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W bardzo wielkim lesie, w jamce ukrytej wœród korzeni wiel-
kiego dêbu, ¿y³a rodzina je¿y.

Tatuœ by³ du¿ym je¿em, pogodnym i stale uœmiechniêtym.                                                                                                                          
Po pracy nie czyta³ gazety i nie zasypia³ w fotelu, tylko zajmowa³ 
siê ró¿nymi sprawami. A spraw by³o wiele: z kranu ci¹gle kapa³a 
woda, w piwnicy by³ stale ba³agan, brakowa³o drzewa do kominka, 
synkowi odpad³ obcas od naj³adniejszego bucika...

Tatuœ stara³ siê te wszystkie rzeczy zreperowaæ, za³atwiæ,           
a przy tym nie traci³ humoru, tylko podœpiewywa³ sobie je¿ow¹ 
piosenkê:

je¿e ostre ig³y maj¹
przed nikim nie uciekaj¹
 fu, fu, fu, fu, fu
maj¹ swoje norki ma³e
do mieszkania doskona³e
 fu, fu, fu, fu, fu
ka¿dy je¿ jest chwat
kocha ca³y œwiat fu, fu.
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Mamusia by³a mi³a i mia³a œliczne br¹zowe oczka z d³ugimi  rzêsami. 
Ale najwa¿niejsze by³o to, ¿e mia³a bardzo dobre serce. 

Je¿eli ktoœ w lesie potrzebowa³ pomocy, to szybko           
przybiega³ do niej, a ona zna³a radê na wszystko. Przytulenie                                                       
na zmartwienie, liœæ babki na ranê, ok³ad na st³uczenie, a wszystko 
z uœmiechem, który pomaga³ najbardziej.

Ale najwa¿niejsz¹ osob¹ w tej rodzinie by³ ktoœ jeszcze ma³y, 
ale bardzo kochany. 

To w³aœnie je¿yk, weso³y jak Mamusia, a pracowity jak Tatuœ.

 Wiedzia³ ju¿, ¿e ¿ycie w lesie mo¿e czasem byæ niebezpieczne, 
ale niczego siê nie ba³. Tatuœ uczy³ go jak zwin¹æ siê w k³êbuszek, 
kiedy coœ zagra¿a, a Mamusia uczy³a go jak byæ grzecznym i mi³ym 
dla innych.
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Minê³a wiosna, lato, je¿yk rós³ szybciutko, jego ig³y stawa³y siê 
twarde i wytrzyma³e. 

Przysz³a pora dojrzewania jab³ek i robienia zapasów na zimê.

I wtedy sta³o siê coœ z³ego. 

Tatuœ spad³ z drabiny i z³ama³  sobie praw¹ nogê. 

Mamusia zajê³a siê leczeniem, ale wiadomo, ¿e w tym stanie Tatuœ 
nie móg³ zbieraæ jab³ek i w domu je¿y zrobi³o siê smutno. Nikt ju¿ 
nie œpiewa³, nikt siê nie krz¹ta³, Mamusia i Tatuœ byli zatroskani. 

W jamce zrobi³o siê od tego jakoœ szaro i zimno.
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Je¿yk wiedzia³ o tych k³opotach, nikt przed nim nie ukrywa³ 
niczego. Stara³ siê byæ pomocny, stara³ siê rozweselaæ rodziców, 
ale niewiele to pomaga³o. Mamusia nadal gotowa³a smaczne rzeczy 
do jedzenia, ale bez jej uœmiechu potrawy nie by³y ju¿ tak dobre.

Pewnego wieczoru je¿yk postanowi³, ¿e on pójdzie do sadu 
po jab³ka, ¿eby zgromadziæ ich trochê na najgorsze zimowe czasy. 
Kiedy ju¿ to postanowi³, zrobi³o mu siê l¿ej na serduszku i po raz 
pierwszy od wypadku Tatusia zasn¹³ z uœmiechem na pyszczku.
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Rano powiedzia³ rodzicom o swoim postanowieniu i bardzo siê 
ucieszy³, ¿e zgodzili siê tak ³atwo. 

Wiedzia³, gdzie jest sad, bo nieraz chodzi³ tam wczeœniej                                 
z tatusiem, ale nie czu³ siê tak pewnie, jak wtedy, kiedy szli  razem,                                                                                                        
a Tatuœ tak ³adnie podœpiewywa³, a¿ dziwi³y siê ptaki na drze-
wach.

Jab³uszka zerwiemy, 
mamie przyniesiemy
w czasie srogiej zimy 
domek ogrzejemy, 
zziêbniêtych przyjmiemy, 
razem jab³ek zjemy
ja i synek ma³y, duet doskona³y
fu, fu, fu, fu, fu, fu
idziemy we dwóch.
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Wszed³ do sadu przez znajom¹ dziurê w p³ocie, rozejrza³ siê 
gdzie s¹ najbardziej rumiane owoce, bo w czasie drogi  zg³odnia³, 
a zmartwiona Mamusia zapomnia³a o kanapce.

Stan¹³ pod jab³onk¹ ca³¹ okryt¹ piêknymi jab³uszkami i zafuka³: fu, 
fu, fu, bardzo proszê zrzuæ mi na kolce kilka owoców, zaniosê je 
do domu dla Mamy i Taty.

Jab³onka sama nie mog³a siê poruszyæ, ale poprosi³a wiatr,  ¿eby 
potrz¹sn¹³ jej ga³¹zkami i posypa³y siê pachn¹ce jab³uszka, rumiane, 
okr¹g³e. Powbija³y siê na koñce je¿ykowych kolców i transport 
zapasów zimowych by³ gotów.

Pok³oni³ siê je¿yk drzewu, podziêkowa³ wiatrowi i wyruszy³ do 
domu.

Ciê¿ko by³o dŸwigaæ ten ³adunek, ale je¿yk wiedzia³,  że na koñcu 
tej drogi jest uœmiech Mamusi, a dla tego uœmiechu warto by³o siê 
mêczyæ.
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Idzie sobie je¿yk, idzie, drzewa szumi¹, ptaki œpiewaj¹, czasem 
przeleci motylek. Ciê¿ko mu, ale jest zadowolony, ¿e nie zabraknie 
jedzenia dla ca³ej rodziny.

Coœ nagle poruszy³o siê w liœciach i zobaczy³ je¿yk sarenkê. 
Uk³oni³ siê grzecznie, a sarenka odpowiedzia³a mu bardzo smutno, 
¿e jest g³odna i by³aby mu wdziêczna, gdyby da³ jej  chocia¿ dwa 
jab³uszka. 

Oczywiœcie je¿yk pozwoli³ jej zabraæ z kolców dwa owoce                                                                                
i sarenka z uœmiechem podziêkowa³a mu i pobieg³a do lasu w pod-
skokach.



   Bajka o dobrym je¿yku     19 19

Idzie je¿yk dalej, pofukuje z wysi³ku, ale buzia uœmiechniêta.

 Nagle ktoœ go zawo³a³ z wysoka: je¿yku, przyjacielu, podziel 
siê ze mn¹ jab³uszkiem. To by³a wiewióreczka, bardzo mi³a,  sym-
patyczna i dobrze mu znana, wiêc oczywiœcie, kiedy zbieg³a                                                
z drzewa, mog³a dostaæ jab³uszko z je¿ykowych kolców.

Zamerda³a rud¹ kitk¹ radoœnie i szybciutko wspiê³a siê  na wysok¹ 
sosnê, sk¹d zawo³a³a do je¿yka: dziêkujê, a echo powtórzy³o kujê... 
kujê... ujê...
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Po kilku chwilach marszu znów coœ zaszeleœci³o w zaroœlach                                 
i ukaza³y siê najpierw s³uchy, a póŸniej reszta szarego zaj¹czka. Chi, 
Chi, Chi, masz jab³uszko, masz, mo¿e mi dasz? Nic nie jad³em dzisiaj, 
a¿ mi w brzuszku burczy. 

Je¿yk chêtnie spe³ni³ proœbê zaj¹czka i w ten sposób znów 
uby³o jedno jab³ko.
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Po kilku krokach je¿yk poczu³, ¿e idzie mu siê lekko i bez   
wysi³ku.

Przyspieszy³ kroku i wkrótce zobaczy³ swoj¹ rodzinn¹ jamkê. 

Na progu sta³a  ju¿ Mamusia, która patrzy³a, czy synek  nie 
nadchodzi. Zobaczy³a, ¿e idzie weso³y, zdziwi³o j¹ tylko to, ¿e                       
na grzbiecie mia³ tylko jedno, jedyne i to niezbyt ³adne jab³uszko.

 Uœciskali siê na powitanie i je¿yk powiedzia³, ¿eby Mamusia 
zdjê³a mu z kolców jab³ka i schowa³a do spi¿arni, a czêœæ da³a teraz 
do jedzenia.

Mamusia zdjê³a to jedno, jedyne nie³adne jab³uszko,   uœmiechnê³a 
siê do synka i powiedzia³a, ¿e nie bêdzie go chowaæ, tylko zjedz¹ 
je wszyscy troje na kolacjê.
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Je¿yk bardzo siê zdziwi³, ¿e by³o tam tylko jedno jab³uszko, 
ale przypomnia³ sobie, ¿e rozda³ je zwierzêtom, które go o nie 
prosi³y. 

Opowiedzia³ rodzicom jak to by³o w lesie, o g³odnej sarence, 
wiewióreczce i zaj¹czku, a oni œmiali siê radoœnie, ¿e ich synek ma 
takie dobre serduszko. 

Nawet Tatusia chora noga poczu³a siê lepiej i znów w jamce je¿y 
zrobi³o siê mi³o i ciep³o od tej radoœci. Przytulali je¿yka do siebie, 
g³askali po g³ówce i nosku.

Kiedy Mamusia po³o¿y³a jab³uszko na stole, a Tatuœ szuka³ no¿a, 
¿eby je pokroiæ na trzy czêœci, nagle... 



   Bajka o dobrym je¿yku     27 27

coœ zaszumia³o, zahucza³o, zab³ys³o i przy stole stanê³a Piêkna 
Pani. 

Ca³a srebrna i z³ota.

Je¿yk trochê siê przestraszy³, ale Mamusia objê³a go                                                           
i przytuli³a. 

Piêkna Pani odezwa³a siê mi³ym g³osem: nie bójcie siê, jestem 
Wró¿k¹ Jesieni, widzia³am dzisiaj wszystkie przygody tego   ma³ego 
je¿yka, to bardzo ³adnie podzieliæ siê z innymi tym co siê ma, nawet 
je¿eli to coœ z trudem zosta³o zdobyte. 

To bardzo dobre serduszko zostanie nagrodzone. 

Rodzina je¿y sta³a zdziwiona, dla nich to by³a zwyk³a rzecz 
oddawaæ innym rzeczy i przys³ugi.
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Tymczasem Piêkna Pani dotknê³a le¿¹cego na stole jab³uszka                           
i sta³o siê coœ dziwnego. 

Z ma³ego pomarszczonego i lekko nadgni³ego jab³uszka nagle 
zrobi³o siê œliczne, rumiane i bardzo du¿e jab³ko. 

Zapachnia³o w ca³ym domku smacznie, a¿ ma³y je¿yk obliza³ siê, 
bo prawdê mówi¹c by³ ju¿ g³odny. 

Piêkna Pani powiedzia³a do niego: ugryŸ jab³uszko, wiêc je¿yk 
podszed³ i ugryz³ doœæ du¿y kês. Zanim zd¹¿y³ go po³kn¹æ,   spojrza³ 
na jab³uszko i a¿ przetar³ oczka ze zdziwienia  - 

...jab³ko by³o ca³e, nie by³o ¿adnego œladu po jego z¹bkach.
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Wró¿ka na ten widok rozeœmia³a siê g³oœno i powiedzia³a: 

To jest w³aœnie moja nagroda, przez ca³¹ zimê bêdziecie 
mogli jeœæ to jedno jedno jab³uszko, a ono  zawsze bêdzie 
ca³e. 

Zanim rodzice i je¿yk zd¹¿yli wyjœæ ze zdumienia, nie by³o 
ju¿ Piêknej Pani, ale na stole le¿a³o piêkne, rumiane i pachn¹ce        
jab³uszko. 

Zjedli wiêc smacznie kolacjê i po³o¿yli siê do swoich             
³ó¿eczek, gdzie do rana œnili piêkny sen o dniu, który min¹³, ale nie 
bezpowrotnie. 

Zosta³o po nim jab³uszko, wspomnienie przygód i to,  ¿e warto 
mieæ dobre serduszko.
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1 stycznia
21 stycznia
22 stycznia

14 lutego
8 marca

21 marca
12-13 kwietnia

3 maja
26 maja

1 czerwca
11 czerwca
21 czerwca
23 czerwca

20 czerwca-31 sierpnia
1 wrzeœnia

23 wrzeœnia
14 paŸdziernika

1 listopada
11 listopada

6 grudnia
22 grudnia
24 grudnia

25-26 grudnia

Nowy Rok
Dzieñ Babci
Dzieñ Dziadka
Walentynki
Dzieñ Kobiet
Pierwszy Dzieñ Wiosny
Œwiêta Wielkanocne
Œwiêto Konstytucji 3 Maja
Dzieñ Matki
Dzieñ Dziecka
Bo¿e Cia³o
Pocz¹tek lata
Dzieñ Ojca
Wakacje
Rozpoczêcie roku szkolnego
Pocz¹tek jesieni
Dzieñ Nauczyciela
Œwiêto Zmar³ych
Swiêto Niepodleg³oœci
Miko³ajki
Pocz¹tek zimy
Wigilia

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia

Kalendarium
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