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Drogie dzieci, 
iui dawno chciałem przyiłt do Was z moim przyiacielem Puchat
kiem. Na pewno znacie tego miodowego łakomczucha. Wymyłlił 
go dla nas angielski pisarz Alan Alexander Milne I od tego czasu 
Puchatek iyie sobie w swoim czarodziei1kim lesie. Ma wielu przy
iaclół i kaidego z nich bardzo lubi. Codziennie spotyka się z Pro-
1lac:z:kiem, Kłapouchym, Królikiem, Sowq Przemqdrzałq i wieloma 

innymi mle1zkat.cami lasu • . Czasami siada w swoim Kqciku Zadumy, zamyka oczy 
I po głowie 1nuiq mu się Wlelkle Myłll o Niczym. Puchatek ułoiył kiedył wierszyk 
o tym mlel•cu: 

To mlei1ce połród krzaczków 
Należy do Puchatka 
Puchatek tutai duma, 
Rozkosznie tonqc w kwiatkach. 

Bo pełno ie•t tu kwiatków, 
Ro1nqcych sobie w krzaczkach, 
W tym mlei1cu, które również 
Należy do Prosiaczka. 

Puchatek uwielbia prze1ladywat w Kqclku Zadumy a zwłaszcza wtedy kiedy ma 
przy sobie baryłeczkę pełnq miodu. W chwilach wolnych od Wielkich Myłli 
o Niczym sięga po baryłeczkę aby przekq1it małe Conieco. Wówczas w całym 
le1le 1łychat iego rozkoszne POMRUKI 

Ach, motylki iuż fruwaiq, 
Dni wiosenne przybywaiq, 
Rybki w stawie się pluskaiq, 

Plim I plum. 

Turkaweczka w lesie grucha, 
Brzęczy pszczółka, bzyka mucha, 
Kumka iaba i ropucha, 

Kum, kum, kum. 

Wystrzeliły kwiatów pqki, 
Ćwirlq pliszki i skowronki, 
Wiosna dzwoni w lełne dzwonki, 

Din, din, don. 

Świat się łmieie razem z Misiem, 
Pachnq kwiatki, łqk stroinisie, 
I chrabqszcze zleciały się 

Z wszystkich stron. 

Z traw wyirzały iuż pierwiosnki, 
W gaiu łpiewa wdzięczne piosnki 
Muzykalny i beztroski 

Słowik-zuch. 

A.i z radołci krowa grucha, 
Ryczy pszczoła, kumka mucha, 
A Puchatek w słońcu pucha, 

Puch, puch, puchl 



Myłmy dwai zawsze razem: la I miły Puchatek, 
Mił i iego przyiaciel, czyli Kubuł i ia. 
- Czy będziemy się bawit, c.zy póidziemy na spacer? 
Bo d.ził ładna pogoda... - mówi Kubuł Puchatek, 
więc idziemy na spacer .zawsze .zgodni my dwai. 

- Ile będzie dwa razy · - zapyłuię Puchatka -
iedenałcie? - A Kubuj pyta: - Co razy dwa? 
- Myłlę drogi Puchatku, ie to łatwa .zagadka, 
to dwad.ziełcia dwa... - Na to słyszę głosik Puchatka: 
- Tak, to samo właściwie myślę sobie i ia. 
- Tam są smoki, Puchatku, tam, .za stawem, o, .zobacz! 
A Puchatek powiada: - Dobrze chodźmy nad staw. 
Tak, mas.z racię, od razu ie poznałem po dziobach. 
A na dziobach i smokach to nie kaida osoba, 
pierwsza lepsza osoba, mói kochany, się zna.„. 

Przestraszymy te smoki, dobrze? - pytam Puchatka. 
C.zy nie boisz się Krzysiu, takiei rzeczy iak smok? 
Nigdy - mówię, .za łapkę wciąż łr.zymaiąc Puchatka. 
I ia też, gdyśmy razem, chot ich cała gromadka •••• 
Głupie, poczciwe smoki, do kurnika, a sio! 

I tak ciągleśmy razem, ia i miły Puchatek, 
Miś i iego pr.zyiaciel, czyli Kubuś i ia. 

Bo to .zawsze ra.źniei, c.zy to .zimą, czy latem, 
Gdy we dwóikę iesteśmy, ia i Kubuś Puchatek. 
- Prawda, Misiu? - A Kubuś odpowiada: - Aha •••• 

T 

Taki iest mói przyiaciel Kubuś Puchatek. Myślę, ie i Wy będziecie razem .z nami 
wędrowat po c.zarod.zieiskim lesie. A gdzie on iest? - .zapytacie. - Tui obok, 
w każdym .z Was. 

Do .zobaczenia 

Wasz Kr.zył 
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