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Baśń o tym, jak Kacperek przyjacielem przyrody został 

Dawno, czy niedawno, daleko, czy blisko, dość wiedzieć, że w niedużej wiosce            

na skraju puszczy mieszkał sobie Kacperek, a nicpoń był z niego i ladaco. Koty wioskowe 

omijały chłopca, nie raz mocno poturbowane celnie rzuconym kamieniem. Ptaki milkły        

na jego widok, bo gdzie tylko jakie gniazdo wśród gałęzi wypatrzył, zaraz żerdkę długą imał     

i gniazdo dla zabawy strącał. Nawet jego wierny kundelek Łatek, trzymał się od Kacperka                      

na bezpieczną odległość.         

 Najbardziej lubił Kacperek do puszczy się zapuszczać, a i znał las dobrze, bo często      

w nim swawolił. Tu kilka olchowych listków bez potrzeby skubnął, tam witek wierzbowych 

naciął, by smagać nimi ledwo od ziemi odrosłe kwiatki i trawki młode. A jak mu się już takie 

swawolenie znudziło to kozik znowu z kieszeni  wyciągnął i na starej topoli, co jeszcze czasy 

królewskie pamięta, inicjały swoje wyrżnął. Tak się przyrodzie za zieleń i świeże powietrze 

odwdzięczając, zaszedł Kacperek aż nad łęgi puszczańskie.  Ani się obejrzał jak mgła znad 

łęgów, mgła biała jak mleko, otoczyła go z każdej strony. Cisza zapadła wokół, cisza 

niezwyczajna.  Rozejrzał się Kacperek, rad by do chaty powrócić, ale dokoła biało, drogi 

powrotnej nijak wypatrzyć niebożę nie może. Lecz cóż to za dziwy, jakie to cuda, tuż powyżej 

mglistego oparu,  na środku łęgu błyszczy coś, połyskuje, niby dwie wieże złociste, a w niebo 

rośnie. Przywarł Kacperek ku ziemi i zza krzaków ostrożnie wygląda, ciekaw co to się będzie 

działo. Jakoż i mgła zrzedła nieco i to, co z początku na dwie wieże wyglądało, okazało się 

tronem wysokim, królewskim. A na tronie sam Król Bór siedział, płaszczem zielonym okryty. 

Płaszcz misternie z ziela puszczańskiego utkany, nie zabrakło w nim żadnego gatunku 

najmniejszej trawki w tych stronach występującej. Ale skąd Kacper miałby to wiedzieć, wszak 

przyrodą tyle się interesował, ile jej krzywdę mógł jaką wyrządzić. Patrzył więc na Pana 

zasiadającego na tronie, dziwował się złotemu wieńcowi z różnorakich listków, jaki ten miał 

wciśnięty na skronie i czekał co dalej będzie. A tu mgła już zrzedła zupełnie, Kacperek             

za krzakiem ukryty wygląda, co za goście królowi się kłaniają. Pierwsza pokłoniła się Olcha     

w złocisto-szarej sukience i rzecze:        

 - Królu, zważ na mą krzywdę, bo już lat kilka wiernie Tobie służę. Popatrz, moja 

sukienka cała poszarpana. To sprawka tego nicponia, łobuza, Kacperka. Dla zbytku, dla 

zabawy niszczy moje stroje. Ukarz go królu, tak by popamiętał.    

 Wysłuchał Król Bór olchowej skargi, zamyślił się i  tak odpowiada:   
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 - Za złe przyrody traktowanie, należy się pokaranie. Odejdź w pokoju wierna służko, 

odpowie za swoje czyny ladaco.        

 Rozpoznał Kacperek Olchę, co to ją z listków bezmyślnie oskubał, usłyszał  królewskie 

zarządzenie, ale tylko ramionami wzruszył, przejąć się więcej nie zdążył, bo już następni 

goście przed tronem królewskim przyklękają.      

 - Bądź pozdrowiony Królu Borze, sprawiedliwości u Ciebie szukamy. Popatrz na nasze 

głowy, co nam wyrządził Kacperek, poszarpał nasze włosy, pościnał warkocze od wiosny 

cierpliwie zaplatane.          

 Rozpoznał Kacperek smukłe Wierzby, co to im gałązek nałamał dla głupiej zabawy        

i jakoś nieswojo mu się zrobiło. A Król Bór zmarszczył czoło surowo i tak rzecze:  

 - Za złe przyrody traktowanie, należy się pokaranie. Odpowie Kacperek za swe niecne 

czyny, odpowie.          

 Usłyszał Kacperek odpowiedź Króla, z trudem ślinę przełyka, do ziemi bardziej 

przywarł, rad by uciekać, ale ciekawość na miejscu go trzyma.    

 - Nie widzą mnie przecież, a jakby co to nogi mam zwinne, ucieknę- pomyślał i czeka 

co dalej będzie.           

 A tu przed tron królewski Topola staruszka siwowłosa podeszła, z wysiłkiem się 

pokłoniła i tak rzecze:          

 - Królu Borze, już lat trzysta wiernie Ci służę, przeżyłam wichry, wojny i burze, miej na 

me skargi baczenie. Spójrz Królu na me poranione stopy i dłonie, to sprawka Kacperka 

łobuza, co dla bezmyślnej zabawy ostrym kozikiem kaleczył mą korę.   

 Za Topolą stoją w szeregu, i Lipa, po której Kacper dopóty skakał, dopóki konar się nie 

odłamał, i Czajka, której z gniazda jajka podbierał, i Szpaki, i Brzózki… Ani myślał Kacper       

na wyrok królewski czekać, dość że z twarzy królewskiej taki gniew wyczytał, jakiego jeszcze 

w życiu nie oglądał. Rzucił się pędem zza krzaka, w stronę ścieżki, ale czy to wykroty jakieś, 

czy zwykły pech, dość że się Kacper przewrócił i leży jak długi. Niby grzmot dosięgły go 

jeszcze słowa:           

 - Za złe przyrody traktowanie, należy się pokaranie!    

 Wstać Kacper próbuje, ale jakiś ciężar ogromny na piersi mu zaległ i przy ziemi 

trzyma, twarde witki po bokach smagają, a na twarz jakieś wilgotne liście raz po raz spadają i 

duszą.             

 - Przepraszam, wybaczcie- zawył Kacper tak głośno, że… aż się przebudził. Patrzy a tu 
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Łatek na piersi mu siedzi, ogonem z radości po bokach tłucze i mokrym jęzorem                     

po twarzy liże.           

 - Łatek, kochany Łatek, prowadź psinko do domu- zawołał z ulgą Kacperek  i raźno     

za Łatkiem do chaty powędrował.        

 Prawda to, czy nieprawda, dość że od tej pory Kacper największym przyjacielem 

przyrody został. Nie dosyć, że żadnej trawki bez potrzeby nie zerwał, na żadne zwierzę ręki 

ani głosu nawet nie podniósł, to jeszcze innych, jak przyrodę szanować, z wielką cierpliwością 

uczył. I nadal z upodobaniem na wycieczki do puszczy chodził, tylko nie wiedzieć czemu nad 

łęgi się już nie zapuszczał, a za mgłą nieszczególnie przepadał.    

 


