




Вступне слово
Я вчитель, психолог і кризовий психолог, а незаба-

ром стану ще й психотерапевтом. Я надаю допомогу 
дорослим, дітям і сім’ям із 2010 року. Протягом остан-
ніх кількох років я також пишу психотерапевтичні каз-
ки, в яких основним мотивом є пригоди Їжачка і його 
друзів. У такий спосіб я допомагаю малюкам зрозумі-
ти складний світ дорослих.

У зв’язку з подіями, за якими ми, поляки, спостері-
гаємо, починаючи із 24 лютого цього року, я вирішила 
написати і викласти у вільний доступ цю казку. Вона 
допоможе дітям зрозуміти і пом’якшити спогади, 
пов’язані з війною. Я присвячую її всім, незалежно від 
віку й національності. Дітям, які зазнали воєнної трав-
ми або відчувають різні страхи через новини у змі або 
підслухані розмови.
Я дуже прошу поширювати текст разом із передмо-
вою.

Кілька слів про казку
Казка поділена на частини, оскільки малим дітям 

важче зосереджувати на чомусь увагу. Прочитаєте ви 
її відразу цілком чи ділячи на частини, залежить тільки 
від вашого бажання і можливостей юного слухача.

Спираючись на вальдорфську педагогіку, я раджу 
повільно, регулярно, навіть щодня читати дитині, доки 
не зникнуть ознаки розладів поведінки, настрою, по-
рушення сну, нетримання сечі, тривожні малюнки, 
агресія та будь-які інші ознаки того, що дитина пере-
живає щось таке, із чим не може впоратися. Ваша ди-

тина так поводиться, бо інакше вона не може позбу-
тися складних і небажаних почуттів, яким вона мусить 
протистояти. Їй буде простіше пережити емоції Їжачка 
та його друзів, аніж свої власні. Можливо потім вона 
захоче погратися у звірят або намалювати їхні пригоди 
– не забороняйте їй – це частина процесу відновлення 
психіки. Ви також можете згадувати історії звірят у сво-
їх розмовах («Ти боїшся, як Зайчик?»). Пам’ятайте, що 
читати потрібно повільно. Важливо пережити казку, 
а не, грубо кажучи, просто відтараторити.

УВАГА. Якщо Ваша дитина не хоче слухати казку, не 
змушуйте її. Вона сама найкраще знає, чи ця розповідь 
для неї.

Пам’ятайте ще про одне. Ваша дитина покладаєть-
ся на Вас. Ви – найважливіша її опора. Ви хочете бути 
сильним чи слабким? Тому маєте перш за все подбати 
про себе. Якщо Ви відчуваєте, що не пануєте над свої-
ми емоціями, зверніться по допомогу до психолога чи 
психіатра. У цьому немає сорому. Після пережитого це 
може бути необхідністю.

Якщо Вас турбує поведінка дитини. Якщо вона змі-
нилася чи погіршилася, і Ви знаєте, що вона відрізня-
ється від норми, зверніться до психолога. Можливо 
виявиться, що дитина просто переживає розставання 
з домом, але це варто перевірити. Психолог допомо-
же їй швидше опанувати емоції, і до Вас повернеться 
Ваша «стара» усміхнена дитина.

Ми – дорослі, батьки і опкуни – зобов’язані допо-
могти найменшим впоратися з їхніми травмами та по-
ганим досвідом. Саме від нас залежить, чи увійдуть 
вони у дорослість емоційно стабільні та готові до ви-
кликів, які підготувала їм доля.

Анна Ґловоч, Познань, 10 березня 2022 р.





Не так давно і не так далеко був собі великий, 
густий зелений ліс, де пахнуло буком і сосною. 
У самісінькому його центрі на галявині, біля 
струмка поряд із великим каменем була нора, 
а в ній – Їжак. Однак це був не простий Їжак! Він 
був надзвичайно розумний. А що важливіше 
– мав дуже добре серце.

Перші промені ранкового сонця ласкаво пома-
нили Їжачка вийти з нори. Він, кумедно повору-
шивши носиком, вдихнув свіже літнє повітря. На 
траві випала роса, і здавалося, ніби природа по-
дарувала кожній стеблинці по одному малесень-
кому діаманту, а сонце наповнило кожен із них 
крихітною райдугою. Мільйон малесеньких діа-
мантів із мільйоном крихітних райдуг! Їжачок не 
міг сказати, скільки це мільйон, але здогадував-
ся, що дуже-дуже багато. Пухнастик насолоджу-
вався виглядом ранкової галявини: він добре 
знав, що коли настане день і сонце підніметься 
вище, ці малесенькі крапельки ланцюжком по-
мандрують за ним і повернуться назад із неба 
лиш наступного ранку. Їжачок мріяв, аби цей 
танець води із сонцем тривав вічно. А тимчасом 
він спостерігав, дивувався і запам’ятовував най-
менші деталі цього дива.

Він іще не встиг намилуватися, як із іншого бе-
рега струмка почулося тихеньке схлипування. 
Дитячий плач? Чим більше Їжачок дослухався, 
тим виразніше він його чув. Але ж у цій частині 
лісу не було жодного дитинчати. Може він чо-
гось не знав? Він сидів, прислухаючись, аж ви-

разно почув, як плаче двоє маленьких Зайченят, 
а Мама Зайчиха їх заспокоює.

– Уже все добре, маленькі, ще кілька стрибків 
– і ми будемо в безпеці.

Тепер крізь плач Їжачок почув, як тупотять ма-
ленькі лапки. Безліч звірячих лапок, що однако-
во тупотіли. Збентежений, він підійшов ближче.

Він побачив, що на другому боці струмка від-
бувалося щось дивне і страшне. Перед очима 
Їжачка постала Мама Зайчиха з чотирма малю-
ками – двоє плакали, а двоє мовчки вдивляли-
ся кудись у далечінь. Через деякий час до них 
приєднався Дідусь Заєць, накульгуючи на задню 
ногу. За ними поспішала лисяча родина: Мама 
Лисиця, Тато Лис и троє маленьких Лисенят, які 
сердито щось пищали собі під ніс, але зрозуміти 
їх було неможливо. Їжачок сидів уже повністю 
спантеличений, аж він почув найтихіше у цілому 
лісі тупотіння: у густій траві ще не видно було, 
хто це, проте Їжачок був упевнений, що це миш-
ки. Чимала зграйка мишок, якщо вони, звісно, 
прибули всією родиною.

Налякані тварини явно від чогось втікали. А най-
дивніше те, що вони зовсім між собою не спереча-
лися. Ніби за помахом чарівної палички вони забули 
про все, що їх досі розділяло. Лисиці не чіпали зай-
ців, зайці не дражнили лисиць, а мишкам всі допо-
магали, хоча у повсякденному житті мало хто в лісі 
їх взагалі помічав. Натомість усіх їх об’єднував страх 
у очах. Тварини побачили Їжачка і почали просити 
про допомогу. Одні словами, другі поглядом, ще 
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інші навіть не наважувалися підняти очі – було ви-
дно, що вони у великій скруті.

Вони всі мали так перейти через струмок, щоб 
не загубити ані найменшої мишки. У великій юрбі 
проблем вистачає. Для зайців відстань була над-
то велика, перескочити на інший берег струмка 
вони б не змогли. Могли би його перепливти, та 
й то тільки дорослі – Мама Зайчиха не може за-
лишити ні Дідуся Зайця, ні свою малечу. Лисиці 
легко перестрибнули би через струмок, але без 
своїх дітлахів. Всі були переконані, що мишки 
цю перешкоду не подолають, тому їх ніхто й не 
питав. А якби спитали, то були би дуже здивова-
ні, адже навіть найменші мишенята чудово пла-
вають, хоча страшенно цього не люблять – тож 
вони сиділи тихо.

Їжачкові було дуже важко думати серед усіх 
цих розмов, прохань, нарікань, гарчання, плачу 
і криків. Він і сам не вмів так далеко стрибати чи 
вправно плавати, аби комусь допомогти. Йому 
спала на думку одна тварина, котра могла би тут 
чимось зарадити. Його друг Бобер. Саме в цю 
мить він помітив, як звіддаля наближався Тато 
Заєць. Зазвичай він був дуже доглянутий, та те-
пер шерсть була скуйовджена, а в очах посели-
лася дивна порожнеча. Що було робити? Їжачок 
попросив Тата Зайця, найшвидшого бігуна у ці-
лому лісі, скочити до бобрової хатки і переказа-
ти прохання. Довгенько їм довелося почекати на 
повернення Тата Зайця, наче той був не зайцем, 
а равликом. Тимчасом гамір трохи стих, а звірята 
відчули, як сильно вже стомилися їхні лапки. Ли-
сяча родина трохи віддалилася, щоб троє заде-
рикуватих лисенят не заважали решті. Зайці ли-
шилися на місці: вони разом витоптали собі клап-

тик галявини для відпочинку і притулилися одне 
до одного. Дідусь Заєць, помітивши, що мишки 
ніяк не можуть знайти, де сховатися, притоптав 
і для них трохи трави. Ціла зграя вдячно запища-
ла і збилася до купки.

Мудрий Їжачок мовчав. Він чекав, доки хтось 
йому розповість, що ж насправді сталося. Дідусь 
Заєць заговорив тремтячим голосом:

– Я насправді не знаю, Їжачку, що це було. 
Ти знаєш, я тут найстарший і пам’ятаю багато 
страшного, доброго і дивного, що діялося в лісі. 
Пам’ятаю навіть ті часи, коли ти був маленьким 
їжаченям і лежав під купкою листя біля своєї 
Мами Їжачихи. Але такого, що ми пережили сьо-
годні зранку, не те що не пам’ятаю, а й уявити 
собі не можу.

– Сьогодні зранку? Це ж зовсім нещодавно!
– Так, Їжачку. Ми всі були по той бік лісу. Всі 

у своїх домівках. Я вже не спав. Старі зайці рано 
прокидаються. Я не знав, що відбувається: якесь 
тихе гарчання, воно не було схоже на жодну ві-
дому мені тварину. Я визирнув із нори, наста-
вивши одне вухо. Гарчання то підсилювалося, то 
стихало, проте складалося враження, що воно 
постійно наближалося. Може так і було? А може 
то з переляку так здавалося? Земля почала злег-
ка дрижати. Мої внуки прокинулися перелякані. 
Я й сам тоді вже злякався не на жарт. Цей звук… 
Його неможливо ні з чим порівняти. Навіть якби 
на одній галявині зібрати всіх вовків лісу і змусити 
їх вити та гарчати, все одно було би надто тихо.

 – Не може бути! – приголомшений Їжачок ми-
мохіть почав обгризати кігтики на лапках.

– Це правда, – додав Тато Лис. – Я тоді опустив 
вуха, та все ж визирнув, щоб подивитися, хто на 



нас нападає. Ці тварини. Я ще ніколи не бачив 
таких чудовиськ.

– Спробуй їх описати, – попросив Їжачок, – чим 
більше ми про них знатимемо, тим легше нам 
буде щось вигадати. Вони були великі? З лапами 
чи плавниками? Вони ходили, стрибали чи може 
повзали по землі?

– Вони ходили. Це точно, але на двох лапах, не 
на чотирьох. Вони були величезні – вони легко 
діставали до гілок дерев. Їхні тіла були вкриті чи-
мось схожим на шерсть, хоча це не була шерсть. 
І кожен був іншої масті. І то не тільки такої, як ми 
зазвичай носимо, а й кольору листя, неба і навіть 
весняних квітів. Гарчання виринало не з їхніх гор-
лянок, а з чогось, що нагадувало дивні пеньки, 
вони їх тримали передніми лапами – тими, що 
були підняті догори. Коли вони оце щось прикла-
дали до дерев, гарчання робилося ще гучнішим, 
а дерева і земля навколо них починали тремтіти. 
Потім дерева падали, неначе повалені вітром. 
На жаль, краще я описати цього не можу. Це все, 
що я бачив.

– Схоже що я знаю, які тварини на вас напали! 
– вигукнув Їжачок. – Коли я був маленьким Їжач-
ком, тато розповідав мені, що колись на узліссі він 
бачив саме таких істот. Вони були великі, кольо-
рові і ходили на двох лапах. Щоправда, вони не 
гарчали і не валяли дерев, та це без сумніву вони!

– То може твій тато розповів також, як їх про-
гнати? – дідусь Заєць аж нашорошив вуха.

– Прогнати? О ні, про це я нічого не знаю. 
А крім того, подивіться-но, скільки тут малих ді-
ток. Перш ніж ми подумаємо, як повернути ваші 
домівки, треба подбати, щоб цієї і наступної ночі 
вони мали де спати і сховатися від холоду.

Діток і справді було багато. Троє малих Лисе-
нят гралися під пильним оком мами Лисиці, не 
звертаючи уваги на дорослих. Чотири Зайчики 
досипали цей важкий ранок, занурившись у сіре 
мамине хутро. А мишки? Вони так сховалися за 
зайчиками, що їх неможливо було порахувати. 
І кожна з них сиділа тихо як миша у норі.

У цей час на галявині з’явився Бобер, вочевидь 
здивований незвичними подіями. Було видно, що 
Заєць вже дещо розповів йому дорогою. Бобер 
щоправда небагато з того зрозумів, але він знав, 
що має допомогти переправити на другий берег 
струмка три родини. Він відійшов на кілька кроків, 
щоб не розбудити малюків, уважно оглянув кіль-
ка дерев, вибрав молоду сосну і, не приховуючи 
задоволення, почав обгризати кору та м’яке смач-
не дерево. Бобер прославився на весь ліс своєю 
ненажерливістю і будівництвом найкрасивіших 
дамб. Тепер він заходився будувати міст. І тільки 
Тато Заєць недовірливо спостерігав за його робо-
тою. Він аж здригнувся, згадуючи, як дивні двоно-
гі створіння валяли дерева навколо його домівки.

Їжачок у цей час роздумував, як допомогти без-
домним тваринам. Сонце піднімалося все вище 
і вище, і на будівництво нових нірок часу лишало-
ся все менше. До того ж на це могло піти кілька 
днів, а прихисток тваринам потрібен уже зараз. 
Він сидів і думав, тихенько чухаючи собі голову. 
Він знав одне: мандрівники потребуватимуть зна-
чно більше допомоги, ніж йому здалося спочатку.

Щойно Бобер завершив будівництво мосту, 
Зайці, Лисиці і Миші благополучно переправили-
ся на інший бік струмка. Усі щиро подякували сво-
єму рятівникові, і він попрямував до свого дому.

Тепер ініціативу перейняв Їжачок.





могли сховатися від світу. Ніхто точно не знав, 
скільки Мишок залишило галявину, але ж ніхто 
й не міг сказати, скільки взагалі їх було. Твари-
ни лиш чули тупотіння зграї крихітних лапок, що 
віддалялися у високій траві.

Решта ж птахів полетіла сповістити та скликати 
мешканців лісу.

Незабаром на галявині з’явилися яструби, 
дятли, білки і тхори, жаби, косулі, борсуки і на-
віть Старий Самотній Вовк. Частина звірів дав-
но вже жила у злагоді, а частина навпаки. Вони 
щодня дошкуляли одне одному і влаштовували 
різні витівки. Сьогодні ж вони сиділи разом, 
об’єднані спільною метою – допомогти тим, хто 
цього потребує. Зараз не час для сварок. Хоч усі 
вони були різні, вони належали до однієї вели-
кої родини. І якщо хтось із братів втратив свій 
дім, йому треба було допомогти. Усі без винятку 
думали про те, що би вони зробили, якби самі 
втратили свої нірки, ями і гнізда.

Усі погодилися, що Лисицям і Зайцям вже сьо-
годні потрібне місце для ночівлі. І якась їжа – усі 
свої пожитки вони мусили залишити по той бік 
струмка. Треба було щось вирішувати, перш ніж 
сонце остаточно поступиться місцем місяцеві. 
Завтра буде час, щоб подумати, що робити далі.

Борсук і Старий Самотній Вовк перезирнулися, 
ніби читаючи думки одне одного. Вони виріши-
ли подбати про лисячу родину. У коморі Борсу-
ка було повно смаколиків, які точно були б їм до 

Їжачок завів усіх маленьких Мишенят і Зай-
ченят до своєї нірки – їм без сумніву потрібно 
було поспати і відігрітися. Малі Лисенята продо-
вжували боротися між собою, а змучена Мама 
Лисиця постійно робила їм зауваження. У їхній 
грі була якась злість. Зазвичай вони борюкали-
ся, не показуючи пазурів і зубів, а тепер на їхніх 
кожушках було видно безліч слідів боротьби. 
Тато Лис та решта дорослих тварин, які втекли 
зі своїх домівок і переправилися через струмок, 
сиділи тепер на галявині. У них були незвичай-
ні очі: сповнені страху, змішання, злості, а пе-
редусім – втоми. Вони розсілися кожушок біля 
кожушка. Мишки, щоб краще бачити Їжачка, за-
дирали голівки, а Лисиці і Зайці схилялися над 
ним. Почалася нарада. Вона була довга і надто 
емоційна, щоби повністю її переповідати. Тва-
рини дійшли висновку, що самі вони не впора-
ються. Обставини були виняткові, тож і поміч 
мала бути виняткова.

Наче по команді, у небі з’явилися синички. 
Вони облетіли коло над галявиною і сіли на ве-
ликий камінь біля Їжачкової нори. Їм нічого не 
треба було розповідати – вони вже все знали. 
Серед птахів плітки розлітаються миттю. Вони 
прилетіли, аби перевірити, чи все в порядку 
і запропонувати мандрівникам свою допомогу. 
Не пройшло і кількох хвилин, як одна із пташок 
вже супроводжувала родину Мишок до низько-
го, розлогого дуба, де у невеличкому дуплі вони 
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смаку, а Вовк живе у кількох норах, тому радо 
віддав одну із них. Невдовзі вони разом зали-
шили Їжачкову галявину: Мама Лисиця, Тато 
Лис і Борсук несли у пащі по одному лисеняті. 
Мама Лисиця і Тато Лис навіть розплакалися 
від вдячності. Їм не завадило те, що вовча нора 
значно вища від лисячої. Зрештою, Старий Са-
мотній Вовк був більшим за багатьох мешканців 
лісу. Лише на початку вони трохи почували себе 
маленькими і безпорадними.

Залишилася тільки родина Зайців – і найбіль-
ший клопіт. Ніхто не хотів або й не міг прийня-
ти їх до себе, хоч би на одну ніч. Гнізда яструбів 
і дятлів висіли надто високо на деревах. Білячі 
дупла виявилися замалі. Діти Тхора не любили 
інших тварин. Кожен знаходив причину, чому 
він не може прийняти мандрівників. Були й такі, 
хто постійно мовчав. Поява в домі нових тварин 
може спричинити багато проблем. Більшість по-
мешкань ледве вміщувала свої пухнастих меш-
канців. І хоч тварини усім серцем вболівали за 
Зайців і хотіли віддати їм якнайбільше, на жаль, 
вони не могли дати їм даху над головою. Про 
Бобра ніхто навіть не згадував. Він уже зробив 
те, що вмів робити найкраще. Крім того, всі зна-
ли, що він уникає більшості тварин і не любить 
приймати гостей. Час спливав, а жодне з пух-
настих звірят досі не промовило: «Я! Я вас при-
йму у себе!». Їжачок напружено думав і вже по-
чав втрачати надію. Він знав, що нікого не мож-
на змусити допомагати. Його власна нірка, на 
жаль, була надто маленька і тісна. Більше того, 
Зайцям може бути не надто приємно спати біля 
колючого Їжака. Тому він робив те, що міг: під-
казував, ділився своїми думками і не здавався.

– Бідні бездомні Зайчики. Я їх не залишу, – по-
вторював він подумки.

Час невблаганно спливав, як струмок, що роз-
тинав галявину. Дідусь і Тато Заєць були неймо-
вірно змучені від пригод цього дня. Малі Зай-
ченята поволі прокидалися і протирали очка. 
Лише Мама Зайчиха мала достатньо сил, щоб 
приймати якісь рішення. І тільки тепер, з пер-
шими променями місяця на галявині, із бука по-
близу почувся тихий голосок Кажана:

– Послухайте, недалеко звідси лежить повалена 
сосна, її пеньок спирається на величезний валун. 
А в тому валуні є чимала щілина, а за тою щіли-
ною – невелика печера, якраз для трьох дорос-
лих і трьох малих зайців. Там і листя сухого повно, 
осінній вітер з року в рік наносив його на різно-
барвні купки– будуть замість ліжечок для малечі.

Зайці залишили галявину у супроводі Тхора: 
він єдиний із присутніх знав це місце. Дідусь 
Заєць ще більше накульгував на задню лапу, 
і Їжачкові аж серце щеміло від одного погляду 
на нього. Решта звірів видихнула з полегшен-
ням. Усі втікачі знайшли собі прихисток. Місяць 
тимчасом уже повністю заволодів небосхилом, 
проте всі тварини лишалися на галявині. Ніхто 
не знав, скільки триватиме дивний візит дво-
ногих істот: коли вони підуть з лісу і чи взагалі 
підуть. Ніхто не знав, чи домівки Зайців, Лисиць 
і Мишей ще будуть придатні для життя, ані чи 
можна їх буде відбудувати в тому ж місці. Ніхто 
не знав, бо ніхто не міг передбачити майбутнє – 
навіть мудрий Їжачок.

Через цю невідомість звірі занепокоєно пере-
ступали з лапки на лапку, дехто був наляканий, 
а дехто навіть злий.



брав зі своєї спини, замість ниток були найтон-
ші стебла, а замість тканини – м’якеньке лис-
тя. Йому потрібно було багато листя, найкраще 
такого, котре щойно розгорнулося із бруньки. 
Пошуки найкращої матерії взяли на себе білки.

З того часу над струмком було чути тихеньке 
постійне кумкання. Це перемовлялися жаби, 
подаючи одна одній сигнали, зрозумілі лише 
їм. Чути було, як обережно ступають косулі, 
щохвилини зупиняючись і уважно дослуха-
ючись, чи ніхто не наближається. У променях 
сонця, серед густого листя, що переливалося 
всіма відтінками зелені, бігали білки, ретельно 
збираючи найкрасивіші листочки із самісіньких 
вершечків дерев. І тільки птахів не було чути: 
вони єдині вміють пересуватися беззвучно. 
Звірі цілого лісу спрямували зусилля на те, щоб 
мандрівники могли відпочити і щоб ліс знову 
став для них безпечною домівкою.

Їжачок тимчасом слухав усі новини зі всіх чо-
тирьох сторін лісу. Щиро дякував кожному за 
допомогу. Обережно, як тільки міг, заспокою-
вав стривожених. А передусім шив. Це він умів 
робити найкраще. Він сідав на камінь біля сво-
єї нори, підставляючи спину сонячним проме-
ням. Діставав голку, гнучку стеблину і зшивав 
зелені листочки, перетворюючи їх на ковдри, 
подушки, килимки і фіранки. Так він шив і ті-
шився, що родини, які втратили свої домівки, 
дуже раділи новій постелі, а їхні діти засинали, 
загорнуті в нові малесенькі і теплесенькі ков-
дрочки.

Двоногі вже прогнали три родини з їхнього 
лісу – чи може хтось гарантувати, що вони не 
перетнуть струмок і не прийдуть сюди? Ніхто із 
тварин не вважав себе достатньо сильним чи 
страшним, щоби побороти цих дивних бестій. 
Проте вони були не самі. Кожен подумки повто-
рював: «Я не сам. Навіть якщо прийдуть двоно-
гі чудовиська. Навіть якщо вони зруйнують мій 
дім, друзі завжди мені допоможуть і прихис-
тять». Дехто навіть говорив про це вголос, за-
спокоюючи інших та переконуючи самих себе. 
Вони можуть почуватися в безпеці, бо вони 
– частина спільноти. Подібно до дерев, що утво-
рюють спільноту в лісі. Самотня сосна серед 
поля одного разу зломиться від вітру. Однак 
у лісі, серед інших дерев, вона мужньо проти-
стоїть всіляким негараздам.

Звірі закінчили ділити обов’язки лиш із настан-
ням пізньої ночі. Птахи обіцяли літати до іншої 
частини лісу, видивлятися, що там відбувається 
і регулярно доповідати про те, що роблять дво-
ногі. Косулі, хоч вони і полохливі, вирішили, що 
на світанку та у присмерку вони обходитимуть 
зайняту двоногими територію і перевірятимуть, 
чи не потрібна кому допомога. Жаби, обсівши 
весь струмок, готові були чекати й негайно спо-
віщати, якщо хтось захоче перебратися на ін-
ший берег. А кого сповіщати? Звісно ж Їжачка! 
Саме він як наймудріший мав вислуховувати всі 
новини і в разі потреби скликати збори. А ще він 
був чудовим кравцем, тож пообіцяв пошити для 
родин Зайців, Лисиць і Мишок нові ковдри, по-
душки, килимки і фіранки. Голки для шиття він 





Лисиці
Доки звірі на галявині говорили про двоногих 

монстрів, три родини мандрівників дісталися 
своїх тимчасових помешкань. Лисиці увійшли 
до вовчої нори. Там було тепло і сухо. Пахнуло 
листям і землею. Вони знали цей запах і по-
чувалися з ним у безпеці. Уся сім’я глибоко 
вдихнула підземне повітря. Тут у темряві вони 
відчули себе майже як колись удома. Із кількох 
вільних кімнат вони вибрали найменшу: їм по-
добалася тіснота, коли вони всю ніч могли ту-
литися одне до одного. Вони нічого для себе 
не змінювали. Це була Вовча оселя, та він до-
зволив їм влаштувати все, як їм зручно. Лисиці 
ж були настільки стомлені, що не мали сили 
навіть думати про це.

Вони вмостилися на ліжку. Від дверей дув 
легенький прохолодний вітерець, доносячи до 
їхніх носиків запах лісу. Було зовсім темно і зо-
всім тихо. Ще вранці вони тікали від загадко-
вих двоногих потвор і їхнього дивного гарчан-
ня, а тепер знову було спокійно, як колись. Тато 
Лис обійняв і поцілував на добраніч кожного 
зі своїх щенят. Мама Лисиця вже спала, згор-
нувшись клубочком. Цілий день вона займала-
ся своїми наляканими й пустотливими дітьми 
– і тепер була стомлена, як ніколи. Тато Лис по-
думав, що вона неймовірна Лисиця: терпляча 

і ніжна, але також сильна і витривала. Усім сво-
їм серцем він відчував, як сильно її кохає й на-
скільки вона йому важлива. Лис подумав, що 
вранці неодмінно має їй про це сказати.

Їхні дітлахи не могли заснути, попри те, що 
цілий день вони зовсім не відпочивали. Вони 
продовжували вовтузитися у своєму лігві, кру-
тилися з боку на бік і ніяк не могли вмоститися 
до сну. Вони засинали на хвилину і прокида-
лися від тихенького сумного скавучання. Одне 
з них спало особливо неспокійно. Його лапки 
здригалися, наче воно кудись бігло, хоча на-
справді було занурене у сон. Воно стиха по-
пискувало уві сні і навіть кусало вухо свого 
братика. Тато Лис пам’ятав, як воно бути ма-
лим і бачити погані сни. Тому він вирішив, що 
сам поговорить із малим, а Мамі Лисиці дасть 
можливість відпочити. Він лагідно розбудив 
сина.

– Мамусю? – пискнуло Лисеня, протираючи 
очка лапкою.

– Ні, синку, це я. Ти кричав уві сні. Я не хотів 
лишати тебе сам на сам із кошмарами. Що тобі 
наснилося? – почувши це, Лисеня тільки роз-
сердилося у відповідь. Від народження воно 
було малим упертюхом, а іноді навіть било 
брата й сестру. І тепер Лисеня розгнівалося. 
Тато Лис вивів його з нори подивитися на ніч: 
на тихий шелест лісу, на місяць і зорі, на кажа-
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нів, що танцювали із совами поміж крон де-
рев. Ніби все як завжди, проте все було чуже.

– Синку, ти за щось розгнівався?
– Ні! – гримнув малий.
– Ти на мене гарчих, то мабуть все-таки сер-

дишся. А я нічого поганого не зробив, то в чому 
справа?

– Бо все це нечесно! – вибухнуло дитинча. 
– Нечесно! – і знову замовкло, а Тато Лис вирі-
шив дати йому час, щоб заспокоїтися. Випиту-
вати про все силою було би зараз нерозумно. 
Отож вони чекали. Тато Лис дивився то на си-
ночка, то вдивлявся у безпечну далечінь перед 
собою. Лисеня розглядало свої лапки, напру-
жено про щось розмірковуючи.

– Тату, чому так сталося?
– Що ти маєш на увазі?
– Ну, зранку. Чому прийшли ті чудовиська і ві-

дібрали наш дім? Це був наш дім! Ти будував 
наші кімнати, мама робила для нас ліжечка. 
Там були всі мої іграшки. – «Там ти був у безпе-
ці і щасливий», – подумав Тато Лис, але нічого 
не сказав. Він терпляче чекав.

– Тату, чому ті потвори нас ненавидять? Чому 
вони прогнали нас із нашого дому?

– Ох, синку, я не знаю, чи хтось взагалі знає, 
чому так сталося. Хто ці дивні створіння і чого 
вони насправді хочуть. Можливо вони при-
йшли не з власної волі, а хтось їм наказав? 
Можливо їх цікавив не наш дім, а тільки дере-
ва? Хто знає.

– Але ж це нечесно! – Лисенятко завило 
з розпачу.

– Так, це нечесно. Ти слушно говориш.

– Ходімо завтра туди і проженімо їх! Це наш 
дім, вони не мають права!

– Лисенятко, – Тато Лис поцілував синочка 
в чоло, – я також сумую за домом. 

Малюк похнюпив носа і тихенько заплакав.
– Я сумую за нашою норою і нашим подвір’ям. 

За тим, як ви бігали навколо великого дуба. 
Я сумую за тими місцями, де ми з твоєю мамою 
збирали найсмачніші ягоди і за нашими спіль-
ними обідами в тіні дерев. Проте коли вранці 
я почув цей дивний гуркіт і зрозумів, що може 
статися біда, я зовсім не думав ані про дім, ані 
про подвір’я, ані про дуба, ані про ягоди.

– Справді? – Лисеня поглянуло на тата сум-
ними оченятами. Воно вже нічого не розуміло.

– Справді, синку. Все це мало для мене вели-
ке значення і досі має. Однак тоді я думав не 
про те, що важливо, а про те, що найважливі-
ше. Я хотів, щоби ваша Матуся була в безпеці 
і щоб ви, мої лисенятка, також були в безпеці. 
Решта не мала значення.

– Але ж тепер ми в безпеці! І ми можемо бо-
ротися! – не вгамовувалося Лисеня.

– Синку, – Тато Лис поклав малечі лапу на 
плече, – я не хочу, аби ви туди поверталися, 
доки ми не знатимемо напевно, що небезпека 
минула. Сам я теж туди не повернуся, – Мале 
Лисеня здивовано подивилося на тата. – Я здо-
гадуюся, що ти хочеш мені сказати. Я не боя-
гуз. Я знаю, що Тато Заєць і Тато Миша можуть 
захотіти повернутися і боротися. Що б вони 
не вирішили, в них будуть на це свої причини. 
Я цього не робитиму. Я не хочу наражати себе 
на небезпеку, адже матусі буде складно самій 



впоратися з вашою трійцею. Чи помітив ти, як 
ми одне одному допомагаємо? Зранку мату-
ся пильнувала вас, щоб я міг бути на зборах. 
Тепер я даю їй можливість відпочити і нагля-
даю за вами. Матуся без сумніву вправилася 
б з вами, бо вона сильна, та я дуже сильно вас 
люблю і хочу облаштувати для вас безпечне 
життя тут.

– Тобто це через нас ви не повернете собі 
дім? Через мене, мого брата і сестру? – Лисеня 
розплакалося.

– Ні любий! – тато підсунувся до щеняти і міц-
но його обійняв. – Через вас ми вибрали інший 
шлях, ніж боротьба. Як різні стежки ведуть до 
одного дерева, так і різні дороги ведуть до 
дому. Я не знаю, чи ми повернемося на наше 
старе місце, чи збудуємо новий дім тут. Проте 
я знаю, що мій дім завжди буде поруч із вами 
і вашою матусею.

Зайці
Родині Зайців у запропонованій Кажаном 

печері було не так затишно. Їхній старий дім 
знаходився у найгустішій частині лісу, під ожи-
новим кущем, у невеличкому заглибленні, ви-
топтаному у сухому листі. Тут теж лежало сухе 
листя, проте воно зовсім не нагадувало дім. Не 
було натоптаних ліжечок. Не було ожинових гі-
лок, які б затуляли їх з усіх боків. Не пахнуло 
лісом – тільки мокра земля, а від каміння ві-
яло невідомим холодком. Попри це було тихо 
і спокійно. Тато Заєць виглядав так, ніби за цей 
один день він постарішав на цілий рік, і варто 

зазначити, що для зайців один рік – це дуже-
дуже багато. Він нібито був поруч, але Зайче-
нята могли би заприсягнути, що його тут нема. 
Мама Зайчиха заходилася швидко натоптувати 
для дітлахів ліжечка. Тато Заєць допомагав їй 
неквапом.

Між тим Дідусь Заєць сів під стіною. Він по-
глянув на свою родину, і йому защеміло серце, 
а на очах проступили сльози. Однак він був му-
дрим Зайцем і знав, що він може або шкодува-
ти за минулим, або подбати про майбутнє. Він 
також може докласти всіх зусиль, аби підтри-
мати своїх найдорожчих. Він покликав до себе 
усіх Зайченят. Йому не хотілося, аби вони без 
нагляду блукали по печері. Дідусь глянув на їхні 
мордочки і сам не знав, що він у них побачив. 
Він усе віддав би, аби лиш дізнатися, що від-
бувається у цих маленьких сердечках. Він так 
сумував за їхніми безтурботними усмішками. 
Двоє трималися досить непогано, інші двоє, на 
жаль, не так добре. Дідусь не був упевнений, 
що саме він має зробити. Він не знав жодної 
казки, яка могла би їх розважити, тому він до-
зволим їм гратися поруч, доки батьки не закін-
чили облаштовувати новий нічліг.

Настала темна ніч. Надзвичайно темна. Пер-
ша ніч під камінним дахом. Тато Заєць заснув 
щойно поклав голову на подушку. Мама Зай-
чиха поцілувала кожного зі своїх діточок і лягла 
біля них, так само миттю заснувши. Натомість 
Дідусь Заєць вирішив почекати, доки всі малю-
ки зануряться у глибокий сон. Він був старий 
і мудрий: він знав, що після таких буремних 
пригод перші ночі можуть видатися неспокій-



ними. Дідусь не хотів залишати малечу сам на 
сам із кошмарами.

Першим заворушився один із хлопчиків. Він 
здригнувся і ще більше зіщулився. А потім ти-
хенько заплакав уві сні. Дідусь Заєць поклав 
йому лапку на голівку і гладив його, доки той 
не прокинувся. Дідусь взяв на руки зіщуленого 
внука і підсунув його ближче до виходу із пе-
чери. Вони разом поглянули на зірки, які досі 
посміхалися до них із іншого нічного неба. Зай-
ченя поволі заспокоювалося. Воно дивилося 
на місяць, слухало шелест лісу, відчувало запах 
трави – точнісінько як у старому домі.

– Дідусю, мені сумно…
– Я розумію, Зайчику. Тобі сумно, бо ти втра-

тив щось важливе. Я знаю, бо й мені доводило-
ся сумувати.

– Справді? – Здивований малюк заглянув 
у Дідусеві маленькі чорні очка.

– Справді, любий. І не раз. Може розкажеш 
мені, що ти втратив? – Зайчик спохмурнів, 
а його мордочка знову затремтіла. – Дідусю, 
я мабуть не зможу. Я навіть думати не можу 
про дім, бо відразу… – він не доказав і вибух-
нув плачем. Дідусь Заєць притулив онука і до-
зволив йому плакати, скільки малюкові було 
потрібно.

– Зайчику, а хочеш, я розповім тобі, як мені 
колись було сумно? – спитав він і, побачивши 
цікавість в очах, продовжив. – Колись давно, 
коли я ще не був таким старим і кульгавим, 
я жив у цих місцях.

– Справді? – недовірливо вигукнуло Зайченя.
– Справді. Пам’ятаєш Їжачка, котрий вранці 

нам допомагав? Це мій старий добрий при-
ятель. Я знав ще його батьків. Ми були сусіда-
ми: вони жили у тій самій нірці біля струмка, 
а ми – на краю галявини.

– Ми? Як це? – здивувалося Зайченя, бо нічо-
го такого воно не пам’ятало.

– Тебе тоді ще й на світі не було, – дідусь по-
цілував онука у чоло. – Я жив із Бабусею Зай-
чихою, котра щодня виходила в бік Їжачкового 
дому і, тихесенько наспівуючи, збирала смачну 
травичку до сніданку. Твій татко був тоді такий 
малий, як ти. Він грався із братами й сестрами. 
Вони були всюди, – дідусь посміхнувся своїм 
спогадам. – Вони бігали поміж дерев, весело 
гралися і скакали по всій галявині. Іноді я на-
віть робив їм зауваження, щоб вони не заважа-
ли сусідам. На щастя, Їжаки любили дітей, тож 
вони цим не переймалися.

– І тоді тобі було сумно? – здивувалося Зай-
ченя.

– Тоді ще ні. Вранці тобі теж не було сумно, 
коли ти ще жив у своєму домі і мав свою ков-
дрочку і свої іграшки. Я засмутився, коли дещо 
змінилося, – Зайчикові оченята збільшилися, 
а писочок розтулявся від подиву, показуючи 
ряд крихітних зубчиків. – Розумієш, Зайченят-
ко, наше життя постійно змінюється. Колись 
я був такий малий, як ти, потім я став дорос-
лий, познайомився із твоєю бабусею і разом 
з нею збудував дім. У нас були дітки, серед них 
і твій тато. Та одного дня цей шибеник постри-
бав кудись далеко в ліс, аж за струмок, і зник на 
цілий день. Він повернувся, але відтоді зникав 
щодня. Я знав причину. Я сам колись вчинив 



так само. Я здогадався, що він зустрів молоду 
зайчиху і закохався в неї. Я знав, що надходить 
та мить, коли він вже не повернеться на ніч до 
дому. По той бік струмка він збудує власний 
дім.

– Отакої! – вигукнуло Зайченя. – І тато вас за-
лишив?

– Так, маленький. Тією молодою зайчихою 
була твоя мама. Я тоді дуже засмутився. Мені 
бракувало мого сина, його сміху і обіймів. 
Та завдяки тому, що він тоді від нас пішов, за-
раз я можу бавити чотирьох чудових онуків, 
серед яких і ти.

– І я! – крикнула з порога печери сестричка 
Зайченяти.

– І ти, Крихітко, – відповів дідусь Заєць, по-
сміхаючись до неї.

– Дідусю, – несміливо почала маленька, ви-
дираючись на спину старому Зайцеві, – а тобі 
було колись страшно?

– Як тобі зараз? – обережно запитав старий 
Заєць. – Так, я відчував страх усім своїм серцем. 
Це сталося незадовго після того, як усі наші діти 
створили власні сім’ї. Наш дім поступово пусті-
шав, а я ставав все більше розгубленим. Я хо-
див по кімнатах і ніде не міг знайти собі місця. 
Мені не вистачало моїх любих діток. Я знав, що 
вони щасливі і радів цьому, та мені було вкрай 
складно. На щастя, в мене була ваша бабуся. 
Я був їй потрібен. Вона була вже надто слабка, 
щоб збирати траву на сніданок, і щораз рідше 
вставала з ліжка. Вона залишала мене, і я нічо-
го не міг вдіяти, хоч всіляко старався їй допо-
могти. Колись давно мені її дав ліс, і тепер ліс 

її від мене забирав. Тієї весни, перш ніж при-
рода пробудилася після зимової сплячки, ба-
буся заснула назавжди. Я залишився сам. І це 
був єдиний відрізок мого життя, коли поруч не 
було нікого з тих, кого я кохав. Але найгірше 
було думати про майбутнє. Минали дні і тиж-
ні, а я безцільно блукав туди-сюди. Я не знав, 
куди себе подіти. Не знав, чи чекає на мене ще 
щось хороше. Мені було страшно, – проше-
потів дідусь, а в його очах заблищали сльози. 
– Не знаю, що б я робив, якби ваш тато одного 
дня не прийшов забрати мене до себе. Я на-
віть не думав, що колись знову його побачу. 
Я ледве впізнав власного сина – такий дорос-
лий він став. Він жив із вашою матусею, а ви 
ось-ось мали з’явитися на світ. Тоді я востаннє 
поглянув на нору, яка досі була моїм домом, 
і рушив за струмок до місця, яке мало ним ста-
ти. Знаєте, це навіть трохи схоже на те, що нам 
довелося пережити сьогодні вранці. Я не знаю, 
чи ми ще колись повернемося під ожиновий 
кущ, чи муситимемо шукати новий дім. Зате 
я знаю, що маю друзів, котрі нам допоможуть. 
І ми маємо одне одного. А сім’я важливіша за 
місце на мапі.

Мишки
Мишки тихенько видряпалися по пеньку роз-

логого дуба. Дупло було невеличке, саме як 
треба. Всередині була тільки одна кімнатка, 
заповнена м’якою спорохнявілою деревиною. 
Їжачок пообіцяв, що для кожного пошиє поду-
шечку, ковдру і коцик, та поки він цього не зро-



бив, така постіль теж годилася. Вони полягали 
і міцно одне до одного притулилися. Кожна 
мишка обійняла сусіда хвостиком. Мама Миш-
ка вкотре поглянула на зоряне небо, на дупло 
і на свою сім’ю. Вона глибоко зітхнула. Вони 
були в безпеці. Мишки спокійно провели пер-
шу ніч у новому домі.

Коли Мама Мишка вранці прокинулася, Тата 
Мишки з ними не було. Діти ще спали. Вона 
обережно вилізла з-під клубка лапок і хвос-
тиків, швиденько розчесала хутро і тихенько 
вислизнула надвір. Як вона і припускала, Тато 
Мишка відійшов не далеко. Він гуляв непода-
лік, збираючи насіння на сніданок для своєї 
сім’ї. Вона приєдналася до нього. Тепер вони 
разом готували сніданок, водночас перемов-
ляючись. Що вони думали про те, що сталося? 
Чого вони боялися? Чого хотіли? Що хотіли ро-
бити далі? Про це знали тільки вони. Мишки 
– це такі тихі тваринки, що коли не знати про 
їхню присутність, їх можна й не помітити.

Мишача сім’я цілий день провела у дуплі, 
відпочиваючи після вчорашніх пригод. Вони 
спали, їли, розважалися і розмовляли – роби-
ли все те, що любили робити найбільше. В піс-
ляобідню пору до них навідалася синичка, та 
сама, що показала їм це місце. Вона ще не зна-
ла, та для мишок це був перший день у ново-
му домі. Вона принесла ковдрочки, які пошив 
Їжачок, по маленькій для мишенят і більшу для 
батьків. Вона розпитувала, як вони себе почу-
вають і чи їм ще чогось треба, не розуміючи, 

що мишки нічого більше не хотіли. Птахи мало 
знають про світ гризунів.

А Мишки були щасливі. Коли надходили 
складні часи, вони будь-якою ціною намага-
лися подолати труднощі, і щойно проблеми 
зникали, вони знову починали радіти життю. 
Це складно зрозуміти, якщо ти не миша. Вони 
просто не можуть втрачати ані хвилини. Їхнє 
життя надто коротке, тому кожна хвилина ра-
дості на вагу золота. Якщо звісно тварини зна-
ють, що таке золото. Попереднього дня стала-
ся трагедія: Мишки мусили швидко залишити 
свій дім. Вони покинули там усе, що мали. За-
брали тільки найважливіше – одне одного. Їм 
відразу прийшли на допомогу: спочатку сім’ї 
Лисиць і Зайців, потім Їжачок і всі мешканці 
лісу. Насправді всі перешкоди на своєму шляху 
вони подолали з допомогою друзів, жодного 
разу вони не залишилися самі.

Тепер, коли Мишки були в безпеці, сімейне 
щастя повернулося до них. Вони швидко об-
лаштувалися на новому місці: дослідили міс-
цевість, знайшли, де ростуть м’які трави і де 
можна знайти поживу. Мишенята знали, де їм 
дозволено гратися, аби їх бачили мама й тато, 
а для решти мешканців лісу вони залишалися 
невидимими. Ніхто так і не знав, скільки Ми-
шенят у цій родині. А Мишки не думали про 
майбутнє. Вони знали: все буде добре, доки 
вони разом. А ще вони переконалися, що 
в лиху хвилину вони завжди можуть розрахо-
вувати на допомогу друзів.



Słowem wstępu
Jestem nauczycielem, psychologiem i interwentem 

kryzysowym, a niebawem i psychoterapeutą. Poma-
gam dorosłym, dzieciom oraz całym rodzinom od 
2010 roku. Od kilku lat piszę też bajki terapeutycz-
ne, gdzie tematem przewodnim są przygody Jeżyka 
i jego przyjaciół. W ten sposób pomagam najmłod-
szym zrozumieć trudny świat dorosłych.

W związku z wydarzeniami, których jako Polacy 
jesteśmy świadkami od 24 lutego tego roku, zdecy-
dowałam się napisać i za darmo udostępnić tę baj-
kę. Pomoże ona dzieciom zrozumieć i odreagować 
wspomnienia związane z wojną. Dedykuję ją wszyst-
kim niezależnie od wieku i narodowości. Dzieciom, 
które doświadczyły wojennej traumy i tym, którzy 
za pośrednictwem mediów czy zasłyszanych rozmów 
doświadczają różnego rodzaju lęków.

Mam ogromną prośbę o udostępnianie tekstu 
w całości wraz z przedmową.

Słowo o bajce
Podział na części wprowadziłam z myślą o słab-

szej umiejętności koncentracji uwagi u mniejszych 
dzieci. To czy przeczytacie ją od razu w całości, czy 
dzieląc na części, zależy od Twoich chęci i możliwości 
młodego słuchacza.

Bazując na pedagogice waldorfskiej, zachęcam do 
powolnej, regularnej, nawet codziennej lektury – tak 
długo, jak długo utrzymywać się będą zaburzenia za-
chowania, nastroju, trudności ze snem, moczenie, 
niepokojące rysunki, agresja i wszelkie inne objawy 
wskazujące na to, że młody człowiek doświadcza 

czegoś, z czym sobie nie radzi. Twoje dziecko tak się 
zachowuje, gdyż to jedyny znany mu sposób na po-
zbycie się trudnych, niechcianych uczuć, którym musi 
stawić czoła. Łatwiej mu będzie przeżyć emocje Je-
żyka i jego przyjaciół, niż swoje własne. Być może 
będzie chciał się potem bawić w zwierzątka albo ry-
sować ich przygody – nie zabraniaj – to również le-
czy jego psychikę. Pomóc może też włączenie historii 
zwierzątek do Waszych rozmów („Boisz się jak Zają-
czek?”). Pamiętaj, by czytać powoli. Chodzi o przeży-
cie bajki, a nie kolokwialnie mówiąc – jej odklepanie.

UWAGA. Jeśli Twoje dziecko za nic nie chce słuchać 
bajki – nie zmuszaj go. Młody człowiek sam najlepiej 
wie czy dana opowieść jest dla niego.

Pamiętaj o czymś jeszcze. Twoje dziecko pole-
ga na Tobie. Ty jesteś dla niego najważniejszym 
oparciem. Chcesz być w tym silny czy słaby? Dlate-
go przede wszystkim zadbaj o siebie. Jeśli czujesz, 
że Twoje własne emocje Cię przerastają, skorzystaj 
z pomocy psychologa lub psychiatry. To żaden wstyd. 
Po tym co przeszliście może być to konieczne.

Jeśli niepokoi Cię zachowanie dziecka. Jeśli pogor-
szyło się lub zmieniło i Wiesz, że odbiega to od nor-
my skontaktuj się z psychologiem. Być może okaże 
się, że jedynie bardzo przeżywa rozstanie z domem, 
ale warto to sprawdzić. Psycholog pomoże mu szyb-
ciej poradzić się z emocjami i prędzej wróci Twoje 
„stare” uśmiechnięte dziecko.

Jako dorośli, rodzice i opiekunowie jesteśmy zo-
bowiązani pomóc najmłodszym poradzić sobie z ich 
traumami i złymi doświadczeniami. Od nas zależy 
czy wejdą w dorosłość stabilni emocjonalnie i gotowi 
sprostać wyzwaniom, jakie szykuje im los.

Anna Głowocz, Poznań, 10 marca 2022 r.





Wcale nie tak dawno temu i wcale nie tak dale-
ko, rósł sobie wielki, gęsty, pachnący bukiem i jo-
dłą zielony las. W samym jego środku na polanie, 
przy strumyku, przy wielkim kamyku, znajdowa-
ła się mała norka, a w niej Jeż. Nie był to jednak 
zwykły Jeż! Ten był wyjątkowo mądry. I co naj-
ważniejsze – miał bardzo dobre serduszko.

Pierwsze promienie porannego słońca rado-
śnie zaprosiły Jeżyka do wyjścia z norki. Wciągnął 
zabawnie poruszając noskiem rześkie, letnie 
powietrze. Rosa skropiła się na trawie i wyglą-
dało to tak, jakby natura obdarowała każde jej 
źdźbło jednym, malutkim diamencikiem, a słoń-
ce wypełniało każde z nich malutką tęczą. Mi-
lion diamencików z milionem malutkich tęczy! 
Jeżyk nie potrafił powiedzieć ile to jest milion, 
ale domyślał się, że bardzo, bardzo dużo. Futrzak 
cieszył się widokiem łąki o poranku – wiedział 
dobrze, że w miarę jak dnia zacznie przybywać, 
a słońce wędrować ku górze, te malutkie kro-
pelki zaczną jedna po drugiej wędrować w jego 
kierunku i wrócą tu z nieba dopiero następnego 
ranka. Jeżyk marzył, by ten piękny taniec wody 
ze słońcem trwał bez końca. Tymczasem patrzył, 
podziwiał i starał się zapamiętać z tego cudu jak 
najwięcej.

Jeszcze nie zdążył nacieszyć oczu, gdy z dru-
giej strony strumyka dobiegło go ciche kwilenie. 
Płacz dziecka? Im bardziej Jeżyk nadstawiał uszu, 
tym dźwięk był wyraźniejszy. Ale przecież w tej 
części lasu nie mieszkało żadne dziecko. Czyżby 
o czymś nie wiedział? Siedział tak i nasłuchiwał, 

aż dotarł do niego wyraźnie płacz dwóch Małych 
Zajączków i uspokajające słowa Mamy Zajęczycy.

– Już dobrze Maleństwa, jeszcze tylko kilka sko-
ków i będziemy bezpieczni.

Jeżyk usłyszał teraz przebijający się przez płacz 
tupot małych łapek. Całe mnóstwo dźwięków 
wydawanych przez zwierzęce łapki. Zaniepokojo-
ny podszedł bliżej.

Zobaczył, że po drugiej stronie strumyka dzie-
je się coś dziwnego i strasznego. Oczom Jeżyka 
ukazała się Mama Zajęczyca z czwórką maluchów  
– dwójką płaczącą i dwójką całkowicie milczącą, 
zapatrzoną gdzieś w dal. Po chwili doszedł do nich 
kulejący na tylną łapę Dziadek Zając. Za nim po-
dążała rodzina lisów: Mama Lisica, Tata Lis i trzy 
Małe Lisiątka, popiskujące gniewnie pod noskami 
tak, że niczego nie dało się zrozumieć. Jeżyk sie-
dząc już całkiem zszokowany, usłyszał najcichsze 
w całym lesie tuptanie – jeszcze nie widział w gę-
stej trawie kto to, ale był pewien, że tam są Mysz-
ki. Niemała gromada Myszek, o ile oczywiście, 
pojawiły się całą rodziną.

Przerażone zwierzęta wyraźnie przed czymś 
uciekały. Co dziwne, wcale się ze sobą nie spie-
rały. Jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdż-
ki zapomniały o wszystkim, co je dotąd dzieliło. 
Lisy nie zaczepiały zajęcy, zające nie prowokowa-
ły lisów, a myszki wszyscy otaczali opieką, choć 
na co dzień mało który mieszkaniec lasu w ogóle 
je zauważał. Łączył je natomiast strach w oczach. 
Zwierzęta zobaczyły Jeżyka i zaczęły poprosić 
o pomoc. Jedne słowami, inne samym spojrze-
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niem, jeszcze inne nawet spojrzeć nie musiały 
– było widać, że są w wielkiej potrzebie.

Musiały wszystkie przeprawić się przez strumyk 
tak, by nie pominąć najmniejszej nawet mysz-
ki. Duża gromada, to i problemów niemało. Dla 
zajęcy odległość była zbyt duża, nie dałyby rady 
przeskoczyć na drugi brzeg strumyka. Mogły go 
przepłynąć, ale tylko dorosłe – Mama Zajęczyca 
nie zostawi ani Dziadka Zająca, ani swoich malut-
kich dzieci. Lisy przeskoczyłyby strumyk bez tru-
du, jednak bez swoich młodych. Wszyscy uważali, 
że myszki sobie nie poradzą, więc nikt nawet ich 
nie spytał. Gdyby to zrobili – zdziwiliby się bardzo, 
bo myszki, nawet malutkie, pływają świetnie – ale 
okropnie tego nie lubią, toteż siedziały cicho.

Trudno było myśleć Jeżykowi w całym tym 
gwarze rozmów, próśb, narzekania, powarkiwa-
nia, płaczu i krzyków. On sam nie potrafił skakać 
tak daleko ani pływać tak sprawnie, żeby komu-
kolwiek pomóc. Pomyślał o jedynym zwierzęciu, 
które mogłoby coś tu zaradzić. O swoim przyja-
cielu Bobrze. W tej właśnie chwili zauważył nad-
chodzącego z oddali Tatę Zająca. Zwykle bardzo 
zadbany, teraz miał rozczochrane futro, a w jego 
oczach gościła dziwna pustka. Cóż było robić? 
Jeżyk poprosił Tatę Zająca, najszybszego biega-
cza w całym lesie, żeby podskoczył do bobrzej 
żeremi z prośbą od niego. Długą chwilę jeszcze 
musieli czekać, aż Tata Zając powróci, zupełnie 
jakby nie był zającem, a ślimakiem. W tym czasie 
gwar zdążył nieco ucichnąć, a zwierzęta poczuły 
w łapkach jak bardzo są już zmęczone ucieka-
niem. Rodzina Lisów oddaliła się nieco, żeby trzy 
dokazujące Liski nie przeszkadzały reszcie zebra-
nych. Zające zostały na miejscu – wspólnie udep-
tały sobie kawałek łąki do odpoczynku, po czym 
wtuliły się w siebie. Widząc, że myszki bezsku-

tecznie szukają bezpiecznej kryjówki, Dziadek 
Zając udeptał i dla nich odrobinę trawy. Cała ro-
dzina zapiszczała z wdzięcznością i przytuliła się 
futerkiem do futerka.

Mądry Jeżyk milczał. Czekał, aż ktoś mu powie, 
co się właściwie stało. Dziadek Zając odezwał się 
drżącym głosem:

– Doprawdy Jeżyku, nie wiem co to było. 
Ty wiesz, że jestem tu najstarszy i pamiętam wiele 
strasznych, dobrych i dziwnych rzeczy, jakie wyda-
rzyły się w lesie. Pamiętam nawet czas, kiedy ty, 
jako malutkie Jeżątko, leżałeś zakopany w liściach 
obok swojej Mamy Jeżycy. Ale czegoś takiego, 
co przeżyliśmy dzisiejszego ranka ani nie pamię-
tam, ani nawet moja wyobraźnia nie potrafi pod-
powiedzieć podobnych obrazów.

– Dzisiejszego ranka? To zupełnie niedawno!
– Tak Jeżyku. Wszyscy byliśmy wtedy po drugiej 

stronie lasu. Każda rodzina w swoim domu. Nie 
spałem już. Stare zające wcześnie się budzą. Nie 
wiedziałem, co się dzieje: jakieś ciche warczenie, 
niepodobne do odgłosu wydawanego przez zna-
ne mi zwierzęcia. Wyjrzałem z nory nasłuchując 
jednym uchem. Warczenie było raz głośniejsze, 
raz cichsze, ale odnosiłem wrażenie, że coraz bar-
dziej się zbliża. Może tak było? A może tylko lęk 
mi to podpowiadał? Ziemia zaczęła lekko drżeć. 
Moje wnuki pobudziły się przerażone. Ja sam by-
łem już wtedy całkiem wystraszony. Ten dźwięk… 
Tego nie da się do niczego innego porównać. Nawet 
gdybyśmy zebrali na jednej polanie wszystkie wilki 
z lasu i wszystkim na raz kazali w jednym momen-
cie wyć i warczeć, to wciąż byłoby to zbyt ciche.

– Niebywałe! – Jeżyk z wrażenia zaczął nieświa-
domie obgryzać pazurki u łapek.

– To prawda. – dodał Tata Lis. – Położyłem wtedy 
uszy po sobie, ale wyjrzałem, żeby zobaczyć kto 



nas atakuje. Te zwierzęta. Jeszcze nigdy nie wi-
działem takich potworów.

– Spróbuj je opisać – nakłaniał Jeżyk – im wię-
cej się dowiemy, tym łatwiej będzie nam coś 
zaradzić. Jak były duże? Miały łapy czy płetwy? 
Chodziły, skakały, a może pełzały po ziemi?

– Chodziły. To na pewno, ale na dwóch, a nie 
czterech łapach. Były wielkie – bez problemu się-
gały liści drzew. Całe ciała miały pokryte czymś, 
co przypominało futro, choć futrem nie było. 
I każdy miał inne kolory. Nie tylko takie, jakie 
my nosimy na co dzień, ale też w barwach liści, 
nieba, a nawet wiosennych kwiatów. Sam warkot 
dobywał się nie z ich gardeł, tylko z czegoś przy-
pominającego dziwne pnie, które niosły w przed-
nich łapach – tych uniesionych do góry. Kiedy 
przykładali to coś do drzew, warczenie robiło się 
głośniejsze, a drzewa i okalająca je ziemia zaczy-
nały dygotać. Potem drzewa upadały jak powa-
lone wiatrem. Niestety, nie potrafię tego lepiej 
opisać. Tyle widziałem.

– Chyba wiem jakie zwierzęta was zaatakowały! 
– Krzyknął Jeżyk. – Kiedy byłem malutkim Jeży-
kiem, tato opowiadał mi, jak kiedyś na skraju lasu 
widział podobne istoty. Były wielkie, kolorowe 
i chodziły na dwóch łapach. Co prawda nie war-
czały i nie powalały drzew, ale to muszą być one!

– To może twój tata opowiedział ci też, jak 
je przepędzić? – Dziadek Zając aż nadstawił uszu.

– Przepędzić? Oj nie, nic o tym nie wiem. Poza 
tym spójrzcie tylko, ile tu malutkich dzieci. Za-
nim pomyślimy o tym jak odzyskać wasze domy 
trzeba zadbać o to, żeby w najbliższą i przez ko-
lejne noce miały posłanka, na których się położą 
i schronią przed zimnym powietrzem.

Rzeczywiście, dzieci było sporo. Trzy Małe Li-
ski bawiły się pod czujnym okiem Mamy Lisicy 

kompletnie ignorując dorosłych. Cztery Zajączki 
odsypiały trudny poranek wtulone w szare futer-
ko matki. A Myszki? Schowały się za Zajączkami 
tak, że nie można było ich nawet policzyć. I każde 
z nich siedziało tak cichutko – jak mysz pod miotłą.

W tym czasie na polanie pojawił się Bóbr wy-
raźnie zadziwiony niezwykłymi wydarzeniami. 
Widać było, że Zając już mu wyjaśnił co nie-
co po drodze. Bóbr co prawda niewiele z tego 
wszystkiego zrozumiał, ale wiedział, że musi 
pomóc przeprawić trzy rodziny na drugą stro-
nę strumyka. Oddalił się o kilka kroków, by nie 
obudzić śpiących maluchów. Dokładnie obejrzał 
kilka drzew, wybrał niewielką sosnę i z nieukry-
wanym zadowoleniem zaczął obgryzać korę 
oraz miękkie, smaczne drzewo. Bóbr słynął 
w lesie ze swojego łakomstwa i budowy naj-
piękniejszych tam. Teraz pracował nad mostem. 
I tylko Tata Zając przyglądał się niepewnie jego 
działaniom. Cały się zatrząsnął na wspomnienie 
tego, jak dziwne dwunożne potwory powalały 
drzewa wokół jego domu.

Tymczasem Jeżyk zastanawiał się jak pomóc 
bezdomnym zwierzętom. Słońce wspinało się 
coraz wyżej po niebie i coraz mniej czasu zosta-
wało na wybudowanie nowych nor. Poza tym 
była by to praca na wiele dni, a schronienie dla 
zwierząt potrzebne już na teraz. Siedział i myślał 
cichutko drapiąc się po głowie. Wiedział jedno: 
tułacze będą potrzebowali znacznie więcej po-
mocy, niż początkowo mu się wydawało.

Jak tylko Bóbr zbudował most, Zające, Lisy 
i Myszy bezpiecznie przeprawiły się na drugą 
stronę strumyka. Wszyscy pięknie podziękowali 
swojemu wybawcy, a ten zaraz oddalił się samot-
nie w kierunku swojego domu.

Teraz Jeżyk przejął inicjatywę.





Jeżyk zaprowadził wszystkie malutkie Myszki 
i Zajączki do swojej norki – zdecydowanie po-
trzebowały snu i odrobiny ciepła. Małe liski wciąż 
brykały w najlepsze, co chwilę upominane przez 
bardzo zmęczoną już Mamę Lisicę. Było w ich za-
bawie coś gniewnego. Zwykle zaczepiały się nie 
wyciągając pazurków i malutkich ząbków, a teraz 
ich rude futerka pełne były śladów walki. Tata Lis 
oraz wszystkie dorosłe zwierzęta, które uciekły 
ze swoich domów i przeprawiły się przez strumyk 
siedziały teraz na polanie. Miały niezwykłe oczy: 
pełne lęku, zagubienia, złości, ale przede wszyst-
kim – zmęczenia. Usadowiły się futerko przy fu-
terku. By lepiej widzieć Jeżyka Myszki zadzierały 
łebki, a Lisy i Zające pochylały się nisko. Zaczę-
ła się rozmowa. Zbyt długa i zbyt pełna emocji, 
żeby ją tu w całości przytaczać. Zwierzęta doszły 
do wniosku, że same sobie nie poradzą. Okolicz-
ności były wyjątkowe, więc i pomoc musiała być 
wyjątkowa.

Jakby na zawołanie, na niebie pojawiły się si-
korki. Zatoczyły koło nad polaną i usiadły wielkim 
kamieniu obok norki Jeżyka. Nic im nie trzeba 
było opowiadać – już wszystko wiedziały. W świe-
cie ptaków plotki rozchodzą się w lot. Przyleciały 
sprawdzić czy wszystko w porządku i zaoferować 
swoją pomoc tułaczom. Nie minęło kilka chwil, 
a już jeden z ptaków prowadził rodzinę Myszy 
w kierunku niskiego, rozłożystego dębu, gdzie 
w niewielkiej dziupli mogły się schować przed 
światem. Nikt nie wiedział, ile dokładnie Myszek 
opuściło polanę, ale nikt też nie potrafił powie-

dzieć, ile ich w ogóle było. Zwierzęta słyszały tyl-
ko tuptanie stadka malutkich łapek oddalających 
się w wysokiej trawie.

Reszta ptaków poleciała zaalarmować i zwołać 
mieszkańców lasu.

Wkrótce na polanie pojawiły się jastrzębie 
i dzięcioły, wiewiórki i tchórze, żaby, sarny, bor-
suki, a nawet Stary Samotny Wilk. Część zwierząt 
od dawna żyła ze sobą w przyjaźni, a część wręcz 
przeciwnie. Na co dzień dokuczali sobie i robili 
różne psikusy. Dziś jednak siedzieli obok siebie 
połączeni w jednym celu – pomocy potrzebu-
jącym. To nie czas na kłótnie. Choć każde z nich 
było inne, to przecież tworzyły jedną wielką ro-
dzinę zwierząt. I jeśli któreś z nich traciło dom, 
należało pomóc braciom. Wszyscy bez wyjątku 
zastanawiali się, co by zrobili, gdyby sami stracili 
swoje norki, jamy i gniazda.

Zwierzęta zgadzały się, że Lisy i Zające potrze-
bują miejsca do spania jeszcze dziś. I czegoś do 
jedzenia – wszystko, co posiadali musieli przecież 
zostawić po drugiej stronie strumienia. Trzeba 
było coś ustalić zanim słońce całkowicie ustąpi 
miejsca księżycowi. Jutro przyjdzie czas pomy-
śleć o tym co dalej.

Borsuk i Stary Samotny Wilk spojrzeli po sobie, 
jakby czytając sobie nawzajem w myślach. Zde-
cydowali się zaopiekować rodziną Lisów. Borsuk 
ma całą spiżarnię pyszności, które na pewno 
przypadną im do gustu, a Wilk mieszka w wielu 
norach i z przyjemnością oddał jedną z nich. Nie-
bawem wspólnie opuszczali polanę Jeżyka: Mama 
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Lisica, Tata Lis i Wilk, każde niosąc w pysku jedne-
go lisiego szczeniaka. Mama i Tata Lis aż popłakali 
się z wdzięczności. Nie przeszkadzało im, że wilcza 
nora jest znacznie wyższa od lisiej. W końcu Stary 
Samotny Wilk górował wielkością nad większością 
mieszkańców lasu. Jedynie na początku czuły się 
tam troszkę malutkie i nieporadne.

Pozostała rodzina Zajęcy – i największy kłopot. 
Żadne ze zwierząt albo nie mogło, albo nie chciało 
przyjąć ich od siebie, choćby na jedną noc. Gniazda 
jastrzębi i dzięciołów wisiały zbyt wysoko na drze-
wach. Dziuple Wiewiórek okazały się za małe. Dzie-
ci Tchórzy nie lubiły dzieci żadnych innych zwie-
rząt. Każdy zabierający głos tłumaczył, dlaczego nie 
może przyjąć tułaczy. Byli też i tacy, którzy nie odzy-
wali się wcale. Przyjęcie nowych zwierząt do domu 
i rodziny może wiązać się z wieloma problemami. 
Większość futerkowych schronień ledwo mieści-
ła swoich dotychczasowych mieszkańców. I choć 
zwierzęta całymi swoimi serduszkami kibicowały 
Zającom i pragnęły im dać jak najwięcej, to nieste-
ty, nie mogły ofiarować im schronienia. O Bobra 
nawet nikt nie pytał. Pomógł już jak potrafił najle-
piej. A poza tym wszyscy wiedzieli, że na co dzień 
unika większości zwierząt i nie cierpi przyjmować 
gości. Czas uciekał, a w dalszym ciągu z żadnego 
włochatego gardełka nie padło: – Ja! Ja was ugosz-
czę! Jeżyk myślał intensywnie i już tracił nadzieję. 
Wiedział, że nikogo nie można zmuszać do pomocy. 
Sam niestety miał zbyt malutką i ciasną norkę. Poza 
tym spanie obok kłującego Jeża mogło nie być dla 
Zajęcy przyjemne. Robił więc co mógł: podpowia-
dał, dzielił się pomysłami, nie poddawał się.

– Biedne, bezdomne Zajączki. Nie zostawię ich 
bez wsparcia – powtarzał sobie w myślach.

Czas płynął nieubłaganie, jak strumyk przecina-
jący polanę. Dziadek i Tata Zając byli już wyjątko-
wo zmęczeni przygodami tego dnia. Małe Zajączki 
powoli się budziły i przecierały oczka. Tylko Mama 

Zajęczyca była jeszcze na tyle silna, żeby o czymkol-
wiek decydować. I dopiero teraz, wraz z pierwszym 
spojrzeniem księżyca na polanę, z pobliskiego buka 
odezwał się cichy głosik Nietoperza:

– Słuchajcie, niedaleko stąd leży powalona so-
sna, której pień opiera się o ogromny głaz. W głazie 
tym znajduje się spora szczelina, a za nią niewielka 
jaskinia – w sam raz na trzy dorosłe i cztery malut-
kie zające. Jest już nawet pełna suchych liści, które 
jesienny wiatr rok za rokiem usypywał w kolorowe 
kopczyki – będą w sam raz na łóżeczka dla dzieci.

Zające opuściły polanę prowadzone przez Tchó-
rza, który jako jedyny z obecnych znał to miejsce. 
Dziadek Zając kulał na tylną łapę jeszcze bardziej 
niż zwykle i Jeżykowi zrobiło się bardzo żal na ser-
duszku, kiedy na to patrzył. Pozostałe zwierzęta 
głęboko odetchnęły. Wszyscy uciekinierzy znaleźli 
bezpieczne schronienia. Księżyc już na dobre prze-
jął niebo we władanie. Żadne ze zwierząt nie opusz-
czało jednak polany. Nikt nie wiedział, jak długo 
potrwa dziwna wizyta dwunożnych zwierząt: kiedy 
odejdą z lasu i czy w ogóle odejdą. Nikt nie wiedział 
czy domy Zajęcy, Lisów i Myszy będą się jeszcze 
nadawały do zamieszkania, ani nawet, czy będzie 
można je odbudować w tym samym miejscu. Nikt 
nie wiedział, bo nikt nie potrafił przewidzieć przy-
szłości – nawet mądry Jeż.

Ten brak wiedzy sprawiał, że zwierzęta przestępo-
wały zaniepokojone z łapki na łapkę, niektóre sie-
działy przestraszone, a inne nawet złe.

Dwunożni przepędzili już trzy rodziny z ich lasu 
– kto mógł zagwarantować, że nie przekroczą stru-
mienia i nie przyjdą tutaj? Żadne ze zwierząt nie 
przypuszczało, że może być dostatecznie silne lub 
dość straszne, żeby pokonać te dziwne bestie. Ale 
nie były też same. Każde w myślach powtarza-
ło: – Nie jestem sam. Nawet jeśli nadejdą dwu-
nożne potwory. Nawet jeśli zniszczą mój dom, 
to zawsze będę mógł liczyć na pomoc i gościnę 



przyjaciół. – Niektóre mówiły o tym nawet gło-
śno, pocieszając innych i upewniając samych 
siebie. Mogą czuć się bezpiecznie, bo są częścią 
wspólnoty. Tak jak drzewa tworzą wspólnotę 
w lesie. Sosna rosnąca samotnie w polu pew-
nego dnia ugina złym wiatrom. Jednak w lesie, 
wśród innych drzew, dzielnie opiera się wszelkim 
przeciwnościom losu.

Dopiero późną nocą zwierzęta podzieliły mię-
dzy sobą obowiązki. Ptaki obiecały codziennie 
przelatywać nad drugą częścią lasu, obserwować 
co się tam dzieje i na bieżąco informować o tym, 
co robią dwunożni. Sarny, choć bardzo płoche, 
zdecydowały, że przed świtem i po zmroku będą 
obchodzić zajęty przez dwunożnych teren i wy-
patrywać potrzebujących. Żaby obstawiły cały 
strumyk gotowe czekać i natychmiast meldować, 
gdy tylko zobaczą kogoś chcącego się przepra-
wić na drugi brzeg. A meldować komu? Jeżyko-
wi oczywiście! To on, jako najmądrzejszy, miał 
wysłuchiwać wszystkich wieści i zwoływać ze-
branie, kiedy zajdzie potrzeba. Dodatkowo, jako 
doskonały szwacz, obiecał uszyć nowe kołderki, 
poduszki, dywaniki i firanki dla rodzin Zajęcy, Li-
sków oraz Myszek. Igiełki do szycia brał ze swoje-
go grzbietu, za nici służyły mu najdelikatniejsze 
źdźbła trawy, a za materiał – miękkie liście. Po-
trzebował mnóstwa liści, najlepiej takich, które 
dopiero co rozwinęły się z pączka. Wiewiórki 
wzięły na siebie zadanie odszukania najlepszego 
materiału.

Od tej nocy słychać było nad strumykiem 
cichutkie, regularne kumkanie. To żaby roz-
mawiały ze sobą, co chwilę wysyłając sygnały, 
które tylko one potrafiły zrozumieć. Słychać 
też było delikatne stąpanie kopyt saren zatrzy-
mujących się co chwilę i bacznie nasłuchują-
cych czy coś się do nich nie zbliża. W promie-
niach słońca, w gęstwinie liści mieniących się 
wszystkimi odcieniami zieleni biegały wiewiór-
ki pilnie zbierające najpiękniejsze liście z sa-
mych czubków drzew. I tylko ptaków nie było 
słychać, gdyż jako jedyne potrafią poruszać się 
bez wydawania jakiegokolwiek dźwięku. Zwie-
rzęta w całym lesie skupiły wszystkie swoje 
siły, by umożliwić tułaczom wypoczynek i spra-
wić, by las znowu stał się dla nich bezpiecznym 
domem.

Jeżyk tymczasem słuchał napływających wieści, 
ze wszystkich czterech stron lasu. Najserdeczniej 
jak tylko mógł dziękował każdemu za pomoc. 
Najdelikatniej jak potrafił uspokajał tych, którzy 
byli zaniepokojeni. Ale przede wszystkim – szył. 
To potrafił najlepiej. Siadał na kamyku obok swo-
jej norki wystawiając grzbiet do promieni słońca. 
Sięgał po igłę, po giętką trawę i zszywał ze sobą 
zielone liście nadając im kształt kołder, podu-
szek, dywaników lub firanek. Szył tak zadowolo-
ny, bo rodziny, które straciły swoje domy cieszyły 
się bardzo z nowej pościeli, a ich dzieci zasypiały 
przytulone do nowych, maleńkich i cieplutkich 
kocyków.





Lisy
W czasie, gdy zwierzęta na polanie rozmawiały 

o dwunożnych potworach, trzy rodziny tułaczy do-
tarły do swoich tymczasowych schronień. Lisy we-
szły do wilczej nory. Była ciepła i sucha. Pachniała 
liśćmi i ziemią. Znały ten zapach i czuły się w nim 
bezpiecznie. Cała rodzina wciągnęła głęboko pod-
ziemne powietrze. W ciemnościach poczuły na-
miastkę dawnego domu. Spośród wielu wolnych 
pokoi wybrały ten najmniejszy – najbardziej lubiły, 
kiedy było im ciasno i kiedy całą noc mogły przytu-
lać się do siebie. Niczego nie poprawiały, nie zmie-
niały po swojemu. Dom należał do Wilka, a on po-
zwolił im wszystko pozmieniać tak, jak lubią, ale lisy 
były zbyt wyczerpane i nie miały sił o tym myśleć.

Umościły się na posłaniu. Od drzwi wiał deli-
katny chłodny podmuch wypełniając ich noski 
zapachem lasu. Było zupełnie ciemno i zupeł-
nie cicho. Jeszcze rano uciekały przed dziwnymi 
dwunożnymi potworami i ich okropnym warcze-
niem, a teraz znów było spokojnie jak dawniej. 
Tata Lis przytulił i pocałował każde ze swoich 
szczeniąt na dobranoc. Mama Lisica spała już 
zwinięta w kulkę. Cały dzień opiekowała się prze-
straszonymi, rozbrykanymi dziećmi i była zmę-
czona jak jeszcze nigdy dotąd. Tata Lis pomyślał, 
że jest niezwykłą lisicą: cierpliwą i delikatną, ale 
też silną i wytrwałą. Całym swoim serduszkiem 
czuł, jak bardzo ją kocha i jak bardzo jest dla nie-
go ważna. Pomyślał, że rano musi jej koniecznie 
o tym powiedzieć.

Ich dzieci nie mogły zasnąć, mimo że przez cały 
dzień nie odpoczywały. Wciąż poruszały się niespo-
kojnie w swoich legowiskach, wierciły, zmieniały 
pozycje nie mogąc znaleźć tej najlepszej do odpo-
czynku. Zasypiały na chwilę, by obudzić się z cichut-
kim, smutnym wyciem. Jeden z nich spał wyjątko-
wo niespokojnie. Łapki zginały mu się tak, jakby 
na nich uciekał, a leżał przecież ułożony do snu. Po-
piskiwał cichutko przez sen i nawet podgryzał ucho 
leżącego obok brata. Tata Lis jeszcze pamiętał, jak 
to jest być małym szczeniakiem i mieć złe sny. Po-
stanowił, że zajmie się maluchem sam, a Mamie 
Lisicy pozwoli odpocząć. Delikatnie obudził synka.

– Mamusiu? – pisnął Lisek pocierając oczy łapką.
– Nie syneczku, to ja. Krzyczałeś przez sen. Nie 

chciałem Cię zostawiać samego z koszmarami. 
Co Ci się śniło? – na te słowa Lisek się jedynie 
rozzłościł i nic nie odpowiedział. Od urodzenia 
był małym uparciuszkiem, a czasami nawet bił 
swoje rodzeństwo. Teraz był też zagniewany. Tata 
Lis odprowadził go do wyjścia i razem spojrzeli 
w ciemną noc: na cichy, szumiący las, na księżyc 
i gwiazdy, na nietoperze tańczące z sowami w ko-
ronach drzew. Było jak zawsze, a jednak obco.

– Synku, gniewasz się o coś?
– Nie! – Warknął malec.
– Warczysz na mnie, więc chyba jednak się 

gniewasz. Przecież nic złego nie zrobiłem, więc 
o co chodzi?

– Bo to wszystko jest niesprawiedliwe! – Wybu-
chło dziecko. – Niesprawiedliwe! – Znów zamilkł, 
a Tata Lis postanowił dać mu czas, by się uspo-

CZĘŚĆ TRZECIA: TUŁACZE



koił. Wypytywanie teraz na siłę nie byłoby mą-
drym posunięciem. Czekali więc. Tata Lis patrząc 
to na synka, to w bezpieczną przestrzeń przed 
sobą. Lisek oglądał swoje łapki, myśląc o czymś 
intensywnie.

– Tato, dlaczego to się stało?
– Co masz na myśli?
– No, to coś rano. Dlaczego potwory przyszły 

i zabrały nam dom? Przecież to był nasz dom! 
Ty budowałeś nasze pokoje, Mamusia robiła 
nam łóżeczka. Tam były wszystkie moje zabaw-
ki. – Tam było twoje bezpieczeństwo i szczę-
ście – pomyślał Tata Lis, ale nic nie powiedział. 
Czekał cierpliwie.

– Tatusiu, dlaczego te potwory nas nienawidzą? 
Dlaczego przepędziły nas z naszego domu?

– Oj synku, nie wiem czy ktokolwiek wie dlacze-
go to się stało. Kim są te dziwne stwory i czego 
naprawdę chcą. Może nawet nie przyszły z wła-
snej woli, tylko ktoś im kazał? Może wcale nie 
chodziło o nasz dom, a o drzewa? Kto to wie?

– Ale to niesprawiedliwe! – Lisek zawył roz-
paczliwie.

– Tak, to niesprawiedliwe. Masz rację.
– Idźmy tam jutro i ich przegońmy! To nasz dom, 

nie mają prawa!
– Liseczku – Tata Lis pocałował synka w czoło 

– też tęsknię za domem. Maluch spuścił nosek 
i cichutko załkał. – Tęsknię do naszej norki i do 
naszego ogrodu. Do waszych gonitw wokół wiel-
kiego dębu. Tęsknię za miejscami, gdzie z twoją 
mamą zbieraliśmy najsmaczniejsze jagody i do 
naszych obiadów w cieniu drzew. Ale kiedy rano 
usłyszałem te dziwne hałasy i pierwszy raz po-
myślałem, że możemy mieć kłopoty, to wcale nie 
myślałem, ani o domu, ani o ogrodzie, ani o dę-
bie, ani o jagodach.

– Naprawdę? – Lisek popatrzył na tatę smutny-
mi oczami. Nic już nie rozumiał.

– Naprawdę synku. To wszystko było dla mnie 
bardzo ważne – i wciąż takie jest. Ale wtedy my-
ślałem nie o tym, co ważne, tylko o tym, co jest 
najważniejsze. Chciałem, żeby Mamusia była 
bezpieczna i żebyście wy, moje szczeniaczki, były 
bezpieczne. Nic innego się nie liczyło.

– Ale teraz jesteśmy już bezpieczni! Możemy 
zawalczyć! – Nie ustępował Mały Lisek.

– Synku – Tata Lis położył maluchowi łapę na ra-
mieniu – nie chcę żebyście tam wracali dopóki nie 
będziemy pewni, że niebezpieczeństwo minęło. 
Sam też tam nie wrócę. – Mały Lisek popatrzył zmie-
szany na Tatę. – Domyślam się, co chciałbyś mi po-
wiedzieć kochany. Nie jestem tchórzem. Wiem, 
że Tata Zając i Tata Mysz mogą chcieć tam wrócić 
i walczyć. Cokolwiek postanowią, będą mieli waż-
ne powody. Ja tego nie zrobię. Nie chcę się narażać, 
bo Mamusi będzie trudno samej, z waszą trójką. 
Zauważyłeś, jak pomagamy sobie nawzajem? Od 
rana Mamusia opiekowała się Wami, żebym mógł 
być na zebraniu zwierząt. Teraz pozwalam jej odpo-
cząć i mam na Was oko. Mamusia na pewno pora-
dziłaby sobie sama, bo jest silną lisicą, ale bardzo 
was kocham i chcę wam zapewnić bezpieczne życie 
tutaj.

– Czyli to przez nas nie odzyskacie domu? Prze-
ze mnie, mojego brata i siostrę? – Lisek się roz-
płakał.

– Nie kochanie! – Tatuś przygarnął swoje szcze-
nię i mocno objął je kitą – Wy jesteście powo-
dem, dla którego wybraliśmy inną drogę, niż wal-
ka. Jak różne ścieżki prowadzą do tego samego 
drzewa, tak różne drogi prowadzą do domu. Nie 
wiem jeszcze czy wrócimy na nasze stare miej-
sce, czy wybudujemy nową norę gdzieś tutaj. 



Wiem za to, że tam, gdzie Mamusia i Wy – tam 
będzie zawsze mój dom.

Zające
Rodzina Zajęcy nie bardzo potrafiła odnaleźć się 

w jaskini wskazanej przez Nietoperza. Ich stary dom 
mieścił się w najgęstszym borze, pod krzewem je-
żyny, w delikatnym zagłębieniu wytuptanym w su-
chych liściach. Tutaj też leżały suche liście, ale wcale 
nie przypominało to domu. Nie było wytuptanych 
łóżeczek. Nie było gałęzi jeżyny okrywających ich 
bezpiecznie z każdej strony. Nie pachniało lasem, 
tylko mokrą ziemią, a od skał ciągnął nieznany 
chłód. Mimo to, było spokojnie i cicho. Tata Zając 
wyglądał jakby przez ten jeden dzień przybył mu 
cały rok życia – a należy wiedzieć, że dla zajęcy je-
den rok, to bardzo, bardzo długo. Niby był obok, ale 
małe zajączki mogłyby przysiąc, że wcale go nie ma. 
Mama Zajęczyca zaczęła szybko udeptywać nowe 
łóżeczka dla dzieci. Tata Zając pomagał jej w tym 
niemrawo.

Tymczasem Dziadek Zając usiadł pod ścianą. Spoj-
rzał na swoją rodzinę i serce go zabolało, a w oczach 
pojawiły się łzy. Był jednak mądrym Zającem i wie-
dział, że może albo żałować przeszłości, albo mar-
twić się o przyszłość. Może też zrobić wszystko 
co w jego mocy, by dać oparcie swoim najbliższym. 
Zawołał do siebie wszystkie Małe Zajączki. Nie 
chciał, żeby błąkały same bez opieki po jaskini. Spoj-
rzał w ich twarze i sam nie był pewien, co w nich 
widzi. Oddałby wszystko, by wiedzieć, co się dzieje 
w ich małych serduszkach. Tak bardzo tęsknił za ich 
beztroskimi uśmiechami. Dwa maluchy radziły so-
bie całkiem nieźle, za to dwa, niestety nie najlepiej. 
Nie do końca wiedział, co powinien zrobić. Nie znał 
bajki, która mogłaby je pocieszyć. Pozwolił im za-

tem bawić się pod swoim okiem tak długo, aż rodzi-
ce nie skończyli urządzać nowego miejsca.

Nadeszła ciemna noc. Wyjątkowo ciemna. 
Pierwsza pod skalistym dachem. Tata Zając za-
snął, gdy tylko przyłożył głowę do posłania. 
Mama Zajęczyca ucałowała każde ze swoich 
dzieci i położyła się obok nich, również zasypia-
jąc od razu. Dziadek Zając natomiast, postanowił 
poczekać, aż każde z maluchów zaśnie głęboko. 
Był stary i mądry – wiedział, że po tak gwałtow-
nych przygodach, pierwsze noce mogą być bar-
dzo niespokojne. Nie chciał zostawiać dzieci sa-
mych z ich koszmarami.

Pierwszy poruszył się jeden z chłopców. Drgnął 
i skulił się w sobie jeszcze bardziej. Cichutko załkał 
przez sen. Dziadek Zając położył mu łapkę na głów-
ce i głaskał tak długo, aż Mały się obudził. Chwycił 
w ramiona skulone ciałko wnuka i pokicał bliżej 
wyjścia z jaskini. Spojrzeli w gwiazdy, które dotąd 
codziennie uśmiechały się do nich z innego noc-
nego nieba. Zajączek uspokajał się powoli. Patrzył 
na księżyc, słuchał szumu lasu, czuł zapach traw 
– zupełnie jak w starym domu.

– Dziadku, smutno mi…
– Rozumiem Zajączku. Smutno ci, bo straciłeś 

coś ważnego. Wiem, bo sam też wiele razy czu-
łem smutek.

– Naprawdę? – Zdziwiony maluch spojrzał sta-
ruszkowi w jego małe, czarne oczka.

– Naprawdę kochanie. I to nie raz. Czy chcesz 
mi opowiedzieć o tym co ty straciłeś? – Zają-
czek zachmurzył się, a jego pyszczek zaczął znów 
drżeć. – Dziadziu, chyba nie mogę. Nie mogę na-
wet myśleć o domu, bo od razu… – nie dokończył 
tylko wybuchnął płaczem. Dziadek Zając przytulił 
wnuka i pozwolił mu płakać tak długo, jak długo 
maluszek tego potrzebował.



– Zajączku, a może chciałbyś, żebym to ja opo-
wiedział tobie o tym, jak kiedyś było mi smut-
no? – Spytał i widząc dwa malutkie, zaciekawio-
ne oczka kontynuował: – Kiedyś, bardzo dawno 
temu, kiedy nie byłem jeszcze stary i kulawy 
mieszkałem w tej okolicy.

– Naprawdę!? – Wykrzyknął z niedowierza-
niem Zajączek.

– Naprawdę. Pamiętasz Jeżyka, który rano tak 
bardzo nam pomógł? To mój stary, dobry przyja-
ciel. Znałem jeszcze jego rodziców. Byliśmy sąsia-
dami – oni mieszkali w tej samej co teraz norce 
nad strumykiem, a my na skraju polany.

– My? Jak to? – zdziwił się Zajączek. Przecież 
niczego takiego nie pamiętał.

– Ciebie nie było wtedy jeszcze na świecie 
– dziadek pocałował wnuczka w czoło. – Żyłem 
tu z Babcią Zajęczycą, która codziennie rano wy-
chodziła w stronę domu Jeży i śpiewając cichutko 
zbierała smaczne zioła na śniadanie. Twój tatuś 
był wówczas tak mały jak ty. Bawił się z braćmi 
i siostrami. Wszędzie było ich pełno – Dziadek 
uśmiechnął się do wspomnień. – Ganiali się wo-
kół drzew, zaczepiali się radośnie i kicali po całej 
polanie. Czasem nawet ich upominałem, żeby 
nie przeszkadzali sąsiadom. Na szczęście Jeże ko-
chały wszystkie dzieci i wcale im to nie wadziło.

– I wtedy było ci smutno? – Zdziwił się Zajączek.
– Wtedy jeszcze nie. Tobie też nie było smutno 

rano, kiedy jeszcze mieszkałeś w swoim domku 
i miałeś swój kocyk i swoje zabawki. Zasmuciłem 
się, kiedy coś się zmieniło. – Oczka zajączka roz-
szerzyły się, a pyszczek coraz szerzej otwierał się 
ze zdziwieniem odsłaniając rząd malutkich ząbków. 
– Widzisz Zajączku, życie każdego z nas wciąż się 
zmienia. Kiedyś byłem malutki, jak ty teraz jesteś, 
potem stałem się dorosły, poznałem twoją babcię 

i razem z nią wybudowałem dom. Mieliśmy dzieci, 
w tym twojego tatę. Ale pewnego dnia, ten łobuz 
pokicał gdzieś daleko w las na drugą stronę strumy-
ka i zniknął na cały dzień. Wrócił, ale już codziennie 
tam biegał. Wiedziałem dlaczego. Sam zrobiłem 
kiedyś to samo. Domyślałem, że poznał tam młodą 
zajączkę, w której się zakochał. Wiedziałem, że zbli-
ża się czas, kiedy nie wróci już na noc do domu. 
Po drugiej stronie strumyka stworzy własny dom.

– Ojej! – Krzyknął Zajączek – I Tatuś cię zosta-
wił?

– Tak Maluchu. Tą młodą zajączką była twoja 
Mama. Bardzo się wtedy zasmuciłem. Tęskniłem 
za moim synkiem. Brakowało mi jego śmiechu 
i przytulania. Ale dzięki temu, że twój Tatuś wte-
dy od nas odszedł, dzisiaj mogę bawić czworo ko-
chanych wnucząt – w tym ciebie.

– I mnie! – Krzyknęła od wejścia piskliwym gło-
sikiem siostrzyczka Zajączka.

– I ciebie Kruszynko – odpowiedział Dziadek Za-
jąc uśmiechając się do niej.

– Dziadziu – zaczęła nieśmiało malutka i wdra-
pała się staremu Zającowi na grzbiet – a czy ty się 
kiedyś bałeś?

– Czy bałem się tak, jak ty teraz? – Spytał ostroż-
nie stary zając. – Tak, czułem strach całym swoim 
sercem. To było niedługo po tym, jak wszystkie 
dzieci stworzyły własne rodziny. Nasz dom stawał 
się coraz bardziej pusty, a ja czułem się coraz bar-
dziej zagubiony. Spacerowałem od pokoju do po-
koju i nigdzie nie mogłem sobie znaleźć miejsca. 
Brakowało mi moich kochanych dzieci. Wiedzia-
łem, że są szczęśliwe i cieszyłem się tym, ale było 
mi bardzo, bardzo trudno. Na szczęście miałem 
waszą Babcię. Ona mnie potrzebowała. Nie miała 
już sił codziennie zbierać ziół na śniadanie. Coraz 
częściej nie wstawała z łóżka. Opuszczała mnie 



i nic nie mogłem na to poradzić, choć ze wszyst-
kich sił starałem się jej pomóc. Las mi ją dał daw-
no temu i teraz las mi ją odbierał. Tamtej wiosny, 
zanim cała przyroda obudziła się z zimowego snu 
Babcia zasnęła na zawsze. Zostałem całkiem sam. 
I był to jedyny okres w moim długim życiu, kiedy 
nie miałem obok siebie nikogo, kogo kochałem. 
Ale najgorzej było, kiedy myślałem przyszłości. 
Dni i tygodnie mijały, a ja błąkałem się po okolicy 
bez celu. Nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. 
Nie wiedziałem czy jeszcze kiedykolwiek spotka 
mnie coś dobrego. Byłem przerażony – wyszeptał 
Dziadek, a w kąciku jego oka błysnęła łza. – Nie 
wiem, co bym zrobił, gdyby wasz Tatuś któregoś 
dnia nie przyszedł, żeby mnie zabrać do siebie. 
Nie przypuszczałem, że go jeszcze zobaczę. Pra-
wie nie poznałem własnego syna – tak wydoro-
ślał. Mieszkał z waszą Mamusią, a wy mieliście 
się pojawić na świecie lada dzień. Wtedy ostatni 
raz spojrzałem na norkę, która dotąd była moim 
domem i wyruszyłem za strumyk do miejsca, 
które miało się nim stać. Wiecie, to nawet trochę 
podobne do tego, co przeżyliśmy wszyscy dzisiej-
szego ranka. Nie wiem czy wrócimy jeszcze pod 
nasz krzew jeżyny, czy będziemy musieli znaleźć 
nowy dom. Wiem za to, że mamy przyjaciół, któ-
rzy nam pomogą. I mamy siebie. A rodzina jest 
ważniejsza od miejsca na mapie.

Myszki
Myszki wspięły się cichutko po pniu rozłoży-

stego dębu. Dziupla była malutka, dokładnie 
taka, jaka być powinna. W środku znajdował się 
tylko jeden pokój, za to cały wypełniony mięk-
kim, spróchniałym drewnem. Jeżyk obiecał im, 
że uszyje każdej poduszeczkę, kołderkę i kocyk, 

ale dopóki tego nie zrobił, to posłanie było w sam 
raz. Położyły się i mocno przytuliły do siebie. Każ-
da otoczyła sąsiadkę ogonkiem. Mama Mysza 
popatrzyła jeszcze raz na rozgwieżdżone niebo, 
na dziuplę i na swoją rodzinę. Westchnęła głębo-
ko. Byli bezpieczni. Spokojnie przespali pierwszą 
noc w nowym domu.

Kiedy obudziła się rano, Taty Myszy nie było 
z nimi. Dzieci jeszcze spały. Delikatnie wysunęła się 
spod plątaniny łapek i ogonków, szybko rozczesa-
ła futerko i cichutko wyszła na zewnątrz. Tak, jak 
myślała – Tata Mysz nie odszedł daleko. Spacero-
wał po okolicy zbierając nasiona na śniadanie dla 
rodziny. Dołączyła do niego. Teraz przygotowywali 
posiłek, naradzając się przy okazji. Co myśleli o mi-
nionych wydarzeniach? Czego się bali? Czego pra-
gnęli? Co chcieli dalej zrobić? To wiedzieli tylko oni 
– Myszki są tak cichymi zwierzątkami, że jeśli nie 
wiedziałeś o ich obecności, mogłeś ich wcale nie 
zauważyć.

Rodzina myszek spędziła cały dzień w dziupli od-
poczywając po minionych przygodach. Czas mi-
jał im na spaniu, jedzeniu, zabawie i rozmowach 
– na wszystkim tym, co lubiły najbardziej. Po połu-
dniu odwiedziła je sikorka – ta sama, która wieczo-
rem pokazała im to miejsce. Jeszcze nie wiedziała, 
ale dla myszek był to już pierwszy dzień w nowym 
domu. Przyniosła kołderki uszyte przez Jeżyka: 
po jednej dla każdego z maluchów i jedną więk-
szą dla rodziców. Wypytywała jak się czują i czego 
potrzebują, nie do końca rozumiejąc, że myszki już 
niczego więcej nie chciały. Ptaki słabo znają świat 
gryzoni.

Myszki tymczasem były szczęśliwe. Kiedy przy-
chodziły złe i trudne czasy starały się za wszelką 
cenę zaradzić kłopotom, a kiedy te już mijały 
– zaczynały na nowo cieszyć się życiem. Bardzo 



trudno to zrozumieć, jeśli się nie jest myszą. One 
po prostu nie mają ani chwili do stracenia. Żyją 
bardzo krótko i każda chwila radości jest na wagę 
złota. Zakładając oczywiście, że zwierzęta wie-
dzą, czym jest złoto. Poprzedniego dnia wyda-
rzyła się tragedia – musiały w pośpiechu opuścić 
swój dom. Zostawiły za sobą wszystko, co mia-
ły. Zabrały jednak to, co najcenniejsze – siebie 
nawzajem. Od razu otrzymały też pomoc – naj-
pierw od rodzin Lisów i Zajęcy, potem Jeżyka 
i wszystkich mieszkańców lasu. Tak naprawdę, 
każdą napotkaną po drodze przeszkodę pokona-
ły z pomocą przyjaciół – z żadnym problemem 
nie pozostały same.

Teraz, kiedy myszki były już bezpieczne do ro-
dziny wróciło i szczęście. Szybko zadomowiły się 
w nowym miejscu. Poznały okolicę, odkryły gdzie 
rosną miękkie trawy i gdzie można znaleźć coś 
do jedzenia. Małe Myszki wiedziały gdzie mogą 
się bawić tak, żeby pozostać pod czujnym okiem 
Mamy lub Taty, a równocześnie pozostać niewi-
dzialnymi dla innych mieszkańców lasu. Nikt do 
końca nie wiedział ile Mysiątek żyje w tej rodzi-
nie. A Myszy nie myślały o przyszłości. Wiedzia-
ły, że cokolwiek by się stało, wszystko będzie 
dobrze dopóki pozostaną razem. Przekonały się 
też, że w złej chwili zawsze mogą liczyć na pomoc 
przyjaciół.






