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Jak każdego ranka, gajowy  

Badura włożył mundur  

gajowego, kapelusz, kalosze,  

zawiesił na ramię dubeltówkę  

i wyszedł ze swojej gajówki, aby 

dokonać codziennego przeglądu 

lasu. Poranek był piękny. Gajowy Badura 

popatrzył na wschodzące słońce i zaśpie-

wał poranną piosenkę:

I
Gdy tylko słonko z łóżka wstaje,
Każdego ranka ruszam w las.
Sprawdzam polany oraz gaje, 
Czy nie brakuje kogoś z nas.

III
Niestraszne są nam różne burze,
Spiekoty ani śniegu zwał.
Nie chcemy robić wbrew naturze.
Chcemy by każdy radość miał.

IV
Dlatego stoję tu na straży. 
Pilnuję boru, łąk i pól.
Gdy psocić ktoś się tu odważy,
Mam dubeltówkę, choć bez kul.

II
My tu jesteśmy jak rodzina,I każdy zwierzak to nasz brat.Nawet i drzewa, i roślina,Żyjemy razem już od lat.

Ref.
Każdy powinien dbać o las,

Bo tu jest życie i natura.

Nie będzie lasu, nie będzie nas.

Powiedział kto? Gajowy Badura.

Ref.
Każdy powinien dbać o las,
Bo tu jest życie i natura.
Nie będzie lasu, nie będzie nas.

Powiedział kto? Gajowy Badura.



Kiedy gajowy Badura zniknął w lesie, z domku wybieg Krzyś, jego 

wnuczek, który wołał psa.

- Bury! Bury!
Pies szybko przybiegł do Krzysia.

- Słuchaj Bury - mówił do niego Krzyś. - Mój dziadek poszedł do lasu  

i zapomniał zabrać kanapki na drugie śniadanie. Musimy mu je zanieść. 

Bury pomachał wesoło ogonem i razem z chłopcem ruszyli w stronę 

lasu. Po paru krokach Krzyś zatrzymał się. Przypomniał sobie,  

że dziadek ma dzisiaj urodziny. 

- A my nie mamy dla niego żadnego prezentu - ze smutkiem w głosie 

powiedział do Burego.

- Może dam mu moją zakopaną na podwórku kość? - zaproponował 

Bury.
- Może wymyślimy coś po drodze.  

Teraz zanieśmy dziadkowi jego kanapki 

- odpowiedział Krzyś i pobiegli  

w głąb lasu.

Nad lasem latał orzeł Bielik, który bacznie przyglądał 

się wszystkiemu z góry. Kiedy lądował na małej 

polanie przy rzeczce, potknął się o plastikowy 

kubek po jogurcie, który leżał w trawie  

i upadł uderzając piersią w ziemię.

- Aaa! - krzyknął. - Przez te śmieci 

wylądowałem jak wrona.

Wstał, otrzepał pióra, wyciągnął trawę z dzioba  

i zaczął się rozglądać.

- Hej Bobrze! Hej Bobrze! - nawoływał.

- Cześć Orzeł - świszczącym głosem powitał go Bóbr, 

wychodząc z rzeczki. - Coś niedobrze?

- Nie, dobrze - odpowiedział Orzeł.

- Powiedziałeś niedobrze.

- Nie niedobrze, tylko hej Bobrze - tubalnym głosem powiedział Orzeł.

- Chyba nie słyszę dobrze - świstał dalej Bóbr.

- To będę mówił głośniej, dobrze? - głośno powiedział Orzeł.

- O, wylałem wodę z ucha. Już słyszę dobrze - radośnie zaświstał Bóbr.

- To dobrze.



- Przestań mówić ciągle dobrze.

- To ty mówisz dobrze, Bobrze.

- Przestańmy się kłócić, dobrze?

- Dobrze! - krzyknął Orzeł i obrażeni 

stanęli do siebie odwróceni plecami. 

Po chwili Orzeł zagadnął:

- Słyszałeś nowinę?

- Jaką? - zapytał Bóbr.

- Gajowy Badura ma dzisiaj urodziny.

- Skąd wiesz? - świstał Bóbr.

Znowu obrażeni odwrócili się od siebie.
Po długim milczeniu Orzeł zaczął ponownie rozmowę. 
- Dobra. Trzeba powiedzieć o tym wszystkim zwierzakom i coś zrobić na urodziny 
gajowego Badury.
- Trzeba zwołać wszystkich - odezwał się Bóbr.
- To wołajmy.
Stanęli obok siebie i zaczęli nawoływać zwierzaki.

- Właśnie usłyszałem, gdy nad lasem 

latałem.
- Nie słyszałem, bo w wodzie pływałem.

- Kasię i Burego widziałem.

- Nie widziałem, bo w wodzie ogonem 

machałem. 
- Nie wytrzymam - zdenerwował się 

Orzeł. - Znowu rymujesz.

- Bo ty tak prowokujesz - odparł Bóbr.
Hej ho! Hej ho! Hej ho! Hej ho!

Niech każdy tu przybędzie zwierz.

Powietrzem, ziemią wodą też,

Bo wielką sprawę ma nasz las,

I wszystkich potrzebuje nas.

Hej ho! Hej ho! Hej ho! Hej ho!

Z oddali dał się słyszeć głos nadlatującego Kruka:

- Kra! Kra! Kra!
- Co się tak drzesz?! - zaświstał Bóbr.

- To wy krzyczeliście na cały las - odpowiedział mu Kruk.



- Wołaliśmy naszą paczkę - tubalnym głosem powiedział Orzeł. - Jest sprawa. 

Musimy coś zrobić na urodziny gajowego Badury.

- A dlaczego mamy mu coś robić? - zapytał Kruk.

- A kto dokarmiał cię zimą? - pytał Orzeł.

- Napełniał paśniki? - dodał Bóbr.
- Skuwał lód na rzece? Żebyś mógł krzyczeć:  

Płynie kra! Płynie kra! Kra! Kra! - kontynuował Orzeł.

- Sadził nowe drzewa? - dodał Bóbr.
- Bo ty Bobrze - szybko odpowiedział mu Kruk - ścinałeś je  

na swoje tamy.
- Oj, dobra, dobra - usprawiedliwiał się Bóbr. - Ale nie robię  

takich szkód jak „człowieki”, które przychodzą do lasu.

- To prawda - potwierdził Orzeł. - Naśmiecą, hałasu narobią, a jeszcze gajowy 

Badura musi po nich sprzątać. Biegają aż ziemia dudni. O tak jak teraz… 

Pod ich łapkami ziemia zaczęła drżeć i się rozstępować. Zaczął powstawać 

krater, z którego nagle wyskoczył, jak korek z butelki, mały, czarny  Krecik, który 

zawołał: 
- Jestem! Wykopałem się na zawołanie. O co chodzi?

Patrzyli na niego ze zdziwieniem, aż wreszcie Orzeł powiedział:

- Widzisz Kreciku…
- No właśnie, słabo widzę - cicho odpowiedział Krecik.

Głośnym, tubalnym głosem, Orzeł mówił dalej:
- Gajowy Badura ma dzisiaj urodziny i trzeba coś zrobić!
- Dlaczego krzyczysz? - zapytał Krecik. - Bardzo dobrze słyszę. 
Orzeł potrząsnął piórami i dodał: - Trudno się z nim gada.  
Zatrzepotał skrzydłami i poleciał nad las, wypatrując gajowego Badury. 
Na polanę przybiegł Bury.
- Hau, hau, hau. Cześć wam - zaszczekał. - Czy wiecie, że gajowy Badura…  
Nie skończył mówić, bo Bóbr, Kruk i Krecik razem powiedzieli:
- ...ma dzisiaj urodziny.
Bury zrobił minę bardzo zdziwionego psa.
- A może ty wiesz, jaki prezent zrobić gajowemu Badurze? - zapytał Burego 
Bóbr. – Mieszkasz u niego w gajówce.
- Sam nie wiem - zastanawiał się Bury. - Gajowy Badura więcej czasu spędza  
w lesie. Więcej dba o las niż o swój dom.
Wszyscy zamyślili się.
- Słuchajcie! - nagle odezwał się Bóbr. - To może posprzątamy za niego las?
- I jego gajówkę? - dodał Bury.
- Niezła myśl - uśmiechnął się Bóbr. - On dba o las i nas, a my teraz zadbamy  
o jego domek.
Bury radośnie, machając ogonem, powiedział: 
– Super! Pobiegnę do Krzysia i mu to powiem - i szybko ruszył w stronę gajówki.



Kruk słuchał tego 
wszystkiego z poważną miną, aż 

wreszcie powiedział:
- Kra, to się nie uda.

- Oj, nie kracz, nie kracz - zganił go Bóbr. 
Nagle usłyszeli jakieś zbliżające się kroki.

- Ktoś idzie! - krzyknął Kruk.
- No to, nogi za pas. Chowamy się - szeptem powiedział Bóbr  

i szybko zanurkował w wodzie. Krecik jednym susem wskoczył do 
swojego kopczyka, a Kruk schował się za drzewo.

Były to kroki gajowego Badury, który wyszedł z lasu na polanę, śpiewając swoją 
piosenkę:

- Dziwne rzeczy dzieją się dzisiaj w lesie – mówił 

do siebie Badura. - Chodzę tak od rana i nie 

widziałem żadnego zwierzaka. Za to śmieci 

pozostawionych przez ludzi pełno. Będę musiał 

znowu cały dzień sprzątać. Wrócę wieczorem do 

gajówki głodny, a tam chłodno, zimno. Dobrze, 

że Krzyś przyniósł mi kanapki. To dobry wnuczek. 

Pomaga jak może.

W oddali było słychać brzęk rozbitej butelki  

i głośne śmiechy ludzi.

 - O, znowu śmiecą, jakby las dla nich był 

wysypiskiem - ze smutkiem w głosie powiedział 

gajowy Badura i poszedł dalej.

Każdy powinien dbać o las,

Bo tu jest życie i natura.

Nie będzie lasu, nie będzie nas.

Powiedział kto? Gajowy Badura.



Zza drzewa wychylił się Kruk.

- Kra! Kra!
Z rzeczki wypłynął Bóbr.

- Już poszedł? To zbieramy zwierzaki i bierzemy się do pracy.

- Kra, to się nie uda!

- Słyszałem! Nie kracz! - skarcił Kruka Bóbr i poszedł sprzątać las.

Zdziwiony Kruk powiedział do siebie:

- Jestem krukiem, muszę krakać - i pofrunął za Bobrem, aby mu pomóc.

Z kopczyka wysunął się Krecik, który na małych łapkach także biegł za 

Bobrem. Zatrzymał się na chwilę, bo usłyszał, że ktoś nadlatuje. Był to 

Orzeł, który zniżał swój lot. Potknął się i znowu upadł na piersi i dziób.  

- Aaa! - jęknął. - Przez te śmieci znowu wylądowałem jak wrona.

Otrzepał pióra, wyrzucił trawę z dzioba i poszedł w kierunku lasu.

W drodze powrotnej do gajówki Bury powiedział Krzysiowi co chcą  

zrobić zwierzaki na urodziny gajowego Badury.

- To bardzo dobry pomysł - powiedział Krzyś.  

- Wy będziecie sprzątać, a ja upiekę owocowe ciasto.  

Dziadek na pewno ucieszy się z takiego prezentu.

Roześmiani pobiegli w stronę gajówki. 

Tymczasem zwierzaki zabrały się do sprzątania lasu.  

Śpiewały piosenkę, która pomagała im przy pracy:

I
By czysto było tu i tam,
Do kosza wrzuć śmieć każdy.
Zrób segregację, mówię wam,
Bo to jest temat ważny.

Ref.
Do żółtego plastik wrzuć.
Papier też się zmieści.
Do brązowego, co tu truć,
Ogryzek i worek liści.

Do zielonego śmiało kładź
Szkło białe i potłuczone.
A do czarnego resztę wsadź, 
Śmieci pozostawione.  

II
Kiedy opuszczasz już nasz las,
Pamiętaj , my zostajemy.
Zabieraj śmieci z sobą wraz,
Bo my tu wszyscy żyjemy.



Kiedy skończyli prace, dumnym głosem Orzeł powiedział:

- Dobra, śmieci posegregowane.

- Wszystkie do koszy powrzucane - zaświstał Bóbr.

- Znowu rymujesz Bobrze. 

- Ja? Ależ skądże! - usprawiedliwiał się Bóbr.

- Dobra, idziemy teraz do domku gajowego Badury - rzekł Orzeł. 

- Idziemy! - zgodnie powiedziały zwierzaki i pomaszerowały łapka za łapką. 

Tylko Kruk pod dziobem cicho mówił:

- Kra, ja tam nie chcę nic mówić, ale to się nie uda.

- Słyszeliśmy! - gremialnie powiedziały zwierzaki. - Nie kracz!

- No, już idę, dobrze. Gdzie jesteś Bobrze? 

Kruk zatrzymał się i ze zdziwieniem powiedział:

- Czuję, że rymuję.
I zadowolony pobiegł  
za zwierzakami do gajówki.

Z lasu na polanę wyszedł gajowy Badura. Był bardzo 
zdziwiony, że nie spotkał leśnych zwierzaków.
- O, widzę ślady. Jakieś zwierzaki tu były. Ale jest ich dużo. 
Są ślady, ale nie ma śmieci, które tu były. To bardzo dziwne. 
Czyżby ludzie posprzątali po sobie? Wszystkie śmieci  
w koszach. 

A to ci niespodzianka. A dokąd prowadzą  

te ślady? Zdaje się, że do mojego domku  

- zdziwił się Badura. 

- Zaraz je wytropię. I ruszył wolnym  

krokiem po śladach zwierzaków.



Tymczasem do domku gajowego Badury zbliżały się zwierzaki. 

Powitał ich wesołym szczekaniem Bury.

- Fajnie, że jesteście. Trzeba uszczelnić okna, drzwi 

 i napalić w piecu, żeby było ciepło i żeby była ciepła woda.

Kruk wyskoczył z pomysłem, żeby spalić śmieci, które zebrali 

w lesie, ale Bury szybko powiedział:

- Śmieciami nie pali się w piecu.

- A czym się pali w piecu? - pytał Kruk.

- Drewnem albo węglem - dodał Bury.

- Kraczek, ty lepiej leć na drogę i stój na straży - zaproponował Bóbr. 

- Gdy gajowy Badura będzie szedł do swojego domku, to dasz nam znać.

- A jaki to będzie znak? - dopytywał się Kruk.

- To będzie twój krak - stanowczo powiedział Bóbr.

- Kra! To się nie uda! - kraknął Kruk.

- Nie kracz! - powiedziały zgodnie zwierzaki. 

Kruk wzbił się w powietrze i poleciał nad leśną ścieżkę, a zwierzaki 

zabrały się za sprzątanie.
Gajowy Badura pochylony, wpatrzony  

w ślady pazurków na ścieżce, powoli szedł 

dróżką, która prowadziła do jego domku.



Kraczek usiadł na gałęzi nad leśną ścieżką  

i zaczął rozmyślać.
- To ci kram. Raz mówią nie kracz, raz mówią 

kracz. To mam krakać czy nie krakać? 

Zastanawiał się śpiewając piosenkę, której 

nauczyła go jego babcia:

W domku gajowego Badury uszczelnianie okien i drzwi dobiegało końca. 
Kiedy skończyli sprzątać, Bóbr powiedział:
- No to możemy już palić w piecu.
- Ale nie mamy czym - stwierdził Orzeł.
- To co zrobimy? - zastanawiał się Bury.
Nagle z małego kopczyka wyskoczył Kret.
- Ja wiem! Zrobiłem tunel do pobliskiej elektrociepłowni. Wystarczy 
podłączyć rurę i będzie ciepło, ciepła woda i prąd.
- Prąd też? - pytał Bóbr.
- Tak, bo oni mają kogenerację - mówił dalej Kret.

Taka jest kruka natura,

Że głos krzykliwy wydaje.

Wszędzie ma czarne pióra, 

I nikogo nie udaje.

Kruk to ja, mówię - KRA!

To jest moja własna gra.

Taki jest mój głośny śpiew.

Bo to jest natury zew.



- To znaczy co? - dopytywał Orzeł.

- To znaczy, że produkują i ciepło, i prąd - wyjaśniał Kret.

- Jak to? - dziwił się Orzeł.

- A tak to. Robiąc z mleka masło, masz też maślankę. Tak czy nie? - tłumaczył Kret.

- No tak - stwierdził Orzeł.

- To właśnie jest ta kogeneracja. I ciepło, i prąd - dopowiedział Kret.

- Dwa w jednym.

- Właśnie.
- Muszę zapamiętać KOGENERACJA - głośno powtórzył Orzeł.

Bury z radości podskoczył i zaszczekał:

- Bez palenia w piecu, bez zanieczyszczenia naszego lasu będzie w domku i ciepło,  

i jasno! 
Wszyscy radośnie krzyknęli hura! i zabrali się ochoczo do pracy.

A Kruk siedząc na gałęzi, dalej rozmyślał, gdy nagle usłyszał zbliżające się kroki. 

- To gajowy Badura - powiedział do siebie Kruk. - Muszę ostrzec zwierzaki. 

Wzleciał nad gałęzie drzew i zaczął głośno krakać.

Gajowy Badura zatrzymał się na ścieżce, bo doszedł do niego dziwny hałas. 

Piłowanie rury, wiercenie, spawanie, piłowanie drewna, tłuczenie, stukanie…

- Te odgłosy dochodzą z mojego domku - stwierdził Badura. - Ktoś burzy mi 

domek? Stać! - krzyknął Badura i szybko pobiegł w stronę gajówki.

W domku wszystko było już prawie gotowe,  

kiedy nadleciał Kruk głośno kracząc:
- Kra! Kra! Badura wraca!
- No to znikamy! - powiedział Bóbr i wszystkie zwierzaki 

pochowały się w różnych kątach.
Gajowy Badura szybko wbiegł do domku krzycząc:

- Stać!
Ale w gajówce panowała cisza i nikogo nie było widać. 

Badura po cichu, z dubeltówką w rękach, wszedł do 

drugiej izby. Atmosfera była bardzo napięta. Nie wytrzymał Kruk, który 

bardzo cicho powiedział:
- Kra. Mówiłem, że się nie uda.
- Nie kracz - reszta zwierzaków, też szeptem, kazała zamilknąć Krukowi.

Badura na szczęście nie usłyszał ich głosów i zniknął za drzwiami. Wtedy 

Bóbr szybko wydał komendy:
- Orzeł, włączaj kaloryfery. Krecik, sprawdź czy jest już ciepła woda,  

a ja włączę prąd.
- A ja? - dopytywał Kruk.
- A ty, nie kracz - chórem powiedziały zwierzaki.

- Szybko - ponaglał Bóbr.



Słychać było nadchodzącego gajowego Badurę.

- Co się tutaj dzieje? Nikogo nie ma. Za to jest ciepło w domku, ciepła woda  

w kranie, świecą wszystkie żarówki. Pachnie ciastem. To chyba jakieś leśne 

cuda. Ciekawe kto to zrobił? - zastanawiał się Badura. - I z jakiej okazji?

Nagle ze wszystkich stron pokoju wybiegły zwierzaki, śpiewając zaskoczonemu 

Badurze piosenkę:

Bo dzisiaj urodziny ma,

Nasz Gajowy Badura.

Więc życzenia mu składa,

Całe leśna natura.

Bóbr - Dużo radości z naszego lasu.

Orzeł - I ciepłej wody w kranie.

Kruk - Życzymy w lesie mniej hałasu. 

Kret - By nie wchodzili do lasu dranie.

Bury - By żył nam sto lat nasz gajowy.

Wszyscy - I nie zapomniał zwierząt mowy.
Bo dzisiaj urodziny ma,

Nasz Gajowy Badura.

Więc życzenia mu składa,

Całe leśna natura.

- To najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki 
mogłem dostać. Dziękuję wam wszystkim
- z radością w głosie powiedział Badura.
- A teraz wszyscy idziemy  na urodzinowe ciasto 
- zaprosił Krzyś.

Wszyscy poszli do pokoju, w którym pachniało 
ciastem i była urodzinowa atmosfera.  
A gajowy Badura uśmiechnął się  
i powiedział.
- Powiem wam, że to cudownie 
mieć taką leśną rodzinę.
I zaśpiewali razem 
piosenkę gajowego 
Badury:

Śpiewał z nimi także Krzyś.

- Wszystkiego najlepszego dziadku z okazji urodzin!

Zaskoczony Badura zamilkł z wrażenia i dopiero po chwili powiedział:

- A to ci niespodzianka. To wy posprzątaliście las? To wy doprowadziliście 

ciepło i prąd do gajówki?

Wszyscy zgodnie pokiwali głowami.



I
Gdy tylko słonko z łóżka wstaje

Każdego ranka budzi się las.

Badura sprawdza łąki, gaje. 

Czy nie brakuje kogoś z nas.

II
My tu jesteśmy jak rodzina,

I każdy zwierzak to nasz brat.

Nawet i drzewa, i roślina.
Żyjemy razem już od lat.

Ref.
Każdy powinien dbać o las,
Bo tu jest życie i natura.
Nie będzie lasu, nie będzie nas.
Powiedział kto? Gajowy Badura.

III
Niestraszne są nam różne burze,
Spiekoty ani śniegu zwał.
Nie chcemy robić wbrew naturze
Chcemy by każdy radość miał.

IV
Badura stoi tu na straży. 

Pilnuję boru, łąk i pól.

Gdy psocić ktoś się tu odważy,

Ma dubeltówkę, choć bez kul.

Ref.
Każdy powinien dbać o las,
Bo tu jest życie i natura.
Nie będzie lasu, nie będzie nas.
Powiedział kto? Gajowy Badura.

Dobranoc
Razem bawili się wesoło do wieczora, kiedy to już trzeba było 

iść spać. Tej nocy wszyscy mieli ciepłe i jasne sny, których i wam 

życzymy.
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