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To była straszna noc z niespotykaną, okropną burzą. Wiał silny wiatr. Zło-
wrogi! W lesie huczało. Czasami mówi się, że las wyje ze strachu przed nad-

ciągającą nawałnicą. Tej nocy, o której Wam opowiadam, padał także deszcz. 
Ale jaki! To była prawdziwa ulewa. Bardzo gęsta! Krople deszczu były duże jak 
śliwki. I choć nie trwało to wszystko bardzo długo, to jednak potok leśny wypeł-
nił się po samiuśki brzeg. W lesie zrobiło się natychmiast błotnisto i wilgotno. 
A do tego wszystkiego jeszcze te błyskawice i grzmoty. Coraz to było słychać: 
trrrrrach! buuuum! Ni stąd, ni zowąd błysk i zaraz znowu ciemność. Straszne!

W końcu jednak wszystko się uspokoiło. Mieszkańcy lasu mieli wrażenie, że 
brzydka pogoda odchodzi raz na zawsze. A kiedy wstawał dzień, widoczne były 
jeszcze niewielkie białe chmurki, wszyscy jednak wiedzieli, że za małą chwilę  
słoneczko zacznie królować na ślicznym, niebieskim niebie.

Teraz nie było wyjścia… Wszyscy mieszkańcy lasu musieli zabrać się za po-
rządki wokół domów, w których mieszkali. (Drogie Dzieci, deszcz, choć bardzo 
potrzebny, potrafi nieraz wyrządzić wiele szkód.) 
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Rodzina lisów wynosiła ze swojej nory wodę w wiadrach. Bardzo się napraco-
wali! Nawet zajączek im pomagał. Zwykle przed lisami ucieka i bardzo się ich 
boi, ale w tej trudnej dla wszystkich mieszkańców lasu chwili pomyślał, że 
trzeba okazać pomoc każdemu, kto jej potrzebuje.
Sarenki próbowały przejść po ścieżkach suchą nogą i choć są bardzo skocz-
ne, to tego dnia także miały ogromne kłopoty. Były umówione daleko za la-
sem, aby rozmawiać w sprawie jedzenia na 
zbliżającą się zimę. Nie da się przejść, spóź-
nią się na pewno. 
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Aaa! I jeszcze ptaszki… One mają swoje gniazda wyso-
ko na drzewach. Także musiały zająć się ich naprawą, 
bo silna wichura, która towarzyszy ulewom, bardzo 
je uszkodziła. Ptaszki nie martwiły się tym jednak 
specjalnie, bo wiedziały, że do końca dnia wszyst-
ko zostanie naprawione. Tym bardziej, że tak wiele 
skrzydełek i dzióbków było do pomocy. (Nie wiem czy 
wiecie, kochane Dzieci, że ptaki budują gniazda dla 
siebie i swoich piskląt za pomocą dzióbków.) 
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