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  Pamiętam swoją młodośd. Rosłem w  wielkim lesie, który zdawał się nie mied 

ani początku, ani kooca. Już jako młode drzewko byłem przekonany, że jestem kimś 

wyjątkowym. Czułem, że moim przeznaczeniem jest coś bardzo ważnego, chociaż nie 

wiedziałem jeszcze, co dokładnie. Od najmłodszych lat okoliczne drzewa traktowały 

mnie z szacunkiem. W dzieo odginały swoje gałęzie, abym miał jak najwięcej światła. 

Wieczorami szumiały opowieści o dawnych czasach, kiedy to mój ród był 

najzacniejszy spośród wszystkich drzew i najbardziej ceniony wśród ludzi. Rosłem 

spokojnie i z życzliwością podchodziłem do dzieci, które zbierały żołędzie u moich 

stóp, a także do ptaków, którym pozwalałem mieszkad wśród swoich konarów. One 

zaś odwdzięczały mi się pięknymi pieśniami, które, jak sądziłem, były tworzone na 

moją cześd.  

Pewnego upalnego popołudnia wydarzyło się coś, co ostatecznie utwierdziło 

mnie w przekonaniu, że jestem wyjątkowy i stworzony do wielkich rzeczy. Na moim 

potężnym pniu białą farbą namalowany został piękny krzyż. Początkowo nie byłem 

pewny w jakim celu ludzie tak mnie wyróżnili. 

Po pewnym czasie zrozumiałem jednak, że 

z pewnością oni również docenili to, jaki 

byłem wspaniały i oznaczyli mnie, aby 

wszystkie leśne stworzenia mogły dostrzegad 

mnie z daleka i podziwiad. Od tego czasu nikt 

nie przechodził obok mnie obojętnie. Nawet 

sąsiednie drzewa patrzyły zazdrośnie na mój 

piękny znak.   

Pamiętam również ten straszny dzieo, 

kiedy zrozumiałem prawdziwą przyczynę 

białego krzyża na moim pniu. W ten sposób drwale oznaczali drzewa przeznaczone do 

wycięcia. Gdy dosięgły mnie pierwsze ciosy siekiery, próbowałem krzyczed, że to 

pomyłka – jednak nie potrafiłem wydobyd z siebie głosu. W ciszy upadłem na ziemię. 

Byłem pewny, że to koniec. Okazało się jednak, że moja wiara w wielka misję, jaka 

jest mi pisana, nie była bezpodstawna.  
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  Zostałem przewieziony do pracowni stolarskiej i przerobiony na piękne meble 

salonowe. Rozpierała mnie duma, gdy stałem w wielkim sklepie meblowym. 

Przechodzący ludzie podziwiali mnie, a nieraz nawet gładzili ręką błyszczącą 

powierzchnię. Ach! To były piękne czasy. Byłem bardzo drogi. Nie każdego było na 

mnie stad. W koocu znalazłem nabywców. Była to urocza rodzina z malutkim 

dzieckiem. Na początku bardzo o mnie dbali i codziennie czyścili. Mijały kolejne lata. 

Już nie poświęcano mi tyle uwagi, co dawniej. Wciąż jednak czułem, że moi 

właściciele są ze mnie zadowoleni. Ich dziecko rosło, a oni nacięciami na prawej 

krawędzi zaznaczali jego wzrost. Chod odbijało się to na moim zdrowiu, nie 

przejmowałem się tym, ponieważ widziałem, ile to sprawia im radości.  

Któregoś dnia przyszli obcy ludzie i wynieśli mnie z mieszkania. Zastanawiałem 

się, gdzie teraz trafię. – Może do innej rodziny? Może będą o mnie dbali jak dawniej? 

– myślałem. Tak się jednak nie stało. Wylądowałem na śmietniku. – A więc taki los był 

mi pisany? Czy to jest ta wielka rzecz, do 

której jestem przeznaczony? Zostad 

śmietnikowym gratem? – pytałem sam 

siebie.  

Była mroźna zima. Pewnej nocy 

biedni bezdomni ludzie chcieli schronid się 

przed zimnem w moim nowym domu. Mróz 

był tak duży, że aż trzeszczały mi zawiasy. 

Ubodzy przybysze połamali mnie na kawałki 

i rozpalili z nich ognisko. – A więc to jest 

moje przeznaczenie! Wiedziałem, że jestem 

stworzony do czegoś ważnego! 

Najważniejszego! – syknął dąb i spłonął.               
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