I Jesienna pogoda

Od tygodnia lało, padało lub kropiło. Cyryl,
Jacenty i Lotka nic sobie z tego nie robili,
ale Ksawery nie wystawiał nosa z domu.
– Nie lubię, kiedy mi łuski mokną – mówił.
– A ja nie lubię zabawy bez Ksawerego –
wzdychał Cyryl.
– Chyba znalazłam lekarstwo na to nielubienie! –
zawołała Lotka.
Następnego dnia Ksawery znalazł na ławce
prezent. Parasol! Rozpostarł go i poleciał
do kolegów na mokre podwórko. Latał
w kółko i wołał:
– Teraz nie boję się jesiennej pogody!
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Kolory jesieni
Pani Gryzelda rozdała smokom farby.
– Namalujcie kolory jesieni – poprosiła.
Ksawery, Cyryl i Lotka od razu się zabrali
do pracy. Jacenty wzdychał chwilę nad pustą
kartką. Nagle zawołał:
– Wiem!
Pod koniec lekcji podleciała do niego
pani Gryzelda.
– Co to jest? – spytała na widok kartki
zamalowanej na brunatno.
– Moja jaskinia, gdy wstaję rano – odparł
Jacenty. I dodał: – Długo pracowałem nad
kolorem. Tak ciemno jest u mnie tylko jesienią!
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III Listopadowe inspiracje

Lotka bawiła się z Ksawerym.
– Znowu leje – westchnął nagle smok. – Ale
nuda!
– Nudno jest tylko nudnym smokom – prychnęła
Lotka.
Zdjęła z kanapy koc, z okien zasłony, a z pudła
wyjęła złoty karton i kolorowe papiery. Po chwili
po całym pokoju fruwały kawałki papieru.
– Ale cyrk! – zawołał na ten widok tata Lotki.
– To nie cyrk! – broniły się smoki. – To teatr!
Zwinęły bałagan, a potem pokazały mamie
i tacie spektakl o królu Ksawerym i królewnie
Lotce.
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Potworne cienie
Jacenty zaprosił kolegów na popołudnie.
Punktualnie o piątej smoki stawiły się u niego
w domu. Tylko Ksawerego nie było, bo zasnął
na chwilę po lekcjach. Gdy wstał, od razu
poleciał do Jacentego. Wpadł do pokoju i...
– Ratunku! Potwór! – zawołał na widok
wyłaniającego się z mroku ogromnego stwora.
Jacenty zapalił lampę.
– To były cienie – uspokajał. – Jest listopad,
więc lejemy wosk.
– Tylko udawałem strach – mruknął Ksawery. –
Kto by się tam bał woskowego potwora!
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V SSerce dla innych

Lotka dostała od mamy rybkę w akwarium.
– Ryby są głupie – prychnął Jacenty.
Następnego dnia rybka zachorowała i Lotka
była smutna jak nigdy dotąd.
– Mam wujka, który zna się na rybach –
oznajmił Jacenty. – Wezmę od niego lekarstwo.
Po południu Lotka wpadła do Jacentego.
– Lekarstwo pomogło! – zawołała. – A moja
rybka ma imię. Nazwałam ją Jacusia,
bo pomógł jej Jacenty, mój kumpel.
Jacenty zarumienił się pod łuską i oznajmił:
– Ryby nie są jednak takie głupie.
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Lodowa pułapka
Pewnego dnia smoki bawiły się na lodowisku
w parku. Cyryl ślizgał się tam i z powrotem.
Próbował jednym ślizgiem dostać się z jednego
końca lodowiska na drugi.
– Ale mróz! – zachwycał się.
– Wracajmy – prosiła Lotka, ale Cyryl nie
zwracał na nią uwagi. Usiadł na lodzie
i obserwował, jak płatki śniegu osiadają na
lodowej tafli.
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– Są naprawdę piękne! – wzdychał.
– To prawda, ale mnie jest zimno. Lecę do
domu – powiedziała Lotka.
– A ja nie lecę! – zawołał Cyryl. – Utknąłem,
bo ogon mi przymarzł.
Lotka podleciała do niego, chuchnęła i lodowa
pułapka zamieniła się w wodę.
Gdy wracali, Cyryl wyznał:
– Mróz jest super, ale mój ogon nie jest
lodoodporny.
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Piernikowy smok
Pani Gryzelda wniosła do klasy wielkie pudło.
– Co w nim jest? – spytały smoki.
– Produkty na ciasto piernikowe.
Pani rozdała stolnice, fartuchy, mąkę, miód
i jajka. Ksawery dolał do swojego ciasta cały
słoik miodu i zagniatał wielką lepką kulę. Ojej!
Ciasto oblepiło mu łapy, łuski, głowę i ogon.
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VII Święta, święta

– Ratunku! – pisnął.
Pani Gryzelda podleciała do niego i załamała
łapy.
– I co my z tobą zrobimy? Taki wielki piernik
nie nadaje się na klasową choinkę!
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