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Bajka dla dziecka, które nie potrafi dzielić się z innymi 

 

Mały miś Krzyś, wraz ze swoimi rodzicami, mieszkał w lesie za miastem. Ich śliczna chatka miała dużo 

pokoi. Tato miś opiekował się swoją rodzinką tak, by nigdy nie zabrakło im ulubionego miodku. Mama 

gotowała zawsze pyszności, piekła smakowite ciasta z miodem, robiła zapasy, bo bała się nadchodzącej 

zimy. Mały misio był przyzwyczajony, że zawsze wszystko mu się należy i nigdy nie chciał się niczym 

dzielić z innymi, choć rodzice tłumaczyli mu, że tak nie powinien postępować. Mówili mu, że nie będzie 

lubiany przez inne zwierzaczki i one także nie będą chciały się z nim dzielić. Po ciepłej, złocistej  

i słonecznej jesieni, nadeszła sroga i śnieżna zima. Misie były spokojne, ponieważ miały zrobione zapasy 

i wiedziały, że głód im nie grozi. Niestety, nie wszyscy mieszkańcy lasu byli tak zapobiegliwi. Pewnego 

bardzo śnieżnego dnia, kiedy Krzysio był sam w chatce, usłyszał pukanie do drzwi. Misio szybko się 

poderwał; myślał, że to mama wróciła od babci. Otworzył drzwi i ujrzał zmarzniętego króliczka Tomka. 

Jego mały sąsiad przyszedł poprosić o trochę miodu, bo siostra była przeziębiona, a chciał jej zrobić  

do picia rozgrzewające mleko z miodem. Krzysiu słysząc to, stanowczo odmówił Tomkowi. Czym 

prędzej zamknął drzwi i zdenerwowany wizją oddania swojego ulubionego przysmaku, pobiegł do kuchni 

i zaczął łapczywie jeść miodek. Jadł, jadł i jadł, aż zorientował się, że już więcej nic nie ma w tym 

wielkim słoiku. Wtedy poczuł, że strasznie boli go brzuszek. Wystraszył się i było mu niedobrze. Do 

oczu zaczęły napływać łzy. Płakał, dopóki nie wróciła mama. Opowiedział, że miał ochotę na swój 

ulubiony przysmak i zjadł go w nadmiarze, lecz nie wspomniał nic o wizycie Tomka. Pani miś, nie 

czekając dłużej, powiedziała, że idzie do sąsiadów królików, pożyczyć trochę ziółek na lepsze trawienie. 

Minęło niespełna dziesięć minut i mama wróciła bez lekarstwa. Była bardzo smutna i powiedziała, że 

Tomek też od nich czegoś potrzebował i tego nie dostał, dlatego on także niczego im nie pożyczy. Mały 

miś zrozumiał,  

że źle postąpił i bardzo teraz tego żałował. Brzuszek bolał go coraz mocniej. Za chwilkę do ich chatki 

wbiegł króliczek. Trzymał w ręku kubek. Powiedział, że zaparzył ziółka dla Krzysia i teraz już są gotowe 

do wypicia. Misio wypił je szybciutko i ból brzucha zaczął ustępować. Poczuł wielką ulgę i zrobiło mu 

się jednocześnie wstyd, że był taki samolubny. Bardzo serdecznie podziękował sąsiadowi i obiecał,  

że już nigdy nie będzie myślał tylko o sobie. Mama w podzięce przyszykowała dla Tomka wielki dzbanek 

miodu. 


