
      Słońce powoli chowało się za ogromnym lasem. Pod jedno z wielkich drzew

przykicał zając Szarulek; kic, kic, kic.

– Szponara! – zawołał zadzierając łepek do góry.

Siedząca na solidnej gałęzi sowa niechętnie odemknęła jedno oko.

– Uhuu – mruknęła sennie. – Co się stało?

– Las będą wyburzać – powiedział z przejęciem. – Drogę chcą tędy

poprowadzić.

Na tę wieść wiatr zaszeleścił intensywnie pośród liści: Szszyyyy..., Szszyyyy...

– Że co!? – Spojrzała na niego w przerażeniu Szponara. – Przecież lasu nie

można wyburzyć!

     W tej chwili fruuuuu... - przyleciał mały wróbelek, którego w lesie znali

wszyscy. Miał bardzo ciekawską naturę i dlatego nazwano go Spozieraczek, bo

zaglądał wszędzie gdzie tylko mógł. A gdzie nie mógł i tak próbował.

Nasz las
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– Ćwir! Ćwir! – zaczął piskliwym głosikiem. – Można, można. Ćwir! Ćwir!

To prawda. Sam widziałem...

– Uhuuu – mruknęła Szponara z niedowierzaniem.

Drzewo zatrzeszczało głośno hrrr! Hrrr!

– Stoooiiimyyyy tuuuu ooood wieeeeków – rozległ się jego głęboki głos. –

Toooo naaaszeee mieeejscee.

Z głębi lasu dobiegło ich żałosne wycie wilka AUUUU!!!

– O Łapokieł też już wie – skwitował Szarulek.

Łapokieł był starym, bardzo szanowanym przez wszystkich mieszkańców lasu,

wilkiem. Jego mądrość niejednokrotnie dorównywała wiedzy Szponary.

Zawtórowało mu odległe szczekanie psa: HAU! HAU! HAU!

AUUU

ĆWIR



Szou! Szou! Szou! – do grupki dołączyła wrona  Krakownica.

– Kraaa! Kraaa! Kraaadną nam las! – rozdarła się.

– Uhuuu, wiemy! – huknęła na nią sowa Szponara.

Nagle w pobliżu rozległ się hałas Hrrruump! Hrrruump! Wszyscy zerknęli 

w tamtą stronę. To Misium – tutejszy niedźwiedź, usłyszawszy głosy,

postanowił dołączyć. Był wielki, wręcz ogromny, ale zupełnie niegroźny. 

Miał naturę marzyciela, a nie wojownika.

– Mrrrrr – zamruczał po niedźwiedziemu. – Trzeba będzie ich przepędzić.

– Kraaa! Ciekawe jak? – Wrona przekrzywiła czarny łepek.

– Mrrrrr..., Bazzyk wie – wymruczał.

– Bazzyk!? – Wszyscy popatrzyli na niedźwiedzia szczerze zdziwieni.

– Mrrruuum... tak, Bazzyk – potwierdził leniwie niedźwiedź. – Zaraz tutaj

przyleci – dodał. – Albo nawet za pół raza.
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I faktycznie, po chwili w powietrzu dało się słyszeć cichutkie bzyczenie; 

bzzzyyyy, bzzzyyyy. Komar Bazzyk przysiadł na liściu i elegancko się

wszystkim ukłonił. Jak zwykle, mimo iż należał do jednych z najmniejszych

stworzonek tego lasu, prezentował wręcz nienaganną postawę.

– Wi bzzz..., tajcie – Uśmiechnął się.

– Uhuu, podobno wiesz jak zapobiec wyburzeniu lasu? – zapytała sowa

Szponara, a drzewo skrzypiąc iiiaaaa nachyliło się stronę Bazzyka, by lepiej

słyszeć.

– A i bzzz..., owszem. Zarazzzz bzzz..., też się dowiecie.

Kilka skoków i pośród nich pojawiła niewielka żabka o uroczej mordce i

nieco wyłupiastych oczach.

– To moja bzzz... kumpela, Kukumka.

– Uu-łaaaa, u-łaaa, kum, kum, re, re... – zarechotała radośnie witając się

ze wszystkimi.

– Ty, kraaa, nie jesteś chyba stąd, kraaa? – Zapytała Krakownica.

– Bzzyyy... nie. Nie jest – odparł komar Bazzyk.

– Nie, kum-kum, re, re... – Odparła zadowolona z siebie żabka Kukumka.

BZZZ KUM



– To niby jak nam pomożesz ochronić nasz las? – Szarulek kic, kic, kic,

podkicał bliżej żabki.

– Ćwir! Ćwir! No właśnie – skwitował wróbelek Spozieraczek.

– Bo jestem re, re, kum, kum, chroniona.

Wszyscy popatrzyli na Bazzyka oczekując od niego wyjaśnień skoro ją tu

przyprowadził.,

– To prawda bzy... bzy... Kukumka jest pod ochroną bzy... bzy..., a więc

wszędzie tam gdzie się pojawi, bzy... bzy... nie można nic wycinać ani

budować. I tak oto mała żabka Kukumka została bohaterem lasu, ochraniając

go od pewnej zguby, ku radości wszystkich leśnych zwierzaków.

Tak to już jest, że czasami, nawet ktoś bardzo mały, może dokonać naprawdę

wielkich czynów, a z każdej sytuacji zawsze znajdzie się, przynajmniej jedno,

dobre wyjście.
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