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IG DY SIĘ NIE PRZE WRA CASZ? – ZA PY TA ŁA WIE WIÓR KA CZA PLĘ

sto ją cą na jed nej no dze w szu wa rach.
– Nie – od po wie dzia ła cza pla. – Nie po tra fię się prze wró-

cić.
– A pró bo wa łaś kie dyś? – dociekała wie wiór ka.
– Tak, wiele razy – od par ła cza pla. – Ale nie umiem.
– We dług mnie każ dy umie się prze wró cić – od rze kła wie -

wiór ka.
– Ja nie – obstawała przy swoim cza pla.
Przez chwi lę pa no wa ła ci sza. Po czym wie wiór ka po wie dzia ła 

ła god nie:
– Je stem pew na, że po tra fisz się prze wró cić.
– Ża bo! – Cza pla ob ró ci ła się w kie run ku ża by, któ ra sie dzia ła

na li ściu li lii wod nej.  – Czy ja po tra fię się prze wró cić?
– Nie – od po wie dzia ła ża ba. – Ale ja tak!
Wy cią gnę ła się, sta nę ła na jed nej no dze, za chwia ła się, po ślizg-

nę ła, wrza snę ła: „Hop la!” i wpa dła ty łem do wo dy.
Po chwi li wgra mo li ła się z po wro tem na liść li lii i za wo ła ła:
– No i? Czy nie wspa nia le się prze wra cam?
– Tak – oceniła cza pla. – Wspa nia le. Ja tak nie umiem.
Ale wie wiór ka nie chcia ła jej wie rzyć.
– Gdy byś tak tę no gę, na któ rej sto isz, na gle pod rzu ci ła do gó -

ry – po ra dzi ła – na pew no byś upa dła.
– Nie mo gę jej pod rzu cić do gó ry – wyjaśniła cza pla.
– Dla cze go?
– Bo jest nie za chwia na. – Czapla zmarsz czy ła brwi. – Te raz mi

wie rzysz?
– Chcia ła byś się prze wró cić? – s py ta ła wie wiór ka.



– Bar dzo – od po wie dzia ła cza pla. – Bar dzo bym chcia ła.
Po jej po licz ku spły nę ła łza.
Wie wiór ka po sta no wi ła po pro sić o po moc mrów kę oraz in ne

zwie rzę ta. Mrów ka twier dzi ła, że każ dy umie się prze wró cić. „Na -
wet wie lo ryb – mó wi ła. – I dżdżow ni ca”. By ła te go pew na.

Wkrót ce nad brze giem rze ki zgro ma dzi ła się wiel ka licz ba zwie -
rząt. Wszyst kie po tra fi ły się prze wra cać i naprawdę chcia ły pomóc
cza pli.

Słoń ja ko pierw szy miał po mysł. Ra zem z no so roż cem roz pę-
dzili się i z ca łej si ły obaj zderzyli się z czaplą. To by ło sil ne ude -
rze nie. Słoń i no so ro żec wpa dli ty łem do wo dy i z za kło po ta nia
za czę li się w niej ta plać.

Ale cza pla na dal sta ła na jed nej no dze i wy da ła z sie bie je dy -
nie:

– Au.
Na stęp nie in ne zwie rzę ta pró bo wa ły po móc cza pli w prze wró ce -

niu się. Ła sko ta ły ją, wy da wa ły nie ocze ki wa ne od gło sy tuż nad jej
uchem, opo wia da ły jej zu peł nie nie praw do po dob ne hi sto ryj ki, 
dyn da ły jej przed dzio bem w gó rę i w dół ocie ka ją cym wo dą tor tem
z łu sek, z ca łej si ły na stę po wa ły jej na pal ce. Ale cza pla się nie
prze wra ca ła.

– By wa ją ta kie dni – bąk nął kret, któ ry wy ko pał ko ry tarz pod
sto pą cza pli – że wszyst ko się wa li. Cze go kol wiek się chwy cić.

– Tak – po wie dzia ła mrów ka. – By wa ją ta kie dni.
Gdy słoń ce zni kło za ho ry zon tem, zwie rzę ta za nie cha ły swych

wy sił ków i ro ze szły się do do mów.
Cza pla zo sta ła sa ma nad brze giem rze ki, wśród szu wa rów. „Ja

tyl ko sto ję i sto ję” – po my śla ła za smu co na. I od cza su do cza su
rzu ca ła za zdro sne spoj rze nie w kie run ku ża by, któ ra nie prze rwa -
nie ska ka ła na swo im li ściu li lii wod nej i wciąż bez  pro ble mu
na nim się po śli zgi wa ła i prze wra ca ła.

EW NE GO RAN KA WIE WIÓR KA NA PI SA ŁA LIST DO MRÓW KI.

Wiatr przy wiał list do mrów ki. Był pięk ny dzień i nie dłu go po -
tem do po ko ju wie wiór ki we szła mrów ka.



– Dzień do bry, wie wiór ko – przywitała się mrów ka.
– Dzień do bry, mrów ko – odpo wie dzia ła wie wiór ka i za tar ła 

dło nie.
Chwilę później sie dzia ły, je dząc miód, kar me li zo wa ne orzechy

bukowe i słod kie ga łąz ki brzo zy i gawędząc o tym, o czym mrów -
ka wie dzia ła, ale cze go wie wiór ka nie wie dzia ła al bo o czym za po -
mnia ła.

W od da li śpie wał drozd, słoń ce świe ci ło  przez otwar te okno.
Na koniec mrów ka od chrząk nę ła i za py ta ła:
– Co wła ści wie chcia łaś mi po wie dzieć?
Wie wiór ka się za du ma ła, po pa trzy ła w pod ło gę, a po tem w su -

fit, głę bo ko wes tchnę ła i rzekła:
– Chy ba bę dzie le piej, jak ci to na pi szę.
– Dobrze – zgodziła się mrówka.
Te go wie czo ra wie wiór ka na pi sa ła no wy list do mrów ki. Na pi sa -

ła, że osta tecz nie wy da je jej się, że jed nak le piej będzie po wiedzieć
o tym, o czym chcia ła na pi sać, ale że to w gruncie rzeczy nie jest
nic szcze gól ne go.

Gdy mrów ka otrzy ma ła ten list, jej cie ka wość jeszcze się wzmo -
gła.

OZIO RÓG DĘ BOSZ SIE DZIAŁ NA KRZE ŚLE USTA WIO NYM PRZY OKNIE

i wzdy chał. Był bar dzo zmę czo ny i wła śnie miał się go dzin kę prze -
spać, gdy za pu ka no do drzwi.

– Kto tam? – za py tał.
– Ja – od po wie dział głos. – Świerszcz.
Drzwi się otwo rzy ły, ale nic wi docz ne go nie we szło do środ ka.
– Gdzie pan jest? – za py tał ko zio róg.
– Je stem tyl ko gło sem świersz cza – od rzekł głos. – Resz ta przyj -

dzie za chwi lę.
Ko zio róg głę bo ko wes tchnął. „Ro bo ta” – po my ślał.



Wkrótce do środ ka prze nik nął za pach świersz cza, a wiatr przy -
wiał na dy wa nik je go czuł ki, szczę kę i kor pus.

Po chwili w po ko ju zro bi ło się nie spo koj nie. To my śli świersz -
cza, jed na po dru giej, wla ty wa ły do środ ka.

– Wy buch ną łem – oświadczył głos.
– No tak – po wie dział ko zio róg.
– Mo że mnie pan po skła dać?
– Oczywiście.
„Za wsze jestem potrzebny, gdy ktoś wy buch nie” – po my ślał ko -

zio róg.
Po ja kimś cza sie świerszcz był już w ca ło ści. Zmarsz czył brwi,

pod cią gnął ko la na pod bro dę i przez moment ło po tał po ła mi swo -
je go płasz cza. Wszyst ko dzia ła ło jak na le ży.

Po dzię ko wał ko zio ro go wi. Jed nak wy cho dził za sę pio ny, bo ko -
zio róg ci cha czem zo sta wił so bie je go we so łe my śli. „Przy da dzą mi
się dzi siaj” – po my ślał.

Gdy świerszcz znik nął z po la wi dze nia, ko zio róg wlazł na stół
i z owy mi my śla mi w gło wie wy ko nał krót ki ta niec oraz wy krzyk -
nął: „Oho!”, cze go jesz cze ni gdy nie wykrzykiwał i co, o ile wie -
dział, przez ni ko go in ne go ni gdy nie by ło wykrzykiwa ne.

Na stęp nie po szedł się prze spać go dzin kę na swo im krze śle usta -
wio nym przy oknie.

EŻ BAR DZO CHCIAŁ ZA WI SNĄĆ W PO WIE TRZU. JAK SŁOŃ CE.

Ty le że nie tak wy so ko. Na tym mu nie za le ża ło. Nie mu siał wi-
sieć wy żej niż czu bek bu ka. Ale zde cy do wa nie po nad le śną po la -
ną. Wi sieć bez ru chu i pa trzeć w dół – te go chciał.

Mrów ka po wie dzia ła kie dyś je żo wi, że je śli od po wied nio dłu go
się nad czymś za sta na wia i jest się cier pli wym, to wszyst ko moż -
na.

Więc jeż dłu go się za sta na wiał, ze brał ca łą swo ją cier pli wość
i cze kał.

Pew ne go dnia już mógł.
By ło póź ne la to. Li ście tra ci ły ko lor i w ca łym le sie uno sił się

słod ki za pach ży wi cy i so sno wych igieł. Osa prze le cia ła ner wo wo
przez krzak ró ży, a kret ude rzył w spód zie mi. Wie wiór ka wła śnie
szła do mrów ki, by ra zem z nią wybrać się w po dróż al bo zo stać
w do mu. Na gle zo ba czy ła wiszącego je ża.

– Je żu! – krzyk nę ła za sko czo na.
– Cześć, wie wiór ko – zawołał jeż.
– Co ty tam ro bisz?
– Wi szę.
– Wi sisz? Ale to nie moż li we!
– Nie moż li we – po wie dział jeż. – A jednak wi szę.
– Wi sisz na ja kimś sznur ku? – za py ta ła wie wiór ka.
– Nie. Na ni czym.
– Sie dzisz na czymś nie wi docz nym?
– Nie. Wi szę. – Chwi lę mil czał, a po tem rzekł: – Ale dłu go się

nad tym za sta na wia łem.
W od da li  kra ka ła wro na, a dzi ka gęś le cia ła wy so ko po mię dzy

dwie ma chmu ra mi. Po za tym w le sie pa no wa ła ci sza.




