą, prawda? 

 

 
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  BAJKI 

87 

Pani Burza 

Pani Burza 
 

 

Anna Grzanek 

 

Maciek był pogodnym, szczęśliwym chłopcem. Trwały 

wakacje, więc nie chodził do szkoły i spędzał dużo czasu 

na dworze. Ponieważ jego koledzy powyjeżdżali, całymi 

dniami bawił się ze swoim psem, Psotkiem. Od rana grali 

w berka, biegali po wąskich uliczkach, zaglądali w różne 

zakamarki. Kiedy tylko mogli, bawili się też z innymi 

psami z okolicy, nawet z tymi bezdomnymi. Maciek często 

oddawał im kanapki, a czasem nawet wynosił trochę karmy 

Psotka, kiedy spotkał jakiegoś zabiedzonego zwierzaka. 

Pewnego dnia, po południu, niebo nagle pociemniało 

i zaczął wiać silny wiatr. Pojawiły się grzmoty i błyskawi-

ce, wpierw daleko, potem coraz bliżej. Chłopiec zaczął 

biec w kierunku domu, a Psotek za nim. Wtem tuż obok, 

w drzewo, uderzył piorun! Psotek uskoczył w jedną stronę, 

Maciek w drugą i, nie na żarty przestraszony, zaczął biec 

jeszcze szybciej. Czuł, jak serce łomocze mu w piersiach. 

Nigdy wcześniej nie znalazł się tak blisko pioruna! Gdy 

pierwsze krople deszczu zaczęły uderzać o chodnik, wbiegł 

w otwarte drzwi, gdzie już czekała zaniepokojona mama. 
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Maciek, zlękniony, obejrzał się i spostrzegł, że przybiegł 

sam. 

— Gdzie jest Psotek? — zapytała mama. 

Nawoływali więc ile sił w płucach, ponieważ robiło się 

coraz głośniej od grzmotów oraz szumu deszczu i wiatru. 

Nic to nie dało, Psotek zniknął. Maciek obawiał się, że pie-

skowi stała się krzywda. 

— Musimy go poszukać! — zawołał zrozpaczony. — Nie 

możemy go tak zostawić! 

Jednak mama nie pozwoliła mu wyjść, a na poszukiwania 

wysłała tatę, ubranego w wysokie gumowce i kurtkę z kap-

turem. Tata zniknął w strugach deszczu i długo, długo nie 

wracał. 

— Nie martw się — pocieszała mama. — Psotek to mądry 

pies. Nawet jeśli się boi, na pewno gdzieś się ukrył i czeka, 

aż burza minie. Odnajdziemy go, kiedy deszcz przejdzie, 

a może nawet sam do ciebie przybiegnie. Kto wie? 

Maciek posmutniał, ale nic nie mógł zrobić. 

Było już bardzo ciemno, gdy drzwi wejściowe zamknęły 

się z hukiem. Maciek leżał w łóżku, po raz pierwszy od 

dawna sam, bez przyjaciela. Teraz wyskoczył na korytarz. 

Przemoczony tata pokręcił ze smutkiem głową, nie mówiąc 
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nic. Chłopiec wycofał się do pokoju, przygnębiony. Jak 

mógł zostawić pieska za sobą, kiedy biegł do domu? Jak 

mógł go nie dopilnować? 

Maciek obiecał sobie, że gdy tylko nastanie ranek, wyru-

szy na poszukiwania. Wstał zdecydowany i gotowy do 

działania. Szybko zjadł śniadanie, po czym wybiegł na 

dwór. Wszystko pachniało nocnym deszczem i porannym 

słońcem. 

Najpierw chłopiec obszedł miejsca, w których się zwykle 

z Psotkiem bawili. Nawoływał, pytał mijanych ludzi, za-

glądał pod samochody i w podwórka. Postanowił chodzić 

po mieście tak długo, aż spotka kogoś, kto będzie potrafił 

mu pomóc. 

Przeszedł pół miasteczka. Na Zakrzówku zajrzał za każdy 

krzaczek, na Brzeźnickiej za każdą brzozę. Obszedł cały 

Wymysłówek, jednak nawet jego mieszkańcy nie zdołali 

wymyślić, jak odszukać zagubionego psa. Wreszcie wszedł 

na Kopiec, mając nadzieję, że z góry łatwiej będzie coś 

zobaczyć i rozejrzał się, próbując zdecydować, dokąd się 

udać. Dopiero teraz pomyślał, że może pobiec na Psią 

Górkę. 

I tu wreszcie znalazł pomoc. Mieszkające na Górce psy, 

a było ich całe mnóstwo: jamników, labradorów, owczar-
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ków i wszelkich innych ras, nie wiedziały, gdzie jest Pso-

tek, ale obiecały chłopcu, że nie ustaną w poszukiwaniach, 

dopóki go nie odnajdą. Zebrały się na naradę. 

— Niestety, nie wiemy, gdzie jest twój przyjaciel — po-

wiedział największy i najgroźniej wyglądający dog nie-

miecki, który przedstawił się jako Pan Norton. — W czasie 

burzy wszyscy byliśmy tutaj. Ale ktoś musiał go widzieć. 

Dowiemy się. Pomagałeś naszym bezdomnym kumplom, 

to my się teraz z radością za to odwdzięczymy. 

Psy rozbiegły się po mieście, by szukać i węszyć, nie od-

niosło to jednak skutku. Po dwóch godzinach zebrały się 

ponownie na Górce, gdzie czekał Maciek, by omówić, co 

robić dalej. Cała sprawa wydawała im się coraz bardziej 

podejrzana. To nie było normalne, by jakikolwiek pies 

przepadł ot tak, jak kamień w wodę. 

— Zapytajmy aniołów z Aniołowa — zaproponował sie-

dzący w drugim rzędzie rudy seter. — Latają nad miastem 

nawet w czasie deszczu, wiele wiedzą. Może widziały też 

twojego Psotka. 

Wszyscy przystali na to chętnie, ale anioły też okazały się 

bezsilne. Burze mogą być niebezpieczne również dla nich, 

więc poprzedniego wieczora nie latały. Siedziały cichutko 

pod drzewami Parku Świętojańskiego i czekały, aż nawał-
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nica minie. Żaden z nich nie widział Psotka. 

— Pozostaje tylko jedno rozwiązanie — uznał wówczas 

Pan Norton. — Jeśli nie anioły... 

...to sto biesów — dopowiedział w myślach przestraszony 

Maciek. Wprawdzie nigdy nie słyszał, by zrobiły komu-

kolwiek coś złego, ale biesy to w końcu biesy i można się 

po nich spodziewać wszystkiego. Były jednak ostatnią de-

ską ratunku. 

Chłopiec z orszakiem niemal trzydziestu psów udał się 

więc prosto do Stobiecka. W deszczu, bo znowu zaczęło 

padać. Gdy dotarli na miejsce, zewsząd zaczęły wypełzać 

biesy. Wydawało się, że były pod ziemią, w powietrzu, 

w  drzewach i budynkach, dosłownie wszędzie. Otoczyły 

przybyłych i zaczęły wytykać ich palcami, coś do siebie 

szepcząc i  naśmiewając się. 

— Przestańcie! — wykrzyknął Maciek, nie mogąc tego 

znieść. Stanął przed najbrzydszym z biesów, który wyda-

wał się ich przywódcą. — Przyszliśmy prosić o pomoc. 

Mój piesek, Psotek, zaginął i nigdzie nie możemy go odna-

leźć. Czy wiecie może, gdzie on jest? 

Wielki Bies podrapał się po głowie. 

— Może wiemy, może nie wiemy — odpowiedział, wy-
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krzywiając się niemiło. — Może widzieliśmy, jak Pani Bu-

rza przechodzi nad Bartodziejami i zabiera przestraszonego 

kundla, może nie. Może wiemy, gdzie Pani Burza mieszka, 

może nie. 

Maciek zakrył buzię rękami. Psotek został porwany! Choć 

chłopcom nie wypada płakać, teraz był tego bardzo bliski. 

— My też wiemy, gdzie mieszka Pani Burza — odparł 

spokojnie Pan Norton. — Dziękujemy za informację. 

Psy odwróciły się i odeszły, zabierając ze sobą zrozpaczo-

nego Maćka, a biesy długo jeszcze wołały za nimi. 

— Nie martw się — powiedział Pan Norton do chłopca. — 

Pójdziemy do Pani Burzy i poprosimy ją, by oddała Psotka. 

Maciek wyobraził sobie Panią jako wysoką, chłodną ko-

bietę w sukni z deszczu i błyskawic. Zadrżał na samą myśl. 

— Ale ona odeszła, prawda? — zapytał zrozpaczony. — 

Burzy już nie ma, więc i Pani musiała odejść gdzieś dale-

ko, zabierając ze sobą Psotka? Nigdy już go nie zobaczę! 

— Spokojnie — pocieszył go rudy seter. — Jeszcze nie 

odeszła. Widzisz co jest o, tam? 

Maciek wytężył wzrok, spoglądając we wskazanym kie-

runku. Deszcz ustał, a chłopiec całkiem niedaleko ujrzał... 
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tęczę. 

— Tam znajdziemy Panią Burzę — rzekł Pan Norton. — 

Jeśli Psotek jest z nią, nasze poszukiwania będą zakoń-

czone. 

— Ruszajmy! — 

powiedział chło-

piec zdecydowa-

nym tonem. Sko-

ro Pani Burza 

mieszkała tam, 

gdzie tęcza, nie 

mogła być aż tak 

straszna, prawda? 

Szli bardzo długo, 

wpierw Brzeźnic-

ką, potem Słowi-

czą i Sokolą, a 

mieszkające tam 

ptaki pozdrawiały 

ich i życzyły powodzenia. Tęcza zdawała się oddalać im 

bardziej się zbliżali, jak to tęcza, wreszcie jednak doścignę-

li ją. 

Z bliska wyglądała pięknie. Siedmiokolorowy łuk wycho-
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dził z końca ulicy Słonecznej, co wydało się chłopcu bar-

dzo odpowiednie. Wyglądało na to, że dorośli ludzie prze-

chodzący i przejeżdżający w pobliżu w ogóle jej nie zau-

ważają. 

Tuż pod tęczą siedziała w bujanym fotelu drobna, jasno-

włosa kobieta, u której stóp leżał kudłaty kundelek. 

— Psotku! — zawołał Maciek, podbiegając do niego 

i w ogóle nie zważając na kobietę. Mocno objął pieska, 

a ten lizał go po twarzy. Psy z Górki usiadły nieopodal, 

ciekawe, co wydarzy się teraz. 

— Ach, więc jednak jesteś czyjś — odezwała się kobieta. 

Jej oczy były jasne niczym bezchmurne niebo. W ogóle nie 

wydawała się straszna. 

— To jest Psotek — powiedział Maciek, przytulając kun-

delka. — Zgubiłem go wczoraj podczas burzy. Bardzo mi 

przykro, że tak się stało, nie chciałem. Czy mógłbym go 

odzyskać? 

Pani Burza uśmiechnęła się. 

— Ależ oczywiście. Przygarnęłam go, bo wyglądał na sa-

motnego i przestraszonego. Ale jeśli ma dom, to powinien 

do niego wrócić. Cieszę się, że się odnaleźliście. 

Wstała z fotela i pogłaskała Maćka po włosach. 
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— Teraz mogę wyruszyć dalej, mam opóźnienie. — Mó-

wiąc to wstąpiła na pierwszy stopień tęczowych schodów, 

a  te zaczęły unosić się coraz wyżej i wyżej. — Do widze-

nia! 

Maciek i psy zostali sami. Tęcza zniknęła. 

— Dziękuję — powiedział chłopiec, odwracając się do 

Pana Nortona i jego przyjaciół. — Bardzo mi pomogliście. 

— Psotek przytaknął, merdając wesoło ogonkiem. 

— Zawsze możesz na nasz liczyć — odpowiedziały psy. 

— To ważne, aby sobie nawzajem pomagać. 

Wrócili wszyscy razem, psy na Psią Górkę, a Maciek 

z Psotkiem do domu. Tam powitała ich zdenerwowana, ale 
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i  zadowolona z tego, że piesek się odnalazł, mama. 

— Poznałem dziś wielu przyjaciół — powiedział chłopiec, 

nieustannie głaszcząc Psotka. — I dowiedziałem się, że 

niektóre rzeczy nie są takie straszne, jak się wydają. 

Maciek wiele razy później odwiedzał Górkę i jej miesz-

kańców. A za każdym razem, kiedy zaczynała się burza, 

siadali z Psotkiem przed oknem i oglądali ją, wspominając 

Panią Burzę i jej prześliczną tęczę. 
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O kocie, który piekł chleb 
 

 

Dagmara Adwentowska 

 

Pierwszym wspomnieniem Kota był zapach piekącego się 

chleba. I nie było w tym nic dziwnego — Kot urodził się 

w domu Piekarza za wielkim chlebowym piecem. Matka 

Kota, Łapaczka, była mistrzynią w polowaniu na myszy 

i ulubienicą Piekarza. Nikt więc nie przeszkadzał kociej 

rodzinie w kąciku za piecem. Kot wygrzewał się w cieple, 

wsłuchiwał się w skwierczenie węgielków, głosy Piekarza, 

jego żony i czeladników. Bardzo mu się to wszystko 

podobało. 

Kiedy więc Kot i jego rodzeństwo po raz pierwszy wyszli 

zza pieca, Kot wspiął się na ławę, przy której Piekarz 

ozdabiał makiem wielkie kołacze, i zamiauczał, zachwy-

cony. 

— Podoba ci się, kotku? — zapytał z uśmiechem Piekarz. 

— Tak się robi chleb. 

Kot nie mógł mu oczywiście odpowiedzieć, ale pomyślał 

sobie, że bardzo mu się podoba. Tak bardzo, że on też 

będzie robił chleb. Od tej pory Kot obserwował Piekarza 
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przy pracy. 

Jego bracia i siostry biegali po podwórku. Kot kręcił się 

wśród piekarskich czeladników, choć jeden z nich, Pietrek, 

był niemiły i zawsze odpędzał go krzykiem. Bracia 

i siostry Kota słuchali uważnie nauk mamy, która 

opowiadała im, jak najlepiej zaczaić się na myszy. Kot 

podsłuchiwał ludzi, jak należy wyrobić ciasto, aby chleb 

był smaczny i pulchny. Bracia i siostry Kota wieczorami 

wyruszali na łów i łapali mnóstwo myszy. Kot polował na 

kawałki ciasta wypadające z rąk niezdarnych czeladników 

i w zakamarku za piecem robił z nich chleb w sposób, jaki 

podpatrzył u Piekarza. Bracia i siostry Kota otrzymali 

imiona Szybka Łapa, Pogromca, Wyjadacz i Spryciula, 

w uznaniu dla ich sztuki polowania, i poszli w świat łapać 

myszy dla innych ludzi. Kot dalej mieszkał u Piekarza. 

Pozostał tylko Kotem, bo nie umiał łapać myszy i nie 

wsławił się żadnym polowaniem. Kot myślał, że kiedyś 

pokaże Piekarzowi, jak dobry robi chleb i otrzyma wtedy 

własne imię. Dalej więc ćwiczył się w piekarskiej sztuce, 

a wychodziło mu to z każdym dniem coraz lepiej. 

O tym, że każdy kot powinien łapać myszy, Kot do-

wiedział się w dniu, w którym został Kotem Młynarza. 

Młynarz zajechał pod piekarnię wozem pełnym worków 

z mąką. Kiedy już skończył targi z Piekarzem, zauważył 
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Kota. 

— Taki duży kot musi być łowny — powiedział do Pie-

karza. — Dajcie mi go, Piekarzu. 

— Nigdy nie widziałem, żeby łapał myszy — zaśmiał się 

Piekarz. — Ale może u was się tego nauczy. Weźcie go 

i niech wam dobrze służy. 

Kot krzyczał głośno, że chce robić chleb, a nie łapać 

myszy. Nikt nie rozumiał jego miauczenia. I choć Kot 

wyrywał się i drapał, Młynarz złapał go za kark i zamknął 

w koszyku. Wypuścił go dopiero w spichrzu obok młyna. 

Od podłogi do sufitu piętrzyły się tam worki z ziarnem, po 

których hasały stada myszy. 

— Teraz jesteś moim kotem, Kotem Młynarza — po-

wiedział Młynarz. — Łap myszy, a będzie ci u mnie 

dobrze. Jeśli myszy przegryzą worki i ziarno się wysypie 

i zanieczyści, nie będę mógł zrobić mąki na chleb. 

Będziesz miał wtedy duże kłopoty! 

I Młynarz zamknął Kota w spichrzu na trzy spusty. Kot 

pomyślał sobie, że musi spróbować złapać jak najwięcej 

myszy. To byłoby straszne, gdyby nie było mąki na chleb! 

Biegał przez całą noc, niestety, myszy uciekały zbyt 

szybko. Kot nie złapał ani jednej i w końcu, zmęczony, 
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usnął w kąciku. 

Rankiem Młynarz otworzył spichlerz. Odkrył, że myszy 

poprzegryzały w nocy worki, a Kot śpi sobie w najlepsze, 

jak gdyby nic się nie stało. 

— Kocie Młynarza! — krzyknął. — Śpisz, a myszy har-

cują! Co z ciebie za kot? — Złapał Kota i wyniósł go 

daleko od młyna. 

— Odejdź stąd, zły kocie! — krzyknął. — Nie jesteś już 

Kotem Młynarza, nie łapiesz myszy, które niszczą moje 

ziarno! 

I zostawił Kota samego na rozstaju dróg. Kot popłakał 

trochę nad swoim losem. Przypomniał sobie, jak dobrze 

mu było w domu Piekarza i postanowił tam wrócić. Pokaże 

Piekarzowi, jak dobry robi chleb, a wtedy już nikt mu nie 

każe łapać myszy. Wesoło mrucząc, ruszył w stronę wioski. 

Droga była jednak długa i kiedy Kot dotarł do domu Pie-

karza, wszyscy już spali. 

„Ha” — pomyślał Kot — „to dobrze się składa. 

Przyrządzę najlepsze kołacze i bułki, a jak rano Piekarz je 

zobaczy, to dopiero będzie niespodzianka!” 

Kot zakradł się cichutko do piekarni, rozpalił ogień 

w chlebowych piecach i zaczął rozrabiać ciasto. Wypiekł 
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wiele pysznych 

kołaczy i delikat-

nych bułeczek, a 

wszystkie opatrzył 

odciskiem łapki. 

Był bardzo zadowo-

lony ze swojej pra-

cy. Nie wiedział 

jednak, że przez 

cały czas podglądał 

go zły czeladnik 

Pietrek. Kiedy Kot 

wyszedł na chwilę, 

Pietrek spróbował 

kołaczy. Były wyś-

mienite. Pietrkowi 

nigdy nie udało się zrobić tak dobrego chleba. 

„Jak to” — pomyślał sobie czeladnik — „kot nie może 

robić lepszych kołaczy niż ja. Dam ja nauczkę temu 

zwierzakowi”. 

Pietrek złapał Kota i wyniósł go w worku daleko od 

wioski. Zostawił go w wielkim ciemnym lesie. 

— Myślałeś, że jesteś taki sprytny, Kocie? — zaśmiał się 

zły czeladnik. — Siedź tu sobie, a ja wrócę do piekarni. Za 
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twoje kołacze dostanę dużo pieniędzy i będę sławny. 

Pietrek zostawił Kota zamkniętego w worku i wrócił do 

wioski. Rano pokazał Piekarzowi wypieki, które zrobił 

Kot. 

— Wspaniałe — zachwycił się Piekarz. — Godne samego 

króla. 

Wtedy rozległo się granie rogów, bo traf chciał, że Król 

we własnej osobie wraz z całym dworem przejeżdżał przez 

wioskę w drodze na polowanie. Król poczuł zapach świe-

żego pieczywa i wysłał służącego, aby kupił mu je na śnia-

danie. Służący w czerwonej liberii wkroczył do piekarni 

i oznajmił Piekarzowi, że sam Król chce skosztować jego 

wypieków. Piekarz owinął w czystą tkaninę wszystkie ko-

łacze i bułki upieczone przez Kota, a że było ich wiele, 

zaniósł je Królowi razem ze służącym i czeladnikiem 

Pietrkiem. 

Król popróbował kołaczy, a ponieważ mu zasmakowały, 

zapytał, kto je zrobił. Pietrek pokłonił się nisko 

i powiedział, że to on sam wypiekł wszystkie bochenki. 

— To twój znak? — zapytał Król, wskazując na odcisk 

kociej łapy na skórce chleba. 

— Tak — skłamał czeladnik. 
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— Doskonale — odparł Król, który nie poznał się na 

kłamstwie. — Twoje wypieki bardzo mi smakowały, 

Pietrku. Pojedziesz do pałacu i zostaniesz Królewskim 

Piekarzem. 

Tak też się stało. Pietrek został mianowany Królewskim 

Piekarzem. Chociaż nie potrafił zrobić dobrego chleba, 

zawsze wytłumaczył się z tego przed Królem. A to woda 

była niedobra, a to czeladnicy wsypali za dużo soli albo nie 

dopilnowali pieca. Król wierzył tym tłumaczeniom 

i Pietrek żył sobie dostatnio na królewskim dworze. 

Co stało się z Kotem? 

Kiedy biedak wreszcie wydostał się z worka, odkrył, że 

jest sam w wielkim, czarnym lesie. Nie wiedział, jak trafić 

z powrotem do domu Piekarza. Wdrapał się więc na 

drzewo i tam usnął w dziupli, obiecując sobie, że rano 

pomyśli nad swoim losem. 

Rano odkrył, że na pniaku obok wygrzewał się w słońcu 

inny kot. Ale co to był za kot! Rudy jak ogień, z zielonymi, 

bystrymi oczyma i cały w bliznach po licznych bójkach. 

— Jestem Łowca. A ty? — burknął obcy kot. 

— Ja jestem... Kot — odparł Kot. 

— Kot nie może być tylko Kotem — parsknął Łowca. — 
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Ludzie nie nadali ci imienia? 

— Byłem Kotem Piekarza, ale nie mogę tam wrócić. 

Byłem Kotem Młynarza, ale Młynarz wyrzucił mnie, bo 

nie umiałem łapać myszy. Umiem za to robić bardzo dobry 

chleb — pochwalił się Kot. 

— Chleb? Po co? — zapytał Łowca. — Koty nie robią 

chleba. Koty łapią myszy. 

— Ja robię chleb. To się ludziom nie podoba i wyrzucają 

mnie ze swoich domów. 

— Przynieś im mysz. Ludzie zawsze się cieszą, jak 

dostaną mysz — poradził Łowca. 

— Cieszą się też, gdy jedzą dobry chleb — zauważył Kot. 

— Chleb i chleb. — Skrzywił się Łowca. — Dla kotów 

dobre są myszy. Dam ci radę. Jeśli koniecznie chcesz robić 

chleb jak człowiek, musisz nauczyć się mówić po ludzku. 

— Ale jak? — zapytał Kot. 

— To proste. Znajdź Czarownika, który ma latający wiat-

rak. On rozumie mowę zwierząt i zna wiele zaklęć. Lubi 

koty, to pewnie ci pomoże. 

— Mam go po prostu poprosić? A jeśli każe mi łapać 

myszy? 
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— Spokojna głowa! — zaśmiał się Łowca. — Wytępił my-

szy w swoim wiatraku zaklęciami. Dlatego od niego uciek-

łem, choć dobrze mnie karmił. Nie miałem na co polować. 

Nudziło mi się. Teraz Czarownik nie ma kota. Idź do niego 

szybko, zanim gdzieś odleci. 

Wtem coś zaszeleściło na skraju polanki. Łowca zmrużył 

oczy, oblizał pyszczek i rzucił się w pogoń. 

— Czekaj! — krzyknął Kot. — Gdzie znajdę Czarownika? 

Łowca jednak już go nie słyszał, pochłonięty bez reszty 

polowaniem. Kot westchnął i ruszył przed siebie, myśląc 

sobie, że o kimś takim jak Czarownik na pewno będzie 

głośno, więc powinien bez trudu go znaleźć. 

O Czarowniku było głośno w każdej wiosce, przez którą 

przechodził Kot. Wszyscy byli na niego źli, że płoszy 

zwierzęta, przelatując nad pastwiskami swoim wiatrakiem. 

Kot podsłuchał, że dawniej wiatrak Czarownika latał cicho, 

ale od pewnego czasu robi straszny huk. 

„Może zaklęcia Czarownika osłabły?” — pomyślał prze-

rażony Kot. — „Żeby tylko potrafił mi pomóc...”. 

Wiatrak czarownika pojawił się na niebie po południu na-

stępnego dnia. Leciał wysoko, zostawiając za sobą tęczowy 

ślad, i huczał, jakby niebo się waliło. Pasterze, złorzecząc, 
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pobiegli łapać spłoszone zwierzęta, a wiatrak, okropnie 

trzeszcząc, osiadł na wzgórzu nad rzeką. Kot pobiegł tam 

najszybciej, jak mógł. Kiedy Czarownik otworzył drzwi, 

Kot czekał już na progu. 

— Witaj, kocie — powiedział Czarownik, uśmiechając się 

szeroko. 

— Witam, panie Czarowniku — odparł Kot. 

— Z czym do mnie przychodzisz? 

— Chcę się nauczyć mówić po ludzku, aby powiedzieć 

ludziom, że nie jestem kotem, który łapie myszy. 

— A kim jesteś? — zapytał Czarownik. 

— Jestem Kotem, który Robi Chleb — wyjaśnił dumnie 

Kot. 

— Ach, tak! — Uśmiechnął się Czarownik. — Spełnię 

twoją prośbę, ale to będzie kosztować. 

— Nie mam pieniędzy — odparł Kot. 

— Nic nie szkodzi. Wstąpisz do mnie na służbę na rok. 

— Co mam robić? — zapytał Kot. 

— Mój wiatrak robi wiele hałasu, jeśli nie mam kota, 

który dotknie skrzydeł swoją łapką. To czar cichej łapki 
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i znają go tylko koty. Tylko wtedy wiatrak lata cicho. 

Możesz też robić dla mnie chleb, jeśli potrafisz. 

— Zgadzam się, umowa stoi — powiedział uradowany 

Kot. 

Przez cały rok Kot był Kotem Czarownika. Dotykał łapką 

skrzydeł wiatraka przed każdym lotem, a potem 

obserwował lasy, pola i wioski przesuwające się pod nim. 

Każdego dnia wstawał rano i piekł chleb dla Czarownika 

na śniadanie. Wieczorami Kot i Czarownik siadywali przy 

kominku i Czarownik opowiadał Kotu o dalekich krajach, 

po których podróżował. 

Kiedy minął rok, Czarownik zamknął się na cały dzień 

w swojej pracowni, żeby stworzyć zaklęcie ludzkiej mowy 

dla Kota. Kiedy skończył, zaprosił Kota do środka i nalał 

mu miseczkę mleka. 

— Kocie, minął rok twojej służby, zgodnie z umową przy-

gotowałem dla ciebie zaklęcie. Dziś wieczorem wyruszysz 

do ludzi i mam nadzieję, że spełnisz swoje marzenie. 

Prosiłeś mnie o dar mowy, żebyś mógł powiedzieć 

ludziom, że potrafisz robić chleb. Zanim rzucę zaklęcie, 

obiecaj mi jedno. Pamiętaj zawsze o tym, że jesteś Kotem, 

który Robi Chleb. 

— Obiecuję — powiedział Kot. — Czy umiem już 
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mówić? 

— Za chwilę — zaśmiał się Czarownik i rzucił zaklęcie. 

Kot podziękował Czarownikowi, pożegnał się z nim i już 

miał ruszać w drogę, kiedy zrobiło mu się żal Czarownika, 

który znowu został bez kota. 

— Czarowniku, zdradzę ci tajemnicę, dlaczego koty od 

ciebie uciekają. Wypłoszyłeś myszy z wiatraka zaklęciami. 

Koty nie mają na co polować i się nudzą. Jeśli w wiatraku 

będą myszy, na pewno znajdzie się kot, który zechce z tobą 

zamieszkać. 

Czarownik przez chwilę milczał, a potem zaśmiał się sam 

z siebie, że się tego nie domyślił. Uścisnął jeszcze raz 

łapkę Kota, a potem zamknął drzwi wiatraka, który robiąc 

potworny hałas, wzniósł się do góry i odleciał. 

Kot westchnął i ruszył w drogę. Jego oczom ukazało się 

największe i najpiękniejsze miasto, jakie widział w swoim 

życiu. Nad miastem górował biały pałac o wielu wieżach 

przyozdobionych chorągwiami. Kot wiedział, że jest to 

pałac Króla. 

Zatrzymał się przed bramą i zapytał grzecznie strażników 

o  drogę do najbliższej piekarni. Strażnicy przez chwilę 

stali zdumieni, a potem jeden z nich krzyknął: 



 

  BAJKI 

109 

O kocie, który piekł chleb 

— Kot, który mówi! Łapmy go, Król będzie chciał go 

zobaczyć! 

W ten sposób Kot, po raz kolejny w swoim życiu, został 

zamknięty w worku. Kot pomyślał sobie, że nie jest tak źle. 

Wytłumaczy Królowi wszystko i może Król pozwoli mu 

piec chleb dla dworu. 

Król wraz z całym dworem spożywał właśnie śniadanie. 

Chleb, który podał im tego dnia Pietrek, znowu był nie-

wyrośnięty i zbyt słony. Król nakazał wezwać Pietrka i za-

powiedział mu, że jeśli to się powtórzy jeszcze raz, Pietrek 

przestanie być Królewskim Piekarzem. 

Wtedy przed Królem stanęli strażnicy, niosąc w worku 

szamocącego się Kota. Strażnicy pokłonili się nisko przed 

Królem i zapowiedzieli, że pokażą mu coś niezwykłego, 

dzięki czemu zapomni o zepsutym śniadaniu. 

— Cóż to takiego? — zapytał Król. 

— Niezwykłe stworzenie! Kot, który mówi! — odparli 

strażnicy i wypuścili Kota z worka. 

Kot siedział przez chwilę oszołomiony. Nigdy nie widział 

tylu rycerzy i pięknych dam, a także samego Króla. 

— Powiedz coś, Mówiący Kocie — zachęcił Kota Król. 
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Kot próbował wyjaśnić Królowi, że jest Kotem, który Robi 

Chleb, ale z jego pyszczka wydobyło się tylko miauczenie. 

„Czarownik mnie ostrzegał” — pomyślał Kot. — „Ludzie 

zrobili ze mnie Kota, który Mówi i straciłem dar mowy”. 

Król śmiał się głośno z miauczącego przeraźliwie Kota 

i zakłopotanych strażników, którzy zapewniali, że Kot 

wcześniej pytał o drogę do piekarni. Po chwili śmiał się 

cały dwór. Nagle Kot zobaczył wśród dworzan Pietrka, 

który powoli skradał się w jego stronę, trzymając worek 

w ręku. 

— Kici, kici, chodź tu, kotku — zachęcał Kota Pietrek, 

który umyślił sobie, że zmusi Kota, żeby piekł chleb, 

dzięki czemu wróci do łask Króla. 

Kot pomyślał, że nie pozwoli kolejny raz zamknąć się 

w worku, naparskał na Pietrka i zaczął uciekać, a Pietrek 

rzucił się za nim w pogoń. Kot pod stół, a Pietrek za nim, 

Kot skoczył na królewski tron i Pietrek już-już prawie go 

złapał. Kot zeskoczył na stół przed Królem, pomiędzy 

pasztety, szynki i kosze z chlebem, gdzie schwytali go 

strażnicy. 

— Co tu się dzieje? — zapytał oburzony Król. — Czy 

Królewski Piekarz jest dzieckiem, żeby się ścigać z kotem 

po mojej sali tronowej? 
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Pietrek zaczął się tłumaczyć, że nie chciał dopuścić, żeby 

kot skakał po królewskim stole. I wtedy Król dostrzegł od-

cisk kociej łapki na pasztecie przed sobą. Odcisk ten był 

taki sam jak na bochenkach, które Pietrek przedstawił jako 

własne, dzięki czemu został Królewskim Piekarzem. Król 

popatrzył na Kota i zapytał: 

— Kocie, jadłem kiedyś chleb opatrzony odciskiem kociej 

łapki. Czy ty go zrobiłeś? Czy jesteś Kotem, który Robi 

Chleb? 

Kot poczuł, że dar mowy powrócił do niego razem z jego 

prawdziwym imieniem. 

— Jestem Kotem, który Robi Chleb — powiedział Kot 

najgłośniej, jak potrafił. 

— Jeśli mówisz prawdę, Kocie, upiecz dla nas chleb — 

rozkazał Król. 

Kot zamknął się w królewskiej piekarni i przygotował naj-

lepsze wypieki, każdy z nich opatrując, swoim zwyczajem, 

odciskiem kociej łapki. Król i jego dwór nie mogli się 

nachwalić doskonałym i bardzo smacznym bochenkom. 

— Kocie, mówiłeś prawdę, robisz doskonały chleb. Jak to 

się stało, że upieczone przez ciebie bochenki czeladnik 

Pietrek podał mi jako zrobione przez siebie? 
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Kot opowiedział 

Królowi o tym, jak 

Pietrek ukradł zro-

biony przez Kota 

chleb, a jego same-

go wyniósł w wor-

ku do lasu. Król 

wpadł w gniew 

i nakazał wtrącić 

Pietrka do lochu, 

ale że był królem 

mądrym i łagod-

nym, szybko kazał 

go wypuścić i mia-

nował Pietrka 

Królewskim Szczurołapem. I tak Pietrek, który nie lubił 

kotów, musiał dbać o wszystkie koty, które łowiły myszy w 

pałacu Króla, i być dla nich dobrym. 

Kot został mianowany Królewskim Piekarzem. Był bardzo 

szanowany i opływał w zaszczyty. Czasami ktoś z gości 

Króla dziwił się, że Królewski Piekarz jest kotem. Król 

tłumaczył wtedy, że Królewski Piekarz musi robić 

najlepszy chleb w całym królestwie, a czy jest kotem, czy 

człowiekiem, to już nie jest ważne  
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Przyjaciele 
 

 

Iwona Kowalczyk 

 

Pewnego dnia w południe na afrykańskiej sawannie odpo-

czywało kilkoro przyjaciół. Wśród nich był młody lew Er-

nest, piękny, różowy flaming Aleksander, hipopotam Henio 

i zebra Zelda. Przyjaciele leżeli w cieniu akacji, by schro-

nić się przed silnym słońcem. Odpoczywali po zabawie 

w berka. Ernest troszkę przysypiał, Henio co chwilę wcho-

dził do błotnistej sadzawki, żeby się ochłodzić, Aleksander 

czyścił piórka, a Zelda machała ogonem na boki, żeby 

przegonić muchy. 

BAJKI 
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W końcu Ernest odezwał się: 

— Jak myślicie, kiedy możemy nazwać kogoś przyjacie-

lem? — zapytał pozostałe zwierzątka. 

Wszyscy myśleli przez chwilę, po czym zaczęli przedsta-

wiać swoje pomysły:  

— Przyjaciela się lubi i chce się z nim bawić — powie-

dział pewny siebie Henio. 

— Dokładnie, tak jak my przed chwilą bawiliśmy się 

w berka, aż do teraz bolą mnie kopytka, taka była zabawa 

— przytaknęła mu Zelda, z zainteresowaniem kierując 

uszy do przodu. 

— Olek, a ty jak myślisz? — zapytał Ernest, bo flaming 

wciąż milczał. 

Aleksander wyprostował długą szyję i popatrzył na przyja-

ciół, którzy wpatrywali się w niego wyczekująco. 

— Mówiąc ogólnie, macie rację — powiedział Olek. — 

Ale chyba jest coś jeszcze. Tylko zapomniałem, co. 

Heniek pomógł mu: 

— Popatrzcie na nas. Jesteśmy przyjaciółmi, ale zanim się 

zaprzyjaźniliśmy, minęło dużo czasu. Musieliśmy przeżyć 

razem wiele historii, wesołych i smutnych. 
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— Jak wtedy, gdy Ernest pokłócił się z jeżozwierzem i on 

wyrzucił w niego kolce. Potem Alexander wyciągał je 

z niego dziobem przez pół dnia. — Zelda uśmiechnęła się, 

wspominając. 

— Albo kiedy Heniek zasnął na słońcu i był cały poparzo-

ny, potem musiał długo leżeć w cieniu, a my, zamiast ba-

wić się bez niego, siedzieliśmy na zmianę obok i opowia-

daliśmy, co ciekawego dzieje się na sawannie, żeby nie by-

ło mu nudno. 

— Czyli byliście przy mnie, kiedy was potrzebowałem, 

i jestem za to do dzisiaj wdzięczny. 

Olek zabrał głos: 

— Dokładnie! To, co razem przeżyliśmy, łączy nas. I wie-

my, że w trudnych chwilach sobie pomożemy. A pamięta-

cie, jak Zelda zrobiła taką bardzo głupią rzecz... 

— Oj, bardzo głupią — zawstydzona Zelda spuściła 

wzrok. — Kiedyś, w bardzo gorący dzień, znalazłam nie-

dużą kałużę i kiedy dwa małe ptaki zapytały, czy wiem, 

gdzie mogłyby się napić, powiedziałam im, że w innym 

miejscu, żeby tylko mieć całą wodę dla siebie. Potem było 

mi tak wstyd! Poszłam do Henia, żeby mi poradził, co zro-

bić, i on kazał mi znaleźć te ptaki i przeprosić. Wam bym 

zawsze powiedziała, gdzie jest... 
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Olek odezwał się: 

— Właśnie, ale miałaś odwagę pójść do Henia po pomoc, 

chociaż było ci wstyd. Nie jestem pewien, ale to się chyba 

nazywa zaufanie. 

— Tak, na pewno — powiedział Ernest i dodał: — Tak jak 

wtedy, gdy Olek wyjmował mi z łapy kolce jeżozwierza 

i ja ufałem mu, że on to zrobi najlepiej i nie będzie specjal-

nie ciągnął mocno. 

Przyjaciele popatrzyli na siebie, zadowoleni, że są 

w czymś tak zgodni. 

Nagle tuż obok usłyszeli cichutki głosik: 

— Nie, proszę, tylko nie to, boję się. — Wszyscy skiero-

wali wzrok w stronę głosu i zobaczyli malutką mysz polną, 

która stała przed grupą innych myszy. Jedna z nich ode-

zwała się: 

— Jak to się boisz? Musisz dać nam dowód odwagi. A je-

śli trzeba będzie kiedyś ratować kogoś z naszego stada? 

Masz natychmiast wejść na pysk tego krokodyla i pokazać, 

że umiesz uciec, zanim się obudzi i cię połknie. 

Malutka mysz aż zatrzęsła się ze strachu. 

— Błagam, naprawdę się boję, jeśli trzeba będzie ratować 
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kogoś z nas, wtedy pójdę, ale teraz nie chcę, boję się! — 

Mysz była bliska łez. Do gromadki natychmiast podsko-

czył Ernest: 

— Co tu się dzieje? Jak możecie zmuszać tego małego, 

żeby narażał życie zupełnie niepotrzebnie? Powinniście się 

wstydzić. Tak nie postępują przyjaciele. Przyjaciele nie 

potrzebują dowodów, oni są pewni, że zawsze będą sobie 

pomagać. 
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Zawstydzone myszy spuściły głowy, a ponieważ Ernest, 

chociaż był młodym lwem, budził w nich szacunek i po-

dziw, bez protestu wróciły do norek. Został tylko mały nie-

szczęśnik patrzący na nich z przestrachem. 

— Jak się nazywasz? — zapytała Zelda. 

— Jestem Okruszek, miło mi was poznać — zaczęła mysz 

nieśmiało. — Dziękuję wam za pomoc, gdyby nie wy, nie 

wiem, co by się stało. 

— To nic wielkiego — odezwał się Aleksander. — Twoi 

kumple nie mają prawa wymagać tego od ciebie. Ja jestem 

Olek, to jest Zelda, a lew to Ernest. 

Okruszek popatrzył na nich z wdzięcznością i zachwytem. 

— Jesteście przyjaciółmi? To pięknie. Przyjaźń to jedna 

z najpiękniejszych rzeczy na tym świecie. 

— Ale i jedna z najtrudniejszych do zdobycia — odrzekł 

Ernest, po czym zapytał: 

— Okruszku, czy moglibyśmy w jakiś sposób cię uszczę-

śliwić? Zrobić coś, żeby ten dzień był dla ciebie lepszy? 

Okruszek myślał przez chwilę, po czym odezwał się: 

— Właściwie, chyba jest taka rzecz. Zawsze bardzo chcia-

łem zobaczyć wielkie spadające wody, ale bałem się po-



 

  BAJKI 

119 

Przyjaciele 

dejść. Słyszałem, że wyglądają przepięknie. 

— O tak, są wspaniałe, raz je widziałam — rozmarzyła się 

Zelda. 

— Masz na myśli wodospad? Myślę, że umiałbym tam 

trafić. Okruszku, wdrap się na mój grzbiet i mocno mnie 

obejmij, polecę tam z tobą — rzekł Olek.  

— Naprawdę mógłbyś? — Okruszek z zachwytu złożył 

łapki, a jego oczy wypełniły się łzami. 

— To żaden problem. Wskakuj! 

Okruszek mocno objął łapkami długą szyję flaminga 

i wkrótce ptak wzbił się w powietrze, a reszta przyjaciół 

obserwowała ich z ziemi. 

— Wiecie co... — odezwał się milczący dotąd Henio. — 

Chyba wiem, co jeszcze jest potrzebne do przyjaźni. 

Ernest i Zelda popatrzyli z zaciekawieniem. 

— To chęć uszczęśliwienia tej drugiej osoby, zupełnie za 

darmo — powiedział Henio, a reszta zgodnie pokiwała 

głowami. 

A kiedy myszka i Aleksander wrócili z wycieczki, nikt się 

wcale nie dziwił, że Okruszek nie wrócił do swojego stada, 

lecz został z nowymi przyjaciółmi. 
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Encyklopedia 
 

 

Marek Zychla 

 

Z zapomnianej biblioteczki, spomiędzy sztywnych kartek 

i jeszcze sztywniejszych okładek, wysypywały się kruche 

słowa. Spadały na drewnianą podłogę, rozmieniały na 

drobne, by schować się w głębokich szczelinach między 

deskami (gdzie było im trochę cieplej). 

Wyglądały niczym śpiące mrówki albo uschnięte okruszki 

po drożdżówce z makiem. Co parę dni pożerał je stary od-

kurzacz, dzięki czemu stawał się niezwykle rozgarniętym 

urządzeniem. 

Ostatnim razem — a tak się ponoć zdarza, gdy książki 

przepełnione są emocjami — litery zaczęły wzlatywać 

w powietrze: 

— Nie opieraj się o mnie! — Wyfrunęło wpierw 

z najwyższej półki, gdzieś z ostatnich stron tomiku z  wier-

szami o wiośnie. — Jesteś za ciężka! Jesteś zbyt brudna! 

Jesteś za stara! W dodatku nudna! 

— Przepraszam... — bąknęła leciwa Encyklopedia, 

o której spękaną okładkę obijały się te okropne zdania. 

BAJKI 
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Zatrzeszczała, sapnęła i... straciła równowagę. Wylądowa-

ła po drugiej stronie półki, na trzecim tomie „Najpiękniej-

szych z Bajek”. 

— Czy można...? — westchnęła wyczerpana. 
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Cała drżała, szumiąc przy tym cichutko. Dyszała 

z wysiłku, ze strachu, ze wstydu. 

— Nie dotykać! — mruknęło baśniowe tomisko, wspiera-

ne przez  dwie starsze siostry. 

— Odsunąć się! — ryknęły rodzinnie. — Daj nam spokój, 

niezdaro! Sio! Sio, sio, sio, sio! — wrzeszczały już na ca-

łego. 

A były to brzydkie słowa, które nie powinny wysypywać 

się z książek dla dzieci. Encyklopedii zrobiło się strasznie 

przykro. Wyraźnie posmutniała. 

— Niechcący... — bąknęła, po czym spróbowała stanąć 

prosto (zgarbiła przy tym obolały grzbiet i jeszcze głośniej 

zaszeleściła papierem).  

— Powinni ją wyrzucić! — zawyrokowała księga kuchar-

ska wśród lawiny przytaknięć (uznawana za królową naj-

wyższej półki, ponieważ miała w sobie niejeden sprawdzo-

ny przepis; tylko po nią ktoś jeszcze w ogóle sięgał, raz 

w roku, gdy zbliżały się zimowe święta). 

— Zepchnąć ją! — wykrzyknęła nagle książka historycz-

na, której bały się wszystkie pozostałe, bo znajdowało się 

w niej zbyt dużo czarno-białych zdjęć żołnierzy w czoł-

gach, dat i  wykrzykników. — Zniszczyć, zrzu-
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cić, przegonić! Zlikwidować! 

Harmider przeniósł się na kolejne półki. Okładki trzaskały 

groźnie, obwoluty prężyły się gniewnie, natomiast literki 

wysypywały się na cały pokój. Oblepiały pajęczyny ku 

przerażeniu pająków (wiadomo, że te lubią schludność) 

lub mieszały się z kurzem. 

— Po co? Na co? Dlaczego? — odezwały się powieści de-

tektywistyczne, których nikt nawet nie wysłuchał (słynęły 

z przesadnej podejrzliwości). 

— Wybaczcie... — przepraszała Encyklopedia, gdy zaczę-

to spychać ją poza krawędź. — Czasami tak trudno jest mi 

ustać. 

— Wygnać, zepsuć, wyrzucić! — zaskrzeczała jedna 

z biografii, ogromna książka o pewnym bardzo nieprzy-

jemnym panu z zabawnym wąsem. 

Cały regał drgnął poruszony nienawiścią papierowych 

mieszkańców. Biblioteczka szykowała się do wywrotki, 

lecz szczęśliwie ktoś z zewnątrz nacisnął na klamkę. Wo-

luminy wpierw zamarły, a po chwili migiem wskoczyły na 

swoje miejsca, tylko stara Encyklopedia nie zdążyła (odsu-

nęła się jedynie od krawędzi). 

Sędziwy gospodarz zamknął za sobą ciężkie drzwi. Włą-
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czył światło, a na nos wsunął małe okulary o grubych 

szkłach. 

— Mój stary gabinet... — Rozglądał się po obdrapanych 

ścianach i zarysowanych meblach. — Przydałoby się po-

sprzątać. 

Słabiutki wzrok mężczyzny zatrzymał się na półkach 

z książkami. 

— Zupełnie o was zapomniałem. — Głaskał wyblakłe 

okładki. — Wybaczcie, ale w moim wieku tak trudno jest 

czytać. 

Drżące palce dotknęły wysuniętej Encyklopedii. Sięgnął 

po nią i usiadł przy zapomnianym biurku. Zdmuchnął 

z okładki kurz (co skończyło się kaszlem oraz paroma 

kichnięciami). Położył staruszkę na zimnym blacie. Zapalił 

lampkę i zaczął delikatnie przewracać cieniutkie strony. 

— Byłaś moją pierwszą książką — odezwał się po dłuż-

szej chwili, a pozostałe woluminy słuchały tych słów 

z zazdrością. — Prezentem od dziadka, kiedy poszedłem 

do pierwszej klasy. 

Zamknął Encyklopedię z należnym szacunkiem. 

— Wielokrotnie pomogłaś mi w szkole. 
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Po chwili wstał, chwycił ją bardzo delikatnie i wrócili do 

wypchanych półek. 

— Kiedyś stałaś tutaj zupełnie sama... — szepnął. — Naj-

ważniejsza, najpiękniej lśniąca. Pachniałaś drukarską farbą 

i wiedzą wielu pokoleń naukowców. 

Staruszka znów posmutniała, jednak nie dała tego po sobie 

poznać. 

— Nie martw się — właściciel poprosił z uczuciem. — 

Wtedy też wyglądałem lepiej. 

Zaczął opróżniać jedną z najwyższych półek. Wciskał po-

wyciągane książki pomiędzy te z niższych rzędów. 

— Zasłużyłaś na luksusy. — Kolejny raz pogładził ulubie-

nicę po szorstkim grzbiecie, po czym położył płasko na 

podniszczonej obwolucie. 

— Odpocznij — szepnął. — Obiecuję, że jutro znów do 

ciebie zajrzę. 

I odtąd widywali się każdego wieczora, nigdy nie dłużej 

niż na kilka minut. Wracali razem do zapomnianych haseł, 

podróżowali po wyblakłych mapach, czytali o znanych pa-

niach czy panach sprzed lat. Na każdej ze stron czekały 

nowe przygody! Wystarczyło przewrócić kartkę, przy 

czym nie należało się zbytnio spieszyć ani męczyć, co bar-
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dzo obojgu pasowało. 

Po coraz chudszą książkę kucharską nikt już nie sięgał 

(gospodyni ściągała przepisy z Internetu). Słowa się z niej 

w końcu doszczętnie wysypały. Dopiero wtedy zrozumiała, 

że najważniejszym jest to, co mamy w środku. 
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Wiosna w dolinie Koniberków 
 

 

 

KONIBERKI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Szumacher 

 

 

 

 

 

"Krzaki głogu tworzące zagajnik na skraju łąki pokryły się 

już różowym kwieciem. W pewnej chwili, tuż przy ziemi, u ich 

korzeni dał się słyszeć szmer. Zamaskowane drzwiczki uchyliły 

się i ktoś powiedział: Już czas! 

W głębi, pod ziemią, liczne głosy zaczęły powtarzać: Już czas! 

Już czas!" 

 

Tak zaczyna się jedna z najbardziej urokliwych książek dla dzie-

ci, które ostatnio pojawiły się na rynku. I to nie tylko ze względu na 

fabułę, ale również na fantastyczne ilustracje Anny Gensler, przy 

oglądaniu których z młodej piersi co rusz wyrywa się: "O rany, jakie 

to ładne!" W niemłodej piersi też może zatrzepotać serce na widok 

takiej feerii barw. 

 

Czym jednak są tytułowe Koniberki, bo to właśnie o nich opo-

wiada książka Weroniki Szelęgiewicz? Cóż, to takie koniki. Bardzo, 

bardzo małe koniki, stąd bezpośrednie nawiązanie do koliberków. Są 

tak malutkie, że mieszkają w kwiatach. Na powierzchnię wychodzą 

Autor: Weronika Szelęgiewicz 

Ilustracje: Anna Gensler 

Wydawca: Literówka 

Data wydania: 17 listopada 2016 

Liczba stron: 176 
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dopiero wiosną, by jesienią znowu zejść do swoich podziemnych 

domków i zapaść w sen zimowy. Z koliberkami łączy je jeszcze jed-

no: koniberki mają skrzydła. Każdy koniberek ma inną maść i inną 

barwę skrzydeł, a oczywiście im bardziej jest kolorowy, tym ładniej-

szy. I tu wracamy do ilustracji, które... a tak, może o fabule. 

 

Przy pierwszych kilku scenkach – nie jestem pewna, czy można 

te krótkie historyjki nazwać nowelkami – nasuwa się wniosek, iż 

"Koniberki" są książką dla małych, uroczych dziewczynek. Opowia-

danka skupiają się na takich tematach, jak wybieranie najładniej-

szych kwiatów na domki czy polowanie na tęczę, którą dałoby się 

ubarwić skrzydła. Jednak w następnych epizodach – a w "Koniber-

kach" kolejne przypowiastki stanowią cykl zdarzeń – poruszane są 

również sprawy typowo chłopięce (bójki czy wyruszanie na przygo-

dy bez zgody dorosłych) oraz kwestie mocno uniwersalne: przyjaźni, 

miłości, zaufania, odwagi czy radzenia sobie ze śmiercią bliskich. 

Wszystkie te tematy ubrane są oczywiście w kolejne historie z życia 

koniberków. Większość z jedenastu znajdujących się w książce baśni 

kończy się morałami, jednak nie są one podane w sposób nachalny, 

a raczej tylko sugerują treści, o ktorych ewentualnie można poroz-

mawiać z młodym czytelnikiem. 

 

Co do wieku wspomnianego czytelnika lub słuchacza... Wydawca 

wskazuje na cztery plus, jednak myślę, że "Koniberki" ze względu na 

bardzo ładny język, dosyć sprawnie prowadzoną fabułę oraz prze-

piękne wydanie, można zaoferować każdemu dziecku przynajmniej 

do dziewiątego, dziesiątego roku życia. Choć mnie, czytelnika od-

powiednio starszego, książka zachwyciła i niejednokrotnie poruszyła 

we mnie struny emocji. Dobrze, przyznaję, jestem łatwym łupem 

w przypadku historii heroicznych, z dobrze uzasadnionym wątkiem 

poświęcenia, więc bajka ósma, "Płomienne serce", zdobyła mnie 

ostatecznie. Co nie znaczy, że pozostałe historie nie są udane. 

Wprost przeciwnie. To jedna z tych książek, które wpisuję na listę 

"fajnych, ciekawych, rozwijających prezentów dla znajomych dzie-

ci". A i własny egzemplarz z przyjemnością stawiam na półce. 
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O chłopcu, który stał się  
mężczyzną w jedną noc 

 

 
NOC MIĘDZY TAM I TU 

  

 

 

 
 

 

 

 

Karolina Opatowicz 

 

 

 

 

 

Marta Krajewska, autorka dwukrotnie nominowana do Zaj-

dla, twórczyni uniwersum Wilczej Doliny, po raz kolejny zabiera 

czytelnika do słowiańskiej wioski. Tym razem akcja jej powieści 

„Noc między Tam i Tu” rozgrywa się przed wydarzeniami opi-

sanymi w dwóch pierwszych tomach trylogii o Wilczej Dolinie 

(„Idź i czekaj mrozów” i „Zaszyj oczy wilkom”), a sama powieść 

jest bajką z dreszczykiem dla dzieci. 

 

 

Siedmioletniemu Bratmiłowi tuż po postrzyżynach rodzi się sio-

stra — Paprotka. Szybko okazuje się, że wbrew wierzeniom miesz-

kańców wioski sam rytuał postrzyżyn nie wystarczy, aby przemienić 

chłopca w mężczyznę. Potrzeba próby. Bratmił z zazdrości o siostrę 

zachowuje dla siebie powierzony mu przez opiekunkę Doliny amulet 

ochronny, a tym samym (nieświadomie!) pomaga Mamunom w po-

rwaniu Paprotki. Wiedziony wiarą w przepowiednię usłyszaną 

w trzecią noc po narodzinach siostry, w noc odwiedzin rodzanic, 

Autor: Marta Krajewska  
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Bratmił wyrusza nocą do pełnego niebezpieczeństw lasu, aby urato-

wać Paprotkę i odnaleźć siebie. 

W „Nocy między Tam i Tu” współgrają ze sobą elementy typowe 

dla bajek dla dzieci z nietypową dla nich scenerią. Znany skądinąd 

schemat powieści czy bajki inicjacyjnej zostaje rozpisany na role ze 

słowiańskiego bestiariusza. Zagadkę Bratmiłowi zada Wodnik za-

miast Sfinksa, magicznymi przedmiotami będą zielarski amulet 

i konik z trawy, naprzeciw młodego bohatera staną Rusałki i Mamu-

ny, a jego pomocnikiem okaże się Leszy. Ten słowiański kostium 

bardzo dobrze robi opowiadanej historii, nadaje jej rys niezwykłości. 

Wciągające są także opisy życia codziennego Doliny, w którym każ-

dy ma swoje miejsce, swoje obowiązki i wszystko ma swój czas. 

Jeśli spojrzeć na tę opowieść z odpowiedniej perspektywy, okaże 

się, że świat Wilczej Doliny, ze swoją prostotą i bestiariuszem nie 

jest wcale tak diametralnie odmienny od tego, który znamy z własnej 

obserwacji. Opowieść o Bratmile możemy czytać jak historię o doj-

rzewaniu, o stawaniu się mężczyzną, ale też jako narrację o tym, jak 

ważne są więzi rodzinne, jak wiele znaczy miłość i czym jest po-

święcenie dla bliskich. Ta książka może być też ważną wskazówką, 

jak poskramiać zazdrość i egoizm. 

„Noc między Tam i Tu” jest bardzo ciekawą propozycją dla naj-

młodszych czytelników. Książką, która trochę straszy, a trochę 

uwrażliwia na obecne w świecie zagrożenia. Opowiadając niezwykle 

wciągającą historię, uczy tego, jakie wartości są ważne. Warto też 

wspomnieć, że została znakomicie zilustrowana przez Magdalenę 

Szynkarczuk. 

Opowieść o Bratmile jest także książką, która nie znudzi czytają-

cego dziecku rodzica. No, przynajmniej do dwudziestego głośnego 

odczytania. 
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Sto wierszyków atrakcyjnych 
 

 
STO WIERSZYKÓW ATRAKCYJNYCH 

DO ĆWICZEŃ DYKCYJNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Szumacher 

 

 

 

Nauka przez zabawę to nie jest łatwa sprawa. Trzeba znaleźć 

złoty środek, by nie przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę. 

Pozycja „Sto wierszyków atrakcyjnych do ćwiczeń dykcyjnych” 

jest dowodem na to, że taki środek istnieje. 

 

 

Jak sam tytuł wskazuje, między okładkami książki znajdziemy 

sto zabawnych, zaskakujących, ale przede wszystkim wymagających 

językowo wierszyków, mających za zadanie nie tyle uczyć wymowy, 

co poprawić już istniejącą dykcję. Wbrew pozorom nie jest to publi-

kacja stworzona dla osób z problemami logopedycznymi. Nadaje się 

dla każdego, kto chciałby mówić ładnie, dobrze i wyraźnie.  

 

Książka składa się z sześciu części. Pierwsza zawiera ćwiczenia 

związane z głoskami szumiącymi, czyli „sz”, „ż”, „cz”, „dż”. 

W wierszykach z drugiego pakietu znajdują się głoski szumiące za-

przyjaźnione z syczącymi, czyli poziom trudności wzrasta o dodat-

kowe „s”, „z”, „c”, „dz”. Zanim zaczniemy uczyć dziecko, warto 

sobie taki wierszyk przeczytać najpierw samemu na głos — i to kilka 

razy. W trzecim rozdziale pojawia się głoska „r”, która na początku 

Autor:  Elżbieta Szwajkowska, 

 Witold Szwajkowski  
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sprawia problem niejednemu małoletniemu. W dalszej części autorzy 

skupiają się na samogłoskach nosowych, czyli „ą” i „ę”. Piąta i szó-

sta odsłona językowych harców to wierszyki poświęcone wymowie 

rzadko występujących głosek, np. podwojonych oraz teksty zawiera-

jące tzw. łamańce językowe. Kto z was nie potknął się na stole z po-

wyłamywanymi nogami i nie szlochał w trzcinie w Szczebrzeszynie, 

ten życia nie zna. Znajdziecie tu także autorskie i jakże kłopotliwe 

zestawienia słów. 

 

Żeby nie połamać sobie języka, autorzy proponują zestaw ćwi-

czeń rozgrzewających aparat mowy, czyli język, żuchwę, policzki 

i podniebienie miękkie. Jeśli nie wiecie, jak miałaby taka rozgrzewka 

wyglądać, autorzy podpowiadają, oczywiście w formie kilku wier-

szyków: 

 

„Gimnastykujemy buzię 

 

Nie jest to wysiłek duży, 

Żeby to, co w buzi służy 

Do mówienia lub śpiewania, 

Ćwiczyć w celu usprawniania. 

 

Kiedy buzię ktoś ma sprawną, 

To z wymową słów poprawną 

Mniej kłopotu ma, więc i my 

Buzię wspólnie poćwiczymy”. 

 
Publikacja przeznaczona jest dla dzieci, które mają już pewną 

sprawność artykulacyjną i potrafią wymawiać głoski i ich proste ze-
stawienia. Dla młodszych czytelników warto sięgnąć po wcześniej-
sze książki tego samego duetu autorskiego: „Sto wierszyków nowych 
do ćwiczeń wymowy” oraz „Sto wierszyków do ćwiczenia głosek 
w trudnych zestawieniach”. Wszystkie trzy pozycje to przede 
wszystkim świetny sposób na spędzenie wspólnego czasu, a i śmie-
chu będzie co niemiara. 
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Trzy palce dzięcioła 
 

 

UMARŁY LAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Szumacher 

 
 
 

„Umarły las” to pozycja, którą kupicie dla siebie i będziecie 

utrzymywać, że to dla potomka. Jak elektryczną kolejkę. I do-

kładny model Gwiazdy Śmierci dla niemowlaka. Za mały na ta-

kie prezenty? Iiiii, dorośnie. A póki co… 
 

…udajmy się do Umarłego Lasu. Podążajcie za Triko, nieporad-

nym i fajtłapowatym dzięciołem trójpalczastym. Oto nowy szeryf 

w okolicy, na którego czeka służbowa dziupla i przydział larw. Jed-

nak życie nie jest tak proste, jak by się wydawało. Za Triko podąża 

podejrzana grupa szpaków: Szturnus, Silnoskrzydły i Twardodzioby. 

W samym miasteczku sytuacja też nie wygląda zbyt wesoło... 
 

Zaraz — powiecie. — Moment. O co właściwie chodzi?  
 

Chodzi o zgniliznę, grzyby, dziuple i martwe drzewa. Trochę 

o kornika. A tak ogólnie: o prawdziwy, żyjący las. Gdzieś na trasie 

Białowieża — Warszawa, w głowach Adama Wajraka i Tomasza 

Samojlika zrodził się pomysł na komiks. W efekcie powstał fanta-

styczny, pełen akcji western, a właściwie to eastern. A na Dzikim 
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Wschodzie wszystko jest możliwe. Mrówki zombie, świecące grzyby 

oraz dzięcioły prowadzące saloon z larwami i bank nasion. 

Fabuła komiksu, która wciąga od pierwszej strony, przedzielona 

jest rozdzialikami „Wajrak opowiada”. Stworzone zostały specjalnie 

dla starszych czytelników. Mogą się z nich sami dowiedzieć wielu 

rzeczy, a potem przekazać młodszemu pokoleniu ciekawostki przy-

rodnicze związane z Puszczą Białowieską. Mówię tu o aspekcie tak 

roślinnym, jak i zwierzęcym. Bez obaw, wszystkie notatki popular-

nonaukowe są ubrane w lekką i zrozumiałą formę. „Wajrak opowia-

da” dlaczego na miejsce akcji autorzy wybrali martwy las, po co 

dzięciołom ogony i co noszą na głowach. A także o tym, po co pta-

kom dziuple, co żyje w martwym świerku albo do czego kowalikowi 

kupa żubra. A dzieci przecież uwielbiają słuchać o świecących żu-

kach, morderczych sowach i odchodach innych zwierząt. 
 

Fragmenty pisane przez dziennikarza przyrodniczego Adama 

Wajraka w fantastyczny sposób współgrają z kolorowymi, dyna-

micznymi rysunkami Tomasza Samojlika, który jest nie tylko auto-

rem książek i komiksów dla dzieci, ale również naukowcem z Insty-

tutu Biologii Ssaków PAN. Krótko mówiąc, panowie wiedzą, o czym 

mówią i potrafią to przekazać w sposób, który sprawi, że nie będzie-

cie chcieli się z „Umarłym Lasem” rozstać. „Teraz tatuś czyta” i „nie 

powinieneś już spać?” na stałe wejdą do waszego rodzinnego słow-

nika, wraz z kilkunastoma powiedzonkami przejętymi z tej publika-

cji. W końcu to ballada o Dzikim Wschodzie, więc bohaterowie za-

chowują się jak prawdziwi twardziele, rzucający hasłami: „Strasznie 

panu jedzie z dziupli”, „najlepsze korniki są w khy khy” czy „och ty 

w szyszkę!”. 
 

W tym roku wyszła druga część przygód Triko i jego towarzyszy, 
więc warto zaopatrzyć się w obie książki za jednym zamachem. Ina-
czej będziecie musieli iść do księgarni jeszcze raz… 
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Zwykłe przygody 
Niezwykłej myszki 

 

 

MYSZKA HANIA 
 

 

 

 

 

 

 

Anna Szumacher 

 
 
 
 
 

„Myszka Hania” to śliczna i mądra książka. Opowiada o ro-

dzinie ucywilizowanych myszek, noszących ubranka, śpiących 

w łóżeczkach i mających czasami bardzo ludzkie problemy. 

 

Mamy więc — podobnie jak w przypadku Muminków — Mamę 

Myszkę, Tatę Myszkę i oczywiście tytułową Myszkę Hanię. Całą 

mysią rodzinę poznajemy dzięki bezimiennej narratorce. W pierw-

szym rozdziale, pełniącym funkcję wprowadzenia, opowiada, jak 

pewnego deszczowego, jesiennego dnia zobaczyła, że smutna 

i zmoknięta rodzina myszek wędruje w poszukiwaniu nowego 

mieszkanka. Ich wcześniejsza norka została zniszczona. To nie jest 

zresztą ważne. Nie jest też istotne to, że myszki wprowadzają się pod 

podłogę narratorki, choć daje punkt zaczepienia dla małego dziecka, 

skąd w ogóle myszki się wzięły i dlaczego nie należy się ich bać. 

W następnych rozdziałach przenosimy się już do przytulnego mysie-

go mieszkania i tam obserwujemy życie całej rodziny. 

Tata Myszka to postać poboczna. Chodzi do pracy, wraca na po-

siłki. Jeśli bierze udział w akcji, służy raczej do wytłumaczenia nie-
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których rzeczy. Mama Myszka jest ważniejsza. To ona opiekuje się 

Hanią, rozmawia z nią i pokazuje, jak działa świat. Bardzo ładnym 

fragmentem jest scena z jednej z pierwszych przygód Hani, gdy spa-

da śnieg i wszystko znika pod puchatą pierzynką: 

„— Mamooooo! — wykrzyknęła Hania i pobiegła do kuchni. — 

Mamooo! 

— Co się stało, kochanie? — spytała mama, przerywając smaro-

wanie chleba. 

— Mamusiu, cały świat zniknął — wyjaśniła Hania bliska pła-

czu. 

— Ależ kochanie, co ty opowiadasz? — Mama na wszelki wypa-

dek wyjrzała jednak przez okno. — Świat nadal jest. 

— Ale jest inny, niż był wczoraj — wyjąkała Hania”. 

Tu następuje scena, w której cierpliwa Mama Myszka tłumaczy 

Hani, czym jest śnieg i zima. W ramach oswojenia z nieznanym Ha-

nia uczy się lepić bałwana. Rozdział ten zawiera dodatkowe przesła-

nie, mówiące, że śnieg jest zimny, więc trzeba wkładać rękawiczki. 

Kolejne rozdziały skupiają się na dalszym odkrywaniu nieznane-

go świata przez Hanię i wytłumaczeniu myszce — oraz dziecku–

czytelnikowi — dlaczego rzeczy są, jakie są. Myszka Hania uczy się 

pisać, by móc wysłać list do Świętego Mikołaja, choć zwykle Miko-

łaj nie przychodzi do myszek, tylko do grzecznych dzieci. Odkrywa 

również moc wyobraźni dzięki zaczarowanym kredkom. Są tu też 

rozdziały dedykowane rodzicom, którzy dzięki Myszce Hani mogą 

mieć przynajmniej nadzieję, że uda im się poradzić z takimi proble-

mami jak dziecko–niejadek (Hania robi się tak lekka, że wiatr ją po-

rywa i nie może wrócić do domu!) czy pójście do przedszkola (bo 

nawet najmniejsze myszki kiedyś dorastają). 
Całość napisana jest ciepłym, urzekającym stylem oraz okraszona 

jasnymi, wielobarwnymi ilustracjami Ewy Podleś. Jeśli więc macie 
gdzieś pod ręką jakiegoś trzy-, cztero- lub pięciolatka, „Myszka Ha-
nia” Barbary Mikulskiej to prawdziwe must have. Książka jest wy-
dana naprawdę starannie, zaczynając od twardej okładki i wspo-
mnianych ilustracji, na dużej, czytelnej czcionce, na której dzieci 
mogą stawiać swoje pierwsze czytelnicze kroki, kończąc. 
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