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Blogerzy zabrali się za pisanie bajek. A konkretnie za utwory dla dzieci, bardzo różnorodne, 
bo jak wiadomo – każdy bloger to indywidualista, pełen pomysłów i zapału. W ten sposób 
do rąk Czytelnika trafia antologia utworów adresowanych do najmłodszych, ale nie tylko. 
Rodzice, młodzież i każdy miłośnik literatury będzie miał wiele przyjemności z czytania 
opowieści, a także podziwiania oryginalnych ilustracji wykonanych przez ilustratorkę o 
pseudonimie Newa Rysuje.  

Blogerzy Bajki Piszą to kontynuacja projektu, w ramach którego powstał zbiór opowiadań 
Szkice z życia, bardzo dobrze przyjęty przez czytelników. Pomysłodawczyni akcji, autorka 
bloga W Krainie Czytania i Historii, wraz z autorką Książek Zbójeckich postanowiły pójść 
za ciosem i namówić blogerów do zmierzenia się z trudną formą literacką, jaką jest bajka. 
Niełatwo zadowolić najmłodszych czytelników, ale twórcy podjęli wyzwanie i ochoczo 
zgłosili się do wzięcia udziału w projekcie. Nadesłane utwory są różnorodne, pisane 
różnymi technikami i omawiające ciekawe zagadnienia. Każdy tekst stanowi zarówno 
rozrywkę, jak i lekcję, z której płynie morał. I o to właśnie chodziło!

Tytuł naszego e-booka Magiczna Bajaderka najlepiej ujmuje przygodę, na jaką daje się 
namówić Czytelnik. Forma elektroniczna antologii pozwala dotrzeć do wielu odbiorców, 
którzy po raz kolejny mogą się przekonać, że blogerzy mają potencjał, pasję i niczym 
nieograniczoną fantazję…

Zapraszamy więc Małych i Dużych do lektury i mamy nadzieję, że będzie to niezapomniana 
przygoda!

W Krainie Czytania i Historii (wkrainieczytania.blogspot.com)
Książki Zbójeckie (ksiazkizbojeckie.blox.pl)

 

wkrainieczytania.blogspot.com
ksiazkizbojeckie.blox.pl
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złapał go dwiema rękami, znów podbiegł do drzwi i wrzucił go do środka. 
Biegał tam i z powrotem, aż wszystkie orzechy znalazły się w domu. Gdy 
wrzucił ostatni, obejrzał się, by sprawdzić, czy nie zapomniał o którymś i w 
tej chwili poczuł ciepłe promienie słońca na swym okrągłym nosie. Ściągnął 
czapkę i spojrzał w niebo. Ponure deszczowe chmury zniknęły – niebo było 
niebieskie, a promyki ogrzewały jesienną ziemię.

– Teraz?! – krzyknął Kwasek w stronę nieba. – Teraz jest ładna pogoda?! Gdy 
już wszystko zrobiłem, przestało padać! – odgrażał się nie wiadomo komu, 
wymachując kompletnie mokrą czapką. 
Wszedł do domu, zapalił małą lampkę i od razu zobaczył kałużę na podłodze. 
Woda z worka i ta, która dostała się do wnętrza doniczki razem z orzechami, 
zebrały się na środku domu Kwaska. Krasnal był wściekły, nie wiedział, co 
ma ze sobą zrobić. Ze złością trzasnął drzwiami tak mocno, że wypadły z 
jednego zawiasu i zawisły krzywo na drugim, wpuszczając do doniczki 
jesienne słońce. 
Krasnal nie miał już sił. Był tak zły, że jedyne, co mu pozostało, to usiąść na 
podłodze i zacząć płakać. Olbrzymie łzy toczyły się po policzkach. Mimo że 
był dorosły, jego płacz przypominał zawodzenie kota. Zanosił się płaczem, 
nie zważając, że ktoś może go usłyszeć. Po chwili wypełnionej szlochami, 
głębokimi westchnięciami i niezrozumiałymi słowami, Kwasek rozejrzał 
się wokół. Orzechy leżały w wodzie, a obok nich dziurawy worek. Krasnal 
poczuł, że cały trzęsie się z zimna. Ręce drżały mu tak bardzo, że nie był w 
stanie rozpiąć guzików kapoty. Wytarł rękawem mokry nos i pomyślał, że 
musi się przebrać, bo do wszystkich nieszczęść tego dnia będzie mógł jeszcze 
dołożyć porządne przeziębienie.
Zdjął mokre pantalony i przewiesił je przez ramę łóżka. Wyjął z szafy ich 
suchą parę i zaczął się ubierać. Nie spiesząc się, wciągnął najpierw jedną 
nogawkę ciepłych wełnianych spodni, a potem drugą. Przypomniał sobie, 
w jaki sposób zdobył na nie materiał. Tego lata wielki człowiek zostawił w 
ogrodzie całe mnóstwo ubrań. Były świeżo wyprane i pozostawione tam do 
wyschnięcia. Krasnal zadrżał, wspominając, jak bardzo się bał wspiąć na 
metalową konstrukcję służącą człowiekowi do suszenia ubrań. Wdrapywał 
się, aby zabrać jakiś mniejszy kawałek materiału. Nie potrafił utrzymać 
równowagi i wciąż się obawiał, że straci życie, spadając na twarde kamienie. 
Gdy znalazł się wreszcie na szczycie stojaka, od razu zobaczył piękną białą 
skarpetę w niebieskie kwiatki, które bardzo przypominały mu niezapominajki. 
Oczami wyobraźni widział już, jak robi sobie z niej spodnie. Najpierw 
musiał jednak uwolnić ją z ucisku plastikowej klamerki i znów dostać się na 

Olbrzymie krople padały na ziemię, by zaraz się od niej odbić i ze zdwojoną 
siłą uderzyć krasnala w twarz. Ulewa rozpoczęła się już na dobre. Kwasek 
przedzierał się przez krzaki i w olbrzymich ilościach opadłe na ziemię liście. 
Robił to, używając najbrzydszych słów, jakie tylko przyszły mu do głowy. 
Nie znosił tego miejsca. Nie znosił deszczu i wilgoci oraz tego, że właśnie 
nazbierał cały worek orzechów, które z każdą chwilą stawały się coraz cięższe. 
Wydawało mu się, że woda zbiera się w worku. Również to go złościło.
Kwasek zamknął na chwilę oczy. Był zmarznięty, mokry i głodny. Mimo że 
płótno worka, który miał przerzucony przez ramię, nie było grubo tkane, teraz 
wydawało mu się ciężkie. Nieprzyjemnie ocierało go o ramię i szyję. Krasnal 
pocieszał się, że jeszcze chwila i będzie w domu. W strugach deszczu, na 
drugim końcu ogrodu dostrzegł pomarańczową doniczkę odwróconą dnem 
do góry, przykrytą gałęziami i liśćmi. Od ponad roku właśnie to miejsce było 
domem Kwaska. 
Krasnal poprawił worek i ruszył przed siebie. Gdy był już w połowie ogrodu, 
zawiał mocny wiatr, sprawiając, że padająca do tej pory z góry woda zmieniła 
kierunek, zacinała teraz nieznośnie z ukosa. Kwasek miał przeogromną 
ochotę ponownie zakląć, ale wiedział, że gdy to zrobi, deszcz napada mu do 
ust. 
Pocieszał się myślą, że jeszcze dziś ugotuje najlepszą zupę orzechową na 
świecie, użyje nawet suszonych ziół, które niedawno zdobył, rekompensując 
tym sobie wszystkie cierpienia tego dnia. Naciągnął olbrzymią, czerwoną 
czapkę na uszy i oczy. Spod niej wystawały tylko duży, okrągły nos i mocno 
zaciśnięte usta. 
Gdy był już przy doniczce, wyciągnął dłoń, aby otworzyć drzwi i wtedy poczuł, 
jak w jednej chwili ciężar na plecach zelżał. Odwrócił się i ku własnemu 
przerażeniu zobaczył, że po ziemi turlają się wszystkie orzechy, które dziś 
zebrał. Przyjrzał się workowi i w lejącej się z nieba wodzie zobaczył wielką 
dziurę. 
Z wściekłością patrzył na leżące w wodzie orzechy. Było ich pięć, więcej by nie 
udźwignął. Wiedział, że ta liczba zapewni mu pożywienie na kilka kolejnych 
dni. Stał przed drzwiami, świadom swojego wyboru: albo wejdzie do środka, 
wreszcie ogrzeje się i przebierze w suche ubrania, albo pozostanie na zewnątrz 
i zacznie zbierać orzechy, które poturlały się we wszystkie strony. Gdy był już 
bliski podjęcia decyzji o pozostawieniu orzechów, poczuł, jak bardzo burczy 
mu w brzuchu. Zdecydował. Otworzył drzwi do doniczki i – nie wchodząc 
do środka – wrzucił przez nie dziurawy worek. Ten z mokrym plaśnięciem 
upadł na podłogę. Kwasek podbiegł ile sił w nogach do najbliższego orzecha, 
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sposób zauważana. Kwasek nie miał zamiaru się pokazywać. Szczególnie, że 
nie wiedziałby, gdzie uciekać, skoro na stałe zamieszkał w ogrodzie ludzi.
Krasnal nad zapaloną świeczką zawiesił kociołek i wlał do niego wodę. 
Czekając, aż się zagotuje, rozłupał jeden z orzechów. Tej sztuki nauczył się od 
przyjaciółki z dawnych lat – wiewiórki. Był jej za to wdzięczny – umiejętność 
szybkiego i łatwego rozłupywania orzechów bardzo mu się przydawała. 
Pokroił orzech na maleńkie kawałki i właśnie w chwili, gdy woda zaczęła 
wesoło bulgotać, wsypał je do kociołka. Później do zupy dodał drobno 
pokrojone warzywa i kilka korzonków. Na koniec wrzucił jeszcze kawałeczek 
czosnku i drobno posiekaną natkę pietruszki. 
Jedyna rzecz, która cieszyła Kwaska w tym miejscu, to gotowanie. Potrafił 
wąchać unoszącą się nad kociołkiem parę i na chwilę czuł się dobrze. Uwielbiał 
dodawać przeróżnych ziół do swych potraw, aby później rozpoznawać je w 
unoszącym się w domu zapachu. Wiedział dokładnie, jak pachnie ziarenko 
jałowca, a jak gałązka rozmarynu. Zawsze potrafił określić, czy nie zapomniał 
o czymś, czy może przez przypadek nie użył za dużo jakiegoś składnika. To 
jednak zdarzało się niezwykle rzadko. Czasem na krótką chwilę w jego głowie 
pojawiała się myśl, że miło by było kogoś tym, co przygotował, poczęstować. 
Być może komuś by posmakowało? Ktoś być może by to docenił? Jednak te 
myśli szybko uciekały, a samotny Kwasek powracał do mieszania potrawy w 
kociołku.

dół. Ta część wyprawy okazała się jeszcze trudniejsza, ponieważ klamerka 
mocno zacisnęła się na skarpecie. Dopiero gdy Kwasek wszedł do suszącej 
się na wietrze części garderoby i szarpnął z całych sił, plastikowe zapięcie 
puściło. Jednak wtedy Kwasek razem ze skarpetą zaczął spadać. Gdyby 
podczas spadania nie złapał puchatego ręcznika, prawdopodobnie wyprawa 
skończyłaby się bardzo źle. Nie zginął, tak jak się wcześniej obawiał, ale 
siniaki bardzo długo przypominały mu, aby nigdy więcej nie wdrapywać się 
na takie wysokości. Zdobycz złagodziła ból. Ze skarpetki Kwasek uszył sobie 
spodnie. Z ręcznika natomiast, który dla ludzi tak naprawdę był ściereczką, 
zrobił poduszkę i kocyk. 
Przebrany w suche ubrania podszedł do świeczki i rozpalił ogień. Spojrzał na 
ilość wosku w srebrnej miseczce i pomyślał, że wkrótce znów będzie musiał 
zakraść się do domu ludzi i zaopatrzyć się w nową świeczkę. Po raz kolejny 
ogarnęła go złość na myśl o tym, jak bardzo zależny jest od człowieka. Nie 
potrafił się nawet pocieszyć tym, że sąsiedztwo z tymi wielkimi stworami 
często bardzo ułatwia mu życie. Nie znosił ich i był na nich bardzo zły. W 
lecie, gdy drzwi do ogrodu były prawie bez przerwy otwarte, mógł wchodzić 
i wychodzić, kiedy tylko chciał. Tyle że w lecie było to zbędne, bo wszystko, 
co Kwaskowi było potrzebne do przetrwania, mógł znaleźć w przyrodzie. 
Teraz, gdy nadeszła jesień, a wkrótce zapanować nad światem miała zima, 
wchodzenie do domu człowieka stawało się coraz trudniejsze. Teraz drzwi 
otwierały się raz na dzień, czasem jeszcze rzadziej i co gorsza, prawie 
natychmiast się zamykały. 
Kwasek zaczął wspominać, kiedy podczas ostatniej wizyty spędził pod 
kaloryferem przy drzwiach dwa dni, nim otworzyły się po raz kolejny. Krasnal 
nie pamiętał, że w tym czasie ogrzał się, najadł i uzupełnił zapasy. Ponadto 
pierwszej nocy, gdy ludzie poszli już spać, odważył się i nalał do zlewu ciepłej 
wody, aby się wykąpać. To była jedna z najprzyjemniejszych kąpieli w jego 
życiu. Teraz jednak nie chciał się pocieszać. Był zły i o wszystko obwiniał 
ludzi. W końcu to właśnie przez nich się tu znalazł. Kwasek zastanawiał 
się, jakie przeszkody staną na jego drodze podczas wyprawy tym razem i 
co ważniejsze, co uda mu się zdobyć. Już rok temu korciło go, aby na zimę 
całkiem przenieść się do domostwa ludzi, ale strach przed odkryciem jego 
obecności był zbyt wielki.
Podstawowym prawem krasnali jest to, że pod żadnym pozorem nie wolno 
dać się zobaczyć ludziom. Krasnale znane są jednak z tego, że niewiele sobie 
robią z tego, co zakazane, a jeszcze mniej z tego, co nakazane. Dlatego zdarzało 
się nieraz, że ludzie albo dostrzegali krasnale, albo ich obecność była w jakiś 


