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Cud słowika 

Było to dawno,  dawno temu... A może wcale nie tak dawno, bo gdy się 

ma 10 lat, to zdarzenia sprzed dwudziestu czy trzydziestu lat wydają się być 

bardzo odległe. 

W niedużym miasteczku w pewnym domku mieszkała dziewczynka o imieniu 

Karolinka. Miała 10 lat, długie blond włosy i piękne błękitne oczy.  

Była pogodną, pełną radości dziewczynką. W jej oczkach jednak widać było 

dziwną tęsknotę. 

Otóż dziewczynka nie miała mamusi. Karolinka już jako małe dziecko straciła 

mamę. Nie pamiętała nawet jej twarzy. W sercu nosiła tylko obraz zabawy. 

Tatuś po śmierci swojej żony zamknął się w sobie. Nigdy nie rozmawiał o tym 

ze swoją córeczką. 

Trudno było takiej małej, samotnej dziewczynce zachować w serduszku radość  

i życzliwy stosunek do świata. Karolince udało się to tylko dzięki miłości  

do muzyki. Słyszała ją chyba wszędzie, śpiewały ptaki, grał wiatr w gałęziach 

drzew, cykały świerszcze. Tata widząc zamiłowanie córki do muzyki, zapisał  

ją do szkoły muzycznej. I odtąd Karolinka grała na fortepianie. 

Gdy dziewczynka trochę podrosła, w niedzielne przedpołudnia   

po cichutku wymykała się do parku w  Żelazowej Woli, który był bardzo blisko 

jej domu. I tam spędzała letnie poranki, słuchając muzyki Chopina... To właśnie 

tam podczas jednego koncertu, gdy zasłuchana siedziała na małej ławeczce 

stojącej obok rosnącego bzu, zauważyła na jednej z gałązek pięknego 

malutkiego ptaszka. Wydawało jej się, że i jemu podoba się ta muzyka... 

Siedziała nieruchomo, bo bała się, żeby go nie spłoszyć. Czuła wielką sympatię 

do tej ptaszyny. - On też kocha muzykę i też ma w swoich oczach dziwny 

smutek.  Może też za kimś tęskni - myślała Karolinka i zasłuchana zamknęła 

oczy. Koncert się skończył, a dziewczynka poszła do domu. Gdy Karolinka 



wracała, zobaczyła nad swoją głową małego ptaszka. - To ten sam, którego 

widziałam na koncercie – pomyślała. Miał szare piórka i małe czarne oczka. 

Gdy dziewczynka szykowała się do spania, usłyszała delikatny, cieniutki głosik. 

Pomyślała, że się jej zdawało, więc to zignorowała. Jednak po kilku minutach 

znowu ten sam głosik zawołał Karolinkę. Dziewczynka troszeczkę się 

przestraszyła. Otworzyła po cichutku okno i zauważyła kolejny raz cudownego 

ptaszka. Ptaszyna nagle przemówiła ludzkim głosem.  

- Dobry wieczór Karolinko. Dziewczynka osłupiała ze zdziwienia. - Dobry 

wieczór – odpowiedziała w końcu nieśmiałym głosikiem. 

-Jestem słowikiem, ale nie takim zwyczajnym... Może znasz opowieść o mnie  

z baśni pana Andersena. Wiele lat temu wyśpiewałem mu swoją historię... Znasz 

ją? 

-Tak - wyszeptała dziewczynka - Ale to tylko baśń... Nie mogę uwierzyć... Ja 

chyba śnię... 

- Nie Karolinko, to nie jest sen. Przyleciałem tu, ponieważ chcę ci pomóc. 

- Skąd wiesz o moich problemach? - zapytała zaciekawiona dziewczynka już 

pewniejszym głosem.  

- Dobrze, a teraz posłuchaj, opowiem ci coś. Pewnego dnia pocieszyłem 

cesarza  swoim śpiewem, a teraz chcę pomóc tobie... 

- Ale na moją tęsknotę nie ma rady. Mojej mamy już nie ma... Nigdy jej nie 

poznam - zapłakała Karolinka. 

I słowik nagle odfrunął,  a Karolinka pobiegła za nim. Mknęła przez pola i przez 

las, aż na polankę. Nie wiedziała, po co tu przybiegła. 

- Po co tu przybyliśmy?- zapytała zaciekawiona. 

-Tutaj mieszka bzowa babuleńka. Na pewno ci pomoże. 

- Ale jak? - zapytała dziewczynka. 

- Zobaczysz... 

Nagle oczom dziewczynki ukazał się piękny widok. Na środku leśnej polany 

stała otoczona bzami chatka.. Weszli do środka. Na bujanym fotelu 



siedziała  stara babuleńka. Na ścianach wisiały zdjęcia.  

- Dzień dobry – przywitała się Karolinka.  

- Dzień dobry - odpowiedziała jej babuleńka. 

 - Dzień dobry - powiedział ptaszek - przylecieliśmy tu, żeby opowiedziała pani 

o jej mamie.  

- Czy to córka Ani? - zapytała uradowana.  

- Tak - powiedział ptaszek.  

- Ojejku, to naprawdę ty? Już wszystko opowiadam. Byłam nianią twojej 

mamusi, znam ją jak nikt, a to są nasze zdjęcia. Karolinka przyglądała się im 

bardzo uważnie. Jej mama była taka ładna. I tak podobna do niej samej... 

Babuleńka opowiedziała jej wszystko o  mamie.  

Wracając, Karolinka   ciągle myślała o tym cudownym dniu. - Nigdy go 

nie zapomnę - przyrzekła sobie. Gdy wróciła do domu, było już bardzo późno,   

więc położyła się i zasnęła. Śniła jej się, że mamusia się do niej przytula, a gdy 

wstała, czuła dotyk ramion mamy. 

Ta historia była tak niesamowita, że Karolinka przez kilka chwil myślała, że to 

sen. 

Czy to naprawdę był sen? 

Karolinka nigdy już nie spotkała słowika, ale z jej oczu zniknęła tęsknota. 

 


