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Jakub 
 
 
 
 
    

eden jest tylko las na świecie, w którym przygody ludzi stają się 
legendą. To Liliowy Bór. Jego mieszkańcy opowiadają 
przeróżne historie, zasłyszane od jedynego człowieka 

mówiącego językiem lasu. Jest nim Jeremiasz – niespokojny wędrowny 
marzyciel. Chętnie ucieka od świata ludzi do świata wesołej, a czasem 
lirycznej muzyki. To ona nauczyła go wolności. Razem z nią ruszył przed 
siebie, by w zgodzie ze Stwórcą mówić i śpiewać o miłości, przyjaźni i 
prawdzie. 

Jeremiasz ma przy sobie małą, zabawną piszczałkę. Gdy się zbliża, 
słychać: „tirli, tirla – tirli, tirla”. Swoją pogodną muzyką oraz dobrocią już 
dawno zyskał sympatię zwierząt, które z ufnością lgną do niego. Tak 
zawiązała się przyjaźń. 

Jeremiasz – choć jest człowiekiem – nie zawsze spotykał się z 
życzliwością ludzi, co nie znaczy, że ich nie kocha. Przeciwnie, jego 
intuicja zawsze podpowiadała mu, gdzie powinien się znaleźć w danej 
chwili. Nieraz więc uczestniczył w problemach ludzi, śmiał się z nimi i 
płakał. Wielekroć towarzyszył pogrążonym w smutku, aż nazwano go 
człowiekiem-aniołem, a już na pewno podejrzewano o znajomość z 
aniołami. Przeżycia i historie napotkanych ludzi przechowuje głęboko w 
sercu, by potem opowiadać innym – ku przestrodze lub ku nauce. 

Na pytania ciekawskich „Kim jesteś, Jeremiaszu?” odpowiada 
uśmiechem i... gra na piszczałce. 

Słyszano też pieśń-opowieść, która wiele wyjaśnia. 
 
 
 
 

J 



Zapewniam cię, że  
Widziałem we śnie  
Anioła, jak tańczył po rosie 
 
Kwiatami się śmiał  
Na głowie też stał 
I diabłu przygrywał na nosie 
 
Tam, gdzie byłem, zatrzęsła się ziemia  
Wytrysnęło przecudne źródełko  
I płynęły kropelki jak słowa  
Zamieniając się w rzekę tak wielką  
Jak... 

Miłość, miłość, miłość  
Ogarnęła mnie  

 
Płynąłem jak liść 
On kazał mi przyjść 
I szedłem odważnie przed siebie 
 
A Anioł mój stróż 
Popatrzył i już 
Wiedziałem, że zejść mam na ziemię  
 
Wtem zawołał do siebie zwierzęta 
Objął wszystkich spojrzeniem łagodnym 
Potem nicią przyjaźni nas oplótł  
Zrozumiałem, co znaczy być dobrym 
 

Miłość, miłość, miłość 
Ogarnęła mnie. 

 
Ludzie nic nie wiedzą o jego darze i... pewnie dobrze, bo nie dali by 

mu spokoju. Zwierzęta rozumieją każde słowo, gest i spojrzenie. Gdy 
opowiada swoje historie, mieszkańcy lasu gromadzą się wokół i słuchają w 
skupieniu. Przechowują każde słowo w swoich małych sercach i przy 
sposobności opowiadają swoim dzieciom, by je dobrze i bezpiecznie 
wychować.  
 Jeremiasz pojawia się w Liliowym Borze tylko dwa razy w roku. 
Wiosną opowiada historie jesienno-zimowe, a jesienią – wiosenno-letnie. 



 
Kwiecień to okropny psotnik. Przed tygodniem padał śnieg, a dzisiaj nie 
ma po nim śladu. Za to promienie słońca wesoło prześwitują przez gałęzie 
drzew.  
 W Liliowym Borze zrobiło się gwarno i radośnie. Zbliżał się maj. 
Powróciły ptaki z dalekiej podróży, a po ciężkiej, śnieżnej zimie nie 
zostało ani śladu. 
 Zwierzęta uwijały się w wiosennej gorączce. Wiły nowe gniazda, 
poprawiały stare, porządkowały norki. 
 Nagle krzyk jastrzębia przerwał te gonitwę. Zwierzęta nadstawiły 
uszu... i zamarły w bezruchu. 

– Jeremiasz! Jeremiasz! 
– Tirli, tirla ... 
Wszyscy odetchnęli z ulgą. Długo oczekiwana wizyta Jeremiasza 

wreszcie nastąpiła.  
 
 
 
 

Jest jeden człowiek, który zna 
Historie tę co ja. 
Tak wolny jak,  
Wędrowny wiatr, 
Co na piszczałce gra. 
 
Tirli, tirla, on na piszczałce gra 
 
Jeremiasz, jego imię brzmi 
On niespokojnie śni 
Kto słucha go 
Nie zbłądzi bo, 
Ma w sobie siły trzy: 
 
Przyjaźń, – choć się nie znamy 
Miłość, – której ufamy 
Prawdę, – jedno spojrzenie 
Więcej nie trzeba nic. 
 
Jest pewien las – Liliowy Bór, 
Wysoki aż do chmur, 



Mądrości w sobie wiele ma 
I na piszczałce gra 
 
Drzewa rozkołysane 
Tańczą, jak zakochane. 
Wszystkie o małym chłopcu 
Nucą w koronach. 
 
Liliowy Bór Jeremiasz zna 
I bywa tam nie raz. 
Przyjaciół – zwierząt wiele ma 
I na piszczałce gra 

 
Zwierzęta zbiegły się i zleciały całymi rodzinami i gromadami. Miejscem 
spotkania była stara jaskinia. Na ten czas ustały wszystkie gniewy i swary. 
Drapieżne zwierzęta łagodniały.  

– Witajcie! – rzekł Jeremiasz 
Odpowiedzieli chórem: 
– Bądź pozdrowiony gościu, wejdź w progi Liliowego Boru. 
Król Jastrząb pokłonił się Jeremiaszowi, który mu odpowiedział tym 

samym. 
– Drodzy leśni przyjaciele, aby nie zabierać wam cennego wiosennego 

czasu, opowiem historię, którą noszę głęboko w sercu i zapomnieć o niej 
nie potrafię – Jeremiasz na chwilę zamilkł, zwierzęta rozsiadły się 
wygodnie i słuchały w skupieniu. 

– W pewnym dużym mieście żył chłopiec imieniem Jakub. Mieszkał z 
rodzicami w starej kamienicy.  

– Wysoko miał gniazdko? – zapytał dzięcioł. 
– Ha, ha, ha – zaśmiały się zwierzęta. 
– Przecież ludzie nie mieszkają w gniazdach – dodała wiewiórka, a 
Jeremiasz wyjaśnił: 
– Ale mają takie powiedzenie zaczerpnięte ze świata zwierząt: „wić 
sobie gniazdko” – to znaczy „urządzać sobie mieszkanie”. 
– Nie przerywajcie – rzekła sowa. – Mów dalej, Jeremiaszu. 
– Na czym to ja skończyłem...? Już wiem, lecz najpierw odpowiem 

dzięciołowi na jego pytanie: mieszkanie rodziców Jakuba było na 
czwartym piętrze. Tata Jakuba był bardzo schorowany, miał cukrzycę. 

– Cukrzycę? – zapytał wróbel. 
– To taka choroba, która powoduje senność. Bez odpowiednich leków 

można zasnąć na zawsze. 



– Czyli umrzeć? – zapytała sowa. 
– Tak – odpowiedział Jeremiasz i ciągnął: – Jakub dbał o tatę. Gdy ten 

zapominał o lekarstwie, chłopiec spieszył z pomocą. Alarmował: „Ktoś o 
czymś zapomniał. Tato, twoja insulina”. 

– Insulina? – zapytała mysz. 
– Lekarstwo dla chorych na cukrzycę – wyjaśnił Jeremiasz. 
– Jeremiaszu, czy dzieci też cierpią na tę chorobę? – zaciekawił się 

borsuk. 
– Niestety, tak. Na szczęście są ludzie, którzy im pomagają. 
– Wróćmy do tematu – prosił jastrząb. 
– Jak już mówiłem, Jakub dbał o ojca. Nie chciał go stracić. Spędzali ze 

sobą dużo czasu, bo tato nie pracował. Grali razem w szachy, w warcaby 
albo rysowali. Nasz bohater był zdolnym chłopcem, wcześnie nauczył się 
czytać i pisać. Gdy przedszkolaki – a wraz z nimi Jakub – były na 
wycieczce w zoo, czytał dzieciom nazwy zwierząt wypisane na 
tabliczkach. 

– Jakub chodził do przedszkola? – zapytał jeż. 
– Tak. Miał tam wielu przyjaciół, a swoją wychowawczynię, Panią 

Edytę, nazywał ciocią. Podobnie zresztą jak sąsiadki z kamienicy. Każda 
była ciocią. Jakub dał się lubić. 

– Opowiedz jeszcze o przedszkolu – poprosił mały lisek. 
– Proszę bardzo. Któregoś dnia przedszkolaki wyruszyły na wyprawę 

do Straży Pożarnej. Powitali ich umundurowani panowie. Jeden z nich 
rozwinął strażackiego węża i pozwolił dzieciom gasić specjalnie na tę 
okoliczność rozpalone ognisko. Ciekawscy pytali, skąd tyle wody w 
samochodzie. Panowie barwnie opowiadali o dużym brzuchu strażackiego 
wozu, do którego podłączony jest wąż. Przedszkolaki na przemian 
trzymały sikawkę, gasząc ogień. W jednej chwili zwiększył się strumień 
wody i wąż wypadł z ręki chłopca, który go trzymał (a był nim Jakub). 
Zaczął się kręcić i wić na wszystkie strony jak prawdziwy boa. Woda 
pryskała dookoła. Większość dzieci była mokra, a śmiechu było co 
niemiara. 

– Wyobrażam to sobie – rzekł zaskroniec. Wszystkich rozbawiła ta 
historia. 

Jeremiasz opowiadał dalej, jak druhowie pozwolili dzieciakom wsiąść 
do strażackiego wozu i włączyć sygnał – mrugające i wyjące światła. 

– Chwilę później Strażak Ogórek zapytał... 
– Ogórek? – zdziwił się gawron. 
– Takie miał nazwisko – odpowiedział Jeremiasz i dalej przytaczał 

słowa strażaka: 



– Przedszkolaki, kto wie, jaki jest alarmowy numer telefonu do Straży 
Pożarnej? 

Zrobiło się cicho. Po chwili ktoś odpowiedział cieniutkim głosem: 
– Dziewięć-dziewięć-osiem. 
– To pewnie Pani Edyta – zgadywał jelonek. 
– Właśnie że nie – zaprzeczył Jeremiasz – to był Jakub. Znał też 

numery do Pogotowia Ratunkowego i na Policję. W nagrodę strażacy 
pozwolili chłopcu na przejażdżkę windą ratowniczą umieszczoną na wozie 
strażackim. 

– Ale mi nagroda! – zaśmiał się dziki gołąb. 
– Dla ciebie to nic ciekawego, bo potrafisz latać – odpowiedziała sowa. 
– Istotnie – rzekł Jeremiasz – wszystkie dzieci zazdrościły Jakubowi. 

Gdy wrócili do przedszkola, nasz bohater sam uczył kolegów numerów 
alarmowych. A wy, zwierzaki, wiecie, jakie to numery? – zapytał 
Jeremiasz. 

Jedne wiedziały, inne nie. 
– Musimy zrobić szkolenie – postanowił Król Jastrząb. 
– To ma być ta ciekawa historia? – niecierpliwił się zając, a ryś zapytał: 
– Wygląda na to, że ten Jakub to aniołek. Czy on nigdy nic nie 

przeskrobał? 
– O ho, ho! – zaśmiał się Jeremiasz. – Miewał czasem pomysły, i to 

jakie! 
– Opowiedz – prosiły jaszczurki. 
– Pewnego dnia pojechał z mamą do fryzjera. Dwie godziny siedział i 

patrzył, co z włosami mamy wyprawia znajoma rodziców, Pani Zuzia. Po 
powrocie do domu postanowił – wzorem dorosłych – upiększyć swoją 
koleżankę Glorię, córkę policjanta, Pana Filipa – Jeremiasz roześmiał się w 
głos. 

– Mówi, proszę! Co było dalej – niecierpliwiła się kuna. 
– Przecież mówię. No więc zaprosił Glorię do siebie. W tym czasie tato 

siedział przed blokiem, a mama pojechała do pracy na drugą zmianę. Jakub 
zapytał koleżankę: 

– Chciałabyś wyglądać jak twoi ulubieńcy, Wiśnia & Balon? 
– Nie tylko moi, ale również moich rodziców – odpowiedziała Gloria  
– Wiśnia & Balon? – przerwał Jeremiaszowi skowronek. – Kto to taki? 
– Wiesz, to ci piosenkarze. Jeden ma włosy jak nasze ciotki z Brazylii – 

odpowiedziała znajoma skowronka, Słowikowa. 
– I śpiewają jak one? 
– Czy ja wiem...? 
– Dość tego – rzekł Król Jastrząb – opowiadaj, proszę, dalej. 



Jeremiasz ciągnął swoją opowieść: 
– Okazało się, że dziewczynka marzyła o tym od dawna. Zgodziła się 

więc ochoczo, a Jakub zabrał się do pracy.  
Na stole leżały przygotowane wcześniej przybory: farby – zielona i 

czerwona, nożyczki, szczotka, grzebień, żel, lakier do włosów i suszarka. 
Jako pierwsze do pracy przystąpiły nożyczki, a potem wszystko potoczyło 
się samo. Podczas strzyżenia Gloria, od dawna zakochana w Jakubie, 
zapytała: 

– Czy teraz mam u ciebie jakieś szanse? 
– Cicho, mała, głupoty ci w głowie – odpowiedział chłodno. 
Wśród zwierząt zawrzało. Jedne były za dziewczynką – współczując jej 

na myśl o tym, co się stanie później, inne, poruszone zuchwałością małego 
„fryzjera”, gębowały między sobą, a jeszcze inne się uśmiechały. 

– Spokój – zaryczał jeleń, a pysk mu drżał ze śmiechu. 
– Co było dalej? – pytały zwierzęta. 
– Gdy Gloria paradowała przed blokiem, jedni uciekali ze strachu, a 

inni pękali ze śmiechu. Lecz ona, podobna do swego idola, nie zwracała na 
to uwagi. Dziwnym trafem Jakubowi mocniej zabiło serce. Zastanawiał 
się, jak mógł tak długo nie dostrzegać jej urody. Było wszak za późno. Co 
się potem działo! Pan policjant z szanowną małżonką rodziców Jakuba 
sądami straszyli.  

– Co na to rodzice fryzjera? – zapytał konik polny. 
– Oj... oberwało się biedakowi. Kazali synowi przeprosić rodzinę 

Glorii, a sami ofiarowali poszkodowanym wielki słój wiśni w syropie 
własnej roboty. Wiedzieli, że wiśnie z pewnością ukoją ich ból. 

– Ile lat miał wtedy Jakub? – zapytał borsuk. 
– Prawie pięć – odpowiedział Jeremiasz. 
– A to ci historia – skwitowała sowa. – Ale znając ciebie, Jeremiaszu, 

sądzę, że najciekawsze dopiero przed nami. 
– Oj tak – przytaknął i dodał: – Najciekawsze i najsmutniejsze. 
Wszyscy spoważnieli. Jeremiasz wziął głęboki oddech i po chwili 

zmienionym głosem opowiadał: 
– Była zima. Miesiąc luty. Piątek. Jakub, jak zwykle, był w 

przedszkolu. 
– Kto dzisiaj zasłużył na czerwone serduszko? – zapytała Pani Edyta.  
– Wszystkie dzieci, które były grzeczne – odpowiedziała Julka. 
– I te, które zrobiły coś dobrego – dodał Franek. 
– Czekam na propozycję – oświadczyła Pani. 
– Ja myślę, że Maciek, Miłosz i Michał zasłużyli na serduszko – rzekł 

Marek. 



– Wszyscy na literę M? – zauważyła Kasia. 
– To dziwne, prawda? – zapytała Pani Edyta. 

 Rozgorzała dyskusja, wreszcie po interwencji nauczycielki 
przyznano serduszko Miłoszowi, a następnie Kindze, Tomkowi, 
Krzysiowi, Julii, Marysi oraz... 

– Ja chciałam jeszcze zaproponować serduszko dla Jakuba – rzekła 
Ania. 

– Co wy na to? – zapytała Pani Edyta. 
– Znowu Jakub? – oburzył się Ignacy. 
Lecz większość dzieci i nauczycielka przyznali Ani rację. 
– Jakub ma najwięcej serduszek – pochwaliła chłopca Pani Edyta i 

dodała: – Pamiętajcie, że każdy z was może zasłużyć na wyróżnienie, ale 
to nie jest takie łatwe. Trzeba się bardzo starać. Przyznajcie jednak, że 
każde dziecko ma szansę, jeśli nie dzisiaj, to jutro. 

– Proszę pani, ja nie mam jeszcze żadnego serduszka – rzekł 
płaczliwym głosem Eryk. 

– To prawda – przyznała Pani – więc zastanów się, co zrobić, by je 
otrzymać.  

– W poniedziałek się postaram – postanowił chłopiec. 
– A warto! – krzyknął zadowolony Miłosz. – Ja dzisiaj dostałem 

pierwszy raz i tak się cieszę... 
– Pewnie, że tak – przytaknął Jakub. 
– Proszę pani, ja się dzisiaj trochę zdenerwowałem na Jakuba, bo nie 

wybrał mnie do zabawy w strażaków, ale potem przeprosił i już się nie 
gniewam – rzekł Szymon. 

– Widzicie, jak ważne jest słowo „przepraszam” – rzekła Pani Edyta i 
spojrzała znacząco na dzieci. – Jeszcze jedno. Skoro Szymon wspomniał o 
strażakach, przypomnijmy sobie, jaki jest numer alarmowy do Straży 
Pożarnej. 

– Dziewięć-dziewięć-osiem! – odpowiedziały chórem dzieci, a 
najgłośniej Jakub.  

– Jeśli ktoś zapomni tego numeru, to czy jest jakiś inny, pod który 
możemy zadzwonić, by wezwać Straż Pożarną? – zapytała 
wychowawczyni. 

– Sto dwanaście! – odpowiedzieli, przekrzykując się nawzajem. 
– Bardzo dobrze – pochwaliła Pani Edyta. – Większość zdała egzamin 

na szóstkę, chociaż jeszcze niedawno tylko Jakub znał te numery.  
Gdy wyjaśnili sprawę numerów alarmowych, nauczycielka stanęła przy 

dużej korkowej tablicy, na której były imiona wszystkich dzieci. Przy 
wybranych przypięła czerwone serduszka. Jakub miał ich aż pięć.  



Jeremiasz przerwał swoją opowieść, zwilżając gardło źródlaną wodą. 
– To fajny zwyczaj z tymi serduszkami – rzekła kuna leśna. 
– Słuchajcie dalej – mówił Jeremiasz. – Gdy Jakub wrócił z przedszkola 

do domu, zastał dziadka, który zaproponował mu wyprawę na sanki. Za 
zgodą mamy i taty poszli. Mało tego, odwiedzili jeszcze babcię. Matylda 
pracowała w zoo. Miała bardzo odpowiedzialną pracę.  

– Babciu, nie za długo pracujesz? – troszczył się Jakub. 
– Nazbierało mi się wiele obowiązków, muszę na koniec tygodnia 

wszystko uporządkować – odpowiedziała babcia. Gdy się żegnali, Matylda 
wyjątkowo mocno ściskała Jakuba i długo odprowadzała go wzrokiem. 
Między nimi była wyjątkowa więź, może dlatego, że rodzice chłopca nie 
zawsze mogli się ze sobą dogadać. Dziecko przeżywało kłopoty 
najbliższych, a babcia z żalem powtarzała: „Dorośli nie wszystko 
rozumieją, a co dopiero dzieci!” Wtedy po raz pierwszy Jakub zrozumiał, 
że są pytania, na które nawet dorośli nie znają odpowiedzi.  

Jeremiasz z trudem przełknął ślinę, po czym kontynuował opowieść: 
– Nazajutrz rozszalała się śnieżyca. Przez nieszczelne okna przedzierał 

się i gwizdał wiatr. Mama wcześnie poszła do pracy, a tato czuł się jeszcze 
gorzej. 

– Jeremiaszu, to pewnie cukrzyca – domyślała się sarna. 
– Tata mówił, że to na zmianę pogody. Jego synek był bardzo 

opiekuńczy i ostrożny. Przyniósł lekarstwo.  
– Insulinę – rzekła sowa.  
Jeremiasz potwierdził i opowiadał dalej. 

 
 
 
 
 
 
 

Część II 
 
 

Liliowy Bór 
 
 
Nazwa Liliowego Boru wywodzi się z legendy o ptaku, który ponoć 
zwiedził cały świat. Żywił się tylko liliowym pyłem i nektarem z kwiatów. 



 Wspomnienia z dzieciństwa i całego życia zamknął w jednym piórze, 
które nieszczęśliwie zgubił, przelatując nad wielkim miastem. Z żalu 
łopotał skrzydłami tak mocno i długo, aż obudził wiatr, który wyruszył w 
poszukiwaniu pióra. Ponoć znalazł je pod głowami dzieci, gdy kołysało 
maluchy do snu. Wiatr nie powrócił już do swojego pana, lecz zakochany 
w dzieciach, kołysał je razem z piórem. 
 Zrozpaczony ptak uwił gniazdo na pierwszym drzewie, które 
dostrzegł. Był nim wielki dąb, rosnący nad przepaścią. To on dał początek 
borowi. Nieszczęśliwe stworzenie wyrwało sobie wszystkie pióra i rzuciło 
na wiatr. Od tego czasu słuch o nim zaginął. Gdy pióra spadły na ziemię, 
przemieniły się w lilie, a lilie – po latach – w drzewa dębu. 
 Pióro zgubione w wielkim mieście kołysze do dzisiaj usypiające 
dzieci, a w dzień wymyśla i pisze baśniowe opowiadania.  
 
 
 
W starym dębie nad przepaścią  
Uwił sobie gniazdo ptak,  
Gdy przebył drogi szmat. 
 
Szukał ciepła, co w kołysce 
Spało obok niego 
Tak jak bajka w pięknych snach  
 
Zgubił piórko w wielkim mieście 
Takie, w którym trzymał skarb 
Pamięć dziecinnych lat 
 
Z łopotu skrzydeł powstał baśniowy szum  
Dobre słowa – pyłki kwiatów 
Sypnął światu w darze wiatr 
I do poduszki wpadł 
 
Pod Twoją głową piórkiem kołysze wiatr 
 
O ptaku co w liliowym borze zakwitł – śnij  
O wietrze co z łopotu skrzydeł powstał – śnij 
O Bogu co w oczach wpatrzonych w ciebie  mieszka  
O niebie co uwiło gniazdo w sercu – śnij  
  



Historia pewnego dębu i jego mieszkańców 
 
 
Jeremiasz poszedł dalej w świat. Chociaż go nie było w Liliowym Borze, 
to w sercu lasu pozostał jego duch – duch człowieka-przyjaciela. Zwierzęta 
jeszcze długo rozprawiały o małym Jakubie. Życie jednak toczyło się dalej.  
 Kto by pomyślał, że kiedyś emocje odżyją na nowo, a nauka 
wynikająca z historii o małym chłopcu uratuje niemal cały las i wiele 
zwierząt. Posłuchajcie, co wydarzyło się w Liliowym Borze latem 
następnego roku.  
Piękne, dostojne drzewa skrywały wiele tajemnic. Tętniło w nich życie. 
Pewien stary dąb był schronieniem dla wielu zwierząt, ptaków i owadów. 
Rzec można, że było to osiedle z domami i mieszkaniami. W starych 
konarach urządziły się wiewiórki, jedną z dziupli wynajęły osy, pozostałe 
zamieszkiwały różne gatunki ptaków. W gałęziach ukryte były gniazda 
zbudowane przez skrzydlatych mieszkańców. W korzeniach lisia rodzina 
wykopała śliczną norkę. To tu, to tam ktoś tkał pajęczynę. Ot, po prostu – 
drzewo jak każde inne. 
 
 Stało się tutaj jednak coś, co wstrząsnęło mieszkańcami Liliowego 
Boru. 

– Pani Antolko, co słychać? – zapytał dzięcioł wiewiórkę 
Ty za to plotkujesz i hodujesz pchły– odpowiedział dzięcioł. 

– Patrzcie, jaki bezczelny! Coś ci powiem i dam dobrą radę. 
– Słucham. 
– Zakrzyw sobie dziób, dzięciole, i postukaj się po czole. 
– Co takiego? 
– Ciszej tam na górze – zawołał Lis Senior, wychylając się spod dębu. 
– A bo co? – odciął się dzięcioł. 
– Zakłócasz spokój w osiedlu. 
– Niech robaki zjedzą to wasze osiedle, lecę dalej. 
– Nie przesadzaj – rzekła łagodniejszym tonem pani Antolka. –

Żartowałam. 
 Obrażony dzięcioł, udając, że nie słyszy, odleciał i usiadł na 
sąsiednim drzewie. Takie kłótnie to nie nowość. Zwierzęta często sobie 
dokuczają i równie często przebaczają. Zapewne przyczynia się do tego 
pogoda. Już od miesiąca nie spadła ani jedna kropla deszczu. W 
strumieniach opadła woda, a rośliny usychały z gorąca.  
 Tymczasem na osiedlu pojawił się nowy kandydat na lokatora – 
pająk. 



– Czy znajdzie się tu miejsce dla mnie? – zapytał grzecznie. Zwierzęta 
szybciutko skrzyknęły się i zadawały przybyszowi ważne pytania 
dotyczące bezpieczeństwa. Na czele stał lis Przebiegłek – prezes komitetu 
osiedlowego. 

– Jak pan się nazywa? 
– Moje nazwisko Armata – odpowiedział pająk. 
– Armata? – zdziwiły się zwierzęta. 
– Jestem pająkiem krzyżakiem. Moje nazwisko pochodzi od przydomka 

jednego z moich przodków, który przed laty uwił pajęczynę w armacie. Jak 
mówi legenda, gdy wybuchła wojna, obce wojska chciały zburzyć Zamek 
Wawelski w Krakowie. Żołnierze przyciągnęli wielką armatę i czekali na 
swojego króla, by ten zobaczył, jak budowla się rozpada. Wtedy pająki z 
wawelskiego wzgórza obmyśliły plan. Najodważniejszy z nich, a był to 
mój praprapradziad, dobrał sobie jedenastu śmiałków i razem wślizgnęli 
się do armatniej lufy. Utkali mocną i gęstą pajęczynę. Nazajutrz żołnierze 
ustawili armatę dokładnie na wprost zamku. Załadowali i wystrzelili. Kula 
wyleciała wprawdzie z lufy, ale nie przebiła sieci pajęczej. Pajęczyna 
naciągnęła się, jakby była z gumy, i gwałtownie wróciła, wciągając kulę z 
powrotem do środka – gdzie eksplodowała, rozrywając armatę. Mój 
przodek i jego kompania, która przeszła do historii jako Parszywa 
Dwunastka, niestety polegli. 

– To piękna legenda – lokatorzy osiedla z podziwem kiwali głowami. – 
A skąd pochodzisz? 

– Z lasów beskidzkich. 
– Na czym się znasz? 
– Tkam piękne firany i fotografuję. 
– Twoje dokumenty... 
– Oto mój dowód – Prezes Przebiegłek rzucił okiem na papiery, a 

następnie przekazał je pozostałym członkom komitetu, sam zaś chodził 
dookoła  pająka i węszył podstęp. Na szczęście pająk był „czysty”. 

– Witamy w naszym królestwie! – zawołały zwierzęta. 
– Czuję się zaszczycony – odpowiedział pająk Armata i zwrócił się do 

lisa: – À propos, czy pan szanowny nie prowadzi programu telewizyjnego? 
– To jakaś pomyłka – odpowiedział Przebiegłek. 
Tę miłą wymianę zdań przerwał nieznany chrapliwy głos: 
– Ej tam, a dla mnie miejsce się znajdzie? Macie coś do wynajęcia? 
– A kto pyta? 
– Jestem Sroka Jednooka. 
– A co z drugim okiem? – zapytał robaczek świętojański, którego w 
dzień nikt nie widział, a słyszeli wszyscy. 



– To nie twoja sprawa, nieboraku – odpowiedziała niegrzecznie sroka. 
– Zaraz, zaraz, jak się zwracasz do mojego przyjaciela? – zapytał ptak 
kowalik. 
– Przyjaźnisz się z robakami? – zdziwiła się sroka. 
– Masz coś przeciw? 
– Dość tego – przerwał prezes – powiedz lepiej, czym się zajmujesz. 
– Jestem poszukiwaczką świecidełek i mam zakład jubilerski. 
– O, ho, ho – zdziwiły się zwierzęta – a gdzież on się znajduje? 
– W zagajniku Pod Nocnikiem. 
– Aha. Pod Nocnikiem, powiadasz... Słuchaj, musimy się udać na 

naradę. Zaczekaj na drzewie tymczasowym, tu obok jest mały buk. 
– Spoko – odpowiedziała niegrzecznie i dodała: – Szefuniu, tylko 

tempunio.  
Narada była krótka i treściwa. Wszyscy mówili jednym głosem. 
– Ustaliliśmy – rzekł do sroki Przebiegłek – że jeśli zechcesz, możesz 

zamieszkać na drzewie tymczasowym i tylko od czasu do czasu przebywać 
na dębie. Jeśli okres próbny, to znaczy jeden miesiąc, przejdziesz 
pomyślnie, to damy ci szansę i będziesz mogła zamieszkać wśród nas.  

– A to ci łaska! – zawołała urażona sroka. 
– Tylko nie łaska – uniosła się pani łaska. 
– Cicho tam – burknęło czarno-białe ptaszysko.  
– Ale niegrzeczna! – dziwili się wszyscy. 
– Nie plotkujcie – pisnęła sroka – i po chwili niezadowolona dodała: – 
Niech wam będzie, tymczasowo zamieszkam na buku.  

 Wszyscy się rozeszli i rozlecieli do swoich mieszkań. 
 
Po kilku dniach dla niektórych mieszkańców obecność sroki stała się 
niezwykle uciążliwa, szczególnie dla rodziny kosów. Te zacne ptaki 
przywędrowały do Liliowego Boru z lasów podhalańskich. Srogie i długie 
zimy sprawiły, że ptaki przymierały tam głodem. W Liliowym Borze 
znalazły swoje miejsce. Jednak góralska dusza nieraz wyrywała się w 
rodzinne strony, a że powrót był niemożliwy, Kos Jędruś – najstarszy syn 
rodziny, mocnym głosem nucił rzewne góralskie pieśni, wierząc, że jego 
śpiew usłyszą wysokie tatrzańskie świerki. 

Sroka zakochała się w jego śpiewie. Któregoś dnia oświadczyła 
Jędrusiowi: 

– Drogi śpiewaku, zakochałam się w tobie, czy zechcesz mnie? 
Jędrek właśnie pałaszował kolację. Aż się zakrztusił z wrażenia. 
– Co? – zapytał z niedowierzaniem. 
– Czy nie zasługuję na twoją miłość? – zapytała. 



– Wybacz, ale muszę zostać sam i przemyśleć twoją propozycję. 
 
Słyszałam we śnie i serce się rwie 
Do kosa, co śpiewa tenorem. 
Szalony jak wiatr, miłości mej wart, 
Oświadczę się dzisiaj wieczorem. 
 
Mam klasę i wdzięk, nie jeden już pękł 
Co walczył o względy i poległ, 
Lecz nadszedł już czas – choć serce jak głaz 
To wpadło w miłości niewolę. 
 
Zabiorę ze sobą świecący talizman, 
Usiądę naprzeciw i wyznam: 
 

Kochałam Ślązaka, kochałam Kaszuba 
Ty jesteś Góralem, daj dzioba. 
Jędrusiu mój miły jam sroka twa luba, 
No chodź nieboraku, daj dzioba! 

 
Ma mięśnie, że hej! A w oczach? – Ojej! 
Jak piękna jest przyszłość przed nami! 
Wygląda jak gość, 
Ma w sobie – to coś... 
Ja chcę być pod jego skrzydłami. 
 

Sroka posłusznie odleciała i usiadła na swoim tymczasowym buku. 
Płonąc z miłości do kosa, poczuła pragnienie. Sfrunęła do strumyka, by 
zwilżyć gardło, a przy okazji wykąpać się i poprawić swój wygląd. 
Skacząc z kamienia na kamień, szukała choćby odrobiny wody. Niestety, 
strumień z braku deszczu wysechł. Postanowiła wziąć kąpiel w kurzu, 
którego nie brakowało. Gdy miała sfrunąć do kosa, usłyszała odpowiedź: 

– Pani sroko, kosy żenią się z kosami. 
Sroka zalała się łzami, skakała i tupała ze złości.  
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