
Skąd się wziął Krzywy Las?

W małym, spokojnym miasteczku mieszkało rodzeństwo, byli to chłopiec i dziewczynka.

Chłopiec miał na imię Jaś, a dziewczynka Celinka. Dzieci pragnęły przygód. Nudziły się. Któregoś

słonecznego popołudnia postanowiły wybrać się do lasu.

Gdy dotarły na miejsce, zobaczyły miejsce, w którym rosły sosny. Dzieci zwróciły uwagę

na to, że pnie sosen są trochę krzywe. Zdziwiły się, więc postanowiły zapytać rodziców:

- Mamusiu, tatusiu a dlaczego ten las jest krzywy? - zapytały dzieci.

-Trudno to wyjaśnić, jest wiele legend o krzywym lesie i nie wiadomo, która z nich jest najbliższa

prawdy – odpowiedział tato. 

Następnego ranka kiedy się obudzili, szybko ubrali i  już wybiegali z domu, usłyszeli głos mamy

dobiegający z kuchni:- Dzieci stójcie! A śniadanie? 

- Ale my chcemy odwiedzić nasz krzywy las - powiedzieli. - Mamo możemy kanapki do ręki?

Prosimy? 

- Dobrze, ale musicie mi obiecać, że wrócicie przed  kolacją – powiedziała mama.

- Ok, dzięki mamo – odpowiedziały szybko dzieci.

- I uważajcie na… - krzyknęła za nimi mama. Niestety, dzieci już poszły.

Gdy wybiegli z domu, Celinka poinformowała brata o tym, że zapomniała drogi do krzywego

lasu.

- Spokojna głowa - powiedział Jaś  - znam ją.

- A więc ruszajmy – z uśmiechem dodała Celinka.

Gdy zbliżali się do miejsca, w którym rosły krzywe sosny zobaczyli małe drzwiczki. 

- Celinko, może byśmy tam na chwilę zajrzeli? – zapytał chłopiec.

-  Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł – zawahała się dziewczynka.

Ale Jaś już dotknął drzwi  i  jakaś siła wciągnęła ich na drugą stronę. Znaleźli się w  nieznanym

sobie miejscu. Gdy usłyszeli zbliżające się dźwięki bardzo się przestraszyli. Zobaczyli przed sobą

dziwaczną postać.

- Dzień dobry – powiedział przybysz.

- Dzień dobry. Kim jesteś? - zapytały przestraszone dzieci.



- Jestem czarownica z Mechowego domku, a wy? – odparła grzecznie stara kobieta. 

- Jaś, a to Celinka – przedstawił ich chłopiec.

- Miło mi, chodźcie do mojego domku na herbatkę i ciasteczka – zaproponowała czarownica.

Dzieci poszły razem z nią. Gdy ujrzeli  dom, zauważyli,  że był cały z mchu, nawet kominek w

salonie  pokryty  był  mchem.  Kiedy  dzieci  się  ugościły  przypomniały  sobie  pytanie,  na  które

szukały odpowiedzi. Zadali je kobiecie.

- Czarownico, wiesz może dlaczego las jest krzywy? 

- Coś o tym słyszałam - odpowiedziała.

- A czy możesz nam o tym opowiedzieć? - zapytały dzieci.

- Hmm... mogę wam tylko podpowiedzieć, że musicie iść do goblina, który mieszka w Błotowej

jaskini, ale bądźcie ostrożni – ostrzegła ich  czarownica. Pożegnali się z czarownicą i ruszyli w

drogę. 

Gdy  szli  ich  oczom  ukazała  się  wielka  jaskinia, usłyszeli  też  dziwne  dźwięki  i  ujrzeli

wychodzącego z niej stwora.

- To chyba ten goblin, o którym mówiła czarownica - szepnął Jaś do siostry. Goblin podszedł do

dzieci i zapytał: 

- Co tutaj robicie?

-  Jesteśmy tutaj,  bo chcemy się  dowiedzieć  dlaczego  nasz  las jest  krzywy? – odpowiedziała

Celinka przedstawiając przy okazji siebie i brata.

- A skąd pomysł, że ja coś niby wiem o krzywym lesie? – spytał podejrzliwie goblin.

- Dowiedzieliśmy się od czarownicy - odpowiedziały dzieci.

- Powiedziała, że musimy pójść do Błotowej jaskini, w której mieszkasz – dodała Celinka.

- Rozumiem, a  więc  chcecie  się  dowiedzieć  dlaczego  wasz las  jest  krzywy? - zapytał  goblin

pocierając dłonią o długą brodę.

- Tak, bardzo - odpowiedziały dzieci.

- Hmm... to sprawka krasnoludków - stwierdził. – pamiętam to doskonale.

- Dziękujemy, ale gdzie znajdziemy krasnoludki? - spytały dzieci.



- Sądzę, że one są w swoich domkach z muchomorów, więc poszukajcie ich - powiedział goblin.

-Dziękujemy - powiedziały dzieci.

Celinka  i  Jaś  znowu  ruszyli  w  drogę szukając muchomorów, w  których  mieszkały

krasnoludki.  Po  jakimś czasie  zauważyli  całkiem sporego muchomora, z  którego wychodziły

stworki w  czerwonych czapeczkach. Dzieci podeszły do nich:

- Kim jesteście?

- Jak to! Nie wiecie? Przecież my to, krasnoludki - odpowiedziały stworki - A wy?

- Ja jestem Celinka, a to Jaś - powiedziała Celinka.

-  I właśnie was szukamy – dodał chłopiec.

- A dlaczego? - zapytały krasnoludki.

- Bo chcemy się dowiedzieć, dlaczego nasz las jest krzywy - odpowiedziały dzieci.

- A czemu od nas? - zapytały krasnoludki.

- Dlatego, że byliśmy u goblina i powiedział nam, że właśnie wy nam pomożecie - odpowiedziały

dzieci.

- No dobra, ale musicie obiecać, że nikomu nie powiecie - powiedziały krasnoludki.

- Obiecujemy - odpowiedziały dzieci.

- Ok, no więc to nasza sprawka - zachichotały krasnoludki.

- Ale jak to zrobiliście, przecież jesteście tacy mali? – zapytał z niedowierzaniem Jaś.

- To  było  tak... Byliśmy w lesie  i  bardzo  się  nudziliśmy,  a gdy  zobaczyliśmy  wielką  piłkę  to

chcieliśmy zagrać,  próbowaliśmy kopnąć ją, ale ona stała. Któryś z nas wpadł na pomysł, żeby

wypić magiczny napój, no i urośliśmy w pięć sekund. Byliśmy duzi jak ta ogromna piłka. Udało

nam się i zaczęliśmy ją kopać, graliśmy i graliśmy, aż tu nagle piłka wpadła na drzewa [sosny] i

zaczęła  się  od  nich  odbijać,  a  jak  trafiła  w  jakieś  drzewo, to  od  razu  się  wykrzywiało -

powiedziały krasnoludki – no i dzięki naszym zabawom „zwykły las” zmienił się w „krzywy las”.

- Ooo, wreszcie dowiedzieliśmy się dlaczego nasz las jest krzywy – powiedziała Celinka.   – Ale,

ale mamy   nowy problem, musimy już  wracać,  a  nie wiemy jak się  stąd wydostać – zaczął

zastanawiać się Jaś.

-Z chęcią was odprowadzimy - powiedziały krasnoludki.



- Dziękujemy wam bardzo - powiedziały dzieci.

I tak rodzeństwo ruszyło za krasnoludkami. Opowiadali o różnych historiach i zaproponowali,

aby nowi  przyjaciele mogli  ich odwiedzać jak będą w miasteczku. Gdy byli  w domu, szybko

pobiegli do mamy i zaczęli jej opowiadać:

- Mamo, mamo musisz nas posłuchać! - wykrzykiwały na przemian dzieci.- Byliśmy w krzywym

lesie i spotkaliśmy goblina i krasnoludki i czarownice z Mechowego domku – przekrzykiwały się

zdyszane dzieci. A mama słuchała uważnie i tylko od czasu do czasu parskała śmiechem słysząc

te niesamowite historie. Jednak dzieci wiedziały, że tej historii nigdy nie zapomną.


