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“Historia marchewkowej przyjaźni”

Dawno,  dawno temu,  za  siódmą górą,  za  siódmą rzeką,  a  nawet  jeszcze

dalej, żył zając i jego rodzina. Byli całkiem normalną rodziną: dzieci bawiły się w grę

„Złap  zająca”  z  wypchanymi  lalkami,  ojciec  spędzał  cały  dzień  ciężko  pracując

zbierając  pożywienie,  a  matka  bardzo  ciężko  pracowała  dbając  o  dom,  dzieci

i  gotując  dla  rodziny  -  jej  najbardziej  znanym daniem w całym lesie  było  ciasto

marchewkowe. 

Niestety, ale od dość dawna, tacie nie udało się znaleźć marchewek. 

- Kochanie, ile marchewek znalazłeś dzisiaj?” - zapytała mama. 

- Niewiele Klaudio. Tylko trzy." - odparł tata. 

-  Och,  Henryku!  Co  będziemy  robić?!  Niedługo  nadejdzie  zima,  a  nasze

zapasy się kończą!”

- Jestem pewien, że znajdę marchewki przed zimą Klaudio - odpowiedział tato

i pocałował żonę w policzek. 

Tymczasem patrol ptaków zauważył lisa, z burym ogonem, skradającego się

do króliczej krainy. Ptaki leciały tak szybko, jak tylko mogły, aby wszystkich ostrzec.

I narobiły tak dużo hałasu, że spłoszony lis uciekł.

Mama właśnie ugotowała na obiad potrawę z ostatnich zapasów, ale nie była

zbyt  dobra.  Dzieci  zaczęły  płakać,  że  nie  będą  jej  jadły.  Rodzicom  zrobiło  się

smutno. 

Rodzina zająców miała syna na którego wołali Czarny, bo miał czarną łapkę.

Czarny miał brata Skoczusia, z którym bardzo się lubił. Czarny postanowił pomóc

rodzicom w poszukiwaniu jedzenia. Wyszedł  z lasu, w którym mieszkał,  na dużą

polanę, na której była tabliczka ze zdjęciem królika z marchewką. 

- Uwielbiam marchewkę - powiedział Czarny. - Jadłem ją wiele razy w życiu,

ale za każdym razem smakuje jakby to był pierwszy raz.

Zmęczony wędrówką,  zasnął  na  polanie.  Śniło  mu się  że  jest  w ogrodzie

z grządkami pomarańczowych, słodkich marchewek. Nagle ze snu obudził go krzyk

brata Skoczusia, który poszedł za nim: 



- Wstawaj! Uciekamy! Niebezpieczeństwo! 

Schowali się pod krzakiem łopianu, serca biły im mocno. Po łące szła łasica,

której przysmakiem były zajączki. Polana okazała się krainą dzikich królików. Czarny

powiedział do Skoczusia:

- Czy ty widzisz to co ja widzę? Że króliki trzęsą się ze strachu i uciekają! 

- Chodźmy lepiej do domu. - powiedział zdziwiony Skoczuś. 

Odwrócili się i zobaczyli że prosto na nich szedł, na łowy, lis z burym ogonem.

Gdy  był  już  bardzo  blisko,  Skoczuś  pobiegł  zygzakiem  w  kierunku  rzeki  i  po

kamieniach przebiegł na drugą stronę. Robił to już wiele razy. Lis chciał zrobić to

samo i PLUM!... znalazł się w wodzie, a silny prąd rzeki porwał go daleko. Skoczuś

i  Czarny  skakali  z  radości.  Króliki  otoczyły  swoich  bohaterów,  bo  pozbyły  się

groźnego wroga. Było dużo radości. 

Króliki zaprosiły Skoczusia i Czarnego do podziemnego korytarza, który był

pod polami. W to co zobaczyli nie wierzyli własnym oczom. Z sufitu zwisały słodkie,

soczyste, pachnące, pomarańczowe i chrupiące marchewki. Czarny i Skoczuś stali

się właścicielami kopalni marchewek. Nowi przyjaciele z krainy królików ogłosili ich

najodważniejszymi zającami w okolicy. 

Od  tamtej  pory,  rodzina  Skoczusia  i  Czarnego  zaznacza,  w  kalendarzu,

wrzesień  na  pomarańczowo  i  nazywa  go  miesiącem  marchewkowej  przyjaźni.

Ponadto,  we  wrześniu,  w  całej  krainie,  pachnie  ciastem  marchewkowym,  które

piecze ich mama, zwabiając przyjaciół na wielką ucztę.


