
 
 

Ogród dobrych słów 

 

W krainie Słowolandii żyła mądra i dobra czarodziejka Parolla. Przed swoim 

kolorowym, przytulnym, malutkim domkiem hodowała w ogródku kwiaty pięknych zwrotów 

- „Kocham Cię” kwitło na czerwono, „Dobrze, że jesteś” na różowo, „Potrzebuję Cię”  

na fioletowo…  

I wiele, wiele innych niezwykłych kwiatów cieszyło oczy i nos Parolii  

i odwiedzających ją gości – wyglądały i pachniały naprawdę wyjątkowo. 

 

W środku ogrodu znajdowało się miejsce szczególne – złota donica, w której rosły 

pojedyncze kwiaty -  „Proszę” kwitło na pomarańczowo, rozsiewając złoty pyłek, 

„Przepraszam” na niebiesko i miało piękne duże płatki, a „Dziękuję” - sto perłowych 

dzwoneczków - jak konwalia - które dźwięczały z wdzięcznością. 

 

Parolla uwielbiała swój ogród, ale nie mogła o niego dbać w prosty sposób – 

podlewając go i zapewniając mu słońce. To od ludzi, którzy mieszkali poza granicami 

Słowolandii zależało, czy jej kwiaty będą rozkwitały. 

 

Pewnego ranka Parolla wyszła do ogrodu, by zjeść w nim śniadanie i przeraziła się. 

Zobaczyła bowiem, że kwiaty powoli więdną, zwłaszcza te w złotej donicy! Gdy biegała 

dookoła bezradnie, szukając dla nich ratunku, do jej drobnej stópki przyczepił się oset. 

- Ajć, a co to?! – zawołała, odczepiając kolczastą kulkę. – Ajć, boli! 

Przestraszona i bezsilna usiała na ławeczce.  

„Ach tak – pomyślała. – Ludzie zaczynają zapominać o pięknych słowach, więc moje 

kwiaty więdną. Na dodatek używają brzydkich słów i nasionka chwastów wiatr do mnie 

przywiewa i zasiewa je w moim pięknym ogrodzie… Ach…” 

Parolla bardzo smutna ukryła twarz w dłoniach i zapłakała.  

Wtem mały motylek usiadł jej na ramieniu i połaskotał ją trzepoczącymi 

skrzydełkami. 

- Tak! – zawołała. – Napiszę listy do ludzi z prośbą o więcej pięknych słów  

i niemówienie brzydkich. Stworzę też taki szczególny, dla dzieci, bo one mówią dużo i mają 

dobre serduszka! Listy roześlę na skrzydłach motylków, moich przyjaciół! 

 

Parolla złotym atramentem na aksamitnych karteczkach napisała, co postanowiła. 

Powieliła to dziesięć razy, i sto, i tysiąc. Zapakowała w piękne tęczowe koperty  

i na skrzydłach motyli rozesłała do ludzi. 

 

Już nazajutrz ogród zaczął się odradzać. Z dnia na dzień stawał się coraz bardziej 

kolorowy, pachnący i tętniący życiem. Kwiaty pachniały tak mocno, że ich woń docierała  

do tych, którzy pięknie mówili, nawet daleko, daleko, za granice Słowolandii, wprawiając ich 

w błogi nastrój. A chwasty zaczęły usychać i zapadać się ze wstydu pod ziemię. 

 

Zawsze - nie tylko, gdy zobaczysz motyla - pamiętaj o prośbie Parolli.  

Niech Twoje słowa dbają o jej ogród i wprawiają Ciebie i rozmówców w radosny 

nastrój.  
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