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OSIOŁ I LEW
Był sobie Osioł. Ciężko pracował u gospo
darza.
Dość tego — pomyślał sobie — ucieknę do
lasu i będę żył na wolności. Leśnych ziół mi
nie zabraknie.
Co mi kto zrobi?
Nie zastanawiając się długo, uciekł do la
su. Dobrze mu tam jest. Pasie się, gdzie chce,
nic nie robi, nikt go nie bije. Odkąd żyje, tak
dobrze jeszcze mu nie było! Aż pewnego razu
patrzy — wprost na niego idzie Lew, groźny,
że aż strach!
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Ojej — pomyślał sobie Osioł — koniec ze
mną!
Zanim jednak Lew się zbliżył, Osioł oprzy
tomniał i myśli:
— Zaraz, zaraz, a może uda mi się go
oszukać?
I — bęc na ziemię, padł i leży. Lew już
z daleka woła do Osła:
— Ej! Kto ty jesteś? Jak śmiesz leżeć? Dla
czego nie wstajesz? Dlaczego nie oddajesz
mi pokłonu?!
Osioł jakby nie słyszał. Leży i tylko dłu
gimi uszami kłapie. Lew zbliżył się i znów
woła:
— Wstawaj w tej chwili i ukłoń mi się!
— A ktoś ty taki? — pyta Osioł.
— On jeszcze śmie pytać! — groźnie zaryczał Lew.— Czyżbyś nie wiedział, że jestem
Lwem, królem wszystkich zwierząt?
Osioł leniwie podniósł głowę i wytrzeszczył
na niego oczy.
— Co za głupstwa pleciesz? — rzekł.—
Ty królem wszystkich zwierząt? Kto ci to po
wiedział? Gdzie to jest zapisane? Kto wybrał
ciebie na króla? No, mów!
Lwa zamroczyło, jakby głową o ścianę
stuknął.
— Kto mi to powiedział? Wszyscy mówią,
że jestem królem zwierząt. Czyżby to była nie
prawda?
— Pewnie, że nieprawda, gdyż królem
wszystkich zwierząt jestem ja, a nie ty.
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— Ty? — zdziwił się Lew.— A jakie masz
na to dowody?
— Chodź, popatrz tu, a zobaczysz!
Osioł podniósł się, obrócił tyłem do Lwa
i podniósł tylne kopyto podkute nowiusieńką,
błyszczącą podkową.
— Widzisz? To jest moja królewska pie
częć. Gdybyś ty był królem, to ty miałbyś taką.
— Dziwne! — powiedział Lew.— Nigdy
o tym nie pomyślałem. Może masz rację. Ale
wiesz co, poczekaj! Urządzimy zawody.
Chodźmy do lasu, który z nas upoluje więcej
zwierząt w ciągu godziny, ten będzie praw
dziwym królem.
— Zgoda, niech tak będzie — powiedział
Osioł i poszli. Lew zanurzył się w leśną gęstwi
nę, biega, biega: tu złapie sarnę, tam zającz
ka, tam znowu jakąś inną zwierzynę — w cią
gu godziny złapał z pięć czy sześć sztuk.
A co tymczasem robił Osioł? Poszedł na
rozległą polanę, gdzie przygrzewało mile sło
neczko, rzucił się na ziemię pośrodku łąki,
rozłożył nogi, zmrużył oczy, wywalił język —
każdy by powiedział, że martwy. A nad pola
ną krążą jastrzębie, wrony, kanie, kruki i sro
ki — różne ptactwo drapieżne. Patrzą — leży
martwy Osioł. Będzie uczta! Na początku .
obserwowały go z daleka, ale później, wi
dząc, że się nie rusza, zaczęły po nim skakać,
dziobać.
Osioł, kiedy tylko któryś ptak bliżej pod
leci, kłap pyskiem lub stuk kopytem, ogłuszy,
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złapie i schowa pod siebie, a tak to sprytnie
zrobi, że pozostałe ptaki nie widzą. Nie mi
nęła i godzina, a on upolował ich z pół kopy.
Wtedy jak się zerwie, jak zaryczy, a ptactwo
prrrych we wszystkie strony! Osioł zabrał swój
łup — upolowane ptactwo i poniósł na to
miejsce, gdzie umówili się z Lwem. Przycho
dzi, a Lew już tam czeka.
— No i co — mówi do Osła i wyciąga swo
ją zdobycz — widzisz, ile upolowałem?
— Niezbyt sprawny z ciebie myśliwy,
Lwie — powiedział Osioł i potrącił nogą, któ
reś z upolowanych zwierząt.— Takich mógł
bym złowić ze dwie kopy, ale niewiele warte!
Popatrz na moje! Ja łapałem tylko te, które
latają. Spróbuj ty to zrobić!
— Nie potrafię — odpowiedział Lew. Prze
konałeś mnie, że to ty jesteś królem zwierząt,
nie ja! Przepraszam, że tak niegrzecznie roz
mawiałem z tobą!
— A widzisz! — odparł Osioł.— Zawsze
trzeba być grzecznym, bo jak trafisz na moc
niejszego od siebie, to co wtedy? Mógłbym cię
surowo ukarać, ale ci daruję, bo zrobiłeś to
z głupoty, a nie ze złej woli. Idź sobie i pa
miętaj, żeby odnosić się do mnie z szacun
kiem!
Lew podkulił ogon pod siebie i uciekł. A wy
glądał, jak zmokła kura!
Po drodze spotkał Lew Wilka.
— Dzień dobry, najjaśniejszy Panie! —
mówi Wilk i nisko mu się kłania.
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— Daj spokój, idź, nie kpij ze mnie! — od
powiada smutny Lew.— Jaki ja tam król?
— Jak to? — wykrzyknął Wilk.— Kto
śmiałby temu zaprzeczyć?
— Milcz, braciszku — wyszeptał Lew.—
O tam niedaleko, na polanie, pasie się praw 
dziwy król. Gdy usłyszy — i mnie, i tobie bę
dzie biada.
— Prawdziwy król pasie się? — zdziwił
się Wilk. Kto może być prawdziwym królem,
prócz ciebie?
— Jest, jest! — z przestrachem odpowie
dział Lew.— Sam go widziałem. Och jaki groź
ny! A jaki zwinny! On łapie nawet takie zwie
rzęta, które latają. Jestem szczęśliwy, że mnie
żywego wypuścił.
— Poczekaj, o kim ty mówisz? — zdziwił
się Wilk. Znam ten las dawno, ale ani rusz
odgadnąć nie mogę, kto by to mógł być. Jak
wygląda ten nowy król?
— Powiem ci jedno — straszny!— powie
dział Lew.— Uszy o — takie, głowa — jak ceb
rzyk, a na tylnej nodze nosi królewską pieczęć.
Nie mam pojęcia, kto to jest — dziwił się
Wilk.— Wiesz co, chodźmy, pokażesz mi go.
— Ja? Za żadne skarby! — zawołał Lew.
Nie mam chęci znów najeść się strachu.
— Chodźmy! — zachęcał go Wilk.— Wiesz
co, przywiąż swój ogon do mego, raźniej bę
dzie nam iść.
— Proszę bardzo — rzekł Lew — oto mój
ogon, przywiązuj!
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Zrobili węzeł i poszli. Wdrapali się na pa
górek nad polaną, gdzie pasł się Osioł. Lew
stanął i szepcze Wilkowi:
— Widzisz go! Patrz! O, tam...
Wilk popatrzył i jak wrzaśnie:
— Ale dałeś się nabrać, to jest zwykły Osioł!
Ale Lew kiedy uświadomił sobie, że nowy
król mógł usłyszeć, co Wilk powiedział, zląkł
się strasznie i rzucił się na przełaj, przez pień
ki, przez rowy, ile tchu wystarczyło. Biegł,
biegł, zmęczył się, zatrzymał się, spojrzał za
siebie.
— No i co, Wilku, widziałeś nowego króla?
Wilk tylko język wywalił. Przywiązany do
ogona Lwa, ciągnął się za nim przez wertepy,
aż omdlał.
— Widzisz — mówi do niego Lew — mó
wiłeś, że nowy król nie straszny, a gdy zoba
czyłeś go z bliska, to z samego strachu zasłab
łeś.
LISICA I RAK
Spotkała Lisica Raka. Stoi i patrzy, jak on
pomaleńku kroczy. Patrzy, patrzy, a potem da
lej śmiać się z niego. Ależ ty jesteś szybki,
nie ma o czym mówić! Prawdziwy Rak-niebo
rak!
— Powiedz no mi, Raczku-nieboraczku, czy
to prawda, że pewnego razu wysłano cię po
drożdże, a ty przyszedłeś z nimi dopiero po
roku i pośrodku izby je rozlałeś?
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— Może kiedyś tak było — mówi Rak —
a teraz to jest kłamstwo.
— Ho, ho, czyżbyś zrobił się szybkobiega
czem?
— Szybko, czy nie, ale kpić z siebie nie po
zwolę. Jeśli chcesz się przekonać, co potrafię,
to proszę załóżmy się, że ja szybciej od ciebie
dotrę do tego pieńka.
— Co? Co? Co? — Zdziwiła się Lisica.—
Ty chcesz się ze mną ścigać?
— Nie tylko będę pierwszy, ale puszczę
cię nawet o krok do przodu, żebyś miała krót
szą drogę — odparł Rak.
— Założyli się. Lisica stanęła krok przed
Rakiem, a Rak wczepił się kleszczami w jej
ogon. Zerwała się Lisica, pędzi co sił, aż kurz
się unosi. Dobiegła do pieńka:
— Raczku gdzie jesteś?
Cicho, nikt się nie odzywa.
— Raczku, gdzie jesteś? — jeszcze raz
woła Lisica i obróciła się ogonem do pieńka.
— Tu jestem! Tak dawno już czekam na cie
bie, że wybrałem się na spacer aż za pieniek.
JAK LISICA SAMA SIEBIE
PRZECHYTRZYŁA
Chodził sobie Wilk po lesie, chodził i zda
rzyła mu się taka przygoda. Dojrzeli go myśli
wi i zaczęli ścigać. Uciekał Wilk, uciekał
lasem, borem, aż wybiegł na bitą drogę. A wte-
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dy właśnie z pola, drogą, szedł człowiek z wor
kiem i cepem na plecach. Wilk do niego:
— Mój złociutki! Ulituj się nade mną, scho
waj mnie do worka! Za mną pędzą myśliwi,
chcą mnie z tego świata zgładzić.
Przystał człowiek na prośbę Wilka, schował
go do worka, zarzucił na plecy i idzie. Pędzą
myśliwi.
— Czy nie widziałeś dobry człowieku
Wilka?
— Nie, nie widziałem.
Pognali dalej. Gdy już nie było ich' widać,
Wilk odzywa się z worka.
— No co, poszli już moi prześladowcy?
— Poszli.
— To wypuść mnie teraz!
Człowiek rozwiązał worek i wypuścił Wilka
na swobodę. A ten do niego:
— Teraz dobry człowieku ja ciebie zjem.
— Ależ Wilku! Z takiej opresji cię urato
wałem, a ty chcesz mnie zjeść?
— No cóż, taki już jest porządek na świecie:
o dobrych uczynkach łatwo się zapomina.
Widzi człowiek, że to nie przelewki i mówi
do Wilka:
— Skoro tak, to chodźmy do zwierząt, niech
nas rozsądzą. Jeśli powiedzą, że ma być po
twojemu, niech tak będzie: zjesz mnie.
Idą. Spotkali starą Kobyłę. Człowiek zwraca
się do niej:
— Bądź taka dobra Kobyło, rozsądź nas.
Dopiero co uratowałem Wilka od niechybnej
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śmierci, a on chce mnie zjeść.— I opowiedział
wszystko, jak było.
Kobyła myślała, myślała i rzekła:
— Wilk ma rację człowieku! Mieszkałam
u gospodarza dwadzieścia lat, pracowałam na
niego ze wszystkich sił, urodziłam mu dziesię
cioro źrebiąt, a dziś, gdy jestem już stara i pra
cować nie mogę tak, jak dawniej, gospodarz
wygonił mnie wilkom na pożarcie. Już cały
tydzień, dzień i noc, czekam i doczekać się nie
mogę, kiedy przyjdą wilki i rozedrą mnie na
kawałki. Tak, tak człowiecze, wyświadczone
przysługi łatwo się zapomina!
— A widzisz, miałem rację! — wykrzyk
nął Wilk.
Zasmucił się człowiek i zaczął prosić Wilka,
żeby poszukać jeszcze jednego sędziego. Wilk
zgodził się. Idą, idą, napotkali starego Psa.
Człowiek zwraca się do niego ze swoją pro
śbą.
Opowiedział mu wszystko, jak było. Pies
myślał, myślał i mówi:
— Nie, człowieku, Wilk ma rację. Posłu
chaj tylko, powiem ci jak było ze mną. Służy
łem u gospodarza dwadzieścia lat, pilnowałem
jego domu, gospodarstwa, a kiedy zestarza
łem się i głos już straciłem, on wygnał mnie
z zagrody i teraz wałęsam się bez przytułku.
O tym, co dobre zapomina się łatwo, to jest
szczera prawda!
— Widzisz, na moje wyszło! — wykrzyknął
Wilk.

14

Jeszcze bardziej zasmucił się człowiek
i znów zaczął prosić Wilka.
— Pozwól mi jeszcze jednego sędziego za
pytać, a potem rób ze mną co chcesz, jeśli nie
pamiętasz, że ci się przysłużyłem w biedzie.
— Dobrze,— odparł Wilk.
Poszli dalej, aż tu naprzeciw nich idzie Li
sica.
— Hej, Lisiczko — woła już z daleka czło
wiek i kłania się jej.— Bądź taka dobra, po
dejdź bliżej, rozsądź nas z Wilkiem.
Lisica podeszła bliżej, człowiek opowiedział
jej, co i jak było. A Lisica nie wierzy.
— Nie może być, człowieku, żeby taki duży
Wilk wlazł do tego worka!
— Ale to prawda! — zawołał Wilk.
— Nie, za nic nie uwierzę! — przy swoim
upiera się Lisica.
Człowiek ją przekonuje, Wilk przysięga,
a Lisica swoje:
— Nie mogę wam uwierzyć, chyba, że mi
pokażecie, jak to było.
— Cóż, można pokazać — powiedział czło
wiek i rozpostarł worek tak samo, jak wtedy,
kiedy chował Wilka.
— Widzisz, jak to było! — powiedział Wilk
i wepchnął głowę do worka.
— Jak to, to ty chyba tylko głowę schowa
łeś? — spytała Lisica. Wtedy Wilk cały wlazł
do worka.
— No, człowieku — rzekła Lisica — teraz
pokaż, jak ty jego wiązałeś?
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Człowiek zawiązał worek.
— A teraz, człowieku, pokaż jak ty snopy
na klepisku młócisz?
Człowiekowi nie trzeba było dwa razy pow
tarzać.
Jak machnie cepem, jak zacznie bić po wor
ku. A lisica jeszcze podpowiada:
— Człowieku, a jak ty snopy przewracasz?
Człowiek przewrócił worek na drugą stro
nę i tak wyrżnął Wilka w głowę, że go zabił.
— Widzisz, człowieku — mówi Lisica —
uratowałam ci życie. Co ja za to otrzymam?
— Dam ci Lisiczko cały worek kur.
— Dobrze.
Poszła Lisica z człowiekiem do wsi, stanęła
za furtką, a człowiek poszedł do chaty po kury.
Wziął worek i zaczął łapać kury. Wtem weszła
jego żona.
— Co robisz, mężu?
Opowiedział jej człowiek wszystko, co z nim
było, z jakiej biedy wyratowała go Lisica i ja 
ką zapłatę jej za to obiecał.
— Dobrze, żeś żywy i zdrowy — mówi żo
na.— Ale żeby Lisicy dawać kury, na to ja się
nigdy nie zgodzę. Lepiej włóż do worka nasze
dwa psy — Liskę i Rabkę — i daj jej.
Myślał, myślał człowiek i posłuchał żony.
Wepchnął psy do worka, wyniósł za wrota
i mówi:
— Masz tu Lisiczko worek kur! Zarzuć go
na plecy i nieś do lasu, we wsi nie rozwiązuj,
żeby się nie rozbiegły.
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Wzięła Lisica worek, ledwie go niesie, taki
ciężki! Siadła wreszcie, żeby odpocząć, za
wsią na pagórku i myśli sobie:
— Tylko spojrzę, ile tam kur w tym worku?
Rozwiązała worek, nie zdążyła dobrze po
patrzeć, a tu z worka wyskoczyły Liska i Rabka
i huzia na Lisicę. Lisica uciekała, co miała siły,
ledwie zdążyła wpaść do lasu i skryć się w swej
norze. Trochę odetchnęła i zaczęła sama ze
sobą rozmawiać.
— Moje oczęta, cóżeście robiły, gdy za mną
złe psy goniły?
— Myśmy uważnie patrzyły, żebyś widzia
ła, którędy najlepiej od nich uciekać.
— A wy, nóżki moje, cóżeście robiły?
— Myśmy biegły z całej siły, żeby ciebie psy
nie mogły dopaść.
— A wy, moje uszy, cóżeście robiły?
(
— Myśmy słuchały, czy nie zbliżają się twoi
wrogowie.
— A ty, ogonisko, cóżeś robił?
Ogon rozzłościł się, że tak niegrzecznie
się do niego zwraca, więc mówi na złość Li
sicy:
— A ja się kiwałem to tędy, to owędy, za
czepiałem się o pieńki, o gałązki, żeby ciebie
zatrzymać, żeby ciebie psy dopadły.
— Toś ty taki! — krzyknęła Lisica.— Wynoś
się stąd. Z tymi słowami wysunęła ogon z nory
i jeszcze krzyczy:
— Hej, Lisko i Rabko, na-tu, na-tu! Macie
ogon Lisicy! Bierzcie go!
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— Liska i Rabka tylko na to czekały. Chwy
ciły ogon Lisicy i tak szarpnęły, że wyciągnęły
całą Lisicę z nory i poturbowały ją tak, że dłu
go o tym pamiętała.
ZAJĄC I JEŻ
Stał sobie Jeż przy drzwiach swojego do
mostwa. Złożył łapki na brzuchu, wystawił nos
do ciepłego wietrzyka i cichuteńko pomrukiwał
sobie piosenkę — może ładną, a może brzyd
ką — co komu do tego? Jak umie tak śpiewa.
Pomruczał sobie cichuteńko, a później po
myślał:
— Dopóki żona myje i ubiera dzieci, pójdę
trochę na pole, przejdę się i na swoje buraki
popatrzę, czy duże urosły.
Buraki rosły niedaleko od jego chatki. Jeż
brał ich zawsze ile mu było potrzeba na posiłki
dla swojej rodziny, dlatego mówił „moje buraki“. Cichusieńko zamknął za sobą drzwi
i podreptał ścieżką na pole. Odszedł niezbyt
daleko, a tu naprzeciw idzie Zając. On też wy
szedł przejść się i na „swoją kapustę" popa
trzeć.
Zobaczywszy Zająca, Jeż grzecznie się przy
witał. Lecz Zając uważał się za wielkiego pa
na. Nie odpowiedział na przywitanie, tylko
z góry spojrzał na niego i odezwał się:
— Oho, a ty czego tak z samego rana włó
czysz się po polu?
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— Wyszedłem przejść się — odpowiedział
Jeż.
— Przejść się? — zarechotał Zając. A ja
myślałem, że z twoimi krótkimi nogami lepiej
byłoby w domu siedzieć, a nie na spacery cho
dzić.
Ta uwaga bardzo rozgniewała Jeża, bo nogi
miał rzeczywiście króciutkie, choć mocne.
— Ty pewnie sądzisz — mówi Jeż do Zają
ca — że na swoich długich nogach szybciej ode
mnie biegasz?
— Oczywiście — odpowiedział Zając.
— Możemy spróbować—mówi Jeż.-Chodź,
załóżmy się, że cię przegonię.
— Pusty śmiech mnie bierze. Ty na swoich
łapinach mnie przegonisz — śmiał się Zając.
Spróbujmy, skoro masz chęć. No, już bieg
niemy!
— A po co tak się spieszyć — odpowiedział
Jeż. Pójdę najpierw do domu zjeść śniadanie,
a za pół godziny wrócę na to miejsce.
Zając nie miał nic przeciwko temu, bo sam
też chciał przedtem zjeść świeżej kapusty. Jeż
tymczasem powędrował do nory. Gdy tylko
przyszedł do domu, mówi do swej żony:
— Zbieraj się szybciutko, pójdziesz ze mną
w pole.
— Po co mam iść w pole? — pyta żona Jeża.
— Widzisz, mam się ścigać z Zającem.
— Czyś ty mężu zwariował, czy co? — la
mentowała żona Jeża.— Ty z Zającem chcesz
się ścigąć?
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— Rozumie się, że chcę. I ty musisz mi
w tym pomóc.
Co miała zrobić. Poszła z mężem. Po dro
dze Jeż mówi do niej:
— Widzisz to długie pole? Tutaj odbędą się
nasze wyścigi. Zając będzie biegł jedną bruz
dą, a ja drugą. Stąd, z góry, zaczniemy biec.
Otóż ty staniesz sobie tutaj, w bruździe i gdy
Zając przybiegnie podniesiesz głowę i krzyk
niesz: — jestem tutaj!
Tak rozmawiając przyszli na umówione pole.
Jeż zostawił żonę na wyznaczonym miejscu,
a sam poszedł bruzdą na drugi koniec pola.
Przyszedł, a Zając już czeka.
— No i co, biegniemy? — pyta Zając.— No
to, raz... dwa... Jeden stanął w jednej bruździe,
drugi w drugiej. Zając krzyknął „trzy“ i jak
wiatrem poniosło go po polu.
Jeż przebiegł może ze trzy kroki, przytaił się
w bruździe i wrócił na to samo miejsce. A Zając
mknie. Gdy już dobiegł do końca pola, wtedy
żona Jeża z drugiej bruzdy krzyczy mu naprze
ciw:
— Już jestem tutaj!
Zając ze zdziwienia oczy wytrzeszczył,
osłupiał, ale do głowy mu nie przyszło, że to
nie ten Jeż, bo wiecie, Jeż i Jeżowa wyglądają
zupełnie tak samo.
— Jak to możliwe? — zawołał Zając.—
Biegnijmy jeszcze raz! Z powrotem!
Nie odpocząwszy dobrze, jak wiatr pognał
po polu, uszy położywszy na grzbiet. Żona Jeża
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została na tym samym miejscu, gdzie stała.
A gdy Zając dobiegł do drugiego końca pola,
tam znów Jeż krzyczy mu naprzeciw:
— Już jestem tutaj!
Rozgniewał się Zając. Co za licho? Żeby
mnie, Zająca, krótkonogi Jeż przegonił? I nie
wiedząc co czyni, ze złości krzyknął:
— Chodź, biegnijmy jeszcze raz!
— Proszę bardzo — odparł Jeż.—Możemy
biec choć i dziesięć razy, mnie wszystko jedno.
Pobiegł Zając, na dole znowu słyszy:
— Ja już jestem tutaj!
— Biegnie jeszcze raz pod górę — to samo!
Tak nieszczęsny Zając biegał aż siedemdziesiąt
trzy razy, tam i z powrotem, a Jeż i Jeżowa za
każdym razem mówili „Już jestem tu taj“.
A gdy Zając biegł siedemdziesiąty czwarty
raz, już nie dobiegł do końca. Dokładnie na
środku pola padł na ziemię i tchu złapać nie
może. Tak się zmęczył.
Jeż zawołał swoją żonę i oboje poszli do
domu.
Po tym wydarzeniu cały ród zajęczy zarzekł
się wyścigów z jeżami.
WILK WÓJTEM
Pewnego razu pasł się na pastwisku Osioł
i jakoś niechcący podszedł do lasu. A za pniem
siedział Wilk. Skoczył do Osła i chciał go po
żreć. A Osioł, chociaż wszyscy uważają go za
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głupca, od razu zorientował się, co ma zrobić.
Wilk biegnie ku niemu, a on mile uśmiecha się
do Wilka, nisko mu się kłania i mówi:
— Och jak dobrze, och jak dobrze, panie
Wilku, że pan przyszedł! Tyle czasu pana szu
kam!
— A na co ci jestem tak pilnie potrzebny? —
pyta Wilk.
— Widzi pan, ludzie ze wsi wysłali mnie.
do pana i tak powiedzieli:
— Idź i bez Wilka nie wracaj do wioski.
— A po co ja jestem wsi potrzebny? — zdu
miał się Wilk.
— Bo wieś wójta wybiera.
— I co z tego, że wybiera?
— Bieda w tym — mówi Osioł — że nikogo
nie może wybrać. Wszyscy gospodarze pokłó
cili się ze sobą i w końcu doszli do wniosku, że
tylko Wilk z lasu na wójta się nadaje. No i wy
słali mnie, żebym pana zaraz do wsi przypro
wadził.
Usłyszawszy taką nowinę, Wilk aż ogon
podniósł do góry z radości i dumy. Od razu
siadł na Osła i jedzie do wsi. A gdy już przyje
chali, Osioł jak zaryczy swoim przeraźliwym
głosem! Z domów powybiegali ludzie, patrzą,
Wilk jedzie wierzchem na Ośle. Rzucili się
'z pałkami, cepami, żerdziami i dawaj Wilka
młócić. Bili, bili, Wilk ledwie żywy uciekł ze
wsi.
Biegnie nieszczęsny i ogląda się, czy jeszcze
go ludzie gonią. A gdy wieś wreszcie znikła mu
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z oczu, Wilk zobaczył stóg siana, wskoczył na
niego, rozciągnął się, odpoczywa i sam ze sobą
głośno rozmawia:
— Mój ojciec wójtem nie był, mój dziadek
wójtem nie był i tylko mnie głupiemu zachcia
ło się raptem zostać wójtem. Żal, że nie ma tu
jakiegoś silnego chłopaka, co by mi porządnie
plecy wygarbował i rozumu nauczył.
Pod stogiem siedział krzepki młodzieniec
•z widłami w rękach. Usłyszawszy to, jak wy
skoczy, jak przeciągnie Wilka dziesięć razy po
grzbiecie, aż Wilk pędem do lasu uciekł.
LIS I DROZD
Szedł Dzik do miasta na targ, a tu naprze
ciwko idzie Wilk.
— Dziku, Dziku, dokąd idziesz?
— Do miasta na targ.
— Weź i mnie ze sobą.
— Chodź przyjacielu.
Idą, idą, a naprzeciw idzie Lis i pyta:
— Dziku, Wilku, dokąd idziecie?
— Do miasta na targ.
— Weźcie mnie ze sobą.
— Chodź przyjacielu.
Idą, idą, a napreciw idzie Łając i pyta:
— Dziku, Wilku, Lisie, dokąd idziecie?
— Do miasta na targ.
— Weźcie i mnie ze sobą.
— Chodź, braciszku.
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Idą wszyscy razem. Szli, szli, a w nocy nie
spodzianie natrafili na głęboką i szeroką jamę.
Dzik skakał — nie przeskoczył, za nim wszys
cy skakali i także nie przeskoczyli, powpadali
do jamy. Co robić, trzeba nocować. Wygłod
nieli strasznie, a wyleźć jakoś nie mogą i jeść
nie ma co. Lis myślał, myślał i wymyślił.
— Dalej, mówi — zaśpiewajmy. Kto naj
cieńszym głosem pociągnie tego zjemy.
Śpiewają. Wilk, wiadomo, najniżej: u-u-u!
Dzik nieco wyżej: chrum, chrum! Lis jeszcze
wyżej ciągnie: e-e-e! A Zajączek całkiem już
cieniusieńko: i-i-i! Rzucili się więc wszyscy na
nieszczęsnego Zajączka, a ten ledwo im się
po grzbietach wdrapał i uciekł. A ci, co zosta
li — tacy głodni, że ledwie żyją!
Lis znowu podjudza:
— Zaśpiewajmy. Tylko teraz kto najniż
szym głosem zaśpiewa tego zjemy.
Śpiewają. Wilk chciał cieniusieńko zaśpie
wać i jak zawyje u-u-u! Rzucili się na niego,
ale Wilk kłami błysnął, po ich grzbietach jakoś
z dołu się wydostał i uciekł. Zostało ich dwóch:
Dzik i Lis. Dzień nastał, widno się zrobiło, ko
rzonków jakichś, żuczków i dżdżownic, co na
dnie jamy były, wyskrobali, zjedli, ale to mało.
Lis gdzieś w kącie jakąś kość z resztkami mięsa
znalazł, ale z Dzikiem się nie podzielił, tylko
w kąciku siedzi i je.
— Co ty, Lisie, tam jesz? — pyta Dzik.
— Oj, Dziku — wzdycha Lis.— Z wielkiego
głodu piję własną krew. Zrób i ty to samo.
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Przegryź sobie żyłę na nodze i pij powoli
własną krew, zobaczysz, że ci lżej będzie.
Posłuchał głupi Dzik Lisa.
Rozpruł sobie nogę kłami i zanim zdążył się
porządnie napić, cała krew wyciekła z niego
i Dzik życie zakończył. Lis teraz przez kilka dni
miał dziczyznę do jedzenia. Z czasem jednak
i tego zabrakło. Siedzi więc Lis w jamie i zno
wu mu głód dokucza. Nad jamą rosło drzewo,
a na tym drzewie Drozd wił gniazdo. Patrzy
Lis z jamy na Drozda i pyta:
— Droździe, Droździe, co ty robisz?
— Gniazdo buduję.
— Po co ci gniazdo?
— Jajek naniosę.
— Po co ci jajka?
— Dzieci wywiodę.
— Droździe, Droździe, jeżeli mnie z tej jamy
nie wyzwolisz, to ja twoje dzieci zjem.
— Nie jedz, Lisie, zaraz cię wyzwolę —
prosi Drozd. I myśli Drozd, myśli, jak Lisa z
jamy wyzwolić. Lata więc co tchu po lesie,
zbiera gałęzie, patyki i wszystko to wrzuca do
jamy. Rzucał tak, rzucał, dopóki Lis po tych
gałęziach nie wydostał się z jamy. Sądził
Drozd, że teraz Lis pójdzie sobie precz, Ale
skąd! Lis położył się pod drzewem i mówi:
— Droździe, Droździe, wyzwoliłeś mnie
z jamy?
— Wyzwoliłem.
— A teraz nakarm mnie, bo inaczej zjem
twoje dzieci.
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Myśli Drozd, myśli, jak ma Lisa nakarmić.
Wymyślił wreszcie i mówi do Lisa:
— Chodź ze mną!
Wyszli z lasu, skrajem pplna droga biegła.
— Połóż się tutaj — mówi Drozd — a ja
postaram się ciebie nakarmić. Patrzy Drozd,
a tu ścieżką idzie kobieta, mężowi obiad w pole
niesie. Skoczył Drozd w kałużę, zamoczył się
w wodzie, w piasku się wytarzał i biega po dro
dze, to tu, to tam, prych, jakby latać nie umiał.
Widzi kobieta, ptaszek mokry, lichy, słaby.
— Złapię go — pomyślała sobie — przynio
sę do domu, będzie zabawka dla dzieci.
Pobiegła za Drozdem — on skacze, prycha,
ale nie leci. Postawiła kobieta swój koszyk na
drodze, a sama pobiegła za Drozdem. Drozd
to podbiegnie, to podleci, a wciąż dalej i dalej,
a kobieta za nim i za nim. Widzi Drozd, że do
syć daleko odeszła od koszyka, wzbił się w gó
rę i poleciał. Kobieta tylko ręką machnęła i po
szła z powrotem. Oj! A to ci dopiero!
Gdy kobieta biegała za Drozdem, Lis tym
czasem wyskoczył z żyta i dobrał się do garn
ków. Co mógł wyjadł czyściusieńko, resztę
porozlewał i uciekł.
Siadł Drozd na drzewie i gniazdo wije, pa
trzy w dół, a pod drzewem Lis siedzi.
— Droździe, Droździe — mówi Lis —
uwolniłeś mnie z jamy?
— Uwolniłem cię Lisie.
— I nakarmiłeś mnie?
— Nakarmiłem.
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— Teraz musisz mnie napoić, bo inaczej
zjem twoje dzieci.
— Nie jedz, Lisie, ja cię napoję.
Myśli Drozd, myśli, jak ma Lisa napoić.
Wreszcie wymyślił i mówi:
— Chodź ze mną!
Wyszli z lasu znowu na tę samą dróżkę.
— Połóż się w żyto i leż — mówi Drozd —
a ja postaram się ciebie napoić. Zobaczył
Drozd, że drogą jedzie człowiek i wiezie wodę
w beczce. Kapustę będzie podlewać na polu.
Podleciał Drozd, siadł koniowi na głowie i dzio
bie go.
— A sio! krzyknął człowiek i zamierzył się
na Drozda batem. Drozd frunął, a koń dostał
batem po głowie i w kłus ruszył. Wóz się trzę
sie na wybojach, aż beczka z wodą pokatulkała
się i spadła na ziemię, a woda co w niej była
wylała się i rzeczką popłynęła po drodze. Wy
skoczył Lis z żyta, napił się wody ile chciał,
a człowiek przeklinając Drozda, wziął próżną
beczkę i pojechał do domu.
Siedzi Drozd na drzewie i wije gniazdo.
Zerka w dół, a tam znów Lis pod drzewem
siedzi.
— Droździe, Droździe, wyciągnąłeś mnie
z jamy?
— Wyciągnąłem.
— Nakarmiłeś mnie?
— Nakarmiłem.
— Napoiłeś mnie?
— Napoiłem.

Teraz musisz mnie rozśmieszyć, bo jak nie, to
twoje dzieci zjem.
— Nie jedz, Lisie, ja cię rozśmieszę.
Myśli Drozd, myśli, jak ma Lisa rozśmie
szyć, po czym mówi:
— Chodź ze mną.
Wyszli z lasu na tę samą dróżkę. Lis skrył
się w życie i czeka. Drogą jedzie ten sam czło
wiek, który jechał z wodą: siedzi z przodu,
a z tyłu jego syn z kijkiem w ręku. Podleciał
Drozd, siadł na ramieniu człowiekowi i dziobać
go próbuje.
— Oj, tatuśku — krzyczy chłopiec — na
tobie ptak jakiś siedzi! Nie ruszaj się, ja go
spędzę.
Jeszcze ojciec dobrze nie dosłyszał o co cho
dzi, a chłopiec jak machnie kijkiem — bęc, ojca
po ramieniu!
Drozd sfrunął i za chwilę siadł na drugie
ramię. Syn rozmachnął się i jeszcze silniej
uderzył ojca po ramieniu.
— Oj, co robisz? — krzyknął ojciec.
— Czekaj, ojcze! Jakiś ptak ciągle siada na
twoje ramię, muszę go złapać.
— Łap, ale nie bij! — krzyknął ojciec.
Pokrążył, pokrążył Drozd i usiadł na głowie
woźnicy. Dziobie jego słomiany kapelusz, jak
gdyby coś tam do jedzenia znalazł. Chłopiec
sięgnął ręką, chciał go złapać. Drozd frunął.
Siadł znowu, chłopiec jeszcze raz się zamach
nął, ale tylko kapelusz słomiany z ojca głowy
strącił, a on sam z wozu spadł. Drozd frunął i po
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leciał sobie, jakby nigdy nic. Lis, siedząc w ży
cie, wszystko to widział i aż zataczał się ze
śmiechu, tak mu się spodobały drozdowe psoty.
Zobaczywszy, że Lis jest zadowolony, Drozd
spokojnie odetchnął.
— Nareszcie — pomyślał — da mi spokój,
nie będzie zagrażał moim dzieciom.
Ledwie jednak wziął się za robotę — gniazdo
kończyć, patrzy w dół, Lis już znów siedzi pod
drzewem.
— Droździe, Droździe — mówi Lis — uwol
niłeś mnie z jamy?
— Uwolniłem.
— Nakarmiłeś mnie?
— Nakarmiłem.
— Napoiłeś mnie?
— Napoiłem.
— Rozśmieszyłeś mnie?
— Rozśmieszyłem.
— Teraz jeszcze musisz mnie nastraszyć.
Bo jeśli tego nie zrobisz, to zjem twoje dzieci.
Myśli Drozd, myśli, w jaki sposób ma na
straszyć Lisa. Co mam z tobą zrobić? — mówi
wreszcie. Chodź, spróbuję cię nastraszyć.
Prowadzi Drozd Lisa na ogromne pastwisko,
gdzie pasło się wielkie stado owiec. Pasterze
siedzieli w szałasie, a psy biegały naokoło sta
da, pilnowały owiec. Lis zobaczywszy psy,
stanął na brzegu lasu i nie chce iść dalej.
— Co, Lisie, strasznie? — pyta Drozd.
— Nie, nie strasznie — odpowiada Lis —
tylko jestem zmęczony, nie chcę iść dalej.
o

'— Jakże ja ciebie nastraszę, kiedy nie chcesz
iść dalej? — pyta Drozd.
— Jak umiesz — odpowiada Lis— ale wiedz,
że jeśli ci się to nie uda, to zjem twoje dzieci.
— Dobrze — mówi Drozd — połóż się tu
taj w tej kępie traw i patrz, co ja będę robić.
Jeżeli ci będzie strasznie, to daj znać, żebym
przestał.
Poleciał Drozd, siadł na ziemi naprzeciwko
psów i drapie ziemię nóżkami. Rzuciły się psy
do niego. Drozd podleciał i siadł znowu, ale
już bliżej Lisa. Lis patrzy, co z tego będzie.
Raptem Drozd zrywa się z ziemi, jednym
skrzydłem macha, jak gdyby był przetrącony
i leci wprost na Lisa. Psy za nim.
Widzi Lis, że źle się dzieje, skoczył więc z
miejsca i krzyczy na Drozda:
— Co robisz głupcze! Psy na mnie naprowa
dzasz?
A psy, jak tylko zobaczyły Lisa od razu po
biegły za nim. Lis ledwie im uciekł, ale tyle
strachu się najadł, że już nigdy nie wrócił pod
drzewo, na którym Drozd mieszkał.
ZAJĄC I NIEDŹWIEDŹ
Źył w puszczy ogromnej ogromny i okrutny
Niedźwiedź. Kiedy szedł przez las, wszystko
co w łapy mu wpadło dusił i rozdzierał. Jedną
ofiarę zje, a dziesięć zabija dla zabawy. Las
był ogromny i zwierza było w nim dużo, ale
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strach ogarnął wszystkich. Przecież nie minie
rok, a w całej puszczy żywej duszy nie zosta
nie, jeżeli ten gbur będzie się tak rządził. Rada
w radę zwierzęta postanowiły wysłać do Niedź
wiedzia posłańca, żeby mu tak powiedział:
— Wielce szanowny panie Niedźwiedziu!
Dlaczego się nad nami znęcasz? Jedno zwierzę
zjesz, a dziesięć ze złości rozszarpiesz i rzucisz.
Przecież za rok żywej duszy w lesie nie zosta
nie. Siedź spokojnie w swoim barłogu, a my
będziemy codziennie przysyłać ci jedno z nas
na pożarcie.
Wysłuchał Niedźwiedź uważnie i mówi:
— Dobrze! Ale pamiętajcie, jeśli choć raz
mnie okłamiecie, to wszystkie rozszarpię!
Od tego czasu zwierzęta codziennie posyłały
Niedźwiedziowi jedno spośród nich na obiad.
Losowano: na kogo wypadnie, ten musi iść do
Niedźwiedzia.
W końcu los padł na Zająca. Przestraszył
się biedaczysko, ale co miał robić? Wyprosił
tylko jedną godzinę, żeby pożegnać się z żoną
i dziećmi. Ale zanim znalazł żonę, zanim całą
rodzinę zwołał, zanim pożegnali się, to słońce
już zaszło. Wtedy dopiero wyruszył Zając
w drogę. Idzie nieborak do barłogu Niedźwie
dzia, idzie. Nie myślcie, że mknie jak wiatr za
jęczym krokiem-skokiem. Ho! Ho! Teraz bied
nemu Zajączkowi nie do skoków. Wlecze nogę
za nogą i rzęsiste łzy roni, ciężko wzdycha, że
aż echo rozchodzi się po lesie. Wtem patrzy,
a tu wśród lasu studnia kamieniem obłożona,

3 7 , 1202 9

33

ocembrowana, z wodą głęboką. Stanął Zając
nad studnią, patrzy w dół, a łzy kap-kap do
wody. Zobaczył w wodzie swe odbicie, przyglą
da się uważnie i nagle... aż podskoczył z radoś
ci. Przyszła mu do głowy szczęśliwa myśl, jak
się samemu od śmierci uratować i wszystkie
zwierzęta uwolnić od okrutnego Niedźwiedzia.
Już nie płacze i nie wzdycha, lecz co sił w no
gach mknie do barłogu Niedźwiedzia.
Był już wieczór. Niedźwiedź cały dzień cze
kał, kiedy zwierzęta przyślą mu któreś z nich
na obiad. Czekał i czekał, głód zaczął dokuczać
mu, a razem z głodem narastała w nim złość.
— Co to ma znaczyć! — ryczał.— Co oni
sobie myślą? Może zapomnieli o mnie, a może
myślą, że jedna wrona wystarczy mi na dwa
dni? O przeklęci! Jeśli zaraz nie dostanę po
siłku, to przysięgam, że jutro o świcie wyru
szam do lasu i wyduszę wszystko co żywe,
ani jednego nie zostawię!
Mijały minuty, mijały godziny, a posiłku
jak nie ma, tak nie ma. Pod wieczór Niedźwiedź
nie wiedział, co ma czynić z głodu i złości.
W takim nastroju zastał go Zając.
— Co ty sobie myślisz, dlaczego tak późno
przychodzisz? Przez ciebie cały dzień mam być
głodny? — ryczał Niedźwiedź.
— Zląkł się Zając, usłyszawszy ryk Niedź
wiedzia, ale za chwilę uspokoił się. Stanął
przed Niedźwiedziem na tylnych łapkach i
przemówił jak najgrzeczniej:
— Wielce szanowny panie Niedźwiedziu!
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Nie jest to moja wina, że tak późno przychodzę.
Zwierzęta też nie są winne. Dziś, w dniu twoich
urodzin, jeszcze o świcie postanowiliśmy wy
brać dla ciebie czworo nas i wszyscy popędzi
liśmy do ciebie, żebyś miał dziś dobry obiad.
— No i co? Dlaczego więc tak późno przy
chodzisz i w dodatku sam? — pyta Niedźwiedź.
— Zdarzył się nam nieprzyjemny wypa
dek — odpowiedział Zając. Idziemy sobie spo
kojnie ścieżką, kiedy raptem z warownego,
kamiennego zamku wyskoczył jakiś inny
ogromny niedźwiedź i od razu do nas.
— Stójcie! — krzyczy. Stanęliśmy.
— Dokąd idziecie? Powiedzieliśmy wszy
stko.
— No, no! — krzyknął.— Nic z tego nie bę
dzie. To jest mój las i nie pozwolę, żebyście
swoim mięsem karmili jakiegoś tam przybłędę.
Ja was biorę sobie na obiad.
Prosiliśmy, błagaliśmy, mówiliśmy, że dziś
twoje urodziny, że nieładnie będzie, gdy w taki
dzień zostaniesz bez obiadu. Ale nic z tego,
nawet słuchać nie chciał.
— Ja tu jestem panem! — ryczał. I tylko
ja mam do was prawo i nikt nie może tu pro
testować.
Wziął nas wszystkich do swego zamku. Led
wie ubłagałem go, żeby chociaż mnie jednego
wypuścił do ciebie. Teraz, szanowny panie
Niedźwiedziu, sam pomyśl, czy jesteśmy winni,
że ty dziś głodujesz i co masz dalej robić.
Usłyszawszy taką opowieść Niedźwiedź
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całą swą złość obrócił na tego drugiego niedź
wiedzia, który tak niespodziewanie stanął mu
na drodze.
— Co za włóczęga śmiał się tu wedrzeć? —
ryczał, drapiąc ziemię pazurami.— Ej, Zającu,
prowadź mnie do niego, rozedrę go na ka
wałki!
— Wielce szanowny panie Niedźwiedziu —
mówi Zając — to jest potężny zwierz, strasz
ny...
— Co? Myślisz, że ja się go przelęknę? Pro
wadź mnie zaraz do niego, zobaczysz, kto jest
silniejszy.
— Wielce szanowny Panie, ale on mieszka
w kamiennym zamku...
— E, co mi tam jego zamek! Prowadź mnie
do niego, już ja sobie z nim poradzę, choćby
się schował na czubku sosny.
Przyprowadził Zając Niedźwiedzia do studni
i mówi:
— Wielce szanowny Panie! Twoja potęga
jest wielka! Patrz, twój wróg, gdy zobaczył, że
się zbliżasz, uciekł i schował się do zamku.
— Gdzie? Gdzie on? — ryczał Niedźwiedź,
oglądając się wokoło.
— Spójrz tutaj! — powiedział Zając i zapro
wadził Niedźwiedzia do studni. Stanął Niedź
wiedź nad studnią, spojrzał w dół, a tam rze
czywiście Niedźwiedź w lustrze wody widnieje.
— Widzisz go tam, w dole? — pyta Zając.
— Nie będę sobą, jeśli go stąd nie wyku
rzę! — powiedział Niedźwiedź i jak zaryczy
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z całej siły w głąb studni. A ze studni wrócił
odbity od powierzchni wody jego głos, dwa ra 
zy silniejszy i groźniejszy.
— Ach tak! — krzyknął Niedźwiedź.— Ty
jeszcze mi grozisz? Poczekaj, ja ci pokażę!
Z tymi słowami skoczył do studni i tam już
został na zawsze. Zając pomknął do zwierząt
i opowiedział im, jak to udało mu się pozbyć
Niedźwiedzia i wyzwolić wszystkich od nie
szczęścia. Nie trzeba dodawać, jaka radość za
panowała w całym lesie i jak wszyscy podzi
wiali spryt Zająca.
WRONA I ŻMIJA
Nad rzeką, na rozłożystej wierzbie z wielką
dziuplą, Wrona uwiła sobie gniazdo. Nie po
dejrzewała nawet, że może ją tu spotkać nie
szczęście... Zniosła jajka, wysiedziała, a gdy
wylęgły się pisklęta, stara Wrona poleciała
szukać dla nich jedzenia.
W dziupli tej wierzby zadomowiła się czar
na Żmija. I .tylko na to czekała, żeby Wrona
wywiodła pisklęta. Gdy Wrona odleciała na
poszukiwanie pokarmu, Żmija wypełzła z
dziupli, wślizgnęła się do wroniego gniazda,
chwyciła jedno pisklę i zaniosła do swej nory.
Wraca Wrona, patrzy, jednego wronięcia nje
ma. Pokrakała, pokrakała, ale wnet przestała.
Bo co miała robić? Na drugi dzień patrzy, już
i drugiego pisklęcia brakuje. Nie minął tydzień,
kiedy młode, które nawet jeszcze nie zdążyły
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się opierzyć, wszystkie poginęły. Krakała, na
rzekała stara Wrona, ale nic nie pomogło. Mu
siała jeszcze raz znieść jajka i wysiedzieć mło
de. Ale co z tego, kiedy znów stało się to samo
nieszczęście. Gdy tylko pisklęta powykłuwały
się, a matka opuszczała gniazdo, by szukać dla
dzieci pokarmu, Żmija codziennie wpełzała na
wierzbę i zabierała pisklęta, jedno po drugim.
Pewnego razu Wrona podpatrzyła jednak,
kto jest sprawcą jej nieszczęścia. Zauważyła
Żmiję, gdy ta porywała jej ostatnie pisklę.
Ale cóż z tego! Chociaż Wrona przy wejściu do
dziupli Żmii zrywała sobie gardło, kracząc
i przeklinając rozbójniczkę — Żmija siedziała
spokojnie w dziupli, wiedząc, że Wrona nic jej
zrobić nie może.
Zrozumiała Wrona w końcu, że narzekanie
nic nie pomoże. Poszła więc prosić o radę swoją
przyjaciółkę Lisicę, która w pobliżu, na stro
mym brzegu, miała chatkę.
— Och Lisiczko — kracze Wrona — poradź
mi, co mam czynić ze złą sąsiadką czarną Żmi
ją? Mieszka ona na moje nieszczęście w dziupli
tej samej wierzby, na której ja uwiłam gniazdo.
Już drugi raz wysiaduję pisklęta i za każdym
razem ta złodziejka wyciąga mi je z gniazda
i pożera. A ja w żaden sposób nie mogę wy
dostać jej z tej dziupli.
Lisica pomyślała, głową pokręciła, ogonem
pomachała i mówi:
— Siłą nic nie zrobisz, trzeba posłużyć się
fortelem.
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— I ja tak myślę — przytaknęła Wrona.—
Ale niestety sama nic sprytnego wymyśleć
nie mogę.
— Mogę ci coś podpowiedzieć. Nad rzekę
często przychodzi kąpać się królewska córka.
Podpatrz ją i gdy królewna położy na brzegu
złoty łańcuszek lub inną błyskotkę, ty chwyć
ją i leć z nią, ale tak, żeby służba królewska to
widziała. Oni będą biec za tobą i krzyczeć, a ty
leć prosto do wierzby i rzuć tę błyszczącą rzecz
prosto do dziupli Żmii, a sama uciekaj. Zoba
czysz, co z tego wyniknie.
Posłuchała Wrona Lisicy. Gdy królewna
przyszła się kąpać, rozebrała się i położyła na
piasku swój błyszczący złoty łańcuszek. Wrona
podleciała, chwyciła go w dziób i poleciała
w stronę wierzby. Służba królewska zauważy
ła to i z krzykiem rzuciła się za Wroną, a ta
rzuciła łańcuszek do dziupli Żmii, sama zaś
siadła na pobliskim drzewie i przygląda się,
co z tego wyniknie.
Słudzy widzieli dobrze, że Wrona z łańcusz
kiem w dziobie usiadła na wierzbie, a odleciała
już bez łańcuszka. Znaczy, że gdzieś tutaj go
rzuciła. Zaczęli więc szukać. Jeden ze służby
zauważył dziuplę, zajrzał do niej, a tam w
środku błyszczy się łańcuszek. Słudzy rozwali
li dziuplę i zauważyli na dnie zwiniętą w kłę
bek ogromną czarną Żmiję. Wyciągnęli ją z
dziury, zatłukli kijami, a łańcuszek zabrali.
Wrona od tego czasu mieszka sobie spokojnie
na wierzbie, a jej dzieciom nic nie zagraża.

40

MYSIKRÓLIK I NIEDŹWIEDŹ
Szedł Niedźwiedź z Wilkiem przez las, aż tu
w krzakach zaświergotał ptaszek. Podeszli
bliżej, a malusieńki ptaszek z zadartym ogon
kiem skaczee po gałązkach i świergocze.
— Wilku, co to za ptak, który tak pięknie
śpiewa? — pyta Niedźwiedź.
— Ciszej, Niedźwiedziu, to jest Mysikrólik! — szeptem odpowiada mu Wilk.
— Mysi-królik? — jeszcze ciszej powtórzył
przestraszony Niedźwiedź.— Oj, to trzeba mu
się w takim razie ukłonić?
— Oczywiście — mówi Wilk i razem ukłonili
się Mysikrólikowi, aż do ziemi. A Mysikrólik
nawet nie spojrzał w ich stronę, skakał sobie
po gałązkach i świergotał, wywijał ogonkiem.
— Popatrz na niego, mały, a taki dumny! —
zauważył Niedźwiedź.— Nawet nie spojrzy na
nas. Ciekaw jestem, jak wygląda jego pałac.
— Nie wiem, czy to jest pałac — odpowie
dział Wilk — chociaż wiem, gdzie mieszka, ale
zajrzeć do niego nie ośmieliłem się.
— Boisz się?
— Bać się nie ma czego, ale jakoś nie wy
pada.
— Chodźmy, ja popatrzę! — powiedział
Niedźwiedź.
Podeszli do dziupli, w której było gniazdo
Mysikrólika. Niedźwiedź już głowę nachylił
i chciał zajrzeć do środka, ale Wilk cap go za
skórę.
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— Nie teraz — wyszeptał — zaczekaj.
— Dlaczego?
— Widzisz przecie, że Mysikrólik z żoną
właśnie przylecieli! Nie wypada przy nich
zaglądać.
Niedźwiedź z Wilkiem odeszli w krzaki,
a Mysikrólik i jego żona wlecieli do gniazda
i zaczęli karmić małe. Gdy wylecieli po nową
porcję jedzenia dla piskląt, Niedźwiedź pod
szedł do dziupli i zajrzał do środka. W dziupli,
jak to w dziupli: spróchniałe drzewo, trochę su
chej trawy i pierze naścielone, a na nim pięcioro
maleńkich Mysikrólików.
— I to ma być królewska izba — zaryczał
Niedźwiedź. To jest zwyczajna dziupla. A te
pisklęta mają być królewskimi dziećmi? —
Tfu, jakie brzydkie golasy!
Prychnął Niedźwiedź i chciał już odejść, a tu
małe Mysikróliki zapiszczały głośno w swoim
gnieździe.
— Ach Niedźwiedziu! Jak śmiesz prychać
na nas i mówić, że jesteśmy brzydkie? Odpo
wiesz za tę zniewagę!
Niedźwiedziowi ciarki przeszły po plecach
od tych pogróżek. Szybko oddalił się od dziup
li, siadł i siedzi. A małe Mysikróliki w gnieździe
tak się rozkrzyczały, że dopiero ojciec z matką
przylecieli i uspokoili je.
— Dlaczego tak krzyczycie? Co się stało?—
pytają rodzice, podając dzieciom to robaka, to
muchę, co kto przyniósł.
— Nie chcemy much! Nie chcemy robaków!
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— Co się stało? — dopytują się rodzice.
— Był tu Niedźwiedź i powiedział, że jesteś
my brzydkie i jeszcze skrytykował nasze gniaz
do — skarżą się małe Mysikróliki.
— Tego mu nie podaruję — zaćwierkał
stary Mysikrólik i nie myśląc długo poleciał
do domu Niedźwiedzia.
— Ty stary gburze — mówi Mysikrólik,
usiadłszy na gałęzi nad głową. Niedźwiedzia —
co ty sobie myślisz? Dlaczego moje dzieci brzy
dalami nazywasz i do tego jeszcze prychasz
w moje gniazdo? Nie ujdzie ci to płazem! Jutro
o świcie staniesz ze mną do walki!
Jak wojna to wojna. Poszedł więc Niedź
wiedź wołać na pomoc zwierzęta: Wilka, Dzi
ka, Lisa, Borsuka, Sarnę, Zająca, wszystkie
które biegają na czterech nogach po lesie.
A Mysikrólik zwołał całe ptactwo, a najwięcej
leśnej drobnicy owadziej — much, szerszeni,
trzmieli, komarów i rozkazał im szykować się
na jutro do wielkiej bitwy.
— Posłuchajcie — mówi — trzeba kogoś
wysłać na zwiady do obozu naszego przeciw
nika, musimy wiedzieć, kto tam u nich jest ge
nerałem i jaki mają plan bitwy.
Rada uchwaliła, że ma iść Komar jako naj
mniejszy i najsprytniejszy. Poleciał Komar do
obozu Niedźwiedzia, a tam właśnie rozpoczęła
się narada.
— Ty Lisie — mówi Niedźwiedź — jesteś naj
sprytniejszy, więc będziesz generałem.
— Dobrze — zgadza się Lis.— Widzicie,
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gdybyśmy mieli sprawę z czworonogami, to
najlepiej, żeby generałem był Niedźwiedź, ale
w naszym przypadku sprawę mamy ze skrzyd
latą drobnicą i chyba ja lepiej się sprawię.
Najważniejsze, żeby mieć bystre oko i rozum.
Posłuchajcie, jaki mam plan. Wojsko wroga
będzie latać w powietrzu. Ale to nam nie wadzi.
Idziemy prosto do gniazda Mysikrólika i zabie
ramy mu dzieci. Gdy już je złapiemy, zmusimy
starego Mysikrólika, żeby zakończył wojnę i
poddał się nam. No i tyle.
— W spaniale, w sp an iale! — zaw ołali
wszyscy.
— Dlatego —j- mówi dalej lis — musimy iść
zwartą ławą, trzymając się razem. U wroga
są orły, jastrzębie i inne ptactwo; gdy będzie
my iść pojedynczo, gotowi powykłuwać nam
oczy. Razem będzie bezpieczniej.
— Lis ma rację, to prawda — krzyknął
Zając, u którego na samą myśl o Orle, aż nogi
się zatrzęsły.
— Ja będę iść na czele, a wszyscy za mną —
dalej mówi Lis.— Widzicie mój ogon — to bę
dzie nasz sztandar. Wszyscy uważnie patrzcie
na mój ogon. Dopóki będę go trzymać wznie
siony do góry, będzie oznaczało, że wszystko
w porządku, a gdy zauważę niebezpieczeństwo,
to opuszczę ogon trochę niżej. Oznaczać to
będzie, że trzeba iść powoli i ostrożnie. A gdy
będzie bardzo źle, wtedy ogon wezmę między
nogi, a wy wszyscy uciekajcie co sił.
— Wspaniale, wspaniale! — zakrzyczały
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wszystkie zwierzęta i bardzo pochwaliły roz
sądek Lisa. Komar wysłuchawszy przemowy
Lisa poleciał do Mysikrólika i opowiedział mu
wszystko jak najdokładniej.
Na drugi dzień, skoro świt, czworonogi uszy
kowały się w kolumnę. Ziemia huczy, gałęzie
trzeszczą, wszędzie ryk, krzyk, pisk, aż strach
ogarnia. W drugim zaś obozie ptaki się zle
ciały: w powietrzu szum, liście z drzew się sy
pią, krzyk, hałas, krakanie. Zwartą ławą idą
czworonogi do gniazda Mysikrólika; gęstą
chmurą latają nad nimi ptaki, lecz zatrzymać
ich nie mogą. Stary Mysikrólik nie przejmuje
się tym wcale. Gdy zobaczył Lisa, jak dumnie
maszeruje, na czele swego wojska, z ogonem
podniesionym do góry, wezwał do siebie Szer
szenia i mówi mu:
— Spójrz przyjacielu! Czy widzisz tam da
leko Lisa? To jest generał naszych wrogów.
Leć co tchu i wsadź mu żądło w brzuch.
Szerszeń poleciał i siadł Lisowi na brzuchu.
Lis poczuł, że coś mu tam łazi; chciał opędzić
się ogonem, ale nie może, jego ogon jest teraz
sztandarem bojowym, musi go trzymać w gó
rze! A Szerszeń żądli Lisa w najbardziej czułe
miejsce.
— Rety! — krzyknął Lis i opuścił ogon do
połowy.
— Co tam? — zaszumiało wśród zwierząt.
— Chyba... jakaś... zasadzka — zamamrotał Lis, zaciskając zęby z bólu.
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— Zasadzka, zasadzka! — rozległy się gło
sy między napastnikami, ostrożnie, zasadzka!
Za chwilę Szerszeń znów jak użądli Lisa
z całej siły! Lis zawył z bólu, podskoczył do
góry, po czym podkulił ogon między nogi i cho
du! Zwierzęta nie pytały, co się stało, lecz jedne
za drugimi rzuciły się do ucieczki. Ptaki, osy,
komary, szerszenie za nimi, biją z góry, kłują,
gryzą. Straszny to był bój! Mysikrólik wraz
z ptactwem i owadami odniósł wielkie zwy
cięstwo. Radosny przyleciał do gniazda i mówi
do dzieci:
— Teraz możecie jeść spokojnie, ponieważ
odnieśliśmy wielkie zwycięstwo nad armią
Niedźwiedzia.
— Nie — mówią dzieci — nie będziemy jeść
dopóty, dopóki Niedźwiedź nie przyjdzie tutaj
i nie przeprosi nas.
Co miał robić Mysikrólik? Poleciał do Niedź
wiedzia, siadł na gałęzi nad jego głową i mówi:
— No i co gburze, zachciało ci się wojować
z Mysikrólikiem, co?
Niedźwiedzia, któremu podczas zamiesza
nia Dzik, Sarna i Jeleń racicami stratowały
żebra, teraz leżał i jęczał.
— Daj mi spokój — burknął Niedźwiedź.
Prawnukom zapowiem, żeby się z tobą nie
zadawały.
— Nie, ty gburze, to mało — powiedział
Mysikrólik.
— Pójdziesz zaraz do dziupli i przeprosisz
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moje dzieci, bo jeśli nie, to inaczej się z tobą
rozprawię.
Musiał Niedźwiedź pójść i przeprosić małe
Mysikróliki. Dopiero wtedy uspokoiły się i za
częły jeść.
LISICA I ŻURAW
Lisica i Żuraw postanowili zostać przyja
ciółmi. Lisica zaprosiła więc Żurawia w gości.
— Przyjdź, Żurawiu! Przyjdź, kochanie!
Czym chata bogata tym rada.
Przyszedł Żuraw na proszony obiad. Lisica
ugotowała kaszę na mleku, rozlała cieniusieńko po talerzu i postawiła przed Żurawiem.
— Częstuj się, nie odmawiaj. Sama goto
wałam. Żuraw dziobie, dziobie po talerzu, ale
chwycić nic nie może. Lisica tymczasem jak
przypadła do talerza, liże i liże kaszę, wkrótce
talerz był czyściusieńki, a kiedy już wszystko
wylizała, mówi do Żurawia.
— Przepraszam cię, mój drogi, więcej już
nic nie mam.
— Dziękuję i za to — odpowiedział głodny
Żuraw. Proszę cię teraz ty Lisico, przyjdź do
mnie.
— Dobrze, przyjdę, przyjdę, mój Żurawiu,
na pewno przyjdę.
Przychodzi na drugi dzień Lisica w gości do
Żurawia. Żuraw zrobił smaczny obiad, ugoto
wał mięso, buraki, fasolę, ziemniaki, wszystko
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to posiekał drobniusieńko, włożył do dzbanka
z długą i wąską szyjką i postawił na stole przed
Lisicą.
• — Proszę częstuj się. Proszę jedz — zapra
sza Żuraw.
Wącha lisica — pachnie smacznie. Wkłada
głowę do dzbanka — głowa nie wchodzi. Pró
buje łapą — nie sięga. Kręci się, skacze naokoło
dzbanka, a sięgnąć nie może. Żuraw tymcza
sem kęs za kęsem wyciąga, je powoli, nie spie
sząc się. Kiedy już wszystko zjadł, co przygo
tował, to powiedział:
— Przepraszam cię, czym miałem, tym częs
towałem, więcej już nic nie mam.
Rozgniewała się Lisica, nawet dziękuję gos
podarzowi nie powiedziała. Myślała, że naje
się na cały tydzień, a obeszła się smakiem. Od
tego czasu skończyła się przyjaźń Lisicy z Żu
rawiem.

.

LISICA KUMĄ
Pewnego razu Wilk i Lisica postanowili
wspólnie uczciwie zarabiać na chleb. Znaleźli
skrawek pola i umówili się, że posadzą na nim
ziemniaki. Skoro świt wyszli oboje do pracy —
kopać dołki i sadzić ziemniaki. Zjedli w domu
śniadanie, a obiad i podwieczorek, żeby nie
biegać do domu, wzięli ze sobą: garnek miodu
i cały koszyk pszennych placków. Schowali
wszystko w krzaki, a sami wzięli się do roboty.
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Kopią, kopią, ale Lisicy szybko sprzykrzyła
się uczciwa praca. Udaje, że kopie, a sama
myśli tylko, jakby się wyrwać w krzaki i miodu
pojeść. A tu w pobliskim błocie w trzcinach na
całe gardło Bekas skrzeczy:
— Hup-hup-hup!
— Chwileczkę, chwileczkę swacie — zawo
łała Lisica, jak gdyby to ją wołano. Rzuciła
motykę i już chce iść.
— Ty dokąd Lisico? — pyta ją Wilk.
— Czyżbyś nie słyszał, że kum Bekas mnie
woła?
— Po co?
— Widzisz, jeszcze wczoraj mi mówił, że
on dziś wyprawia chrzciny i prosi mnie za
kumę.
— Kiedy tak, to idź, tylko nie na długo.
— Zaraz wrócę! — powiedziała Lisica. Ty
kop swoją część, a ja cię dogonię.
Pobiegła Lisica w krzaki, najadła się miodu,
zakąsiła pszennym plackiem, wszystko ładnie
zawiązała, oblizała się i wraca do Wilka kręcąc
ogonem.
— Co, już po chrzcinach? — pyta Wilk.
— Już — odpowiada Lisica.
— Co się Bekasowi urodziło?
— Syn.
— A jakie imię mu dali?
— Początek.
— Też mi imię! Nigdy o czymś takim nie sły
szałem — mówi Wilk.
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Lisica nic na to nie odpowiedziała, wzięła
się zawzięcie do pracy.
Tak pracowała godzinę, a może dwie i znów
zachciało jej się miodu.
I gdy tylko z błota odezwał się Bekas, Lisi
ca na całe gardło odpowiada.
— Zaraz, kumie, zaraz!
— Co znów, Lisico? — pyta ją Wilk.
— Widzisz, drugie dziecko u Bekasa się uro
dziło, jeszcze raz prosi na chrzciny.
— No cóż, gdy prosi, to idź, tylko nie na
długo.
— Zaraz wracam, Wilku! — powiedziała
i schowała się w krzakach.
I od razu do dzbanka z miodem, jadła ile
chciała, plackiem zakąsiła, mało co już zostało
z ich wspólnego obiadu i wróciła do Wilka.
— Ty już tutaj! Już po chrzcinach?
— Już.
— Co się tam urodziło?
— Córka.
— A jakie imię jej dali?
— Połówka.
— Też mi imię! Nigdy o czymś takim nie
słyszałem — zdziwił się Wilk.
— Wilku, bekasy zawsze swoim dzieciom
takie dziwne imiona dają. Bo to są bardzo
dziwne ptaki.
Pracowała Lisica godzinę, a może nawet
mniej i znów zachciało się jej strasznie miodu
i gdy Bekas znowu odezwał się z trzciny Lisica
odkrzyknęła:

— Idę, kumie, idę!
— Ty dokąd, Lisico?
— A co nie słyszysz, że Bekas jeszcze raz
mnie za kumę prosi?
— Coś on za często w kumy cię prosi.
— On mnie bardzo lubi, Wilku.
— Idź już, idź, tylko nie na długo, pracę
trzeba kończyć.
— Zaraz wrócę, Wilku. Rób, nie bój się, ja
swoje zrobię. Pobiegła Lisica w krzaki, zjadła
resztę miodu i ostatnie pszenne placki.
Wszystko poprzewracała i wraca do Wilka.
— Co, już po chrzcinach?
— Już.
— A co znowu się urodziło?
— Syn.
— A jakie imię mu dali?
— Konjec.
— No cóż, niech rośnie w zdrowiu!
Kopali, kopali aż nastała pora obiadowa.
Wilk już dawno zgłodniał, ale było mu wstyd
się przyznać, wreszcie jednak rzucił motykę
i mówi:
— Dosyć! Chyba pora na obiad?
— Pewnie, że pora — mówi Lisica, a sama
udaje, że kopie, pilnuje roboty.
— A ty jeść nie chcesz?
— Nie, nie jestem głodna, mnie na chrzci
nach poczęstowali.
Poszedł Wilk w krzaki, patrzy i oczom nie
wierzy: garnek puściusieńki, aż wylizany, ko
szyk przewrócony, placka ani jednego. Dopiero
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teraz Wilk zrozumiał dokąd Lisiczka tak często
na chrzciny biegała. I dopiero teraz zrozumiał
dlaczego ona takie dziwaczne imiona swoim
chrześniakom dawała.
— Ach, to ty taka jesteś Lisico! — zawył
Wilk — chciałaś mnie robotą i głodem na
śmierć skazać! Poczekaj! Nie daruję, rozerwę
cię na kawałki i obiad z ciebie sobie przyrzą
dzę.
Usłyszała Lisica wycie Wilka i zauważyła
jaki wściekły biegnie ku niej, więc długo nie
myśląc uciekła do lasu, a w lesie do pierwszej
napotkanej nory, jaką zobaczyła pod korze
niem starego dębu. Myślała, że zdąży schować
się cała, ale jednak Wilk zauważył koniec ogo
na, kiedy Lisica wciągała go do nory. Przybiegł
i krzyczy:
— A, jesteś tutaj? Wyłaź mi zaraz! Przede
mną się nie schowasz.
Lisica nie głupia. Siedzi w norze, ani pary
z pyska nie puszcza.
— Nie odzywasz się! Dobrze. Poczekaj, ja
cię dostanę.
Pobiegł Wilk, wyłamał długą kulkę — taką
zakrzywioną gałąź z drzewa — wepchnął do
nory i kręci nią. Myśli, że złapie Lisicę za nogę
i wyciągnie z nory. Nie spostrzegła się Lisica,
a tu rzeczywiście gałąź — cap ją za nogę. Nora
ciasna, Wilk poczuł, że za coś zaczepił, zaczął
ciągnąć z całej siły. Lisica chociaż się w ystra
szyła, zaczęła się śmieć i powiada:
— Jaki z ciebie głuptas! Zaczepiłeś za ko-
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rżeń dębowy i ciągniesz, bo myślisz, że mnie
za nogę złapałeś. Ciągnij, głupcze, ciągnij!
Usłyszawszy to, Wilk puścił nogę Lisicy
i znowu zaczął szperać haczykiem, dopóki nie
zaczepił rzeczywiście za korzeń dębowy.
— Oj-oj-oj! Moja nóżka! — Zakrzyczała
Lisica, a głupi Wilk z radości tak zaczął ciąg
nąć, że aż się zmęczył, a i gałąź złamał. Mach
nął więc ogonem i poszedł sobie, ale zarzekł
się, że w przyszłości nie będzie z Lisicą w żadne
spółki się wdawać.
WOJNA MIĘDZY PSEM I WILKIEM
Był sobie u gospodarza Pies Burek, który się
bardzo przyjaźnił z Wilkiem. Bywało, zejdą
się na skraju lasu, pod starym dębem, i rozma
wiają sobie to o tym, to o tamtym. Pies opowia
da Wilkowi co słychać we wsi, a Wilk Psu do
nosi o leśnych nowinach.
Pewnego razu Wilk zwraca się do Psa:
— Posłuchaj Burku! Słyszałem, że u twego
gospodarza Świnia urodziła prosięta.
— Urodziła. Dwanaście prosiąt! Takie pięk
ne, okrąglutkie, różowiutkie, aż miło popatrzeć.
— Oj-oj-oj! zacmokał Wilk. Ślina mi leci.
Dwanaście mówisz? Zajrzę do nich w nocy.
— Nie, Wilku — prosi Pies.— Nie rób tego.
Pamiętasz naszą umowę? Jesteśmy przyja
ciółmi, ja tobie mówię wszystko, co wydarzyło,
się nowego we wsi, a ty za to nigdy nic nie ra-
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bujesz u mego gospodarza. Gdy wyrządzisz
mu szkodę, to koniec naszej przyjaźni!
— Coś ty — dziwi się Wilk — przez takie
głupstwo mamy się pokłócić. Dwanaście pro
siąt! Nikt nie zauważy, gdy jedno zjem.
— Nie, Wilku — powtarza Pies.— Nie przy
chodź do nas, bo będzie bieda.
— Jaka tam bieda? Nie bój się. Ja tak cichusieńko wejdę do chlewa, tak ostrożnie za
łatwię swoją sprawę, że nikt nie usłyszy.
— Ale ja usłyszę.
— Ty? Mam nadzieję, że nie wydasz swego
przyjaciela?
— Łatwo ci mówić — odpowiedział Pies.—
Nie wydasz przyjaciela! Gospodarz też jest
moim przyjacielem, on daje mi jeść, więc jak
mogę pozwolić, żebyś mu wykradał prosięta.
Co on mi na to powie?
— Rób jak chcesz — powiedział Wilk —
muszę odwiedzić twoje świnie i radzę ci cicho
siedzieć.
Nadeszła noc. Wilk słowa dotrzymał. Wy
biegł z lasu i wali prosto do chlewa.
Zauważył go Pies i myśli sobie:
Jak mam postąpić? Poczekam jeszcze. Gdy
Wilk rzeczywiście zrobi to dyskretnie, po cichu,
to niech sobie robi, co chce. Ale gdy usłyszę
krzyk w chlewie, nie będę milczeć.
I rzeczywiście Wilk wkrada się przez dziurę
prosto do chlewa. Świnia usłyszała Wilka i jak
zakwiczy! Prosięta, jak zapiszczą! Pies, jak
zaszczeka i zawyje! Gospodarze pozrywali się
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ze snu i do chlewa, a tam Wilk. Rzucili się na
niego zanim zdążył z powrotem wydostać się
przez dziurę; oberwał tak po grzbiecie, że przez
kilka dni nigdzie się nie pokazywał, tylko leżał’
w lesie i wylizywał obolałe miejsca.
Pies też nie chodził do lasu na rozmowy
z Wilkiem. Po jakimś czasie Wilk sam przy
szedł wieczorem, stanął za furtką i mówi:
— Toś ty taki przyjaciel, Burku! Poczekaj,
poczekaj! Nie zapomnę ci tego.
— Przecież mówiłem ci, żebyś nie zakradał
się do chlewa mego gospodarza — odparł
Burek.
— A ja przecież prosiłem cię, żebyś nie
szczekał! — odgryzał się Wilk.
— Obiecałeś, że zrobisz to po cichu, pamię
tasz? Dopóki było cicho, milczałem. Czemu
pokłóciłeś się ze Świnią?
— Kto się z nią kłócił? — wrzasnął Wilk.—
Gdy tylko wszedłem do chlewa, ona zaraz
w krzyk. Ja jej tego nie-daruję! Posłuchaj Bur
ku, nie rób głupstw. Obiecaj, że będziesz mil
czeć, przyjdę dziś w nocy do Świni w odwie
dziny.
— Twoja sprawa, przychodź — odpowie
dział Pies.— Tylko pamiętaj, żeby było cicho,
bo gdy tylko narobisz hałasu, podniosę alarm.
O północy sunie Wilk do chlewa. Burek też
niegłupi, szepnął Świni, żeby nie spała —
strzegła się Wilka, bo chce ją odwiedzić. Jesz
cze Wilk nie zdążył głowy wepchnąć do dziury,
a już Świnia z prosiętami narobiła tyle hałasu,
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a Burek tak żałośnie zaczął wyć pod oknami
gospodarzy, że Wilk czym prędziej musiał ucie
kać do lasu.
Minęło kilka dni. Burek nie szedł do lasu na
rozmowę z Wilkiem, a Wilk nie przychodził
w odwiedziny do Świni. Pewnego wieczoru
patrzy Burek — Wilk stoi za furtką i woła go,
żeby podszedł bliżej.
— Co, Burku — mówi grzecznie Wilk —
czemu nie przychodzisz do lasu? Zapomnia
łeś starego przyjaciela? Nie brak ci naszych
rozmów?
— Nie brak — odpowiedział Burek.
— Ach ty, zdrajco! — wrzasnął Wilk.—
Myślisz, że ci podaruję? Myślisz, że nie wiem,
żeś uprzedził Świnię? Poczekaj, wyjdziesz
kiedyś za wrota. Wilk nie byłby Wilkiem, żeby
cię nie przypilnował. Bądź pewien, że skrócę
ci życie.
— No cóż — odpowiada Burek — każdy raz
się rodzi i raz umiera. Pamiętaj, że ja też mogę
cię dopaść.
— Ach ty, psie! — szalał Wilk za furtką.—
Śmiesz mi jeszcze grozić. Wychodź, będziemy
walczyć. Zobaczymy kto jest silniejszy. Za trzy
dni masz się stawić na polanie koło dębu. Zro
zumiałeś? Biada tobie, jeśli się nie zjawisz!
Przyjdę z moimi leśnymi towarzyszami, wy
ciągniemy cię za uszy z twej psiej budy i roz
szarpiemy na kawałki.
Tak Wilk powiedział i poszedł. Gdy przy
szedł do lasu, udał się prosto do barłogu Niedź-

wiedzia, stanął przed nim, grzecznie się ukło
nił i mówi:
— Wysłuchaj mnie, panie Gburze, przy
szedłem do ciebie z wielką prośbą. Pokłóciłem
się z Psem Burkiem i wypowiedziałem mu woj
nę. Czy pomożesz mi walczyć z nim?
— Rozumie się, rozumie się, pomogę — od
powiedział Niedźwiedź. Zadowolony Wilk po
biegł dalej i spotkał Dzika.
— Posłuchaj, Dziku! — mówi Wilk.— Po
móż mi. Za trzy dni odbędzie się wielka bitwa
między mną a Psem, zbieram najdzielniejsze
leśne rycerstwo.
— Dobrze, dobrze — powiedział Dzik —
pomogę ci!
Na trzeciego obrońcę zaprosił Wilk LisaRudokitę. Uznał, że czterech na jednego Psa
wystarczy. Gdy nadszedł ustalony dzień bitwy,
udali się na polanę, czekając pod dębem na
przeciwnika.
Pies Burek strasznie się zmartwił, że Wilk
wypowiedział mu wojnę.
— Co ja teraz pocznę? — myślał sobie.—
Kto mi pomoże? To już mój koniec. Myślał
biedaczysko jeden dzień, myślał drugi i nic wy
myślić nie mógł. Przestał jeść, chodził z opusz
czonym ogonem, jak nie swój.
— Ej, Burku, co z tobą? — zapytał go Kot
Mruczek, jego dobry kolega i przyjaciel.
— Et, co mam ci opowiadać — odezwał
się Burek — nieszczęście i basta, ty też mi nie
pomożesz.
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— Mów, mów — nalegał Mruczek.— Po
mogę nie pomogę, ale smutek z tobą podzielę.
Burek opowiedział o swojej przygodzie z
Wilkiem.
— Nie martw się — mówi Mruczek.— Po
mogę ci. Idź zawołaj Gąsiora i Kaczora. Mam
nadzieję, że wygramy tę bitwę.
Posłuchał Burek rady, zawołał Gąsiora i Ka
czora. Obiecali mu pomoc.
Nastał umówiony dzień. Jeszcze nie świtało,
a Burek już wyruszył ze swoimi towarzyszami
na polanę. Na czele idzie Gąsior, gęga raz za
razem, dokładnie tak, jak gdyby bił w bębny:
tra-ta-ta, tra-ta-ta! Za nim, obok siebie, masze
rują Burek i Mruczek, z podniesionymi ogo
nami, niby dubeltówkami, z tyłu kroczy Ka
czor, tykając wciąż głową w ziemię, jak gdyby
0 czymś poważnie rozmawiał: tak-tak-tak,
tak-tak-tak.
Wilk, czekając na przeciwnika, powiedział
Niedźwiedziowi, żeby ten wlazł na drzewo
1 śledził zbliżające się wojsko nieprzyjaciela.
Lis-Rudokita stanął z przodu, podnosząc swój
ogon niby sztandar bojowy. Wilk stanął pod
dębem, a Dzikowi polecili ukryć się w chruście,
w zasadzce, żeby w odpowiednim czasie naro
bić popłochu w szeregach nieprzyjaciela.
— Już idą, już ich widać — odzywa się
z drzewa Niedźwiedź. Och, jacy groźni! Z przo
du idą dobosze, słyszycie jak bębnią?
— Słyszymy — ze strachem odpowiadają
towarzysze Wilka.
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— Za nimi idzie dwóch groźnych strzelców
z dubeltówkami.
— Biada nam — krzyknęli Wilk i Lis.— To
się nam oberwie!
— Z tyłu jakiś czarodziej idzie, strzelcom*
otuchy dodaje, chyba pociski za nimi zbiera
i ciągle coś im głową pokazuje mówiąc: taktak-tak.
— On idzie po moją duszę — westchnął
Dzik, leżąc w chruście.
— Co mamy robić, towarzysze? — zwrócił
się Wilk.— Nieładnie uciekać z pola walki bez
bitwy. Śmiało naprzód! Napadamy!
Wilk nie zdążył jeszcze skończyć bojowej
komendy, kiedy Kot zauważył, że coś się rusza
i szeleści w chruście. Pomyślał, że to mysz.
Jednym skokiem był już tam. Ale to nie była
mysz, lecz ogon Dzika, który leżał przerażony
w chruście i ze strachu poruszył ogonem. Kot
swymi ostrymi pazurami wpił się w ogon Dzi
ka, a zębami zaczął go gryźć. Dzik strasznie
zakwiczał i rzucił się do ucieczki. Kot jeszcze
bardziej przestraszony najeżył się i dał drapa
ka na dąb.
— Masz ci los — zakrzyczał Niedźwiedź,
który z dębu śledził walkę.— To już idzie moja
śmierć! I uciekając od strasznego wroga, wy
lazł tak wysoko i na taką cienką gałąź, że ta nie
wytrzymała ciężaru i nieszczęsny Niedźwiedź
zleciał jak kłoda na ziemię. Pies ujrzawszy Li
sa rzucił się na niego i chwycił go za ogon.
Lis szarpnął z całej siły, ogon, został w zębach
»

*
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Burka, a Lis co tchu popędził do lasu. Wtedy
też Niedźwiedź, który spadł z drzewa, chociaż
z bólu i strachu był ledwie żywy, zerwał się na
równe nogi i uciekł do lasu. Wilkowi nie pozo
stało nic, jak tylko uciekać z pogromu.
W taki to sposób Pies i jego przyjaciele od
nieśli świetne zwycięstwo nad Wilkiem i z ra
dością wrócili do domu. A Wilk, Dzik i Lis ze
szli się po jakimś czasie koło barłogu Niedźwie
dzia i zaczęli wspominać okropieństwa wojny
z Psem.
— E tam, nie wielka to sztuka zwyciężyć,
mając dwie dubeltówki — mówi Wilk.
— Popatrzcie, jaki duży kawał ogona od
cięto mi mieczem — odezwał się Dzik.
— Na mnie chyba rzucili bombę, która ober
wała mi prawie cały ogon — twierdził LisRudokita.
— Co było ze miną nie pamiętam — stęknął
Niedźwiedź.— Wiem tylko tyle, że pierwszy
i ostatni raz w życiu próbowałem latać. Niech
to licho weźmie! Latać jeszcze jako tako, ale
lądować to już rzecz straszna.
TRZY WORKI CHYTROŚCI
Rzecz działa się jesienią. Biegnie Lisica pol
ną drogą i spotyka Jeża.
— Dzień dobry, Jeżu-Nieboraku! — krzyk
nęła Lisica.
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— Dzień dobry, Lisiczko-Chytrusko! —
odpowiedział Jeż.
— Wiesz co Jeżyku, chodź ze mną!
— A dokąd idziesz?
— Idę do sadu pojeść winogron.
— A one nie są kwaśne, Lisico?
— Ale skąd! Mówiła mi Sroka-Bialoboka,
że jak gospodarz je próbował, to chwalił, że
słodkie i pora zrywać. Chodźmy, najemy się
i dzieciom po gronie przyniesiemy.
— Nie Lisico — nie pójdę z tobą, boję się.
Ten gospodarz sideł ponastawiał, jeszcze mnie
złapie.
— Nie bój się Jeżyku-Nieboraczku! — ze
śmiechem mówi Lisica.— Ja mam trzy worki
chytrości. Nie nazywałabym się Lisicą-Chytruską, gdybym cię nie uwolniła z sideł.
— Kiedy tak, to niech będzie jak mówisz!
Poszli razem, wleźli do sadu, najedli się wi
nogron i chcieli już wracać, gdy raptem trach!
Lisica stanęła na potrzask i złapała się. Szarp
nęła raz, szarpnęła drugi, ale skąd! Nie pusz
cza, mocno trzyma nogę.
— Jeżu-Nieboraczku — krzyczy Lisica —
ratuj!
— Jak mam cię, Lisico, ratować? — mówi
Jeż. Wyciągaj swoje trzy worki chytrości i
sama się ratuj.
— Gdzie tam moje worki! — błaga Lisica
i aż się trzęsie ze strachu.— Widzisz, skakałam
przez rzekę i wszystkie trzy worki urwały się
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i spadły do wody.— Pomyśl, może ty wpad
niesz na jakiś pomysł?
— Mam jeden — odpowiada Jeż — ale nie
wiem, czy ci się będzie podobał. Połóż się na
tym miejscu, gdzie się złapałaś i leż, łapy od
rzuć, uszy opuść i nie ruszaj się. Gospodarz,
gdy cię zobaczy, pomyśli, żeś już zdechła i wy
rzuci za płot.
Posłuchała Lisica Jeża, zataiła dech, leży
jakby już dawno zdechła. Przyszedł gospo
darz, stanął, popatrzył.
— Szkoda! — pow iedział.— Nie byłem
kilka dni, a tu taka piękna Lisica się złapała,
ale już chyba dawno nie żyje. Jaka teraz z niej
korzyść? Trzeba wyrzucić za płot i basta.
Gospodarz odczepił Lisicę z sideł, ostrożnie
wziął za ogon i wyrzucił za płot w pokrzywy.
Lisica na to tylko czekała. Zerwała się i jak
dała ►
susa, to aż w chwastach zaszumiało.
Minęło dwa, a może cztery dni, znów Lisica
idzie drogą polną i napotyka Jeża.
— Dzień dobry, Jeżyku!
— Dzień dobry, Lisiczko.
— Chodź ze mną do sadu pojeść winogron.
— Nie boisz się, Lisico, po tym co było?
— E, co tam! Mam trzy worki chytrości,
jakoś się wykręcę.
Poszli razem, wleźli do sadu, najedli się
winogron i już chcieli wracać, a tu trach!
Jeż-Nieborak nie spojrzał uważnie i wpadł
*w potrzask.
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— Oj Lisiczko-Chytrusko! — woła nie
szczęsny.— Wpadłem w sidła i nie mogę się
wydostać, Wyciągnij swoje trzy worki chytrości!
— Oj, Jeżyku — powiedziała Lisica — prze
padły moje worki chytrości, wszystkie co do
jednego. Skakałam przez rzeczkę i wszystkie
trzy zerwały się i chlupnęły do wody.
— To już, widać, taki mój los, że w ten spo
sób muszę umrzeć. Żegnaj Lisiczko-Chytrusko!
Przebacz mi wszystko, czym cię obraziłem lub
dokuczyłem!
— Przebaczam ci, Jeżu — powiedziała Li
sica, przebaczam ci z całego serca.
— Chodź, Lisiczko-Chytrusko, obejmiemy
się jeszcze raz na pożegnanie!
Lisica objęła Jeża, chociaż nie miała na to
ochoty. Cóż, nieborak szykuje się na tamten
świat, więc jak można nie wykonać jego ostat
niego życzenia?
— Poliż mnie, Lisiczko-Chytrusko na pożeg
nanie — poprosił Jeż. Myśmy wiek razem
w zgodzie przeżyli.
Lisica nachyliła się, żeby Jeża polizać, ale
gdy tylko dotknęła go językiem, Jeż tylko kłap!
Chwycił zębami jej język i trzyma. Lisica wy
kręcała się, skowytała, piszczała. Jeż trzymał
ją mocno, aż przyszedł gospodarz. Gospodarz
widzi, że Jeż wpadł w potrzask, a Lisicę za ję
zyk trzyma, roześmiał się, zabrał Lisicę, Jeża
zaś wypuścił na wolność.
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MRUCZEK I BUREK
Żył sobie u jednego gospodarza Kot M ru
czek, a u drugiego Pies Burek. Chociaż wiado
mo, że jak świat światem Pies i Kot nigdy się
nie lubiły, to jednak Mruczek i Burek byli wiel
kimi przyjaciółmi. Pewnego razu, w okresie
żniw, kiedy wszyscy domownicy poszli w pole,
Mruczek chodził po podwórzu głodny i żałośnie
miauczał. Gospodyni, idąc na pole, zapomniała
go nakarmić. Będzie więc musiał czekać na
miseczkę mleka aż do wieczora.
Do lasu iść za daleko, a nigdzie nie słychać
ćwierkania wróbli ani chrobotu myszy. Co miał
robić biedny Mruczek?
— Ej — pomyślał sobie — u sąsiada w ko
morze hodują gołębie. Idąc kiedyś spojrzałem
na nie jednym okiem. W dwóch gniazdach są
młode, takie tłuste, odchowane, jak kuraki. Że
by tak złapać jednego gołąbka! Ale cóż. Burek
chodzi po podwórzu, dobrze pilnuje. Chociaż
jesteśmy przyjaciółmi wiem dobrze, że do ko
mory mnie nie puści. Nie ma o czym marzyć.
Burek to pies wierny, gospodarstwa dobrze
pilnuje.
Mruczkowi coraz bardziej dokuczał głód
i zaczął przemyśliwać, jak namówić Burka,
żeby choć na chwilę opuścił podwórko.
Przy pustym brzuchu pomysły szybko przy
chodzą do głowy. Po jakimś czasie nasz M ru
czek biegnie do Burka, niby to mu dobrą nowi
nę niesie.

— Posłuchaj, Burku — woła już z daleka.
Siedziałem za wsią na wysokiej lipie, wiesz, tam
na rozdrożu. Siedzę i pilnuję wróbli. Nagle
patrzę, a z sąsiedniej wsi biegnie miedzą jakiś
pies i w zębach niesie wielgachną kiełbasę. Ta->
ką długą, że obydwa jej końce aż po ziemi się
wloką. Położył ją pod lipą, obejrzał się, czy
ktoś nie podgląda, szybciusieńko wykopał dół,
zagrzebał kiełbasę, potem kamieniem przydusił i pobiegł. Ledwie wysiedziałem na lipie,
takie zapachy w nos mnie uderzyły. Co z tego,
nie mogłem jej zjeść, bo kamień ciężki i gliny
na niej dużo. Może ty byś, Burku...
Jeszcze Mruczek nie skończył swego opo
wiadania, gdy Burek zerwał się na równe nogi
i pognał jak wiatr, za wieś, pod lipę, szukać
kiełbasy. On też biedak, często bywał głodny,
mięsa nawet nie wąchał, kiełbasę chyba tylko
we śnie widział. A tu masz ci los, taki skarb
pod lipą schowany i do tego kamieniem przy
ciśnięty.
Mruczek na to tylko czekał. Nie tracąc czasu,
wdrapał się na komorę, wybrał najtłuściejsze
go gołębia, i poniósł do swej chatki. Tam wlazł
na strych i zabrał się do obiadu, wesoło pomru
kując.
Burek tymczasem przybiegł pod lipę, szuka,
węszy, kopie — ani kamienia, ani gliny nie ma,
a kiełbasy ani śladu! Wraca biedny, zawiedzio
ny. Biegnie prosto na podwórko Mruczka, żeby
skarcić go, że tak oszukuje. Stojąc za węgłem,
usłyszał, jak Mruczek mówi dó siebie:
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— Ten Burek to głupiec! On teraz chyba bie
ga pod lipą z wywalonym językiem, szuka
kiełbasy i nie wie, że ja, z jego gołębia, taki
smaczny obiad sobie zrobiłem.
Dotknęło Burka takie oszustwo i postanowił
odwdzięczyć się. Podszedł bliżej i mówi:
— Ej, Mruczku, Mruczku! Ty myślisz, żeś
mnie oszukał, że uwierzyłem w twoją bajeczkę
o tej kiełbasie? Siedziałem za płotem i wszystko
widziałem, jak z naszej komory brałeś gołębia.
Po co było to ukrywać przede mną? Czemu
nie powiedziałeś wprost? Nie jestem zobowią
zany pilnować gołębi. I nieraz mam ochotę,
żeby jednego czy dwa zjeść. Choćby i zaraz.
Chodź, daj mi -jednego i sobie weź jeszcze jed
nego.
Strasznie się ucieszył Mruczek, słysząc ta 
kie słowa, bo wiadomo, że złodziej zawsze się
cieszy, gdy dowie się, że ten, którego uważał
za porządnego, jest też złodziejem. Zeskoczył
Mruczek ze strychu, a Burek cap go za ucho.
Wyszamotał oszusta, poturbował i od tej pory
Mruczek ani się waży przyjść na burkowe,
podwórze.
FARBOWANY LIS
Żył sobie w pewnym lesie Lis-Mikita, cwa
niak niesamowity. Ileż to razy gonili go myśli
wi, szczuli psami, stawiali sidła, podrzucali
mu zatrute mięso, lecz za nic nie mogli go do-
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paść. Śmiał się z nich Lis-Mikita, omijał wszel
kie niebezpieczeństwa, jeszcze swoich przyja
ciół ostrzegał. A gdy już wybierał się sam na
polowanie — czy to do kurnika, czy to spichle
rza, nie było odważniejszego, przebieglejszego,
sprytniejszego złodzieja.
Doszło do tego, że w biały dzień wybierał się
na polowanie i nigdy jeszcze nie wracał z pus
tym. Niesamowite szczęście i spryt zrobiły go
zarozumiałym. Wydawało mu się, że wszystko
mu wolno.
— Co wy sobie myślicie! — Chwalił się
przed kolegami.— Do dziś chodziłem po
wsiach, jutro w biały dzień pójdę do miasta na
targowisko i tam ukradnę kurę.
— Zastanów się, nie rób głupstwa — odra
dzali mu wszyscy.
— Co za głupstwa! Poczekajcie, zobaczy
cie — z zapałem mówił Lis.
— Zobaczymy albo nie zobaczymy. Psy tam
stadami biegają po ulicach. Chyba, że zmienisz
się w pchłę, żeby cię nie zauważyły i nie roz
szarpały.
— W pchłę zamieniać się nie będę i nie roz
szarpią mnie psy — obstawał Lis przy swoim.
Rzeczywiście zadecydował, że jutro pobiegnie
do miasta i tam na targowisku ukradnie kurę.
Tym razem biednemu Mikicie nie powiodło się.
Między konopiami i kukurydzą dotarł do przed
mieścia; przez ogrody, przeskakując płoty,
chowając się po grządkach i krzakach dotarł
do śródmieścia. Ale teraz było trudniej. Trzeba

było chociaż na chwileczkę wyskoczyć na ulicę,
dobiec do targowiska i wrócić z powrotem. Na
ulicy i targowisku krzyk, szum, harmider, wo
zy skrzypią, koła turkoczą, konie biją kopytami
0 bruk, świnie kwiczą — jednym słowem wrza
wa, jakiej nasz Mikita i we śnie nie widział
1 w gorączce nie słyszał.
Co robić? Gdy się zaczęło, to trzeba skoń
czyć. Siedząc godzinę, a może dwie w chwa
stach pod płotem, przywykł do tej wrzawy.
Pierwszy strach minął, więc rozejrzał się
którędy i jak najlepiej biec. Lis-Mikita nabrał
odwagi, rozpędził się i jednym susem przesko
czył przez płot i znalazł się na ulicy. A ludzi
tam było dużo, jedni szli, drudzy jechali. Droga
była zapylona, Lisa mało kto i zauważył, a
zresztą co komu do niego. Mikita był z tego
zadowolony. Skupił się więc i przez rów wysko
czył prosto na targowisko, gdzie rzędem sie
działy kobiety, trzymając w przetakach i ko
szykach na sprzedaż jajka, masło, świeże
grzyby, płótno, kury, kaczki i inne piękne rze
czy.
Lis nie zdążył jeszcze dobiec do targowiska,
kiedy spostrzegł, że naprzeciw biegnie pies,
a z innej strony drugi, a tam i trzeci. Psa to
już Mikita nie oszuka. Od razu zwęszyły go,
zawarczały i rzuciły się za nim. Lis zaczął się
miotać, jak mysz w garnku. Co tu robić? Gdzie
się schować? Długo nie myśląc, śmignął w naj
bliższe otwarte wrota i na podwórze. Skulił
się i zaczął popatrywać, gdzie by się schować.
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Nasłuchuje, czy nie Biegną psy. Oho! Już je
słychać! Już są blisko! Widzi Lis, że na podwór
ku w rogu stoi jakaś dzieża. Długo nie myśląc
skoczył do'niej i tam się schował. Miał szczęś
cie, bo gdy tylko zniknął w dzieży, przybiegły
psy. Szczekały, warczały, węszyły.
— On był tutaj! On był tutaj! Szukajcie
go! — krzyczały te z przodu.
Cała chmara rzuciła się szukać go po po
dwórku, po wszystkich kątach grzebią, węszą,
drapią.— Lis przepadł, ani śladu. Kilka razy
podchodziły i do dzieży. Jednak brzydki za
pach, jaki unosił się z niej, odpędzał je. W koń
cu, nic nie znalazłszy, pobiegły dalej. Lis-Mikita był uratowany.
W dzieży, która tak niespodziewanie urato
wała Lisa, była granatowa, gęsta, olejna farba.
W tym domu mieszkał malarz, który malował
domy, parkany i ławki w parkach.
Jutro miał malować jakiś duży parkan
i przygotował całą dzieżę farby, postawił w ro
gu na podwórku, żeby była na jutro gotowa.
Skacząc do dzieży Lis-Mikita, zanurzył się cały
z głową, tak, że o mało się nie udusił, dopiero,
gdy dostał tylnymi nogami do dna beczki, sta
nął tak, żeby ciało było zanurzone w farbie,
a tylko morda granatowa sterczała z niej.
W takiej pozie Lis przeczekał straszne niebez
pieczeństwo. Serce u biedaka biło mocno, głód
skręcał mu kiszki, a zapach farby dusił go, ale
cóż miał robić? A co, jak przyjdzie gospodarz
i zastanie go tutaj?
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Umierający ze strachu Lis-Mikita musiał
siedzieć w farbie aż do wieczora, dobrze wie
dząc, że gdyby teraz, w takim stanie zjawił się
na ulicy, to już nie tylko psy, ale i ludzie rzucą
się na niego i żywego go nie puszczą. Dopiero
o zmierzchu Lis-Mikita wyskoczył ze swej nie
zwykłej kąpieli, przebiegł przez ulicę niezau
ważony przez nikogo i wpadł do ogrodu. Stąd
chwastami, przez przełazy, kapustę, kukury
dzę czmychnął do lasu. Długo jeszcze ciągnęły
się za nim granatowe ślady, dopóki farba nie
ściekła i nie wyschła. Już było ciemno, gdy Lis
dotarł do lasu i to jeszcze nie z tej strony, gdzie
znajdowała się jego nora, a z przeciwnej. Był
głodny, zmęczony i ledwie żywy. Do domu trze
ba było biec jeszcze ze dwie mile, ale na to nie
miał już siły. Zjadł kilka jajek, które znalazł
w gnieździe przepiórki i skoczył do pierwszej
lepszej pustej nory. Rozgarnął liście, zarył się
w nich z głowę i zasnął twardym snem.
Obudził się na drugi dzień, przetarł oczy,
ziewnął, warknął trzy razy w tę stronę, gdzie
wczoraj spotkało go nieszczęście, po czym bar
dzo ostrożnie, lisim zwyczajem wylazł z nory.
Zerk-zerk! Niuch-niuch! Wszędzie cicho,
spokojnie, czysto. Zagrało serce w lisich pier
siach.
— Najlepsza pora na polowanie — pomyś
lał. I od razu spojrzał na siebie — Rety! Aż
krzyknął nieborak. A to co? Rzucił się do
ucieczki, ale od siebie nie uciekniesz. Stanął,
przygląda się sobie: Czy to jestem ja? Czy to

jest moja sierść, czy to jest mój ogon, czy to są
moje nogi? Nie, nie poznaję, nie poznaję i basta.
Jakiś dziwny i straszny zwierz, granatowy,
brzydko pachnący, pokryty ni to łuską, ni to
szpilkami jeża, a ogon — to nie ogon, a coś ta 
kiego wielkiego i ciężkiego, podobnego do ma
czugi i też kłujące. Stoi Lis, przygląda się
i oczom swym nie wierzy, co też z nim się zro
biło. Obwąchuje, próbuje otrząsnąć się — nie
może. Próbuje zdrapać pazurami łuskę, ale nie
puszcza. Próbuje zlizać — nie może. Pobiegł
do kałuży, skoczył do niej, żeby zmyć farbę —
ale gdzie tam! Farba w nocy tak zastygła, że
nie zmywa się. Rób sobie Mikito co chcesz!
Ni stąd, ni zowąd zjawił się Wilk. Jeszcze
wczoraj byli przyjaciółmi. Teraz, gdy Wilk
spojrzał na niezwykłego granatowego zwierza,
całego w jeżowych szpilkach i z takim wielgach
nym ogonem, aż zaryczał ze strachu, a gdy do
szedł do siebie, zaczął uciekać. W lesie n atra
fił na Wilczycę, trochę dalej na Niedźwiedzia,
Dzika, Jelenia — wszyscy go pytają, co się
z nim dzieje, czemu tak ucieka, a on tylko
pochlipuje. Oczy wytrzeszczył i tylko bełkocze:
— O tam... O tam... O tam... O jaki strasz
ny potwór! O jaki zły!
— No, co tam takiego? — dopytują się zna
jomi.
— Nie wiem... Nie wiem... O, jaki straszny!
Co za dziwo!
Zeszły się wokół niego leśne zwierzęta, uspo
kajają go, dały mu się napić wody. Ale nic
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z tego, wszystko na próżno! Widząc, że z Wil
kiem jest źle, zwierzęta zdecydowały się pójść
razem w tę stronę, z której przyszedł, popa
trzeć, co tam jest takiego strasznego. Przyszły
do tego miejsca, gdzie jeszcze kręcił się Lis-Mikita, spojrzały na niego i rzuciły się na wszyst
kie strony do ucieczki. To ci dopiero! O takim
zwierzu nie słyszano i nie widziano odkąd świat
światem, a las lasem. Kto może wiedzieć, jaką
on ma siłę, jakie zęby, jakie pazury i co chce
zrobić.
Strasznie był zmartwiony Lis swoim wyglą
dem, ale jednak dobrze widział, jakie zrobił
wrażenie jego wygląd na Wilku i innych zwie
rzętach.
— H e j— pomyślał sobie — nie jest źle,
skoro tak się mnie boją. To może mi jeszcze
wyjść na dobre.
Lis podniósł w górę ogon i poszedł w głąb
lasu tam, gdzie zawsze schodzą się leśne zwie
rzęta. Tymczasem rozgłos o nowym strasznym
zwierzu rozszedł się błyskawicznie po całym
lesie. Wszystkie zwierzęta chciały popatrzeć na
nowego gościa, ale nikt nie ośmielił się podejść
blisko. Lis-Mikita udaje, że tego nie widzi, kro
czy dumnie, jakby poważnie rozmyślał nad
czymś, a gdy znalazł się na środku zwierzęcej
polany, usiadł na pniu, na którym zawsze sia
dywał Niedźwiedź. Usiadł i czeka. Nie minęło
i pół godziny, gdy dokoła polany nazbierało się
zwierząt bez liku. Wszyscy, chcą wiedzieć, co
za potwór się objawił. Wszyscy się boją, nikt

nie chce podejść blisko. Stoją i patrzą z daleka,
trzęsą się ze strachu i tylko czekają, kiedy trze
ba będzie dać drapaka.
Wtedy Lis zwrócił się do nich bardzo grzecz
nie:
— Moi kochani, nie bójcie się mnie. Podejdź
cie bliżej, chcę wam powiedzeć coś bardzo
ważnego.
Nikt nie podszedł, tylko Niedźwiedź, jąkając
się ze strachu, zapytał:
— Kto ty jesteś?
— Podejdźcie bliżej, wszystko wam opo
wiem — spokojnie i słodko mówił Lis.
Podeszły zwierzęta bliżej, ale całkiem blisko
nie odważyły się.
— Słuchajcie moi drodzy — zwrócił się
do nich Lis-Mikita — i cieszcie się! Dziś rano
Święty Mikołaj ulepił mnie z gliny niebios, po
patrzcie jaka ona błękitna, a ożywiając mnie
swym duchem powiedział:
— Zwierzu Błyskotliwy! W zwierzęcym kró
lestwie zapanował nieład, niesprawiedliwe
sądy i niepokój. Nikt tam nie jest pewien swo
jego życia i mienia. Idź na ziemię i bądź królem
zwierząt. Zaprowadź ład, sprawiedliwe sądy
i nie pozwalaj krzywdzić mych zwierząt.
Słysząc te słowa, zwierzęta aż w łapy
klasnęły.
— O rety! To ty będziesz naszym królem?
— Tak dzieci moje — poważnie powiedział
Lis-Mikita. Niesłychana radość zapanowała
w królestwie zwierząt. Wszyscy zaczęli robić
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porządki. Orzeł i Jastrząb nałapali kur, Wilk
i Niedźwiedź narżnęłi owiec, cieląt i to wszyst
ko przynieśli i położyli przed nowym królem.
On zaś część wziął sobie, a resztę sprawiedli
wie podzielił między wszystkich głodnych.
Znowu zapanowała radość i uczucie wdzięcz
ności. Ale król! Ale mądry! Przy takim królu
żyć będziemy, jak u Pana Boga za piecem!
Mijały dni. Lis-Mikita był królem sprawied
liwym, dobrym, łagodnym, tym bardziej, że
teraz nie trzeba było chodzić na polowania,
robić zasadzek, mordować. Wszystko gotowe
przynosili mu usłużni ministrowie. Jego spra
wiedliwość była taka, jak zwykle u zwierząt:
kto był silny, ten był lepszy, a kto słaby, ten
nigdy nie wygrał sprawy.
Żyły zwierzęta przy nowym królu tak, jak
i bez niego. Kto złapał lub znalazł coś, ten jadł,
kto nie znalazł, ten był głodny. Kogo zabili
myśliwi, ten ginął, kto uciekł, ten cieszył się
życiem. Mimo to wszyscy byli zadowoleni, że
mają takiego mądrego, potężnego, łagodnego
króla i tak niepodobnego do innych zwierząt.
Lis-Mikita, odkąd został królem, żył sobie
jak w bajce. Bał się jednego, że farba zlezie z
jego sierści i zwierzęta rozpoznają kim jest
w rzeczywistości. Nigdy więc nie wychodził
w deszcz, nie chodził po gąszczach, nie drapał
się, spał tylko na miękkiej pierzynie. Pilno
wał, żeby niczym się nie zdradzić przed mini
strami, że on jest Lisem, a nie Zwierzem Bły
skotliwym.
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Minął rok. Zbliżała się rocznica jego w stą
pienia na tron. Zwierzęta postanowiły uroczyś
cie świętować dzień, zorganizowały więc kon
cert. Powołany został chór lisów, wilków,
niedźwiedzi. Napisali przepiękną kantatę1.
Wieczorem po wielkiej uczcie i przemówieniach
na cześć króla wystąpił chór. Cudownie! Niedź
wiedzie śpiewały basem, aż się dęby trzęsły.
Wilki ciągnęły solo2, aż w uszach trzeszczało.
Ale gdy młode lisice w ludowych strojach za
śpiewały dźwięcznym, cieniusieńkim sopra
nem, król nie wytrzymał, jego serce napełniło
się radością, jego ostrożność przytępiła się
i podniósłszy mordę po lisiemu zaczął sobie
śpiewać. O Boże! Co się stało? Wszyscy ucichli.
Wszystkim ministrom i sługom jak gdyby biel
mo z oczu zlazło. Przecie to jest Lis! Zwyczajny
farbowany Lis! Do tego jeszcze paskudną olej
ną farbą farbowany. Tfu! Myśleliśmy, że to nie
wiem kto. Ach ty kłamco! Ach ty oszuście! Rzu
ciły się na farbowanego Lisa i przegnały precz
z lasu.
JAK SIKORKA MORZE
CHCIAŁA SPALIĆ
Była sobie Sikorka. Co jej przyszło do głowy,
że zbudowała sobie gniazdo nad samym brze
giem morza, w maleńkim krzaku, nie wiadomo.
1 Kantata — utwór muzyczny
2 Ciągnąć solo — śpiewać pojedynczo

Dopóki morze było spokojne, wszystko ukła
dało się dobrze. Sikorka zniosła jajka i zaczęła
je wysiadywać. Nagle powiał wiatr, morze
wzburzyło się, zatopiło krzak i razem z nim
gniazdo Sikorki. Sama Sikorka ledwie z ży
ciem uszła, a jej jajka zabrała woda.
— Rozgniewała się Sikorka! Siadła na skale
nad brzegiem morza i jak nie zacznie wyzywać:
— Ach ty podłe, nikczemne morze! Ach ty
głupia ciemna siło, ty nienasycona otchłanio,
ty nikomu niepotrzebne, brzydkie morze! Jakeś
śmiało zniszczyć moją chatkę, zabrać moje ja j
ka! Oddam cię do sądu, na cały świat wstydu
ci narobię, nie dam ci spokoju ni w dzień, ni
w nocy, dopóki mi nie wrócisz wszystkiego coś
zabrało.
A morze wciąż chlup-chlup, chlup-chlup,
chlup-chlup.
— Czemu się śmiejesz ze mnie, ty nieuczci
we, bezmyślne, głupie morze — piszczała Si
korka.— Natychmiast oddaj mi moje jajka, bo
słowo honoru, zniszczę cię!
A morze wciąż chlup-chlup, chlup-chlup,
chlup-chlup.
— Myślisz, że się nie zemszczę? Myślisz,
że ja taka mała, a ty takie duże, więc jestem
bezsilna? Ty chyba nie wiesz nikczemne, że ma
leńka iskra zniszczy wielki las, paląc go. Gdy
mi zaraz nie oddasz moich jajek, to przysię
gam, spalę cię.
A morze wciąż chlup-chlup, chlup-chlup.
Strasznie zdenerwowała się Sikorka i przy-
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sięgła, że dopóki nie spali morza, nie uspokoi
się.
Poleciała więc do Robaczka Świętojańskiego
i mówi do niego:
— Posłuchaj, Robaczku, ty na swoim brzu
chu ogień nosisz. Chodź ze mną, podpalimy
morze.
— Nie, Sikorko, nie mogę — odpowiedział
Robaczek.— Mój ogień świeci tylko w nocy
i nie grzeje.— Idź na bagna do Ognika, może
on ci pomoże.
Poleciała Sikorka na błota, siadła na krzaku
olchy i czeka, aż zbliży się do niej Ognik. Nad
błotem chodziło ich kilkanaście i wciąż, niby pi
jane, chwiały się, zataczały. W końcu jeden
zbliżył się do Sikorki.
— Hej,— Błędny Ogniku — krzyczy do
niego Sikorka.— Zatrzymaj się na chwilę,
mam ci coś do powiedzienia.
— Nie, nie mogę się zatrzymać, nie mam
czasu — odpowiada Ognik. Mów co masz do
powiedzenia, będę latać naokoło krzaka,
wszystko usłyszę.
Sikorka opowiedziała mu o swym nieszczęś
ciu i prosi:
— Chodź, pomóż mi spalić to brzydkie
morze!
— Nie, nie mogę Sikorko — odpowiedział
Ognik.— W błocie urodziłem się i w błocie mu
szę umrzeć, do tego jeszcze nie wolno mi ani
na sekundę zatrzymać się, tak, że i świecy ode
mnie nie zapalisz. Dlaczego nie zwrócisz się
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do Kruka? On jest od takich rzeczy specjalistą.
Słyszałem, że cały ród sowi w jaskini spalił.
Idź do niego.
Poleciała Sikorka do Kruka, opowiedziała
mu swoją historię i poprosiła o pomoc, żeby
zemścić się, podpalić morze.
— Nie, nie mogę Sikorko — odpowiedział
Kruk, poważnie kiwając głową.— Ten ogień,
od którego spaliły się Sowy, to był zwyczajny
ludzki ogień, ukradłem go na pastwisku. Taki
ogień morza nie spali, on gaśnie w wodzie. Że
by spalić morze, trzeba mieć inny ogień, a skąd
go wziąć, nie wiem. Wiesz co, idź do Bociana.
Mówią, że on potrafi swoim dziobem czaro
dziejski ogień wykraść.
Podziękowała Sikorka Krukowi za dobrą ra
dę i poleciała szukać Bociana. Opowiedziała
mu, co i jak i poprosiła, żeby się potrudził i wy
kradł dla niej ogień, od którego zapaliłoby się
morze.
— Nie, nie mogę, Sikorko, zrobić tego —
odpowiedział Bocian, stojąc na jednej nodze.
Kiedyś nasi dziadkowie-pradziadkowie umieli,
powiadają, dziobami ogień krzesać, my tej
sztuki już nie potrafimy. Ale czy i ten ogień
do czegoś by ci się przydał, to nie wiem. Mnie
się zdaje, żeby podpalić morze, trzeba mieć
ogień z samych niebios. Poleć-no do Orła. On
codziennie lata aż do Słońca i znają go pod nie
biosami, może on ci pomoże.
Ukłoniła się Sikorka Bocianowi i poleciała do
Orła. Leci i wciąż myśli sobie: — Poczekaj ty
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brzydkie, złe morze! Już ja ci pokażę, co potrafi
zwykła skrzywdzona Sikorka! Nie będę sobą,
jeśli nie odpokutujesz wyrządzonej mi
krzywdy!
Przyleciała do Orła, opowiedziała mu swą
historię i aż do nóg mu się kłania.
— Wy wielce szanowny, nie odmówcie bied
nej, skrzywdzonej Sikorce, dostańcie dla mnie
ogień z niebios, żebym mogła spalić to nikczem
ne morze i zemścić się za moją straszną
krzywdę.
Orzeł wysłuchał jej skarg i jak zakrzyczy,
jak zatrzepocze skrzydłami, Sikorka stała jak
skamieniała, tak się przestraszyła.
— Ach ty niemądry ptaku! Kto ci kazał bu
dować gniazdo nad brzegiem morza? Kto ci
dał prawo zadzierać z morzem? Przez twoją
głupotę ja miałbym kraść ogień w niebie?..
Zbuduj sobie gniazdo tam w krzakach głogu
na pagórku, nanieś jajek i wysiaduj je. Rozu
miesz? To jest twoje prawo, a od morza wara,
bo ono do wszystkich należy. Zawstydzona Si
korka posłuchała Orła i już za kilka dni zbudo
wała nowe gniazdo i naniosła jajek, teraz już
nie nad brzegiem, a w krzaku głogu, na wyso
kim pagórku.
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