
FRANCES HODGSON BURNETT "TAJEMNICZY OGRÓD" fragment 

 Być może, że Mary tak dużo myślała o opuszczonym ogroǳie, nie mając 

nic do roboty. Była strasznie ciekawa i chciała zobaczyć, jak wygląda. Dlaczego 

pan Archibald Craven klucz zagrzebał? Jeśli tak barǳo kochał żonę, dlaczego 

nienawiǳił jej ogrodu? Ciekawa była, czy wuja kiedy zobaczy, ale wieǳiała, że 

jeśli go zobaczy, to go lubić nie bęǳie, a i on jej nie bęǳie lubił; a ona stanie, 

bęǳie patrzała na niego, ani słówkiem się nie odezwie, choć co prawda 

miałaby straszną ochotę zapytać go, dlaczego taką ǳiwną rzecz zrobił. 

 „Mnie nikt nie lubi i ja nikogo nie lubię — myślała — i nie umiem paplać 

tak jak ǳieci Crawfordów. Te wiecznie gadały, śmiały się i hałasowały”. 

 Myślała o gilu i o tym, że zaśpiewał tak jakby dla niej umyślnie, a kiedy 

przypomniała sobie czubek drzewa, na którym sieǳiał, stanęła nagle na 

ścieżce. 

 „Jestem pewna, że to drzewo jest w tajemniczym ogroǳie, jestem 

całkiem pewna” — rzekła do siebie. Był tam przecież mur, a nie było furtki. 

 Wróciła do pierwszego ogrodu warzywnego i zastała tam starego 

zajętego kopaniem. Podeszła, stanęła przy nim i po swojemu — chłodno — 

zaczęła mu się przyglądać. Nie zważał na nią, więc go zagadnęła: 

— Byłam w tamtych ogrodach. 

— Nic nie stało na przeszkoǳie — odparł szorstko. 

— Byłam w saǳie. 

— A toć tam pies przy drzwiach nie sieǳi, żeby gryzł — odrzekł. 

— Ale tam już nie było furtki do tego innego ogrodu — rzekła Mary. 

— Do jakiego ogrodu? — powieǳiał ostro, przerywając na chwilkę kopanie. 

— No, do tego po tamtej stronie muru — odparła Mary. — Tam są drzewa, 

wiǳiałam czubki. A ptaszek z czerwonym garǳiołkiem sieǳiał na jednym 

wierzchołku i śpiewał. 

 Ku swemu zdumieniu Mary spostrzegła, że szorstka, zmarszczkami 

poorana twarz zmieniła od razu wyraz. Słaby uśmiech rozlał się na obliczu i 



stary ogrodnik zmienił się do niepoznania¹⁹. Przyszło jej na myśl, o ile ładniej się 

wygląda z uśmiechem na ustach. Nie pomyślała nigdy o tym.  Ogrodnik zwrócił 

się ku sadowi i zaczął gwizdać cichutko, łagodnie. Nie mogła pojąć, jak taki 

szorstki człowiek mógł umieć tak łagodnie wabić. 

 W tejże chwili stało się coś zaǳiwiającego. Usłyszała cichy lot w 

powietrzu. Był to ptaszek z czerwonym garǳiołkiem, który opuścił się na ziemię 

i usiadł na gruǳie ziemi tuż przy nogach ogrodnika. 

— Jesteś tu! — zaśmiał się stary, po czym zaczął przemawiać do ptaszka jak do 

ǳiecka. — Gǳieś to bywał, łobuzie jeden? Długoś się jakoś nie pokazywał. 

Jużeś to na zalecanki wyleciał tak wcześnie? Żony sobie szukasz? 

 Ptaszek główkę w bok przechylił i patrzył na starego, a oczki mu świeciły, 

jak duże, ciemne rosy perełki. Miało się uczucie, że to ptaszyna barǳo 

oswojona, nietrwożliwa zupełnie. Skakał z grudki na grudkę, ǳiobał zawzięcie, 

szukając ziarnek i owadów. ǲiwne uczucie zroǳiło się w serduszku Mary, taki 

był śliczniuchny i tak zdawał się podobny do luǳi. Był drobny, ale tłuścioszek, 

ǳiób miał cienki i wysmukłe, cienkie nóżki. 

— Czy on przylatuje zawsze, gdy go zawołacie? — zapytała szeptem. 

— A jeszcze by też przylecieć nie miał! Znam tego łobuza, jak  to jeszcze 

wypierzone nie było. Wyleciał z gniazda w tamtym ogroǳie, przeleciał przez 

mur, ale był za słaby jeszcze, żeby pofunąć z powrotem i od tego czasu datuje 

się nasza przyjaźń. A potem, gdy po kilku dniach do gniazda wrócił, było ono już 

puste, więc znowu przyleciał do mnie. 

— A co to jest za ptaszek? — spytała Mary. 

— Nie wiǳi to panienka? To gil z czerwoną szyjką, a gile to najmilsze ptaszki 

pod słońcem. Przywiązują się też jak psy, o ile się umie z nimi postępować. 

Niech no panienka spojrzy, jak on ǳiobie, a kręci się, a na nas ciągle spogląda. 

Wie, bestia, że o nim mowa. 

 Nie było chyba nic zabawniejszego jak widok starego. Patrzył on na 

małego, pękatego ptaszka, jakby go kochał, a jednocześnie dumny był z niego. 

 



FRANCES HODGSON BURNETT "MAŁA KSIĘŻNICZKA" fragment 

 

— Jeżeli jestem księżniczką — mówiła do siebie — to powinnam pamiętać, 
że księżniczki… gdy cierpiały biedę i były pozbawione tronu… zawsze dzieliły się 
kęsem chleba z każdym człowiekiem biedniejszym od nich i bardziej głodnym. 
Ciastka są po pensie sztuka. Gdybym znalazła sześć pensow, mogłabym zjeść 
sześć ciastek… Nie wystarczyłoby dla żadnej z nas dwóch… ale lepsze coś niż 
nic. 
 

— Zaczekaj chwilkę — odezwała się do małej żebraczki, po czym weszła do 
sklepu. Ciepło tu było i zewsząd płynęły rozkoszne zapachy. Sklepikarka właśnie 
zamierzała położyć nową porcję ciastek na oknie wystawy. 
 

— Proszę pani — rzekła Sara — czy to pani zgubiła ten pieniądz… srebrne 
cztery pensy? 
 

Kobieta spojrzała najpierw na pieniądz, a następnie na przybyłą — dziwiąc 
się jej rozumnej twarzyczce i zniszczonej, choć widocznie niegdyś wytwornej 
odzieży. 
 

— Nie, nie, moja poczciwoto! — odpowiedziała. — Czyś ty je znalazła? 
 

— Tak jest — rzekła Sara. — Znalazłam w rynsztoku. 
 

— Zatrzymaj więc sobie ten pieniążek, moje dziecię — rzekła sklepikarka. — 
On tam leżał może i cały tydzień, a Bóg tylko jeden wie, czyja to zguba. Ty tego 
na pewno nie wykryjesz; szkoda zachodu! 
 

— Tak i mnie się zdawało — odpowiedziała Sara — myślałam jednak, że 
wypada panią zapytać. 
 

— Nie każdy by to zrobił — zauważyła kobieta, spoglądając na nią wzrokiem 
dobrotliwym, a jednocześnie zaciekawionym i jakby zażenowanym. — A może 
byś chciała coś kupić? — dodała, widząc, jak Sara spogląda na pieczywo. 
 

- Cztery ciastka drożdżowe, proszę pani — odpowiedziała Sara. — Takie po 
pensie sztuka. 
 



Kobieta podeszła do okna i włożyła kilka ciastek do papierowej torby. Sara 
spostrzegła, że było ich sześć. 
 

— Prosiłam o cztery, za pozwoleniem pani — wyjaśniła. — Mam tylko cztery 
pensy. 
 

— Dorzuciłam dwa… dla lepszej wagi — odpowiedziała dobrodusznie 
sklepikarka. — Zjesz je sobie przy sposobności. Czy nie jesteś głodna? 
 

Sarze aż zaćmiło się w oczach. 
 

— Tak — odpowiedziała — jestem bardzo głodna i bardzo pani dziękuję za 
jej łaskawość… ale… 
 

Tu chciała dodać: „ale na ulicy jest dziewczynka jeszcze głodniejsza ode 
mnie”. 
 

W tejże jednak chwili weszło do sklepu naraz kilku bardzo spieszących się 
klientów, więc nie pozostało jej nic innego, jak podziękować sklepikarce i 
oddalić się. 
 

Mała żebraczka siedziała jeszcze wciąż skulona w kącie pod drzwiami, 
patrząc przed siebie tępym, zbolałym wzrokiem, a od czasu do czasu 
przecierając szorstką ręką oczy, nabiegające tamowanymi dotąd łzami. 
 

Sara otwarła torebkę i wyjęła jedno z ciastek, które swym ciepłem nieco już 
ogrzały jej własne, zziębnięte dłonie. 
 

— Weź to — rzekła, wręczając ciastko dziewczynce. — To dobre i ciepłe. 
Zjedz, a trochę się pożywisz… nie będziesz tak głodna… 
 

Dziewczynka wzdrygnęła się i utkwiła w niej przerażone oczy, jakby 
niedowierzając tak nagłemu i zdumiewającemu szczęściu; naraz pochwyciła 
ciastko i poczęła chciwie jeść. 
 

— O mój Boże, mój Boże! — wzdychała przy tym w wielkim zachwycie. — O 
mój Boże! 

 
 Sara wydobyła jeszcze trzy ciastka i podała je dziewczynce. Ochrypły, 

brzmiący żarłocznością głos małej żebraczki miał w sobie coś przerażającego. 



Rene Goscinny, Mikołajek (fragment) 

Tytuł opowiadania: Wizytacja 

 

Pani przyszła do klasy bardzo zdenerwowana. 

— W szkole jest pan inspektor — powiedziała. — Liczę na was, że będziecie 

grzeczni, że zrobicie dobre wrażenie. 

Obiecaliśmy, że się dobrze zachowamy, zresztą pani niepotrzebnie się niepokoi, 

bo my przecież jesteśmy prawie zawsze grzeczni. 

— Zaznaczam — powiedziała pani — że to jest nowy inspektor, tamten już do 

was przywykł, ale poszedł na emeryturę... 

Wtedy wszedł inspektor z dyrektorem. 

— To nasi najmłodsi, oni... oni są trochę niezorganizowani — powiedział 

dyrektor. 

— Widzę — powiedział inspektor. — Usiądźcie, dzieci. 

Usiedliśmy, tylko że ławka Cyryla i Joachima, co ją mieliśmy przenieść,  była 

odwrócona, a Cyryl i Joachim siedzieli plecami do tablicy. Inspektor spojrzał na 

panią i zapytał, czy ci dwaj zawsze tak 

siedzą. Pani miała taką minę, jak Kleofas, kiedy jest pytany, tyle że nie płakała. 

— Mały wypadek — powiedziała. 

Inspektor nie był zadowolony, miał nastroszone brwi tuż nad oczami. 



— Trzeba mieć autorytet — powiedział. — No, dzieci, postawcie ławkę jak 

należy. — Wszyscyśmy wstali, więc inspektor zaczął krzyczeć: — Nie wszyscy: 

tylko wy dwaj! 

Cyryl i Joachim odwrócili ławkę i usiedli. Inspektor uśmiechnął się i oparł się 

rękami o ławkę. 

— W porządku — powiedział — a teraz powiedzcie mi, coście robili przed moim 

przyjściem? 

— Przestawialiśmy ławki — odpowiedział Cyryl. 

— Dosyć już o ławkach — krzyknął inspektor, który wyglądał na nerwowego. — 

Przede wszystkim, dlaczegoście chcieli przestawić ławkę? 

— Przez atrament — powiedział Joachim. 

— Atrament? — zapytał inspektor i spojrzał na swoje ręce: całe były niebieskie. 

Inspektor westchnął głęboko i wytarł ręce chusteczką. 

Widzieliśmy, że inspektorowi, pani i dyrektorowi wcale nie było do śmiechu. 

Postanowiliśmy więc być szalenie grzeczni. 

— Widzę, że ma pani niejakie trudności z dyscypliną — powiedział inspektor. — 

Należy posługiwać się elementarną psychologią. — Potem odwrócił się do nas, 

uśmiechnął się od ucha do ucha i odsunął brwi od oczu. — Moje dzieci, 

chciałbym zaprzyjaźnić się z wami. Nie trzeba się mnie bać; wiem, że lubicie 

żartować, a ja także lubię się pośmiać. Chwileczkę... Czy znacie historyjkę o 

dwóch głuchych? Otóż jeden głuchy pyta drugiego głuchego: „Idziesz na ryby?" 

Na to ten drugi: „Nie, ja idę na ryby". Wtedy pierwszy mówi: „Ach, tak, a ja 

myślałem, że ty idziesz na ryby". 



Szkoda, że pani zabroniła nam się śmiać bez pozwolenia, bo okropnie było nam 

trudno powstrzymać się od śmiechu. Opowiem dziś wieczorem tę historyjkę 

tacie. Ale tata się uśmieje! Jestem pewien, że jej nie zna. Inspektor, który nie 

musiał pytać się nikogo o pozwolenie, śmiał się okropnie, ale jak zobaczył, że 

cała klasa milczy, zsunął brwi na dawne miejsce, chrząknął i powiedział: 

— No, dosyć już tych żartów. 

Inspektor podszedł do pani i uścisnął jej rękę. 

— Mam dla pani wielu podziwu — oświadczył. — Jeszcze nigdy, tak jak dzisiaj, 

nie zdałem sobie sprawy, jak wzniosłą służbą jest nasz zawód. Proszę nie 

rezygnować! Odwagi! Brawo! 

I wyszedł pośpiesznie razem z dyrektorem. 

My bardzo lubimy naszą panią, ale wtedy postąpiła okropnie niesprawiedliwie. 

Dzięki nam inspektor jej winszował, a ona wlepiła odsiadkę całej klasie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grzegorz Kasdepke „Bon czy ton, czyli savoir vivre dla dzieci” 

BUTY 
 

Tata Kuby i Buby od rana chodził bardzo przejęty.  Nic zresztą dziwnego – w 

południe miał trzymać do chrztu Jaska, syna wujka Edwarda. Z tej okazji kupił 

sobie bielusieńki garnitur, biały krawat, nowe buty…- a teraz stal przed lustrem 

i próbował ułożyć sobie przedziałek. Bliźniaki były pod takim wrażeniem, ze 

zapomniały nawet pokłócić się po śniadaniu. Jeżeli ktoś myśli, ze w domu Kuby i 

Buby dzień może minąć bez awantury, jest w błędzie. 

–          Kto to zrobił?! – dal się naraz słyszeć przeraźliwy wrzask taty. – Kuba, 

Buba, do mnie!… 

Kuba i Buba stanęli przed nim z minami niewiniątek. 

–          Co to jest?! – zapytał tata, potrząsając trzymanymi za sznurówki butami. 

–          Buty – odparł po namyśle Kuba 

–          Wiem, ze to są Buty! – krzyknął tata. – Ale kto je wypastował?!… 

Kuba i Buba zerknęli na siebie niepewnie.  

–          My… bąknęła Buba. 

–          Kulturalny człowiek powinien mieć wypastowane buty – wytłumaczył 

Kuba  – Nie czytałeś tego podręcznika?… 

Tata zazgrzytał zębami. 

–       Czy tam było napisane – wycedził-  ze białe buty pastuje się brązowa 

pasta?! 

–          Hm… – zamyśla się Buba. – Nie pamiętam… 



–          A ja wam mowie, ze nie! – zirytował się tata – Jak ja teraz będę 

wyglądał?! Jakbym wdepnął w psia ku… 

–          Ciii!…- Kuba przyłożył palec do ust. 

Tata poczerwieniał ze złości. 

–          Jak ci się podoba, możesz nałożyć mokasyny –  poradziła Buba – albo 

sandały… 

–          Do garnituru nie nosi się mokasynów!- wrzasnął tata – Ani tym bardziej 

sandałów, trampek czy kapci!…Tylko sznurowane pantofle!… 

–          – No to jak uważasz…- wzruszył ramionami Kuba. – W razie czego 

możemy wypastować ci garnitur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clive Staples Lewis: „Lew, czarownica i stara szafa” 

 

Łucja wybiegła z pustego pokoju na korytarz, gdzie znalazła pozostałą trójkę 

rodzeństwa. 

- Nic mi nie jest! - powtórzyła. - Już wróciłam. 

- O czym ty, na miłość boską, mówisz, Łucjo?- zapytała Zuzanna. 

- Jak to? - zdziwiła się Łucja. 

- Czy nie martwiliście się o mnie? 

- A więc schowałaś się przed nami? - powiedział Piotr. 

- Biedna Łusia, schowała się i nikt tego nie zauważył! Na drugi raz, jak będziesz 

chciała, 

żeby ktoś zaczął martwić się twoim zniknięciem, musisz posiedzieć w kryjówce 

trochę dłużej. 

- Ale przecież nie było mnie przez całe godziny!- krzyknęła Łucja. 

Trójka rodzeństwa popatrzyła po sobie. 

- Ona jest stuknięta! - powiedział Edmund, pukając się w czoło. - Kompletnie 

stuknięta. 

- Co właściwie masz na myśli, Łucjo? - zapytał Piotr. 

- To, co powiedziałam - odrzekła Łucja. 

- Zaraz po śniadaniu weszłam do szafy, nie było mnie całe godziny, jadłam tam 

podwieczorek i w ogóle zdarzyło się mnóstwo różnych rzeczy. 



- Nie bądź głupia, Łucjo - powiedziała Zuzanna. - Dopiero co wyszliśmy z tego 

pokoju i ty tam jeszcze byłaś. 

- Ona wcale nie jest głupia - powiedział Piotr. - Po prostu całą tę historię 

wymyśliła sobie dla żartu. Mam rację, Łucjo? Przecież nie ma w tym nic złego. 

- Nie, Piotrze, niczego sobie nie wymyśliłam - powiedziała Łucja. - To jest 

zaczarowana szafa. W środku jest las i pada śnieg, i tam jest faun i Czarownica, i 

to się nazywa Narnia, a jak nie wierzycie, to idźcie i sami zobaczcie. 

 

Dzieci nie wiedziały, co o tym sądzić, ale Łucja była tak wzburzona, że wszyscy 

wrócili do pustego pokoju. Łucja pierwsza podbiegła do szafy, otworzyła drzwi  

i zawołała: 

- A teraz wejdźcie do środka i sami zobaczcie! 

- No i co, głupia gąsko - powiedziała Zuzanna, wsadzając głowę do środka  

i rozchylając futra - to przecież zwykła szafa. Popatrzcie, tu jest tylna ściana. 

Potem każdy po kolei zaglądał do środka, rozchylał płaszcze i - cóż, wszyscy, 

łącznie  

z Łucją, mogli sobie obejrzeć najzwyklejszą w świecie szafę. Nie było ani lasu, 

ani śniegu, jedynie tylna ściana szafy ze sterczącymi z niej hakami. Piotr wszedł 

do środka i zabębnił w nią pięściami, aby upewnić wszystkich, że jest to tylko 

zwykłe, twarde drewno. 

- Znakomity kawał - powiedział po wyjściu z szafy. 

- No, Łucjo, naprawdę udało ci się nas nabrać. Prawie ci uwierzyliśmy. 

- Ale to nie był żaden kawał - zaperzyła się Łucja. 



- To prawda. Jeszcze przed chwilą wszystko było inaczej. Naprawdę tak było. 

Przysięgam. 

- Posłuchaj, Łucjo - powiedział Piotr - czy nie uważasz, że trochę przesadziłaś? 

Zupełnie nieźle sobie z nas zażartowałaś, ale teraz może byłoby lepiej dać temu 

spokój, co? 

Łucja zaczerwieniła się i chciała jeszcze coś powiedzieć, ale ponieważ nie bardzo 

wiedziała co, wybuchnęła płaczem. Przez następne kilka dni była bardzo biedna. 

Mogła z łatwością w każdej chwili przerwać tę niemiłą sytuację, gdyby tylko dla 

świętego spokoju przyznała, że wszystko to było wymyśloną przez nią dla 

zabawy bajką. Ale Łucja była bardzo prostolinijną dziewczynką i wiedziała, że w 

rzeczywistości to ona ma rację, toteż nie mogła się na to zdecydować. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Joanne Kathlen Rowling: „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” 

 

- Minął jeszcze jeden rok! - zaczął Dumbledore wesołym głosem. - Jeszcze 

jeden rok dobiegł końca, a ja muszę was trochę pomęczyć ględzeniem 

staruszka, zanim wszyscy zatopimy zęby w tych wybornych potrawach. Cóż to 

był za rok! Na szczęście wasze głowy są teraz trochę mniej puste niż na 

początku... i macie całe lato na opróżnienie ich przed początkiem następnego 

roku... A teraz, jak mi się wydaje, muszę przejść do ogłoszenia wyników 

waszego współzawodnictwa. Oto jak się przedstawia tabela: czwarte miejsce 

zajmuje Gryffindor, trzysta dwanaście punktów, trzecie Hufflepuff, trzysta 

pięćdziesiąt dwa punkty, Ravenclaw ma czterysta dwadzieścia sześć punktów, a 

Slytherin czterysta siedemdziesiąt dwa. 

Przez stół Ślizgonów przewaliła się burza oklasków, wrzasków i głośnego 

tupania. Harry zobaczył, jak Draco Malfoy wali swoim pucharem w stół. To było 

straszne. 

- Tak, tak, dobrze się spisaliście, Ślizgoni - rzekł Dumbledore. - Trzeba 

jednak wziąć pod uwagę ostatnie wydarzenia. 

W sali zaległa cisza. Z twarzy Ślizgonów spełzły uśmiechy. 

- Ehmm - odchrząknął Dumbledore. - Mam tu trochę punktów do 

rozdania w ostatniej chwili. Zobaczmy, co tutaj mamy. Tak... Najpierw... pan 

Ronald Weasley... 

Ron spurpurowiał; wyglądał jak rzodkiewka, która wylegiwała się zbyt 

długo na słońcu. 



- ...za rozegranie przez niego najlepszej od wielu lat partii szachów 

nagradzam Gryffindor pięćdziesięcioma punktami. 

Od wiwatów Gryfonów zadygotało zaczarowane sklepienie: gwiazdy 

wyraźnie zamigotały. Percy wrzeszczał do innych prefektów: 

- To mój brat! Mój najmłodszy brat! Wygrał w szachy z olbrzymami! 

W końcu znowu zrobiło się cicho. 

- Po drugie... panna Hermioną Granger... za użycie przez nią chłodnej 

logiki w obliczu ognia nagradzam Gryffindor pięćdziesięcioma punktami. 

Hermioną ukryła twarz w rękach; Harry był pewny, że zalała się łzami. 

Gryfoni zupełnie powariowali - mieli już sto punktów więcej. 

- No i po trzecie... pan Harry Potter - rzekł Dumbledore, a na sali zaległa 

głucha cisza. - ... Za jego zimną krew i rzadko spotykaną odwagę nagradzam 

Gryffindor sześćdziesięcioma punktami. 

Rozległ się ogłuszający ryk. Ci, którzy byli w stanie jednocześnie dodawać 

i ryczeć, zrozumieli, że Gryffindor miał już czterysta siedemdziesiąt dwa punkty 

- dokładnie tyle samo, co Slytherin. Zdobyliby puchar domów, gdyby 

Dumbledore dał Harry’emu choćby jeden punkt więcej. 

Dumbledore podniósł rękę. Sala natychmiast ucichła. 

- Są różne rodzaje męstwa - powiedział z uśmiechem. - Trzeba być bardzo 

dzielnym, by stawić czoło wrogom, ale tyle samo męstwa wymaga wierność 

przyjaciołom. Dlatego nagradzam dziesięcioma punktami pana Neville’a 

Longbottoma. 

 


