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Obie stąpamy jedną nogą po ziemi, 

drugą po chmurach wyobraźni. 
Pędzimy za marzeniami, choć codziennie 

realizujemy zawodowe plany.
Lubimy świat takim, jaki jest...

choć wolimy widzieć go takim, jakim 
widzą go nasze dzieci.

 
 
 

Naszym i Waszym dzieciom. 
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Wełniaczek od zawsze 
nie lubił zimy. Bał się jej. 
- Spadnie dużo śniegu. 
Bardzo duuużo śniegu. 
- powiadała babcia Eleonora.
- Wokół będzie biało, zupełnie 
magicznie! Płatki śniegu są 
takie piękne! 
Raz nawet zrobiłam sobie 
z jednego kapelusz!



Kiedy babcia 
opowiadała o 
najpiękniejszej, 
według niej, porze 
roku, Wełniaczek 
poczuł, że jest to 
raczej pora... 

...najstraszniejsza!



Wyobrażał sobie siebie
 zapadającego się
 w wielkich,

 puchowych
 górach!

 



Tak wielkich, że nawet, gdyby kopał swoimi 
zmarzniętymi łapkami przez tydzień, nie 
zdołałby się z nich wydostać.
Byłoby wtedy cicho i zimno. 
Bardzo zimno. 

A on nie umiałby wrócić do domu!



Ta myśl 
prześladowała 

Wełniaczka każdego 
dnia wiosny, lata 

i jesieni. A po 
jesieni, jak wszyscy 

wiecie, zawsze 
przychodzi… zima.



Pierwszego dnia zimy 
Wełniaczek otworzył oczy 

i poczuł przeszywający chłód. 
- To już - pomyślał. 

Jego łapki zdrętwiały ze strachu, 
a ogon zawinął się wokół 

szczupłego ciałka. Sierść zjeżyła się 
i nie zamierzała ugładzić z powrotem. 

Wełniaczek był przerażony!



- Wstawaj Wełniaczku, wstawaj. Mamy pierwszy 
dzień zimy. Trzeba to uczcić! Na stole 
czeka gorące kakao! - babcia Eleonora 
wołała radośnie z kuchni i podśpiewywała coś 
pod nosem.



To jakaś okrutna piosenka o zimie. - Wełniaczek 
zmarszczył chłodny nosek i w tym samym 
momencie postanowił nie lubić zimy jeszcze 
bardziej. 
- Jak można się cieszyć z tak strasznej, okrutnej 
i przerażającej pory roku? - Zastanawiał się 
naburmuszony. 
Postanowił nie wychodzić spod pierzyny aż do 
wiosny. Nakrył się po czubek różowego nosa 
i chuchał pod kołdrę, by było mu cieplej.



Do pokoju weszła babcia Eleonora. Była, można 
by rzec, cała uśmiechnięta!  Wąsiki drgały wesoło 
w rytm nuconej melodii, a ciepła chusta falowała 
na zgarbionych ramionach. 
- Czyżbyś się obawiał chłodu, Wełniaczku?  - 
Zapytała strapiona.
To babcia nazwała wnuka Wełniaczkiem. Kiedy 
był zupełnie mały, jego sierść była gęstsza niż u 
innych myszy. Wszyscy mówili, że chłopiec 
wygląda...cieplej, że nigdy nie zmarznie, bo jest 
puszysty jak owieczka. Tymczasem Wełniaczek 
bał się zimy jak nikt inny!
- Babciu… - zaczął nieśmiało chłopiec, odchylając 
delikatnie pierzynę.
 
 



- Taaak..? - Babcia spojrzała 
spod okularów i już, już miała 
pozwolić chłopcu na wyznanie, 
gdy nagle, niespodziewanie 
zmieniła zdanie. 
- Ach, zaczekaj, chwileczka, 
gdzie ja to… - mruczała 
pod nosem.
Zamyślona wyszła 
do kuchni.



Po chwili wróciła. Tak samo radosna, tylko 
bardziej rozpromieniona. 
- Wełniaczku... - zaczęła, siadając obok swojej 
ukochanej, najmłodszej myszy w rodzinie - 
zauważyłam, że ostatnio coraz  bardziej unikasz 
chłodu. Obawiam się, że to mój nadmierny 
optymizm i zimowe opowieści sprawiły, że boisz 
się zimna. Postanowiłam więc podarować ci coś, 
co, być może, to zmieni. Coś, co sprawi, że nawet 
kiedy wyjdziesz na mróz, nie odmarznie ci ogon. 
- Babcia Eleonora zachichotała.
Oczy Wełniaczka zrobiły się wielkie jak orzechy. 
Taki był ciekawy podarunku!
-  Co to może być?- zamyślił się.  Wychylił się 
powoli spod kołdry i spojrzał na to, co babcia 
trzymała na kolanach. To był piękny, mięciutki 
kocyk. Taki kocyk, który można zabrać ze sobą 
wszędzie! Okryć się w chłodny dzień, zawinąć 
zmarznięte łapki w zimowy wieczór, schować się, 
gdy pada śnieg.



 
- Idealny, babciu! - Wełniaczek 
wygrzebał się spod kołdry 
i rzucił się staruszce na szyję.
 



 
Dziękuję. - wyszeptał. 
- To najbardziej kocykowy 
ze wszystkich mysich 
kocyków na świecie!



Pierwszego dnia zimy 
Wełniaczek wyszedł z babcią na śnieg.

 
 
 

A zima?
Cóż...

 
Zima okazała się być całkiem 

piękna!




