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,,Kłótnia rodziców

 i marzenie

 dzieciʺ



Dawno, dawno temu za siedmioma górami, za siedmioma lasami ( a może jeszcze dalej,
bo tak naprawdę to nikt nigdy nie mierzył tej odległości) na pewnej oceanicznej wysepce pojawiła się
bardzo malutka i piękna kraina, która była całkowicie stworzona z dziecięcej radości. W krainie tej
mieszkały  maciupeńkie  wróżki,  znane  jako  Iskierki  Radości.  Ich  najważniejszym  zadaniem  było
pomagać dzieciom przeżyć jak najwięcej radosnych chwil. Uczyły dzieci przezwyciężać smutek, ból
oraz inne negatywne uczucia, które atakowały małe serduszka

Małe wróżki rodziły się w tęczowych kwiatkach w tej samej chwili, gdy w jakimś kraju
rodziło się dziecko. Żywiły się pyłkiem. Później leciały do dzieci, które już miały za sobą pierwszy
miesiąc życia. Pomagały jednak dzieciom tylko do szóstych urodzin. Później wracały do swojej krainy,
by  tam  sadzić kwiaty szczęścia.

Gdy dziecko było niemowlakiem, wróżka latała nad nim, a wtedy dziecko słodko, słodko
się śmiało. Kiedy dziecko podrastało, wróżka bawiła się z nim w chowanego i w inne ciekawe gry. Do
drugiego roku życia dziecko widziało wróżkę jako istotę ze skrzydełkami z porannej mgły i w sukni z
płatka  róży.  Później  wróżka  pokazywała  się  dziecku  jako  iskierka,  która  była  podobna  do  iskier
lecących w górę, gdy płonie ognisko. Ponieważ dziecko rodziło się w różnych rodzinach, to czasami
wróżka musiała  bardzo ciężko pracować, by zapewnić mu szczęśliwe chwile  w dzieciństwie.  Praca
wróżki nie zawsze była słodka jak miód. Czasami wróżka musiała zjeść worek soli, ale nawet wtedy
starała się, jak mogła. 

  

Pewnej srogiej zimy na świat przyszedł chłopczyk. Dano mu na imię Wojtek. Wojtek rósł i
ciągle był bardzo pogodny. Miał starszego brata Nataniela. Rodzice kochali niezmiernie swe dzieci i
starali  się zapewnić dla nich szczęśliwe, piękne dzieciństwo. Wróżka Wojtusia również była bardzo
szczęśliwa. Cieszyła się, że opiekuje się tak pogodnym, radosnym chłopcem. Kiedy Wojtek skończył
sześć lat, mała Iskierka Radości pożegnała się z Wojtusiem i znikła. Jednak w sercu chłopca zostawiła
ślad pięknych wspomnień. 

Musimy jednak pamiętać, że rozstanie się z wróżką wcale nie oznaczało, że dziecko nie
będzie już miało radości w życiu. Po prostu taki jest los wróżek, w pewnym czasie muszą wracać do
swojej krainy.

Wojtek rósł i wcale nie poczuł, że ktoś go opuścił. Tylko nagle w rodzinie coś zaczęło się
psuć. Rodzice często się kłócili, ciągle pojawiły się jakieś problemy. Wojtek wciąż nie mógł zrozumieć,
co się dzieje. Starał się pomóc rodzicom, lecz mu się to nie udawało. A to znowu dwója, a to bójka w



szkole. Rodzice  wycieńczeni problemami często wpadali w złość. Wojtek coraz bardziej zamykał się w
sobie. Tak bardzo pragnął, aby wszystko było jak dawniej. A było coraz gorzej…

Pewnego wieczoru tato zawołał chłopców do siebie. Starał się im wytłumaczyć, że musi
odejść na jakiś czas, aby mama była szczęśliwa. Świat Wojtusia runął, a jego małe serduszko pękało z
bólu. Nie mógł powstrzymać łez, które strumieniami leciały z jego dotąd wesołych oczu. Nie chciał, aby
tatuś odchodził.

Pierwszy miesiąc bez taty był dla Wojtusia bardzo trudny. Chłopak często płakał w nocy,
w szkole nie mógł się skupić, wszystko go drażniło. Podobnie mijały inne miesiące i wreszcie nadeszło
lato. Mama zawiozła chłopców do babci i po tygodniu wróciła do pracy. Wojtek tęsknił za tatą i był
bardzo smutny. 

Babcia chciała rozweselić chłopców, więc wymyślała różne przygody. Pewnego wieczoru,
gdy chłopcy wybierali się z babcią do lasu na noc, babcia opowiedziała chłopcom o wróżkach, które
spełniają jedno życzenie tego, kto napisze do nich list. Wojtek leżąc w śpiworze długo nie mógł zasnąć.
Ciągle myślał o historii, którą usłyszał. Nie mogąc dłużej czekać, wybrał swój notes i napisał list.

,, Miło Wróżko!                                                                                                                                              
Tak bardzo tęsknię za swym tatą,                                                                                                                  
tak bardzo chcę, aby znów był z nami,                                                                                                          
bym mógł go przytulić,                                                                                                                                  
powiedzieć, że go kocham.                                                                                                                            
Chcę, aby był przy mnie każdego dnia,                                                                                                         
i gdy wracam ze szkoły, i  gdy budzę się z rana.                                                                                           
By spędzał ze mną i lato, i jesień, i wiosnę, i zimę.                                                                                       
Jeżeli będziesz mogła mi jakoś pomóc, to proszę Cię tylko                                                                          
o to, by wrócił tato. Bardzo za nim tęsknię.
                                                                             Wojtek

Natychmiast po napisaniu listu zrobił z kartki samolot i zdał go na pastwę losu. Wiatr
porwał samolot i poniósł go daleko. Wojtek po cichutku wlazł z powrotem do śpiwora i usnął, w jego
zaś zamglonym sercu pojawiło się małe światełko . Była to iskra nadziei. 

Wiatr niósł samolot z  ogromną szybkością poprzez łąki, pola, rzeki, morza i oceany. Tak
samolot przypadkowo, a może nie całkiem, trafił na wyspę zamieszkiwaną przez wróżki., a dokładnie w
ręce tej, która wcześniej opiekowała się Wojtusiem. Wróżka właśnie odpoczywała, leżąc na kwiatku. Aż
tu  nagle  kwiat  się  zachwiał,  ponieważ między  płatkami  utkwił  samolot.  Na początku  wróżka  była
bardzo wystraszona. Później, ochłonąwszy z pierwszego wrażenia, podeszła bliżej i wyjęła samolot , na
którym widniały litery. Wróżka bardzo chciała dowiedzieć się , co to za tajemniczy samolot. Rozwinęła
go i jakie było jej zdziwienie, gdy zobaczyła, że to list od Wojtka. Od chłopca, którym się opiekowała.
Po przeczytaniu  listu  wróżkę ogarnął  smutek.  Rozumiała,  że Wojtkowi jest  bardzo trudno.  Wróżka
bardzo kochała Wojtusia, dlatego postanowiła mu pomóc. Chciała żeby marzenie chłopca się spełniło,
rozumiała jego ból. Rozstanie się z tatą - to wielkie cierpienie dla dziecka.  



Wróżka zastanawiała  się  nad tym, jak ma pomóc Wojtkowi.  Udała się więc do Matki
Przyrody,  aby  dowiedzieć  się,  czy  może  jakoś  pomóc  chłopcu.  Dowiedziała  się,  że  wróżka,  która
opiekowała się dzieckiem, może spełnić jedno jego życzenie, lecz, niestety, sama musi zginąć. Żeby
spełnić życzenie musiałaby o świcie wznieść się wysoko i patrząc w kierunku słońca wypowiedzieć
życzenie, a wtedy zmieniłaby się w iskrę i błysnąwszy w słońcu po raz ostatni zgasłaby na zawsze. Taki
był warunek, aby spełniło się życzenie. Wróżka zrozumiała, o co chodzi.  Jej pragnienie było jednak tak
wielkie, że zgodziła się i na ten warunek. Chciała, aby Wojtek był szczęśliwy, aby miał tatę obok siebie
i aby jego rodzina znów była razem. Wiedziała, że dla Wojtka jest to bardzo ważne, i że ten list nie
przypadkowo trafił do niej. 

Kiedy  wróżka wróciła  do  swego kwiatka,  była   pewna  swej  decyzji.  Przez  całą  noc
myślała,  jak  wypowie  życzenie.  Gdy zaczęło  świtać,  a  pierwsze  promyki  słońca  budziły  przyrodę,
wróżka  wzniosła  się  wysoko  i  wypowiedziała  życzenie:
„Bardzo chcę, aby w sercach rodziców Wojtusia odrodziła się miłość, aby ich drogi znów się spotkały,
aby  cała  rodzina  była  razem  szczęśliwa“.
Wróżka unosiła się w powietrzu, a jej postać mieniła się w porannym słońcu. Nagle zamiast wróżki na
niebie pojawiła się mała iskierka, która za chwilę znikła na zawsze.

Wojtek  obudził  się  dość  późno.  Słyszał,  jak  babcia  i  jego  brat  szykują  śniadanie  na
ognisku. Długo jeszcze ociągał się z wyjściem na zewnątrz, ale wreszcie brzuch zaczął tak burczeć, że
Wojtek poczuł głód i wylazł z namiotu. Babcia przywitała chłopca uśmiechając się i zawołała na pyszne
śniadanie. Wojtek zjadł wszystko. Czuł się jakoś lepiej, tak jakoś spokojniej. Robiło się coraz cieplej,
więc chłopcy poszli nad rzekę, aby się wykąpać. Kiedy wieczorem wrócili do domu, padli zmęczeni na
tapczan. Zadowoleni z uroków dnia bez marudzenia udali się do swych łóżek. Dni mijały chłopcom
bardzo szybko. Razem z babcią przeżyli wiele przygód. I oto nadszedł ostatni tydzień wakacji. Wojtek i
Nataniel czekali wieczoru, ponieważ wtedy miała przyjechać ich mama. Dzień im się dłużył. Wojtek był
jakiś  nie  swój,  dziwne   uczucia  dręczyły  jego  serduszko.  Wreszcie  zegar  wybił  siódmą  godzinę
wieczoru.  Chłopcy byli  na werandzie  i  z  niecierpliwością  wypatrywali  samochodu mamy.  Nagle w
oddali zobaczyli zbliżające się auto. Cieszyli się, że zobaczą mamę. Auto zatrzymało się przed domem.
Jakie  było  zdziwienie  chłopców,  gdy  z  samochodu  wysiedli  uśmiechnięci  rodzice.  Radości  i
przytulaniom  nie  było  końca.  Okazało  się,  że  gdy  Wojtek  i  Nataniel  byli  na  wakacjach,  rodzice
postanowili dać swej miłości szansę i znów być razem. Wojtek mocno przytulił się do taty i pękał ze
szczęścia, że jego tatuś jest znów z nim. Później dostrzegł małą iskierkę, która błysnęła na jego dłoni i
gasnąc zostawiła mu w dłoni mały listek z napisem: 



Wojtek ścisnął listek w ręce i schował go do kieszeni. Potem pobiegł w stronę rodziców,
którzy krzątali  się w kuchni.  Nareszcie  wszystko było jak dawniej.  Wszyscy szczęśliwi zasiedli  do
kolacji.


