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 “Pestka” 
Było sobie jabłko. Piękne, ogromne i soczyste z wypolerowaną, czerwoną skórką, która kusząco 

pachniała latem i słońcem. Jabłko stało w kuchni, na oknie, wraz z innymi mniejszymi lub większymi 
jabłkami i wygrzewało się w promieniach wschodzącego słońca. Było bardzo szczęśliwe. Każdego dnia 
przyglądało się przez szyby spacerującym po sadzie szpakom i fruwającym, kolorowym motylom, a gdy 
nadchodził wieczór, obserwowało, jak w kuchni gospodyni piekła pachnące drożdżowe ciasta i korzenne 
pierniczki. Łapczywie wychwytywało cudowne zapachy kuchni, rozkoszowało się cynamonem, 
majerankiem, bazylią czy wanilią, kochało pieprz, od którego każdy domownik zabawnie kichał i 
czosnek, który leczył przeziębienia.  

Jabłko składało się z dwóch kochających się połówek: taty – jabłka i mamy – jabłka, które swoim 
ciepłem i miąższem otaczały troskliwie mieszkającą w ich wnętrzu Pestkę. Była ona maleńka i czarna, 
nigdy nie widziała świata. Nie wiedziała, czym jest słońce, nie słyszała nigdy śpiewu ptaków i nie miała 
okazji zatopić się w cudownych zapachach ciast, zup i pieczeni, które wypełniały kuchnię. Żyła w środku 
swoich rodziców, gdzie czuła się bezpieczna i szczęśliwa. Przywykła do ciemności, jaka panowała 
wewnątrz jabłka. To był jej świat.  

Któregoś brzydkiego, deszczowego dnia, stała się rzecz straszna. Gospodyni zapomniała zamknąć 
okno i wraz z wietrzyskiem, które groźnie szarpało drzewa w sadzie, przez okno wpadły na parapet trzy 
wielkie i tłuste robaki. Jabłka zadrżały przeraźliwie, wiedziały, że oto nadszedł ich koniec. — Patrzcie, 
siostry! Ale nam się trafiło, cały parapet jabłek! — krzyknął z radością pierwszy robak i oblizał się ze 
smakiem, patrząc na przerażone owoce. — No, proszę! Ale będzie wyżerka. Spójrzcie tylko, jakie one 
soczyste i słodkie. Coś mi się zdaje, że zabawimy tu dłużej! — syknął drugi robak. A trzeci – największy 
i najbardziej tłusty – uśmiechając się złowieszczo, spacerował pomiędzy owocami i oglądał je z każdej 
strony. Jabłka zacisnęły ze strachu oczy i trzęsąc się, w myślach odmawiały krótkie modlitwy do swoich 
aniołów stróżów, aby nie zostały pożarte przez potworne robaki. — TO! — krzyknął trzeci robak, 
zatrzymując się przy jabłku, w którym mieszkała mała Pestka – jak na komendę jego siostry podpełzły 
szybciutko i łapczywie zaczęły gryźć tatę Pestki, który zacisnął z bólu oczy i zagryzł wargi. Nie mógł nic 
zrobić, robaki były większe i silniejsze, miały ostre jak brzytwa zęby, które rozdzierały skórkę i wysysały 
soczyste wnętrze. A mama – jabłko płakała gorzko i niewypowiedziany ból rozdzierał jej jabłkowe 
serduszko. Zuzia  — A to co za paskudztwo! – kuchnia aż zatrzęsła się od gniewnego okrzyku  

Gospodyni, która złapała trzy robaki i ze złością wyrzuciła je przez okno, zamykając szczelnie 
okiennice. — A to ci dopiero darmozjady! Będą mi tu owoce wyjadać! Jeszcze czego! — wzięła jabłko 
do ręki i położyła na kuchennej szafce, mówiąc ze smutkiem — Takieś było piękne, a teraz to się 
zepsujesz i nic z ciebie nie będzie. I rzeczywiście, z dnia na dzień, nadgryziona przez robaki połówka 
jabłka stawała się coraz brzydsza. Skórka zbrązowiała, a wnętrze robiło się miększe i miększe. Tato 
jabłko przestał rozmawiać z mamą jabłkiem, która była nadal błyszcząca i soczysta. A mała Pestka 
zaczynała zauważać, że tu w środku wcale nie jest już bezpiecznie. Z jednej strony otaczała ją przytulna 
mama, z drugiej jakiś taki obcy i już nie jabłkowy tata. Pestka bała się tego wszystkiego i zaczynała 
zastanawiać się, czy to aby nie przez nią rodzice zaczynają się rozdzielać, nie stanowiąc już jednego, 
pięknego i bezpiecznego owocu, który był jej domem. Każdego wieczoru, gdy rodzice krzyczeli na 
siebie, Pestka płakała cichutko, bojąc się dnia, w którym zostanie zupełnie sama. Chciała, aby tata znów 
był taki jak dawniej, chciała znów poczuć, że jest kochana i że nic jej tu w środku nie grozi. — Nie 



wygląda to zbyt dobrze — powiedziała któregoś dnia Gospodyni, biorąc do ręki jabłko i oglądając je z 
każdej strony — Jak tak dalej pójdzie to ta robaczywa połówka zarazi mi zdrową część i z owocu 
zupełnie nic nie będzie. Może da się to jeszcze uratować? — wzięła do ręki ostry nóż i delikatnie, 
równiutko przedzieliła jabłko na pół, oddzielając część robaczywą od zdrowej. Pestka krzyknęła z 
rozpaczy. Oto jej cały świat legł w gruzach: nie było taty, nie było mamy, a ona leżała sama jedna na 
kuchennej ceracie. — Gdzie mój dom?! Gdzie mama?! Gdzie tata?! — krzyczała zrozpaczona, nie 
wiedząc, co się dzieje. Oślepił ją blask kuchennych jarzeniówek, a pestkowy nosek wypełniły tysiące 
przeróżnych zapachów, od których aż się zakręciło w małej główce. Pestka nie wiedziała, co ma zrobić, 
poczuła się taka maleńka i bezbronna. Przez zalane łzami oczka widziała jeszcze, jak Gospodyni wyrzuca 
tatę przez okno, bierze talerzyk i kładzie na nim samotną mamę – jabłko.  — No, proszę! Co my tu 
mamy? — Gospodyni pochyliła się nad Pestką i spojrzała jej prosto w oczy — Cóż ja mam z tobą, mała, 
zrobić? — podrapała się w zamyśleniu po brodzie, popatrzyła jeszcze raz na przerażoną Pestkę, 
uśmiechnęła ciepło, położyła na talerzyku obok mamy — jabłka i wyszła z kuchni. — Mamusiu, 
przepraszam. To wszystko moja wina — łkała cichutko Pestka. Chciała cofnąć czas i zrobić wszystko, by 
nadal siedzieć w środku mamy i taty. Mieć ich obok i czuć ich bijące serca w nocy i za dnia. — Nie 
płacz, córeczko. To nie twoja wina.  

Widzisz, na świecie żyją złe robaki, nazywają się Zazdrość, Zdrada i Awantura. Tak nazywały się 
te, które zaatakowały twojego tatusia, ale robaków tych jest dużo i noszą przeróżne imiona. Często, gdy 
są głodne, atakują owoce, wybierają najsłabszą część i zaczynają ją powoli zjadać. Zarażają ją, niszczą i 
trawią. Owoc staje się zepsuty. Czasami zjadają cały owoc, czasami jedną jego połówkę, ale tak czy 
inaczej, niszczą go. Dla bezpieczeństwa pestek, które są dziećmi owoców, trzeba tę zepsutą część 
odkroić. Gdyby została, zaraziłaby część zdrową, zaraziłaby małe pestki, a one są najcenniejszą częścią 
każdego owocu. Nie można więc dopuścić, by stała im się krzywda. Pestka słuchała i płakała. Tęskniła 
za tatą, chciała, by był tu obok, by było jak dawniej, ale jednocześnie zrozumiała, że tak jest lepiej dla 
niej i dla mamy. — Kiedy troszkę podrośniesz, moja mała dzielna córeczko, przyjaciele, którzy cię 
otaczają: Słońce, Deszcz i pani Gospodyni, pomogą ci wyrosnąć na wspaniałe, ogromne drzewo. Nie bój 
się, nie jesteś sama i nigdy nie będziesz. Jesteś dzielną, małą Pestką, która za kilkanaście lat stanie się 
najpiękniejszym drzewem w sadzie — ciągnęła mama — jabłko, czule spoglądając na Pestkę. I 
rzeczywiście, gdy Pestka troszkę podrosła, Gospodyni zaniosła ją do sadu, wsadziła troskliwie do ciepłej 
ziemi i podlała delikatnie wodą. Każdego dnia Słońce ogrzewało małą Pestkę, wiatr gładził ziemię, a 
pachnący deszcz obmywał ją. Pestka powoli zaczynała wierzyć, że rzeczywiście będzie kiedyś pięknym 
drzewem. Słuchając pieśni innych drzew, skrzypiec polnych koników i sonat księżyca, była coraz 
szczęśliwsza i szczęśliwsza. Znów czuła się 361 bezpieczna, leżąc w sercu ziemi i czując, jak rośnie. 
Uwierzyła, że nawet, jeśli straciła tatę jako dziecko, to wcale nie znaczy, że jest kimś złym czy gorszym. 
Jest wspaniałą, dzielną Pestką. A na wiosnę zdarzył się cud... Pestka przebiła topniejącą skorupę śniegu i 
wraz z przebiśniegami wyjrzała na świat. Stała się maleńkim drzewem, które z roku na rok stawało się 
większe, silniejsze i piękniejsze. W jego koronach gniazda wiły szpaki i wilgi, liście dawały schronienie 
małym biedronkom – siedmiokropkom, których skrzydełka zawsze rozbawiały Pestkę. Wieczorami 
oglądała zachody słońca, a nocą liczyła spadające gwiazdy, które uważała za najpiękniejsze zjawisko. 
Latem rodziła najpyszniejsze owoce w całym sadzie. A najbardziej dumna z Pestki była stara już i 
siwiejąca Gospodyni, która uwielbiała siedzieć plecami przytulona do jej chropowatego pnia, szepcząc: 
„...i pomyśleć, że byłaś tylko małą, wystraszoną Pestką.”  
 
Bibliografia: 
Kolegium Karkonoskie w jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) Szuflada z bajkami. 
opowieści terapeutyczne studentów Pedagogiki i Filologii polskiej pod redakcją Leszczawskiej, Jelenia Góra 2010 


