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To dopiero frajda tak jechać przez las, w śniegu, na saniach ciągniętych przez najprawdziwszego konia! Ada 

i Olek dawno aż tak się nie cieszyli. Dziadkowie wybrali się do znajomego leśniczego i wzięli wnuki ze sobą. 

Ostatni etap podróży, przez las zasypany śniegiem, odbyli na saniach powożonych przez woźnicę ubranego 

w ciepły kożuch. 

– Z drogi, śledzie, Olek jedzie! – wykrzyknął Olek. Był tak zachwycony sanną, że zapomniał o zachowaniu 

ciszy. 

Ada poszła jego śladem i dodała swoją rymowankę: – Z drogi, niedźwiedzie, bo Ada jedzie. 

– Ciszej, płoszycie zwierzęta – zwróciła im uwagę babcia.  

Ada i Olek natychmiast umilkli. Byli gotowi przeprosić mieszkańców lasu za hałasy, ale wokoło panowała 

niezmącona cisza. Wydawało się, że cały las śpi pod białą pierzynką. 

– Nie widzę żadnych zwierząt – powiedziała Ada szeptem. 

– Gdybyście uważnie obserwowali okolicę, zobaczylibyście, że ktoś się nam przygląda. 

– Dziadek wskazał odległe krzaki jałowca. Między ciemną zielenią gałęzi i bielą śniegu widać było rude 

futerko. 

– Lisek! – pisnęła zachwycona Ada i zakrztusiła się śniegiem, bo ciężka śnieżna czapa spadła jej na głowę. 

Śnieg zsunął się z gałęzi wysokiego świerka, pod którym przejeżdżali. Chociaż... nie wiadomo, czy się zsunął, 

czy ktoś go zrzucił. Na świerkowej gałęzi siedziały dwa czarne jak noc ptaki i przyglądały się 

przejeżdżającym. 

– To kruki? – spytał Olek. 

– Gawrony. Kruki są większe – odpowiedział dziadek. 

– Czy ktoś jeszcze nas obserwuje? Nie chciałabym znów dostać śniegiem po głowie – powiedziała Ada.  

I zaraz przyłożyła dłonie do ust, żeby nie wykrzyknąć. 

Na gałęziach jarzębin siedziały ptaszki – tak kolorowe jak tęcza. Miały czerwone brzuszki, czarne główki  

i czarne skrzydła ozdobione białym skośnym pasem. Te piękności zajadały się zmrożonymi owocami jarzębin. 
– Jakie śliczniutkie – zachwycała się Ada. 

– Gile. A tam... – Dziadek wskazał w głąb lasu, gdzie na polanie pod wysoką sosną stał paśnik, czyli leśna 

stołówka dla zwierząt. Trzy sarny posilały się sianem, a z boku, ukryty między korzeniami, szary zajączek 

chrupał coś zawzięcie i rozglądał się przy tym trwożnie. Wtem rozległ się trzask łamanych gałęzi. Spłoszone 

sarny zniknęły dzieciom z oczu, zając też gdzieś zwiał, za to z lasu wyszły dziki. One także przyszły napełnić 

puste brzuchy. W paśniku czekały na nie żołędzie i inne przysmaki. 

Czy można się dziwić, że Olek i Ada także przypomnieli sobie o jedzeniu? Chyba nie. 

– Zgłodniałam – westchnęła Ada. „Burrr” – zaburczało jej w brzuchu. 

– Ciszej, bo obudzisz niedźwiedzie – zażartował Olek. 

– Niedźwiedzie w zimie śpią, prawda, dziadku? 

– Prawda, ale czasem się budzą. Lepiej wtedy nie wchodzić im w drogę. Na szczęście już dojeżdżamy. 

Widzicie leśniczówkę? 

Sanie wyjechały z lasu i mknęły teraz polną drogą, która prowadziła aż na podwórko. W drzwiach leśniczówki 

stał pan leśniczy w zielonym mundurze. Z oddali wyglądał jak jeszcze jeden krzak jałowca. Z tą różnicą, że 

jałowce nie wymachują rękami na powitanie, a znajomy dziadka machał i machał. 

Wreszcie sanie wjechały na podwórko. 

– Witam kochanych gości! – Gospodarz leśniczówki zasypał „kochanych gości” pytaniami. Chciał wiedzieć 

wszystko: ile czasu trwała podróż, jak się im jechało, co widzieli po drodze, czy bardzo zmarzli. Na koniec 

zaś spytał: – Co u was słychać? 

– Burczenie w brzuchu – bez namysłu odpowiedziała Ada. 

Olek aż zasłonił dłonią oczy, za to dorośli wybuchnęli gromkim śmiechem. 


