BAJKA O CIEPŁYM, MIĘKKIM I PUCHATYM
Dawno, dawno temu, gdzieś bardzo daleko było sobie miasto ,w którym
ludzie nigdy nie chorowali, żyli zgodnie i szczęśliwie. Każdy z jego mieszkańców
przy urodzeniu dostawał woreczek z CIEPŁYM, MIĘKKIM I PUCHATYM. Było ono
puszyste, lekkie i miłe w dotyku. Ludzie mieli taki zwyczaj, że kiedy spotykali się
ze sobą, dzielili się CIEPŁYM, MIĘKKIM I PUCHATYM. A kiedy się dzielili – CIEPŁE,
MIĘKIE I PUCHATE rosło i było go coraz więcej. Dlatego wszyscy swobodnie
obdarowywali się nawzajem CIEPŁYM, MIĘKKIM I PUCHATYM wiedząc, że nigdy
go nie zabraknie. Ludzie zauważyli również, że kiedy CIEPŁE, MIĘKKIE I
PUCHATE rośnie – ich życie staje się piękniejsze, serca wypełniają się miłością, a
ciało nie choruje.
Pewnego dnia do miasta sprowadziła się zła czarownica, która żyła ze
sprzedawania ludziom leków i zaklęć przeciw różnym chorobom i
nieszczęściom. Szybko zrozumiała, że nic tu nie zarobi i że wszystkiemu winne
jest CIEPŁE, MIĘKKIE I PUCHATE. Postanowiła działać. Kiedyś powiedziała do
jednego z mieszkańców: „Widziałeś, że twój sąsiad dał ci mniej CIEPŁEGO,
MIĘKKIEGO I PUCHATEGO niż ty jemu. Nie bądź taki hojny , bo tobie nie
starczy” i obdarzyła go ZIMNYM, TWARDYM I KOLCZASTYM.
Chodziła po mieście, zatruwając ludziom serca i umysły, a ci stawali się
coraz bardziej podejrzliwi i nieufni. Coraz mniej dzielili się CIEPŁYM, MIĘKKIM I
PUCHATYM, bojąc się, że im zabraknie. A CIEPŁEGO, MIĘKKIEGO I PUCHATEGO,
którym nikt się nie dzielił, było coraz mniej. Wkrótce pojawiły się w mieście
choroby, ludzie stali się smutni i nieszczęśliwi. A czarownica poczynała sobie w
najlepsze. Sprzedawała ludziom lekarstwa, rozdawała ZIMNE, TWARDE I
KOLCZASTE, i stawała się coraz bogatsza.
I byłoby pewnie tak do dziś, gdyby nie dzieci. Kiedyś, bawiąc się ze sobą
na strychu, znalazły w starej skrzyni CIEPŁE, MIĘKKIE I PUCHATE, które dorośli
dawno temu tam schowali. CIEPŁE, MIĘKKIE I PUCHATE spodobało się dzieciom,
więc podzieliły je między siebie. A wtedy CIEPŁĘ, MIĘKKIE I PUCHATE
natychmiast urosło i wypełniło serca dzieci niezwykłym poczuciem szczęścia.
Maluchy pobiegły do rodziców, by również z nimi podzielić się swoim
znaleziskiem. CIEPŁE, MIĘKKIE I PUCHATE znów urosło !
Ludzie zrozumieli, że zostali oszukani przez złą czarownicę. Wypędzili ją z
miasta. Znów starali się, jak najwięcej dzielić CIEPŁYM, MIĘKKIM I PUCHATYM.
W ich sercach pojawiło się więcej szczęścia i radości. Niestety nie zdołali się
pozbyć , pozostawionego przez czarownicę, ZIMNEGO,TWARDEGO I

KOLCZASTEGO. I tak już pozostało. Od tamtej pory CIEPŁE,MIĘKKIE I PUCHATE
krąży między ludźmi na przemian z ZIMNYM, TWARDYM I KOLCZASTYM i tylko
od nich zależy czym się z sobą podzielą.

