
Bajki relaksacyjne na dobranoc  

„Łąka” 

Słońce zachodziło nad łąką. Ciepłe promienie słoneczne leciutko dotykały brzegów zielonych 

i złotych liści. Czasem udawało się im uchylić ich brzegi, które szeleściły cichutko. Jesień 

otulała świat. W powietrzu czuć było spokój i jakąś dziwną senność. Przychodził wieczór i aż 

chciało się spać. Zachód słońca jak zwykle przypominał roślinom, ptakom i motylom, że 

kończy się dzień. Już czas chować się do ciepłej norki i przykryć kołderką, usiąść w 

mięciutkim gniazdku. 

Na cieniutkim jak aksamit płatku pachnącej róży usiadł motylek. Zaraz złoży skrzydełka i 

zamknie oczy. Patrzył teraz na nie – zmęczony. Koła i półkola falowały wśród różnych barw. 

Jedne zachodziły na drugie, potem zmieniały się w spirale – szersze od góry i zwężające się 

ku dołowi. Kolorowe wstęgi na lekko falujących skrzydłach za chwilę znowu tworzyły koła i 

półkola. Kręciły się i obracały czerwień i turkus albo pomarańcz i błękit. Ciężkie powieki 

motyla opadały. Skrzydła zamykały się. Czułki pochylały się jak dzwoneczki. 

Duże koło, małe koło, i w lewo, i w prawo, i w bok. Mały ptaszek wracał do gniazdka. 

Jeszcze jedno koło w dół i w górę. Zaraz ukołysze się do snu. Złoży dzióbek, wtuli go w 

mięciutkie piórka, zamknie oczka. Złote i czerwone promienie słońca gładziły zmęczone 

skrzydełka, które układały się do snu. Szaro-białe, blado-żółte piórka falowały. 

Trawy kołysały do snu zmęczone owady. Pora spać, pora spać. Ciepła ziemia, miły piasek, 

łodyżki roślin jak brzegi łóżka. Wiatr pochyla liście. Szaro-bure, błękitno-zielone rośliny 

uginały głowy. 

Mrówki dreptały na palcach. Czas spać. Koniec pracy. Ciężkie pakunki stanęły w mrowisku. 

Trzeba odpocząć. 

Ruch stawał się coraz wolniejszy i wolniejszy. Zachodzi słońce, leniwe promienie opadają na 

ziemię. Czerwień i złoto zachodu chowają się między trawy i kwiaty. Rozpływają się w 

zieleni i granacie. Miękko i ciepło coś kołysze się do snu. Szumi, szeleści, zaraz noc. 

Zamykają się oczy pod ciężkimi powiekami. Ciepło, cicho, miło, miękko. Czas spać, już czas. 

 



„Nazywam się Cień” 

Myślałem, że nazywam się Cień. Kiedyś słyszałem, jak niania Ignasia mówiła: W tym pokoju 

mieszka Cień, schował się tu Cień. Uznałem, że mówiła o mnie. Nie znam swoich rodziców 

ani krewnych. Chowałem się odkąd pamiętam. Lubiłem słuchać odgłosów zza ściany. 

Najbardziej jednak czekałem na wieczór. Wtedy Ignaś kładzie się do łóżka, a mama mu czyta 

bajki. Potem zapada mrok i mogę wyjść. Kim jestem? Jak wyglądam? Mam sporo nóg i gruby 

tułów, na głowie czułki. Przy świetle księżyca trochę błyszczę, a nawet świecę. Lubię noc. 

Wtedy nikomu nie przeszkadzam i jestem bezpieczny. Jedni mają noc, inni dzień. Ja jestem 

zwykłym, nocnym owadem o błyszczącym brzuszku. 

Opowiem wam, jak kiedyś pomogłem mrówce wrócić do swego mrowiska i to zmieniło moje 

życie bardziej niż jej. Nie przyjmowałem gości, nikogo nie zapraszałem, a tu nagle ktoś stuka 

i puka. Noc jest moja, Ignaś śpi. Kto hałasuje? Nagle słyszę: „Wpuść mnie”. Myślę, mam 

mały domek, zwykła szpara w ścianie, bez wygód, tylko łazienka, kuchnia, salon i gabinet. 

Gdzie tu gość? Wystawiłem głowę, choć niechętnie. Widzę: mrówka, jedna mała mrówka. 

Zaraz przyjdą następne – pomyślałem. Ta jednak pukała dalej. 

– Nie mam cukru ani owoców – krzyknąłem. 

– Wpuść mnie, nazywam się mrówka Mela. Zgubiłam się. Boję się. Nie umiem stąd wyjść. 

– Prosto, w lewo i na drzewo – wypaliłem. 

– Otwórz, dobrodzieju – brnęła dalej mrówka. 

– Nazywam się Cień. Nie zapraszałem cię i nie umiem pomóc. Przeczekaj noc. W dzień 

znajdziesz wyjście. 

Na to mrówka, że boi się ciemności, że jest przerażona, że zgubiła rodzinę, przyjaciół i tak 

dalej. Czas płynął, a ona nie odchodziła. W końcu otworzyłem drzwi. Ja Cień, odludek i 

samotnik w jednym. Wpuściłem do domu mrówkę Melę. Musiałem poczęstować ją sokiem i 

ciastkiem. Siedziała wystraszona. Tłumaczyła, że jest pierwszy raz poza mrowiskiem i taki 

pech. Nie wiedziałem, kto to jest Pech, ale to chyba jej najlepszy kolega. Posłałem Meli w 

salonie, bo gabinet wydawał się jej za ciasny. Rano miała sobie pójść. Przed snem poprosiła 

jeszcze o balsam, pled i termofor. 

– Może kwas mrówkowy? – zażartowałem. 



Obraziła się i zasnęła. Przyznaję, nie chrapała i nie mówiła przez sen. Ja zaś próbowałem 

cieszyć się nocą. Tupałem przy swojej szparze w ścianie, w lewo i w prawo, w przód i w tył. 

Noc mijała i nadchodził dzień. Postanowiłem odpocząć, rozprostować czułki, wygrzać pod 

kołderką nóżki. Położyłem się. 

– Już dzień, pora wstać. Jakie piękne słoneczko – powiedziała radośnie mrówka, a potem się 

rozpłakała . – Ja chcę do domu, do mrowiska, do mamy, taty, cioci Stasi, wujka Janka, stryjka 

Czesia, babci Zdzisi, dziadka Miecia… 

Nie mogłem tego słuchać. 

– Pomogę jej wrócić – pomyślałem – bo inaczej cała ta rodzinka mnie odwiedzi. Trudno. 

Potem odpocznę. 

Spakowałem kanapki, ciasteczka, picie, rodzynki, kapcie, termofor (nie wiem po co) i 

postanowiłem wyruszyć. Włożyłem jeszcze ciemne okulary i czapkę z daszkiem. 

Szliśmy długo. Gubiliśmy drogę. Wracaliśmy. Wyruszaliśmy od nowa. Nad przepaścią 

dywanu ze strachu przypominałem całe swoje życie. Wreszcie dotarliśmy do parapetu. 

Wycieńczeni i głodni usiedliśmy. Nagle coś uderzyło o szybę. Oczy, głowa, czułki, nóżki i 

coś z tyłu, co ruszało się na wietrze. 

– Popatrz Cieniu, to Ćma – wypaliła mrówka. – Wygląda tak jak ty. Ty nie jesteś żaden Cień, 

ale Ćma. Też możesz latać, tylko o tym nie wiesz. Z tyłu masz skrzydełka.- Mówiąc to 

podniosła do góry mój ciepły polarek – Masz skrzydła! 

Stałem jak wryty. O czym ona mówi? Ja jestem Ćmą i mam skrzydła. Nigdy ich nie 

widziałem. Dopiero teraz w szybie mogłem się sobie przyjrzeć. Coś podobnego! Głośne bach, 

bach wyrwało mnie z osłupienia. 

– Mrówka za oknem – krzyknąłem. 

Mrówek było coraz więcej. Uderzały o szybę i machały w stronę mrówki Meli. Zrozumiałem, 

że to koniec wyprawy. Mogę wracać do swojej szpary. Odwróciłem się, by wracać, a tu 

słyszę. 

– Panie Ćma, panie Ćma, dziękujemy stokrotnie. Uratował pan naszą Melę. Jesteśmy bardzo 

wdzięczni, od tego czasu nasze mrowisko jest pańskim mrowiskiem. Zapraszamy. 



– Widzisz – dodała Mela – ja wracam do domu, a ty zobaczyłeś, kim jesteś. Nie jesteś 

Cieniem, ale Ćmą. Leć do domu. 

Z niedowierzaniem zdjąłem polarek i poruszyłem skrzydłami. Podfrunąłem kawałek i lądując 

nieco obdarłem stopę oraz brzuszek. Trzeba próbować częściej. Podałem rękę mrówce i 

pomachałem na pożegnanie. Umówiliśmy się na spotkanie. Zleciałem w dół. Bardzo szybko 

wróciłem do domu. 

Teraz planuję kolejną wyprawę. Od tamtej pory już wiele razy odwiedziłem mrowisko. Mam 

znajomych i zaprzyjaźniłem się z mrówką Melą. Gdy ma się skrzydła, można daleko dolecieć. 

Odnalazłem siebie. Przestałem być własnym cieniem. Pomagając innym, zmieniamy siebie na 

lepsze. 

Wiwia Piaskowa Królewna 

Koronkowy cień rozłożystej wierzby, padał prosto do nóżek małej Piaskowej Królewny. 

Siedziała ona sobie na tronie z bursztynu i wygrzewała bose stópki w słoneczku. 

– Jaki piękny dzień – powiedziała – Ciekawa jestem, ile dzieci nas dzisiaj odwiedzi? 

– Nie ciekawe!- burknęła pracowita jak zwykle Mrówka Marta. Zbierała pogubione okruszki, 

różowoblade, wyżute gumy do żucia i zlepione kropelkami opadłymi z lodów 

czekoladowych, ziarnka piasku. 

– Znowu będzie dużo bałaganu! 

– Kochana Marto… – przecież wiesz, że gdyby nie Dzieci, nasze królestwo przestałoby 

istnieć. 

– Przestałoby, nie przestałoby… – ale One mogłyby być grzeczniejsze i nie śmiecić. Czy, 

mamy nie uczą ich dobrego zachowania?… 

– Ależ uczą! Przecież wiesz, jak trudno jest zawsze postępować MĄDRZE I DOBRZE!? To 

tylko dzieci… 

– Dzieci, nie dzieci porządek musi być! 

Na te słowa, Piaskowa Królewna uśmiechnęła się tylko czule i powróciła do rozkoszowała się 

ciepłem porannego słoneczka. 

– Tak w gruncie rzeczy… – pomyślała po chwili 

– Mrówka Marta ma rację! Coś trzeba wymyślić, by pomóc jej, utrzymać naszą piaskownicę 

w czystości. Tu przydałby się jakiś CZAR! Ale jaki?… 



Nagle coś świsnęło, ćwierknęło i ciepły podmuch powietrza zrzucił koronę z główki 

Królewny Wiwi. A złocistopiaskowe włosy, na parę chwil, zasłoniły jej cały świat . 

– Ojej! Co to? 

– Raczej, kto to… ćwir, ćwir? – zaszczebiotał wróbelek. 

– Ach, to ty łobuziaku!… – powitała go czule Królewna. 

– Dzień dobry Dobra i Mądra Królewno Wiwio! Mam mały problem… 

– Tak? – spytała zaciekawiona Dobra, Mądra i Rozczochrana Piaskowa Królewna. 

– Mam alergię na kocie futro i bardzo, bardzo swędzi mnie skóra. 

– Alergia na kocie futro…? – przerwała wróbelkowi Królewna – Aha to, dlatego wróble 

uciekają przed kotami – zażartowała. 

– Tak ha, ha, ha – śmiał się wróbelek, po czym rzekł: 

– Czy mogę po zażywać leczniczych, piaskowych kąpieli, w Twoim królestwie? 

– Ależ, proszę bardzo!- rzekła Wiwia – niech Ci pójdzie na zdrowie! 

To powiedziawszy poprawiła niesforne kosmyki, założyła koronę i rozsiadła się wygodnie na 

tronie. 

– Zaraz, zaraz, o czym to ja myślałam?… – powróciła do dumania Królewna poprawiając 

koronę i wystawiając nóżki do słoneczka. 

– CZAAR… Potrzebny jest czar… 

Mrówka Marta bała się trochę wróbelka, dlatego też zaszyła się w dziurce pomiędzy deskami 

okalającymi piaskownicę. 

– Wróbel, dzieci, psy, koty… wszyscy tylko biorą i nic nie dają! Każdy ma przyjemność z 

przebywania tutaj, a ja mam pracę. Dlaczego nikt nie dba, o nasze królestwo! 

Królewna Wiwia tymczasem, poczęła spacerować wokół tronu, bardzo mocno marszcząc 

brwi i drapiąc się od czasu do czasu w koronę – myślała! 

– Hymm… Czar… Magia… 

– Wiem!!! – wykrzyknęła nagle uradowana. 

– Marto potrzebuję zapachu róż i… 

– Marto, gdzie jesteś? Chodź proszę prędko nam pomysł, jak ułatwić Ci życie… 

– O! Czy to możliwe? – dziwiła się Marta wychodząc z dziurki, gdyż wróbel właśnie odleciał 

podziękowawszy pięknym ukłonem. 

– Potrzebny mi będzie zapach płatków róż, czy możesz się o niego postarać? 

– Mądra i Dobra Królewno Wiwio! – rzekła poważnie zaniepokojona Marta- Czy sądzisz, że 

przyjemna woń podczas sprzątania, jest rozwiązaniem moich problemów? 

– I tak i nie!- tajemniczo odparła Królewna. 



– Jak to? – dziwiła się Mrówka. 

– Ta woń będzie posłańcem, a nie tylko pieszczotą dla nosa. Dostarczy wiadomość 

dziecięcym uszom. 

– No, to teraz już niczego nie rozumiem… Lepiej poproszę Ślimaka Karusia o pomoc, on 

dobrze zna podwórko i wie gdzie rosną róże. 

W południe przed tronem Piaskowej Królewny stały cztery, malutkie paczuszki z jedwabiście 

delikatnych różanych płatków. 

Królewna stała przed nimi i machając czarodziejską różczką wymawiała zaklęcie: 

– Trzasku prasku – ziarnko piasku! 

Słonka promyki 

Dziecięce okrzyki! 

Radość tworzenia 

Siła burzenia, 

Babki z piasku – trzasku prasku! 

Przy ostatnich słowach stuknęła różczką po trzy razy w każdy z pakunków. Paczuszki 

rozwinęły się, a zaczarowany różany zapach począł wydostawać się cienką stróżką i krążyć 

wokół Piaskowej Królewny. Królewna wzniosła wysoko różczkę, a zapach skierował ku niej, 

ocierał się o nią i rozchodził się po całej piaskownicy. W tym samym czasie Wiwia 

wymawiała kolejne słowa. 

– Zabawa i przyjemność tak, ale w czystej piaskownicy. 

Muszę po sobie posprzątać. 

Nie będę rzucać papierków do piaskownicy. 

Nie będę zostawiać pudełek po napojach w piaskownicy. 

Lubię czystą piaskownicę itd. itd. 

Gdy zapach pokrył swą zaklętą wonią całą piaskownicę, Królewna rzekła do Mrówki: 

– Zapach połechce czule dziecięce noski i niepostrzeżenie zaniesie słowa do ich uszu. A 

dzieci będą myślały, że to jakiś dobry duszek podpowiada im jak powinny myśleć i 

postępować. Szybko zorientują się, że to właściwe myśli i spodoba im się takie postępowanie, 

i ZACZNĄ DBAĆ O NASZE KRÓLESTWO! Czy to nie wspaniałe!? 

– Cudowne!- przytaknęła Mrówka Marta – Nareszcie trochę odpocznę i będzie tu już zawsze 

ładnie. 

Zadowolone z siebie Królewna i Mrówka, resztę dnia poświęciły na rozkoszowaniu się 

ciepłym słoneczkiem. 

A gdy w Królestwie pojawiły się dzieci nie mogły nadziwić się, skąd wziął się tu tak miły 



zapach. I wydawało im się, że jest tu wyjątkowo czysto i ładnie. Czyżby działały tu jakieś 

czary?… 

„Kotek” 

Dawno, dawno temu żyła księżniczka Joanna. Jej ojciec był dobrym człowiekiem i 

sprawiedliwym władcą. Niestety, wkrótce po urodzeniu córeczki jego żona zmarła. Książę był 

bardzo załamany stratą ukochanej osoby. Dotąd żona wspierała go, a teraz nagle został sam. 

Ale sprawy księstwa musiały biec dalej, nie mógł więc pozwolić sobie na słabość. Pracował 

wytrwale, poświęcając córeczce każdą wolną chwilę, choć nie miał ich zbyt wiele. 

Dziewczynka wychowywała się wśród piastunek. Książę widywał ją wieczorami, gdy po 

wypełnieniu swoich obowiązków mógł wreszcie odpocząć. Zdarzało się, że nie było go 

tygodniami, gdy wyjeżdżał w ważnych sprawach. 

Po kilku latach takiego życia książę ponownie się ożenił. Ale długa samotność i ciężka praca 

wyczerpały jego siły. Pracował jak dotychczas, lecz władza zaczęła mu się wymykać z rąk. 

Nowa księżna zaprowadziła na dworze surowe porządki. Nie upłynęło wiele czasu, a ona 

decydowała o wszystkim, spychając księcia do roli podrzędnego pomocnika. 

Joasia dorastała. Książę, odsunięty od rządzenia, miał teraz dla niej więcej czasu. Często 

siadywali oboje przy kominku, a ojciec opowiadał księżniczce baśnie. Lubili też spacery 

wśród łagodnych wzgórz otaczających zamek. Podpatrywali życie zwierząt i roślin, 

zachwycali się szemraniem wody w strumyku, zachodami słońca, kolorami nieba. Spytała 

kiedyś o księżną. Ojciec posmutniał: 

– Widzisz, córeczko, księżna pani ma dużo obowiązków związanych z rządzeniem. Kiedyś 

było inaczej… 

Popłynęła opowieść o ukochanej żonie, mamie Joasi. Kończąc, książę rzekł: 

– Stare wierzenia mówią, że ci, których kochaliśmy i którzy odeszli, żyją gdzieś w innym 

świecie i kiedyś będziemy mogli ich spotkać. Wtedy poznasz swoją mamę i znowu wszyscy 

będziemy razem. 

– Dobrze, tatusiu. – Dziewczynka przytuliła się do niego, a ojciec głaskał ją po włosach. 

Idylla nie trwała długo. Zła księżna zauważyła pogłębiającą się więź między małą księżniczką 

a ojcem i postanowiła położyć temu kres. Pewnego dnia zdecydowała, że zabierze Joannę na 

łowy. O świcie wzięła dziewczynkę na konia i ruszyła w drogę. Po długiej jeździe zatrzymały 

się w ciemnym lesie. 



– A teraz schodź z konia, tylko szybko! – zakomenderowała księżna. 

Kiedy Joasia znalazła się na ziemi, macocha zaśmiała się szyderczo: 

– Czy myślisz, że będę tolerowała na dworze i ciebie, i tego niedorajdę twojego ojca? Jeśli 

chcesz, żebym go zostawiła w spokoju, musisz odejść. Gdybym kiedyś zobaczyła cię blisko 

zamku, zabiję was oboje. A teraz precz! 

Świsnął bat, dziewczynka poczuła na policzku piekący ból. Zamknęła oczy, zacisnęła 

kurczowo piąstki. Usłyszała jeszcze stukot kopyt i zapadła cisza. 

Przez cały dzień Joasia błąkała się po lesie. Była oszołomiona i przerażona, Gdy zaczął 

zapadać mrok, zmęczona usiadła pod drzewem. Wtem przed jej oczami pojawił się 

błyszczący punkcik. 

– Świetlik! Jak się masz, malutki? Co tu robisz sam w lesie? 

Jasna iskierka odleciała kilka metrów dalej, zawisając w powietrzu. Joasia wstała, podeszła 

bliżej do świetlika. Zatoczył wokół niej koło, a następnie powoli popłynął w powietrzu, cały 

czas na wysokości oczu księżniczki. Odruchowo ruszyła za nim. Po pewnym czasie wyszła 

spomiędzy drzew. Na niebie widniała jeszcze poświata odchodzącego dnia. W jej 

szarzejącym blasku dziewczynka dostrzegła chatę. 

– Dziękuję ci, płomyczku! – zawołała i ruszyła w stronę chaty. 

Mieszkało tam dwoje starszych ludzi, którzy przygarnęli Joannę. Zaopiekowali się nią 

troskliwie. Była im za to wdzięczna i tak jak mogła, pomagała im w gospodarstwie. Nauczyła 

się uprawiać ogródek, wychodziła paść stadko gęsi, znosiła chrust z lasu, pomagała w kuchni. 

Dobrze im się żyło razem. Starsi państwo próbowali dowiedzieć się czegoś o dziewczynce. 

Ale ona milczała. Bała się macochy. Nie mogę nic o sobie powiedzieć. Macocha z pewnością 

zemściłaby się na tatusiu – myślała. 

Mijał czas. Joanna była już dużą panną. Aż kiedyś staruszkowie umarli, jedno zaraz po 

drugim. Do ich domu wprowadzili się krewni i dziewczyna musiała iść w świat. Po kilku 

dniach tułaczki znalazła pracę w młynie. Ale odtąd było jej bardzo trudno. Młynarz był 

człowiekiem bezwzględnym i chciwym. Joanna pracowała ciężko, nie miała wcale czasu dla 

siebie. I tylko z rzadka, gdy młynarz wyjeżdżał na targ z workami mąki i kaszy, siadywała na 

ziemi, wpatrując się w wodę wypływającą spod młyńskiego koła. Wspominała wtedy tatę, 

przypominała sobie baśnie, ich długie spacery i rozmowy. W tych chwilach wytchnienia 

wsłuchiwała się w głosy ptaków, zaprzyjaźniła się też z wiewiórką, której dawała czasem 

skórki chleba, uzbierane z posiłków. 

Pewnego dnia zauważyła płynącą z nurtem rzeczki kłodę drewna, która powoli zbliżała się do 

młyna. Siedział na niej kotek. Joanna w lot pojęła sytuację. Rzuciła się w toń i w chwili, gdy 



kłoda dopływała do młyńskiego koła, chwyciła kotka i przycisnęła mocno do piersi. Z trudem 

wydostała się z głębokiej wody. Ociekając wodą, wyszła na brzeg, tuląc przestraszone 

zwierzątko. W tej samej chwili usłyszała turkot wozu. Młynarz wraca! Nie może mnie tak 

zobaczyć. 

Pobiegła do swojej małej izdebki, położyła kotka na podłodze, pogłaskała go i powiedziała: 

– Poczekasz na mnie tutaj? Muszę teraz iść, ale wieczorem przyjdę do ciebie. Przyniosę ci coś 

do jedzenia. 

Zbiegła szybko po schodach i w chwili, gdy młynarz wysiadał z wozu, wyszła przed młyn. 

– A co ty taka przemoczona? – spytał ze złością. Poczuła jego przenikliwe spojrzenie. 

– Belka wpływała pod koło. Weszłam do wody, żeby ją wyciągnąć. 

– Hm – mruknął. – No dobra, weźmiesz się do roboty, to wyschniesz. Trzeba pozdejmować 

rzeczy z wozu. 

Pobiegła. 

Przez następne kilka dni Joanna troskliwie opiekowała się kotkiem. Przynosiła mu jedzenie, 

odejmując sobie od ust. Tuliła go, szepcząc: 

– Ach, jak ciężko samemu. Nie wiem, skąd przybyłeś, ale cieszę się, że jesteś. 

Kotek mruczał melodyjnie, a z wyrazu jego ślepków wyczuwała, że chce jej przekazać jakąś 

wiadomość. 

Pewnego wieczora, zajęta rozmową z kotkiem, nie zauważyła, kiedy 

w drzwiach stanął młynarz. Rozejrzał się po izdebce i wrzasnął: 

– A co to znowu za znajduch? 

– To… kotek – wyszeptała zalękniona. 

– Nie dość, że utrzymuję jednego próżniaka, to jeszcze sprowadzasz mi tu jakieś paskudztwo? 

Dawaj go natychmiast! Takie znajdy się topi. 

Wyciągnął ku niej swoje łapska. 

– Nie! – krzyknęła rozpaczliwie. – Nie pozwolę go skrzywdzić! 

Trzymała kotka mocno w objęciach, a z jej oczu spłynęły na futerko zwierzątka gorące łzy. 

Nagle zobaczyła jasny błysk! Zamiast kotka obejmowała młodzieńca. Patrzył na nią tkliwie. 

Oczy jego błyszczały od łez. 

Wkrótce, śmiejąc się i płacząc, opowiadali wzajemnie swoje dzieje. Karol był księciem z 

sąsiedniego kraju, zamienionym przez podstępną wiedźmę w zwierzątko. Poznawszy historię 

Joanny, zapłonął gniewem. 

– Joanno! Jeśli mi pozwolisz, zrobię z tym porządek. A teraz proszę cię, abyś pojechała ze 

mną do mojego zamku. Pragnę cię przedstawić rodzicom. Czy zechcesz zostać moją żoną? 



Przyklęknął na jedno kolano i wzniósł twarz, patrząc w jej oczy. 

– Tak – odparła cicho księżniczka, rumieniąc się. 

Para narzeczonych wraz z książęcym orszakiem przybyła na zamek Joanny. Zła macocha 

okazała się wiedźmą, która zaczarowała księcia Karola. Przepełniony szczęściem z powodu 

odnalezienia się córki, książę odzyskał dawne siły. Macocha została zesłana do pracy we 

młynie. Odtąd razem z okrutnym młynarzem mieli służyć księstwu do końca swoich dni. 

Wkrótce odbył się ślub Joanny i Karola. A niedługo potem oba księstwa połączyły się ze 

sobą. 

 

„Bajka o zajączkach” 

W pewnej norze, w pewnym lesie, 

wieść radosną wiatr nam niesie, 

że na świat zielonej łączki 

przyszły małe trzy zajączki. 

Szczęście w norkę zawitało, 

trzy zajączki – to nie mało. 

Mama ze wzruszenia płacze, 

tata w górę ciągle skacze. 

Karmią, tulą, głaszczą dzieci, 

miesiąc za miesiącem leci. 

Aż tu wiosna ciepła przyszła 

i rodzina z norki wyszła. 

Trzy zajączki skaczą w trawie, 

dzień spędzają na zabawie. 

A rodzice ich pilnują, 

łączkę wkoło obserwują. 

Uczą słuchać dźwięków wokół, 

patrzą jak wygląda sokół, 

gdzie przed lisem schować głowę, 

jak rozpoznać wilczą mowę. 

Mówią, że w wieczornej porze, 

każdy zając siedzi w norze. 



Kiedy dzień się w noc zamienia, 

wokół same zagrożenia. 

I słuchają też zajączki, 

by się nie oddalać z łączki. 

Prawdę mówiąc słucha dwóch, 

bo gdzieś z boku widać ruch. 

Trawa buja się na boki, 

widać nad nią czyjeś skoki. 

Długie uszy, ogon mały, 

trzeci zając skacze cały. 

W łapki łapie już motylka, 

nie jednego, jest ich kilka. 

Za motylkiem podążając 

z łączki schodzi mały zając. 

Kic za kicem, drobnym śladem 

w las podąża za owadem. 

Najpierw biegnie trochę w lewo, 

mija jedno, drugie drzewo. 

Później obrót tuż za krzaczkiem, 

trochę w tył, tak zwanym raczkiem. 

Dalej duży sus przez rzeczkę, 

prosto, w prawo też troszeczkę. 

A za rzeczką większa rzeka. 

A motylek wciąż ucieka. 

A zajączek z głową w górze, 

znów zagłębia się w naturze. 

Mija trawy, mech, kamienie, 

drzewa, grzyby i korzenie. 

Aż tu nagle się potyka, 

patrzy w górę – motyl znika. 

Zając się na łapki dźwiga, 

chwilę wokół jeszcze śmiga. 

W końcu siada wręcz strapiony, 

motyl został zagubiony. 



Wokół zając wzrokiem wodzi, 

słońce prawie już zachodzi. 

Coraz ciemniej jest nad lasem, 

trzeba wracać więc tymczasem. 

Więc zajączek raźno wstaje, 

już chce skoczyć, lecz przystaje 

i rozgląda się na boki, 

wszędzie wkoło las wysoki, 

wszystkie drzewa takie same, 

niby znane a nieznane. 

Łapką drapie się po głowie, 

bo przypomnieć pragnie sobie, 

z której drogi się tu dostał, 

a nie lada to błahostka. 

Własnym ciężko wrócić śladem, 

bo się patrzył za owadem, 

z głową w górze, nie pod nogi 

skakał, więc nie widział drogi. 

A tu coraz ciemniej w lesie, 

wiatr już zimno nocy niesie, 

kwiaty płatki zamykają 

i do snu się układają. 

Z dala huczą głośno sowy 

i zbierają się na łowy. 

Zajączkowi zrzedła mina, 

że już noc się rozpoczyna. 

Z lęku trzęsą mu się nogi, 

myśli szybko co tu zrobić. 

Trzeba znaleźć gdzieś schronienie, 

może schować się w kamienie? 

Albo się na drzewo wdrapać, 

by wilk nie mógł w łapy złapać? 

Lub też się zagrzebać w liście, 

gdzieś głęboko oczywiście? 



Może wsunąć się za krzaki? – 

Pomysł jest nie byle jaki, 

bo przy krzakach rośnie drzewo, 

dalej drugie, trochę w lewo. 

A tam w pniu jest norka mała – 

to kryjówka doskonała. 

Więc zajączek się tam wdziera 

i w bezruchu wnet zamiera. 

By coś ujrzeć szansa marna, 

wszędzie wokół przestrzeń czarna. 

Lecz gdzie nie gdzie z ciemnej mary 

świecą oczu po dwie pary. 

Czasem coś przebiegnie z boku, 

patyk trzaśnie, piśnie sokół. 

Albo huknie z nagła sowa. 

Zając w pień się głębiej chowa. 

Strach go wręcz paraliżuje, 

siedzi cicho, wyczekuje. 

Gdzieś z oddali słychać wycie 

a dźwięk świadczy wręcz niezbicie, 

że to wilk poluje w lesie 

a las echo wycia niesie. 

Nie ma mowy by się zdrzemnąć, 

zmrużyć oko – nadaremno. 

Wycie coraz bliżej słychać, 

zając przestał już oddychać. 

Zerka w ciemność, choć się boi, 

tuż przy krzakach wilk już stoi. 

Wącha ziemię, wokół krąży, 

krzak obchodzi, w liściach drąży. 

Nagle gdzieś niezwykle blisko, 

nad głowami całkiem nisko 

nietoperzy chmara cała 

tuż nad wilkiem przeleciała 



płosząc przy tym złego zwierza. 

Zając w szczęście nie dowierza. 

Strach uraczył go za hojnie, 

noc przebiega już spokojnie. 

Świt nadchodzi upragniony, 

a nasz zając przemęczony 

całonocnym tym czuwaniem, 

na nieszczęścia uważaniem, 

na siedzeniu tak bez ruchu, 

wytężaniem wzroku, słuchu. 

Gdy emocje opadają, 

oczy mu się zamykają 

i już prawie w sen odpływa, 

gdy znajomy głos go wzywa. 

Chwilę nasz zajączek słucha, 

stawia w górę oba ucha, 

myśli, że mu głos jest znany 

i to chyba jest głos mamy. 

Więc radośnie się podrywa, 

susem krzaków kiść przebywa 

i rozgląda się po lesie, 

skąd się głos znajomy niesie. 

Aż tu z przodu za drzewami, 

dwa zajączki z rodzicami. 

Cała go rodzina szuka, 

las przeczesać – to jest sztuka! 

Kiedy wszyscy się spotkali 

i z radością przywitali 

tata zajączkowi mówi, 

że jak jeszcze raz się zgubi 

to dostanie karę wielką 

i zabawę straci wszelką. 

To co zrobił lekkomyślnie, 

choć skończyło się pomyślnie, 



zmartwień tyle przysporzyło, 

płaczu także wiele było. 

Zając się za siebie wstydzi, 

kiedy żal rodziców widzi. 

Sam nauczkę tu wynosi, 

że gdy rodzic o coś prosi, 

gdy poucza o czymś malca, 

nie jest to wyssane z palca 

lecz poparte doświadczeniem, 

w życiu sobie też radzeniem 

i nauką pokolenia, 

która wcale się nie zmienia. 

I podpowiem Ci do ucha, 

kto rodziców swoich słucha 

w życiu lepiej sobie radzi 

i nieszczęście go nie wadzi. 

 

„Słoneczko” 

Na błękitnym niebie zajaśniało słoneczko. Nastał radosny świt. Słoneczko ruszyło w drogę. 

Wspinało się w górę coraz śmielej, mówiło: „Jestem!”, słało wokół złociste promyki. Czasem 

przelatywały koło niego chmurki, małe i większe, białe i te ciemniejsze – bywało, że je 

przesłaniały, ale zawsze na krótką chwilę. Łagodny, ciepły wietrzyk przeganiał obłoki, 

odsłaniając uśmiechniętą buzię. 

Słoneczko wzrastało. Było już wysoko na niebie. Rozglądało się dokoła z ciekawością, 

patrzyło na świat. 

– Jaki świat jest piękny! – zachwycało się. 

W swojej drodze przemierzało różne krajobrazy, widziało rozmaite istoty – zbliżały się do 

niego, prosząc, aby je ogrzało swoim ciepłem. Poznając świat, Słoneczko zauważyło, że jest 

on pełny innych słońc – tak różnych, iż zdawać by się mogło, że nie ma dwóch takich 

samych. Jedne były bliższe, inne dalsze, ale wszystkie nieustannie przemierzały niebo. I 

ciągle pojawiały się nowe. Czasami któreś z nich zanurzało się pod linię horyzontu – wtedy 



wokół tego miejsca robiło się ciemno, a najbliższe istoty odczuwały chłód. Ale po pewnym 

czasie inne słońca rozświetlały przestrzeń i słały ciepłe promyczki. 

Słoneczko nie ustawało w swojej wędrówce. Widziało coraz więcej. Coraz bardziej też 

zastanawiało się nad sobą. 

– Jakie jestem? 

I nagle odczuło powiew chłodu! Zmartwiało ze strachu. 

– Co się stało? Przecież chmury są daleko. 

Żeglowało dalej. Ale niebo nie było już takie czyste i jasne. Coraz więcej chmur przesłaniało 

błękit, a im któraś była większa i ciemniejsza, tym groźniejszym chłodem od niej wiało. 

Jedna z chmur zbliżyła się, dotknęła Słoneczka. Zmroził je chłód. 

– Co się dzieje? Boję się zimna! 

Zapłakało, a gorące łzy przebijały chmury, lecąc w niebo. 

Nagle powiał ciepły wiatr. Chmury rozstąpiły się, pierzchały, odsłaniając błękit nieba, na 

którym błyszczało inne słońce – ciepłe i jasne. 

– Nie bój się – powiedziało. – Na niebie jest dużo chmur. Ale zawsze jest ktoś, dzięki komu 

można się ogrzać. Nie smuć się i nie martw. Jeśli chcesz, będę przy tobie. 

Wtedy Słoneczko zrozumiało. Zrozumiało własny lęk. I wiedziało już, że nie jest samo ze 

swoim strachem. Wiedziało, że zawsze są inne słońca, a ciepły wiatr, który niosą, osuszy 

każdą łzę i ogrzeje każde wnętrze. 

Codziennie wschodzą nowe słońca. Codziennie każde z nich przemierza czas i przestrzeń. 

Codziennie każde słońce świeci dla kogoś. 

 

„Sen biedronki” 

Razem z jasnymi promieniami słońca przez otwarte okno wpadł powiew ciepłego i 

wilgotnego wiosennego powietrza. Wraz z nim na parapet wleciała biedronka. Bardzo jeszcze 

zaspana, zaczęła sobie przypominać sny… Na falach ciepłego powietrza leciała pod 

błękitnym niebem, a za nią rozsypywały się kropeczki. Były różnobarwne i przepięknie lśniły, 

opadając w dół. A na błyszczącym czerwonym pancerzyku biedronki pojawiały się ciągle 

nowe i nowe… 

Dziewczynka obudziła się i uniosła jasną głowę znad poduszki. Jej zaspane oczy napotkały 

czułe spojrzenie siedzącej na skraju łóżka kobiety, a rączka wybiegła na spotkanie troskliwej 



dłoni. 

– Mamusiu, miałam piękny sen. Wyobraź sobie, że byłam biedronką. Miałam błyszczącą 

czerwoną sukienkę. Leciałam i z góry widziałam dzieci – śmiejące się buzie, zadowolone i 

ufne twarzyczki przytulanych maleństw, dziewczynki i chłopców przy zabawie, nauce, 

domowych porządkach. Ale niektóre były smutne, bały się… Gdy leciałam, osypywały się ze 

mnie kropeczki i spadały w dół. Takie były śliczne, różnokolorowe. Widziałam, jak opadają 

na dzieci, starsze i młodsze, i te zupełnie maluśkie. Kropeczki miały kształt serduszek. Gdy 

jakaś kropka upadła na dziecko, rozwijała się w listek i coś na nim było napisane. Jak myślisz, 

co to mogło być? 

– Może to były pozdrowienia albo życzenia od biedroneczki. A może prezenty? Czy dobrze 

myślę, Justynko? 

– Wiesz, to mogły być prezenty. Kiedy listki się rozwijały, na twarzach dzieci pojawiał się 

uśmiech. Za każdym razem wyglądało to różnie, ale pamiętam właśnie uśmiechy. Och, 

mamuś, to było takie dobre! 

Uniosła głowę znad poduszki. Zastanawiała się chwilę. 

– Mamusiu, czy biedronki po śmierci idą do nieba? 

Kobieta pogłaskała dziewczynkę po główce. 

– Nie wiem, córeczko, ale myślę, że mają tam swoje miejsce. Przecież są Bożymi 

stworzeniami. 

– To dobrze… Oj! Zabolało mnie bardzo w środku. Czy musi tak boleć? 

Jej spojrzenie pobiegło w stronę uchylonego okna. Po łodyżce stojącego na parapecie kwiatka 

spacerowała biedronka. Dziewczynka powiedziała jeszcze cichutko: 

– Biedroneczko, leć do nieba, przynieś nam kawałek chleba. – Przymknęła oczy. 

Z zewnątrz wpadł lekki powiew nagrzanego powietrza. Biedronka zamigotała w słońcu, 

wzlatując w górę. 

Nadszedł wieczór. Powietrze było przesycone różowym blaskiem. Z zewnątrz dolatywał 

śpiew ptaków. Na twarzy śpiącej dziewczynki pojawił się uśmiech. 

– Nie potrafię znaleźć wytłumaczenia – mówił lekarz kilka dni później, przeglądając wyniki 

badań. – Wszystkie objawy cofnęły się. Ma pani zdrowe dziecko! 

Nad parapetem zatrzepotały małe skrzydełka. Biedronka pofrunęła w światło dnia. 

  


