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Ty albo ja 

    Gdzieś na świecie, daleko od ludzi, znajduje się miejsce zwane Floresta de Recursos. 

Jest to kraina marzeń, snów, pasji… Bajkowy las, do którego mogą wejść jedynie ci, którzy 

zasłużyli. Okazali się miłością do bliźniego, pomocą, hojnością, a przede wszystkim 

szczerością i dobrocią serca. Każdy nieczysty człowiek, który odważył się przeciwstawić 

czoła życiowemu dobru tego lasu - skończył marnie. Włóczył się po czeluściach ogromnej 

roślinności w poszukiwaniu światełka nadziei.  

    Chętnych na wyprawę do tajemniczego lasu przybywa z każdym rokiem. Ludzie z czasem 

zaczęli robić się bardziej samolubni oraz niewrażliwi, co poprowadziło jedynie do zguby. 

Chcą udowodnić światu, że potrafią pokonać roślinną puszczę i dowieść niemożliwego.  

    A któż to? Ktoś ponownie wkroczył na tereny lasu? Jakiś śmiałek odważył się zakłócić 

spokój i harmonię? Tak! To dwa młode elfy. Aaron i Estera, którzy sumiennie, bez pośpiechu 

spoglądali na stary zwój z mapą.  

    Mawiają, że kiedy wsłuchasz się uważnie, przyłożysz ucho do ziemi i zamkniesz oczy… 

Przeniesiesz się, na moment, duszą do Floresty de Recursos. Poczujesz wtedy delikatny 

powiew północnego wiatru, usłyszysz łagodny świergot ptaków, ujrzysz wzrokiem wyobraźni 

polanę, zasnutą wszelką roślinnością. Spójrz… Czy tam nie rosną ulubione kwiaty Twojej 

mamy? 

    Aaron wyczuł wiercące go spojrzenie, lecz nie wiedział skąd pochodziło. Estera wyciągając 

dłoń w kierunku słońca, wskazała zachód patrząc na mapę. Obydwoje ruszyli przed siebie, 

robiąc nowy szlak i wycinając grubawe gałęzie. Las robił się bardziej krzaczasty, jakby 

drzewa specjalnie uniemożliwiały przejście. 

    Elfy kierowały się na zachód, tak jak nakazała im wróżka, strażnik Floresty de Recursos. 

Pilnowała ona porządku wokół całego lasu, jako jedna potrafiła wyczuć intruza, 

wkraczającego na strzeżone tereny. Nie wpuszczała ludzi nieczystych.  

    Po wyczerpującej podróży, Aaron rozbił namiot w miejscu, gdzie skąpa ilość drzew 

pozwalała. Trudno było wyszukać miejsca odpowiednio płaskiego, suchego i dużego, 

na rozbicie chociażby tipi dla elfów. Czekała ich długa noc… Wiatr kołysał materiałem 

namiotu, wydając dokuczliwy dźwięk. Liście tańczyły na wietrze, gałęzie wystukiwały 

im melodię, a kwiaty towarzyszyły trawom, kołysząc się z wdziękiem.  



    Estera nie mogła znieść takiego jazgotliwego hałasu. Elfy miały bowiem bardzo wrażliwe 

uszka i słyszały najcichsze dźwięki. Wyszła z namiotu, omijając śpiącego jak suseł Aarona, 

stając prosto przed namiotem. Wszędzie panowała ciemność, jedynie nikłe światło księżyca, 

oświetlało wilgotne liście drzew. Kiedy wyszła… Wszystko ucichło. Głucha cisza. Jakby 

świat  w bezruchu. Nastroszyła elfie uszy, starając się dosłyszeć cokolwiek.  

    Nagle poczuła ucisk w talii. Znikąd pojawiła się gruba i szorstka gałąź drzewa, która 

bez problemu podniosła drobną istotkę, kilkanaście stóp do góry! Kora, giętka jak plastikowa 

guma, omotała się wokół Estery. Krzyczała, wołała, błagała, aby nie zrobiono jej krzywdy. 

Elfy od zawsze lękały się dużych wysokości... Panika i strach widniała w jej oliwkowych 

oczach. Próżne było wołanie o pomoc. Aaron nawet nie drgnął! Ogromne liście jednego 

z drzew uformowały się w łódkę, do której włożono, związanego pnączami elfa. Estera 

nie miała szans w walce z Matką Naturą.  

    Została porwana... 

    Nadszedł kolejny, upalny dzień. Aaron nieco zdziwiony brakiem towarzyszki, wyjrzał 

z namiotu, poszukując jej wzrokiem. Bystre miały elfy oczy, niczym sokoły, lecz tylko 

za dnia. W nocy okropnie się pogarszał i dostrzeżenie czegokolwiek sprawiało im nie lada 

kłopot. Stanął przed namiotem – jeszcze lekko zaspany – wołając Esterę. Pierwsze, co rzuciło 

mu się w oczy to mapa oraz kartka papieru zwinięta w rulonik. Dziwna to była rzecz. Aaron 

był święcie przekonany, że Estera znowu robi mu psikusa i chce się bawić w podchody. 

Po przeczytaniu treści owej kartki, nogi się pod nim ugięły. Treść listu brzmiała tak: 

    Pojawiłeś się tutaj, żeby dowieść sobie samemu, iż jesteś godzien nosić miano „dobrego 

elfa”.  

    Teraz nadeszła Twoja szansa, nie zmarnuj jej.  

    Mapa wskaże Ci drogę, nie zmieniaj trasy.  

    Postępuj zgodnie ze wskazówkami, a na pewno dotrzesz do celu.  

    Estera czeka.  

    ~strażnik Floresty de Recursos~ 

    Okropna to była wiadomość. Biedny elf  nie wiedział, co ma teraz począć. Zostało 

mu jedynie poskładać tipi oraz całkowicie poddać się wskazówkom. Inni ostrzegali, 

że wyprawa do lasu tajemnic źle się skończy. Odradzali elfom, na próżno.  

    Aaron spakował manatki i zgodnie z wyznaczonym kierunkiem wyruszył w drogę. Ciężka 

to była wyprawa. Elf przez kilka godzin trudził się z gęstymi zaroślami. Jak dobrze, że zabrał 

podręczny zestaw narzędzi. Całe jego ręce i nogi były podrapane przez ostre gałęzie 



krzewów. Niekiedy pojawiały się bezlitosne chaszcze pokrzyw, które nigdy nie lubiły być 

dotykane. Potworne męczarnie... 

    Podróżnik, cały obolały i podrapany, odnalazł miejsce, gdzie czekała na niego Estera. Była 

cała i zdrowa! Ogromny ciężar spadł z serca Aarona. Nie wybaczyłby sobie, gdyby coś jej się 

stało i to z jego winy. Zaczął biec z uśmiechem w jej kierunku, krzyczał z radością jej imię 

i wyciągał dłonie ku niej, żeby rzucić się w objęcia utęsknionej osoby. Przeszkodziła 

mu w tym wróżka. Ledwie go zatrzymała. Rozwinęła zwój zawierający hieroglify i zaczęła 

czytać: 

    Aby dopełniła się wyprawa, musisz podjąć decyzję. 

    Dopiero wtedy odzyskasz towarzysza. 

    Jedno z was nie wróci do domu. Pozostanie w lesie na wieki.  

    Wybierz osobę, która ma opuścić Florestę de Recursos.  

    Aaron bał się. Co jeżeli wybierze złą odpowiedź? Co jeżeli do końca życia będą się błąkać 

w czeluściach zieleni? Serce mu podpowiedziało. Rzekł dopiero po chwili.  

    - Estera.  

    - Wybrałeś mądrze. – potwierdziła wróżka. – Mimo trudu jaki przeżyłeś podczas 

wędrówki, szedłeś dzielnie przed siebie, nie myśląc o ranach, a jedynie o Esterze. Zasługujesz 

na chwałę i szacunek tutejszych istot i lasu, Aaronie.  

    Elfy wróciły do domu, do swoich rodzin... W pamięci na zawsze pozostanie krótka, 

lecz niezwykła przygoda.  

 


