




5

Tytuł oryginału
ЛИЛИЯ -ДЕВОЧКА С ЗОЛОТЫМИ КРЫЛЬЯМИ

Tekst
© Nadiia Prystai

Tłumaczenie z języka rosyjskiego
Grażyna Jenczelewska-Stolarczyk

Ilustracje
Olga Synyshyn

Redakcja
Agata Tokarska
Dominika Wilk

Korekta
Brygida Nowak
Beata Szostak

Skład
Klaudyna Szewczyk

© Wydawnictwo Dreams
Lidia Miś-Nowak
35-310 Rzeszów

ul. Unii Lubelskiej 6A

Rzeszów 2019
Wydanie I

ISBN 978-83-66297-14-2

Druk: Drukarnia Edica

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń – dźwięczały radośnie srebrne dzwonecz-
ki tego niezwykłego wiosennego ranka w przepięknej Krainie 

Baśni, obwieszczając wszystkim, że nadszedł czas wielkiego cudu!
Maleńki elf siedział na śnieżnobiałej chmurce i wesoło machał nóż-

kami w zielonych, jedwabnych spodniach i czerwonych trzewikach ze 
złotymi dzwonkami. Był to bardzo dobry i wesoły elf. Uśmiechał się 
do porannego słońca błękitnymi oczami, w których błyskały figlar-
ne iskierki, a jego długie, śnieżnobiałe kędziory opadały na śliczną 
buzię o niemal przeźroczystej białej skórze. Z pleców elfa wyrastały 
piękne skrzydła mieniące się w słońcu setkami wielobarwnych świa-
teł, gdy trzepotał nimi radośnie.

Dopiero się obudził. Trzymał w maleńkiej, pulchnej dłoni białą 
lilię zerwaną z ogrodu pewnej dobrej staruszki, Kwiaciarki, i spi-
jał z niej cudowny nektar. A kiedy dopijał resztki słodkiego płynu, 
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tak się pogrążył w marzeniach, że nawet nie dostrzegł, jak jedna 
kropla wyciekła z lilii i spadła na ziemię, trafiając prosto w małą 
szczelinę między czerwonymi dachówkami starego domku na skraju 
lasu…

Maleńki elf, nie zauważywszy niczego, zatrzepotał skrzydłami 
i odleciał do swoich baśniowych spraw, pozostawiając za sobą lśnią-
cy, wonny pył…

Ale cóż się dalej stało z cudowną kroplą nektaru, która spadła na 
stary dach domku? Nie wybiegajmy do przodu, lecz posłuchajmy tej 
niezwykłej historii od samego początku… Lili

Na skraju miasteczka, tam, 
gdzie zaczynał się Wielki Stary Las, stał sobie tonący w różno-

kolorowych kwiatach maleńki dom z czerwoną dachówką i białymi 
kamiennymi ścianami. Dach był bardzo stary, gdzieniegdzie pozna-
czony niewielkimi dziurami, przez które w deszczowe dni wpadała 
woda, zaś w pogodne – radośnie zaglądały ciepłe promienie słońca. 
Ściany tu i ówdzie pokryte były szmaragdowym mchem. W niedu-
żych, okrągłych okienkach wisiały koronkowe firanki, a na parape-
tach, w kolorowych doniczkach, rosły kwiaty.

W tym przytulnym domu mieszkała staruszka – Kwiaciarka. Była 
to bardzo miła kobieta z białymi jak dmuchawiec włosami i nie-
bieskimi, dobrymi oczami. Od samego ranka do późnego wieczora 
krzątała się w dużym ogrodzie, gdzie hodowała kwiaty. Nikt w okolicy 
nie miał tak cudnych roślin jak ona. Niektóre z nich były zupełnie nie-
spotykane. Choćby te całkiem przeźroczyste, podobne do tulipanów, 
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które po deszczu zamykały się, przypominając małe wodniste pi-
łeczki, wewnątrz których pływały różnokolorowe nasionka podobne 
do rybek. Albo prawdziwe złote lilie, mieniące się w słońcu wszyst-
kimi kolorami tęczy, a przy podmuchu wiatru grające uroczą me-
lodię… Kwiaty te rozpościerały się barwnym dywanem po całym 
ogrodzie, a nawet za bramką wylewały się niczym rzeka aż do sa-
mego lasu…

Niektórzy przypuszczali, że kobieta jest czarownicą, ale dobra sta-
ruszka niejeden raz wyleczyła ludzi za pomocą ziołowych miesza-
nek, dlatego też lubili ją i szanowali.

Nikt z mieszkańców małego miasteczka, nawet najstarszy czło-
wiek, nie wiedział, kiedy pojawiła się w tej okolicy. Mogło się wy-

dawać, że zawsze była stara i zawsze mieszkała w tym 
starym domku z czerwonym dachem i płotem 

oplecionym dziwnymi kwiatami…
Najwięcej w jej ogrodzie było białych lilii, 

rosły pod oknami i każdego ranka Kwiaciarka 
podchodziła do nich, podlewała, a potem 
z troską głaskała ich główki…

Pewnego razu, podczas chłodnego, 
deszczowego jesiennego wieczoru, kiedy 
zza okna dochodziły grzmoty i widać było 

błyskawice, starowinka Kwiaciarka 
siedziała w swoim ulubionym 

fotelu bujanym 
przy kominku, 

w którym 
przyjemnie 

płonął ogień. 
W kociołku 

nad paleniskiem gotowały 
się jakieś aromatyczne ziół-
ka, a ona z kolorowej wełny 
robiła na drutach ciepłe 
skarpety. Cicho nuciła 
przy tym jakąś piosen-
kę i popijała z małego, 
niebieskiego garnuszka 
herbatę malinową. Na nie-
wielkim, okrągłym stoliku 
obok kominka, nakrytym 
śnieżnobiałą serwetą, leżały 
świeżo upieczone, jeszcze ciepłe 
i pachnące bułeczki nadziewane jagodami. Stał też na nim glinia-
ny wazon z bukietem leśnych kwiatów, leżała otwarta stara księga 
z recepturami na lecznicze mieszanki, a obok niej, na drewnianym 
lichtarzu, płonęła wysoka żółta świeca. Jej blask rzucał dziwne cienie 
na ściany. I oto cień Kwiaciarki podniósł się z miejsca i zamieszał 
zawartość kociołka, chociaż ona sama nadal siedziała w fotelu, popi-
jając herbatę!

U jej stóp wylegiwał się duży szary kot; ciepło kominka rozleni-
wiło go. Od czasu do czasu otwierał jedno żółte oko, by popatrzeć 
na kłębek wełny kręcący się pod jego nosem, to znów na bulgo-
czący kociołek zawieszony na haczyku nad ogniem, i dalej leniwie 
drzemał.

Kiedy Kwiaciarka nalewała sobie drugi garnuszek herbaty, nie-
oczekiwanie ktoś cichutko zastukał do drzwi i delikatnie zadźwię-
czały dzwoneczki za oknem… Szary kocur natychmiast otworzył oczy 
i spojrzał na gospodynię, a ta odstawiła na stolik napój, wstała i ostroż-
nie otworzyła drzwi, lecz za nimi nie było nikogo. Na dworze było 
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ciemno i zimno, dochodziły grzmoty, a silny wiatr wprost zwalał 
z nóg.

Staruszka wyjrzała na zewnątrz, opatulając się szalem przed zim-
nym wiatrem, a sądząc, że się przesłyszała, już zamierzała zamknąć 
drzwi, gdy naraz niebo rozświetliła błyskawica. Wtedy na ganku do-
strzegła niewielki koszyk na kwiaty. Przyjrzawszy się z bliska, zo-
baczyła w nim maleńkie dziecko przykryte kwiatami i świeżą trawą! 
Dziewczynka trzymała w drobniutkiej dłoni białą lilię i spokojnie 
spoglądała na Kwiaciarkę swoimi dużymi, błękitnymi oczami, jak-
by cierpliwie czekając, kiedy wreszcie wniosą ją do ciepłego domu.

Wydawało się, że staruszkę nic a nic nie zdziwiło to osobliwe 
znalezisko; szybko rozejrzała się na boki i zabrała koszyczek do 
środka, po czym zamknęła za sobą drzwi na klucz.

Kobieta nazwała dziewczynkę Lili. Od tamtego czasu minęło dzie-
więć długich lat. Obie zgodnie mieszkały w starym domku na skraju 

lasu. Dziewczynka od rana do wieczora przebywała 
w lesie, wydawało się, że rozumie języki 

zwierząt oraz ptaków. Wesoło się ba-
wiąc i przemawiając do nich, zbie-

rała zioła dla Kwiaciarki. Ta zaś 
suszyła je na strychu, a następ-
nie przyrządzała z nich rozmaite 
maści i lecznicze nalewki. Wie-
czorami zmęczona Lili wraca-

ła do swego pokoiku na strychu, 
a dobra staruszka przynosiła jej cie-

płe mleko i wspólnie czytały stare, 
piękne baśnie…
Pewnego razu po powrocie z lasu, gdzie 

bawiła się z koleżankami, dziewczynka zapytała 

staruszkę, gdzie jest jej mama. Wszystkie dzieci je mają, a ona nie 
ma − stwierdziła ze smutkiem. Wówczas kobieta opowiedziała jej 
niezwykłą historię z koszykiem na kwiaty i zapewniła ją, że nadej-
dzie dzień, kiedy spotka swoją mamę. Lili z niecierpliwością zaczęła 
oczekiwać tego dnia! Bardzo pragnęła mieć mamę, aby obejmowała 
ją tak, jak mamy jej koleżanek, by wplatała w jej warkocz czerwoną 
wstążeczkę, a na święta piekła smaczny jabłecznik! Dziewczynka nie 
wiedziała, co jeszcze robią mamy, bo przecież nigdy jej nie miała.

I oto pewnego przepięknego ranka, kiedy obudziły ją pierwsze 
promienie słońca zaglądające radośnie przez okienko jej pokoju na 
strychu, Lili przypomniała sobie − jakby widziała go na jawie − nie-
zwykły sen tej nocy. Śniła się jej piękna młoda kobieta o jasnych 
włosach, która z uśmiechem przywoływała ją do siebie gestem dłoni… 
Dziewczynka od razu zrozumiała, kto to był. To była jej mama! Mama 
ją woła, więc Lili musi ją odnaleźć, gdziekolwiek by ona nie była! 
Tego ranka szybko poderwała się z łóżka i pobiegła do Kwiaciarki, 
żeby opowiedzieć jej swój sen. Kobieta tylko ciężko westchnęła, 
zrozumiała bowiem, że nadszedł czas rozstania i dziewczynka musi 
wyruszyć w długą drogę.
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Lili nie zamierzała odkładać podróży, gdyż pragnęła zobaczyć swo-
ją mamę jak najszybciej. Jeszcze tego samego ranka pożegnała się 
z dobrą staruszką i ruszyła w drogę. Kobieta dała jej koszyczek słod-
kich ciastek z malinami i pokazała wąziutką ścieżkę obok krzewów 
jeżyn, którą dziewczynka miała iść, nie zbaczając z niej. Po raz ostatni 
objęła i ucałowała małą Lili, zapewniając ją, że znajdzie mamę.

Czy zabłądziłam 
w tym lesie? – 

spytała samą siebie zanie-
pokojona dziewczynka.

Już drugi dzień szła tym la-
sem i nie poznawała go, a prze-
cież niedawno bawiła się w nim 
w chowanego. Teraz wydawał 
się martwy i zupełnie obcy… 

Stała samotnie na leśnej dróż-
ce pośród wielkich drzew, które 
otoczyły ją jakby ogromną ścia-
ną i splotły się gdzieś wysoko 
pod niebem grubymi, czar-

nymi konarami, tak że 
pomiędzy nimi można 

Tajemniczy las


