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Czy to już jesień, czy jeszcze lato?

Zajączek Filip i jego przyjaciółka łabędzica Pusia rozsiedli się wśród żółknących
traw na wzgórzu, u stóp wysokich drzew rosnących na skraju lasu. Rozpoście-
rał się stąd piękny widok na jezioro, łąki położone wokół niego i drogę wijącą
się wśród pól. Słońce, wczesnym rankiem ukryte jeszcze za pierzastymi chmu-
rami, ogrzało je i wysuszyło, a teraz świeciło mocno z niebieskiego czystego nieba. 
– Zupełnie jak w lecie, ciepło i przyjemnie… – powiedział powoli Filip rozle-
niwionym głosem.
– Czy to już jesień, czy lato się już skończyło? – zastanawiała się Pusia. – Któ-
rego dzisiaj mamy? 
– Szczęśliwi czasu nie liczą – mruknął zadowolony Filip, rozgrzany promieniami
słońca. – Sam dobrze nie wiem, może dwudziestego pierwszego? Albo raczej
dwudziestego drugiego. 
– Na pewno? To wielka różnica! Jesień zaczyna się dwudziestego drugiego
albo dwudziestego trzeciego września! To dzisiaj jest albo lato, albo jesień! 
– Moim zdaniem, jeszcze lato. Jak inaczej mogłoby być tak rozkosznie cie-
plutko… – wymamrotał zajączek i zasnął rozluźniony.
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W obecności Pusi czuł się bezpiecznie, wiedział, że gdyby zbliżał się jakiś na-
pastnik, na pewno by go usłyszała. Pusia natomiast nie czuła się senna i obser-
wowała z góry białe plamki poruszające się na jeziorze. To łabędzie pływały
wzdłuż trzcin i od czasu do czasu zanurzały swoje długie szyje w wodzie w po-
szukiwaniu jedzenia. Kiedy ich kupry unosiły się do góry, kształtem wcale nie
przypominały ptaka, ale górki okryte śniegiem. 
Pusia pomyślała, że ani jej rodzeństwo, ani jej rodzice nigdy nie zawędrowali
tak daleko od wody jak ona, nie siedzieli na łące na wzgórzu pod lasem, nie
spacerowali po lesie, nie spróbowali nowych smaków roślin i jagód rosnących
daleko od jeziora. Żyli tak jak ich rodzice, dziadowie i pradziadowie. 
Pusia poczuła lekki głód. Rozejrzała się dookoła i nie ruszając się z miejsca,
zaczęła wyciągać swoją długą szyję na wszystkie strony i skubać różne zioła,
a to trawy, a to szczaw zajęczy.
Przyjaźń z Filipem bardzo zmieniła życie młodej łabędzicy. Poznała nowy, za-
jęczy sposób patrzenia na świat i prawie codziennie uczyła się czegoś od leś-
nego stworzenia. Na początku eksperymenty z nowymi pokarmami kończyły
się dla niej niezbyt przyjemnie – bólami brzuszka albo mdłościami, nie mó-
wiąc o gorszych sprawach… Potem nauczyła się uważności: nieznane rośliny,
owoce lub nasiona skubała ostrożnie i zjadała w małych ilościach. Ostatecznie
bolesne nauki się opłaciły – dzisiaj bez trudu rozpoznawała po wyglądzie i za-
pachu najsmaczniejsze, najzdrowsze, a także lecznicze rośliny. 
Po niedługiej chwili Filip się obudził. Przypomniał sobie, że schował pod liśćmi
kawałek swojego ulubionego przysmaku – chrupiącego korzenia pietruszki,
aby nie zmiękł na słońcu. 
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Skąd się bierze złość?

Gdy młody myśliwy zobaczył na podwórku mężczynę, przestraszył się i opano-
wał. Nagle sobie uświadomił, co wyprawia, bo spojrzał na siebie jego oczami. Po-
stanowił natychmiast wziąć nogi za pas. Zadarł głowę do góry, udając, że w tym
hałasie nie da się rozmawiać, nawet nie skinął głową na powitanie ani na pożeg-
nanie. Boleśnie uderzył konia ostrogami, aż biedne zwierzę przysiadło, i zmusił
go do szybkiego galopu przez szerokie pole – do lasu, gdzie zniknął w gąszczu
drzew i krzewów. Teraz, kiedy zimny wiatr ochłodził jego rozpaloną głowę, do-
tarło do niego, co wyczyniał. Znowu nad sobą nie zapanował! Poczuł wielki wstyd
i lęk. „Złamałem prawo i wszystkie myśliwskie zasady, lepiej, żeby nikt się o tym
nie dowiedział… To nie pierwszy raz. Mogą mnie wyrzucić z koła łowieckiego”.
Jechał zamyślony przez las. „Czemu jestem taki drażliwy?”   – zastanawiał się.
Nagle zrozumiał! Przypomniał mu się dziadek, który po pijanemu naśmiewał się
z niego, wyzywał go i krytykował. Jako dziecko nie potrafił się obronić przed nie-
sprawiedliwym traktowaniem. Wyzwiska bolały jak uderzenia batem, a on udawał,
że nie robią na nim wrażenia i ukrywał ból w środku. Teraz jest dorosły, a jednak
wciąż mu się wydaje, że ktoś zaraz będzie się z niego wyśmiewać. A wtedy ściś-
nięta w środku złość wyrywa się na zewnątrz jak woda ze strażackiej sikawki. 
– Dziadek strasznie pił i wstydził się za siebie. Co złego myślał o sobie, to za-
rzucał innym – powiedział do siebie młodzieniec. – Mylił się i był niespra-
wiedliwy. Najwyższy czas, żebym ja sam zaczął o sobie myśleć dobrze! 
Spodobało mu się to postanowienie, więc uśmiechnął się i popędził kłusem,
bo nagle poczuł głód. 
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Opowieść Filipa. Czy będą następne? 

Kiedy Filip dotarł do rodzinnego legowiska, cała rodzina, wszyscy krewni i zna-
jomi czekali na niego, siedząc w kręgu. 
– Opowiadaj! – poprosili chórem.
Filip najpierw trochę się speszył, bo dotąd nie zdawał sobie sprawy, że stał się
tak bardzo znany i ważny w okolicy. Nie wiedział, że nawet stare zające ob-
serwują go często i rozmawiając ze sobą, mówią, że od tego malca dużo się
można nauczyć.
Czy potrafi spełnić ich oczekiwania? Wziął dwa głębokie wdechy i powoli wy-
puścił powietrze, rozluźnił całe ciało od głowy aż do wielkich stóp najlepiej, jak
potrafił. Pomyślał, że na pewno dobrze mu pójdzie, przecież nie z takimi wy-
zwaniami już sobie w życiu poradził.
Nabrał powietrza i zaczął opowiadać… a wszyscy słuchali w milczeniu. Po
chwili poczuł się pewniej, wczuł się w swoją opowieść o znajomości z psem,
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