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MAGIA WYOBRAŹNI 

 

 Za górami, za lasami, w malutkiej wiosce żyła pewna dziewczynka                          

o imieniu Łucja. Chodziła ona do szkoły i miała serdeczną przyjaciółkę Klarę. 

Mieszkała z rodzicami oraz z psem. Obok ich domu stał opuszczony dworek,                     

a za nim był piękny ogród. Dziewczynka lubiła przesiadywać w ogrodzie na 

ławce i słuchać śpiewu ptaków. 

 Rodzice wmawiali jej, że nie istnieje  coś takiego jak magia. Pewnego dnia 

było już bardzo późno, kiedy Łucja usłyszała dziwne odgłosy. Była sama                           

w domu, bo rodzice pojechali na bardzo ważne spotkanie. Bez strachu wybiegła 

na dwór i skierowała się w stronę ogrodu. Zobaczyła tam małego, świecącego 

stworka, który wydawał niezrozumiałe dźwięki. W pewnym momencie  

zauważył dziewczynkę i nagle umilkł. Przyglądał się Łucji uważnie z rosnącym 

zaciekawieniem. Po chwili podleciał do niej zdecydowanie i przysiadł                                 

na ramieniu dziewczynki. Łucja z początku wystraszyła się go, ale z czasem 

zaczęła  oswajać się  z jego obecnością. Zapytała: 

- Kim jesteś i co tu robisz? 

- Jestem ogrodowym duszkiem – odpowiedział mały cichutki pisk – i mieszkam 

tu od bardzo dawna. 

  Po czym nagle zmienił się w wiewiórkę, ale nie taką zwyczajną, tylko 

zaczarowaną. Miała białe futerko , fioletowe oczka i fioletowy ogonek. Łucja 

podskoczyła zdziwiona. Wtem rozległo się szczekanie jej psa. Wierny domowy 

przyjaciel wabił się Drako i był czarnym owczarkiem z wywieszonym różowym 

jęzorem. Znał świetnie ten ogród i bez problemu znalazł swoją panią. Spojrzał 

na wiewiórkę, radośnie zaszczekał i zamerdał ogonem jakby ją znał, po czym 

podreptał szybko do obojga i zaczął łasić się do kolan Łucji. Cała trójka usiadła 

na ławeczce i długo ze sobą rozmawiała. Łucja opowiadała  o szkole, rodzinie                    

i najlepszej przyjaciółce Klarze. Tak rozmawiali aż do samego rana, nawet nie 

zaważyli, że zaczął się nowy dzień.  



   Od tego czasu dziewczynka, przypominając sobie to spotkanie, przychodziła 

do ogrodu codziennie, ale już nigdy nie spotkała niezwykłej wiewiórki. 

Zrozumiała też,  że magia istnieje i jest ona w naszej wyobraźni.  

  

 

       


