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Leśna przygoda

Czy lubisz spacerować po lesie? Dziś opowiem Ci o przygodzie, jaką 
ostatnio w nim przeżyłem. Jak sobie przypomnę ten las, to aż ciarki mi 
przechodzą po skórze. Ale dzięki tej historii, zdobyłem nowego przyjaciela 
i nauczyłem się czegoś ważnego.

Zacznijmy jednak od początku.

Leona poznałem podczas naszego pierwszego koncertu. Tak - tego który 
niespecjalnie nam wyszedł. Cały czas naśmiewał się z nas - nawet jak inni 
zwracali mu uwagę, że tak nie powinien się zachowywać. „Ale niegrzeczny 
chłopak” - pomyślałem sobie. „Za żadne skarby, nie chciałbym mieć takiego 
przyjaciela”.

Następnego dnia mieliśmy jechać na kolejny koncert. Wszyscy byliśmy 
zajęci pakowaniem swoich rzeczy do kampera. Ja skończyłem pierwszy, 
więc mamusia poprosiła mnie, żebym poszedł do lasku, nazbierać trochę 
jagód na drogę. Mamusia dała mi garnuszek i powiedziała: „Tylko Fenku 
nie wchodź w głąb lasu. Dużo jagódek rośnie tu zaraz na skraju i te proszę 
pozbieraj”.

Uradowany pobiegłem więc na poszukiwania. Faktycznie, w lesie rosło 
mnóstwo borówek. Były taaakie słodziutkie! No właśnie – zamiast zbierać 
owoce do garnuszka, prawie wszystkie je tam zjadłem! „O rety!” - pomyślałem 
sobie. „Co ja teraz zaniosę mamusi?” Poszedłem więc szukać jagód  
w innym miejscu, ale na skraju lasu już ich nie było.  Wszedłem więc dalej  
w las i już za chwilę zobaczyłem  piękne borówki.  Niestety, znowu je tam 
zjadłem... Mój garnuszek był ciągle pusty, więc ponownie zanurzyłem się 
bardziej w głąb lasu. Jagódki znalazłem, ale … zgubiłem drogę do domu. 
Najpierw myślałem, że szybko sobie poradzę, że zaraz znajdę miejsce, 
z którego przyszedłem. Ale szybko przestałem w to wierzyć. Te drzewa 
wszystkie były takie same. Gdziekolwiek się odwróciłem, wszystko 
wyglądało identycznie. Nie miałem pojęcia, w którą stronę mam iść… 
Zdecydowałem, że usiądę na jakimś pniu i będę nasłuchiwał odgłosów. 



„Może akurat ktoś będzie przechodził koło mnie? A może tatuś zacznie 
mnie szukać?”

Czas mijał, ale niestety nie słyszałem nic poza śpiewem ptaków i stukaniem 
dzięcioła. Zacząłem się naprawdę martwić.

Nagle usłyszałem jakiś szelest. Ucieszyłem się, bo pomyślałem, że może 
ktoś w końcu mi pomoże, ale za chwilę się wystraszyłem – nie wiedziałem 
przecież, kto tam jest. Siedziałem więc cichutko i obserwowałem miejsce, 
z którego dobiegały dźwięki.

Chwilę potem zza krzaków wychyliła się chuda, twarz osoby, którą już 
chyba znałem. „Leon?” Zapytałem zdziwiony.

Tak, to był Leon! „No Fenek, ale napędziłeś wszystkim stracha. Cała wio-
ska Cię szuka. A mama umiera ze strachu. Chodź za mną, wyprowadzę 
Cię stąd” - powiedział Leon, a ja miałem ochotę mocno go wyściskać.

„Leon, ale jak ty mnie znalazłeś? Przecież ten las jest taki duży” - zapytałem.

„Fenek, ja ten las znam prawie na pamięć. Mieszkam tu od lat. Wiedziałem, 
gdzie rosną jagody i szukałem Cię właśnie w tych miejscach.” Wyjaśnił 
mi mój nowy przyjaciel.

W pewnym momencie Leon się zatrzymał, pokazał taki biały betonowy 
słupek i powiedział:

„Popatrz Fenku – to jest słupek  
oddziałowy, albo inaczej nawigacyjny. 
Słupki stawiane są na skrzyżowaniach 
pasów bez drzew. Pokazują, 
w jakim miejscu lasu się znajdujemy. 
Bo las podzielony jest na prostokąty, 
zwane oddziałami. 



Każdy taki kawałek lasu ma swój numer. I właśnie na tych kamiennych, 
betonowych lub drewnianych słupkach, są napisane numery oddziałów 
lasu. Gdybyś miał przy sobie mapę – na przykład w telefonie, to po numerach 
ze słupka poznałbyś, w którym miejscu lasu właśnie jesteś.”

No powiem Wam, że to było niezwykłe odkrycie. Nie miałem pojęcia, że 
las jest tak uporządkowany.

Ruszyliśmy z Leonem w dalszą drogę i już za chwilkę słyszałem głos ta-
tusia, mamusi a nawet Feni. Tak głośno mnie nawoływali! Ależ się ucieszyłem, 
gdy mogłem się przytulić do rodziców!

„No Fenek! Żebyś mi więcej takich wycieczek sobie nie urządzał” - powiedział 
stanowczo tatuś.

Oczywiście przeprosiłem rodziców, że się tak bardzo oddaliłem. Wyjaśniłem 
też, że dzięki liskowi wiem, że zawsze gdy będę szedł do lasu, muszę 
mieć mapę. Bo dzięki niej i słupkom oddziałowym, już nigdy więcej się 
nie zgubię!

Ale wiesz, rodzice nawet nie połapali się, że garnuszek, który mi dali, był 
całkiem pusty, a my z Leonem mieliśmy pełne brzuszki i umalowane od 
jagód usta.

Tak, to był niezwykły dzień. Mogłem zgubić się z własnej winy. Wiesz 
przecież, każdy jest kowalem własnego losu.
No to cześć.
 
PS. Napisz do mnie jak chciałbyś poznać kolejne wspomnienia spisane w 
tajnym pamiętniku.    ja@fenek.pl 


