
„Pamiętaj, aby nie być zbyt zachłannym” 

 Dawno, dawno temu w małym, skromnym domku mieszkała 
dziewczynka o imieniu Laura. Była niska oraz szczupła i nosiła potarganą lecz 
schludną sukienkę w kropki. Miała duże zielone oczy, małe usta i zgrabny 
nosek. Była bardzo pogodną osóbką, a jej ogromną słabością były słodycze, lecz 
nie mogła ich jeść zbyt wiele, gdyż jej rodzinie starczało pieniędzy tylko na 
potrzebne pożywienie. Słodkości zdarzały się od czasu do czasu i wtedy w domu 
Laury było święto.  

Pewnego razu dziewczynka udała się do lasu aby uzbierać malin                    
i porzeczek na sok owocowy. Droga była przyjemna, gdyż wzdłuż niej rosło 
mnóstwo pachnących kwiatów, które  także postanowiła zebrać i zanieść do 
domu. 

- Dam je mojej mamie, na pewno się jej spodobają – pomyślała.                                                
W końcu Laura znalazła krzewy z owocami, które prędko pozbierała i włożyła do 
koszyka razem z kwiatami. Słońce powoli zaczęło zachodzić i zrobiło się dość 
późno. Ptaki  nagle przestały ćwierkać i schowały się w dziuplach. 

- Muszę się pospieszyć, zaczyna już się ściemniać, a do domu daleka droga. 

Wokół panuje straszna cisza. 

Dziewczynka ruszyła przed siebie szybkim krokiem, wydawało jej się, że słyszy 

szepty dochodzące z zarośli. Serce biło jej mocno, zaczęła biec przed siebie. 

Nagle wpadła do dziury i poczuła że spada i spada i spada….  

-Gdzie ja jestem? – zdziwiła się rozglądając dookoła. 

Miejsce, w którym się znalazła było rajem każdego dziecka. Był to ogromny 

zamek zrobiony z różnych słodyczy. Wewnątrz wszystkie przedmioty również 

składały się ze słodkości i wyglądały przepysznie. Na środku wielkiej sali stał 

tron, na którym ktoś siedział.  

- Kim jesteś i po co tu przyszłaś ? – odezwał się nieznajomy. 

- Witaj, mam na imię Laura i trafiłam tu przez przypadek, biegłam do domu, 

kiedy wpadłam do dziury i wylądowałam właśnie tutaj. 

- Ach no tak, rozumiem. Jestem królem Słodyczolandii – odparł. 

- Podoba mi się tu, jest tyle wspaniałych cukierków, czekolad, batoników. 

Mieszka Pan w cudownym miejscu. Wiele dzieci chciałoby tu przyjść i czymś się 



poczęstować. Byłyby takie szczęśliwe, gdyż wiele z nich nie jada zbyt często 

słodyczy. 

- Jestem bogaty i mogę pozwolić sobie na cokolwiek zechcę, wszystko jest tutaj 

moje i nie zamierzam z nikim się tym dzielić moja droga panno – odparł srogim 

głosem król. 

Mimo, iż Laura uwielbiała słodycze nie śmiała zapytać go, czy mogłaby czegoś 

skosztować. 

- Królu, czemu nie chcesz dzielić się tymi pysznościami z innymi? – zapytała – 

przecież tobie niczego nie brakuje, a dzieląc się z kimś, zrobiłbyś dobry uczynek. 

Nie można być takim samolubnym i chytrym człowiekiem.  

- Nikt nie zasłużył na to, co tutaj się znajduje, oprócz mnie – odparł mocno 

rozgniewany, że jakaś dziewczynka go poucza. Mieszkał tu sam i nie 

potrzebował towarzystwa. 

- Ale jest przecież tyle dzieci, które ucieszyłyby się, gdyby mogły spróbować  

choć odrobinkę tych smakołyków. Zabrałabym ich troszkę do koszyka i zaniosła 

dzieciom z okolicy. 

- Nie obchodzą mnie inni, tylko ja tu się liczę – krzyknął król – nie będę nikomu 

sprawiał przyjemności. 

W tym momencie nastąpił potężny błysk, nad głową króla zawirowały 

płomienie, słodycze zaczęły się topić, a on sam zamienił się w posąg                       

z czekolady.  Laura stała przez chwilę w miejscu, po czym odwróciła się  

szukając drogi do wyjścia. Nagle dziewczynka ujrzała guzik, który nacisnęła. 

Przed nią pojawiła się winda, którą  wyjechała na samą górę.  

 Była taka szczęśliwa, gdy zobaczyła znajomy las i drogę do domu.  Nie 

było jej przykro, że nie spróbowała ani jednego cukierka czy ciasteczka. Cieszyła 

się, że może wrócić do ukochanych rodziców. Pomyślała sobie, że żal jej króla 

Słodyczolandii, który był bardzo samotnym człowiekiem, miał tak wiele 

słodkości wokół siebie, a nie chciał się nimi podzielić z innymi.  

 

Koniec 


