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Klasa  V: 06.05.20r. 

 

Temat: Czytamy  tekst  "O  diabełku, który  odważył  się  śmiać" 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, pracę  z  lekturą  "Katarynka"  rozpoczniemy  

prawdopodobnie  w  piątek - mamy  wtedy  2  lekcje. 

 Dziś  zależy  mi  na  tym, żebyście  w  ramach  lekcji  przeczytali  tekst, 

który  zamieszczam  poniżej. Będziemy  z  nim  pracować  w  piątek  na  jednej  

lekcji. Nie  będę  sprawdzać  jego  znajomości, ale  proszę, żebyście  się  z  nim  

zapoznali :) 

  O  przeczytanie  tekstu  możecie  poprosić  rodziców  lub  starsze  

rodzeństwo. A  może  to  Wy  poczytacie  ten  tekst  swoim  bliskim  w  domu? 

 

Mieczysław  Maliński  "O  diabełku, który  odważył  się śmiać" ( fragment ) 

 

 Lucyfer  zwołał  wszystkich  szatanów: starych  diabłów, młodych  

diabłów, wszystkie  diabełki. Zrobił  wielkie  zebranie  i  zawołał: 

- A  więc, zwracam  się  do  was, słuchajcie, stare  diabły... Nie  tylko  stare  

diabły, ale  i  młode, i  diabełki. Nie  proszę! - krzyknął. - Ale  żądam! 

Domagam  się! - wrzasnął. -Rozkazuję! - ryknął. - Wymyślcie  coś! Wymyślcie, 

jak  ludzi  najłatwiej  zniszczyć, jak  ludziom  najłatwiej  zaszkodzić! Jak  im  

coś  zrobić  na  złość! 

 Zaszumiało  w  tyle  sali. I  naraz  na  podium  pojawiła  się  poczwara. Na  

ten  widok  sala  ze  strachu  aż  zamarła. Olbrzym  z  ciężkimi  łapami, z  

oczami  błyskającymi  wściekłością na  wszystkie  strony. Lucyfer  lekko  się  

cofnął, ale  zapytał: 

- Mów, z  czym  przychodzisz. 

Poczwara  zachrypiała: 

- Jedyna  rada, to  odebrać  ludziom  to  najważniejsze, co  im  Bóg  przekazał. 

Trzeba  im  odebrać  wolność. Z  ludźmi  inaczej  sobie  nie  poradzisz. Trzeba  

zacząć  wszystko  od  dzieci. Dzieci  trzeba  wziąć  w  garść. Trzeba  

wprowadzić  żelazną  dyscyplinę. Wymóc  bezwzględne  posłuszeństwo. Karać  

za  każde  "widzimisię"... 

- A  jeśli  nie  posłuchają? - Lucyfer  mu  przerwał. 
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- Za  mniejsze  przewinienia  karać  można  rozmaicie. Choćby  postawić  do  

kąta  twarzą  do  ściany  na  godzinę. I  niech  się  dzieci  boją  rodziców. Żadna  

miłość, żadna  serdeczność, żadne  przytulanki... Tylko  strach. 

- A  gdy  dorosną? 

- Będą  nienawidzić  rodziców, ale  również  będą  nienawidzić  kolegów  i  

koleżanki. Nie  będą  umiały  kochać, bo  nikt  ich  nie  nauczył  miłości. 

Stworzą  państwo, w  którym  nie  będzie  miłości  ani  szacunku. 

 W  piekle  zrobiło  się  cicho, że  było  słychać  brzęczącą  muchę. 

- A  więc  niech  dzieci  i  dorośli  boją  się  i  niech  nienawidzą - powtórzyła  

poczwara - Wszystkich  i  siebie. Policjanta, wojskowego, sąsiada. Mąż - żony, 

żona - męża. Dzieci - rodziców, rodzice - dzieci. Wtedy  ludzkość  będzie  

przypominała  dziką  bandę. Hołotę, nie  społeczeństwo. 

 Poczwara  jeszcze  chciała  coś  mówić, tylko  naraz  z  głębi  sali 

wystrzelił  okrzyk: 

- To  już  było! Już  wszystko  było! Ludzie  mają  tego  dość! Nie  dadzą  się  

znowu  nabrać  na  te  metody! 

 Przez  tłum  diabłów  zaczęła  się  przeciskać  jakaś  postać. Zadziwiający  

szatan. Elegant, wytwornie  ubrany, pod  muchą, we  fraku, w  modnych  

błyszczących  butach. Tylko  spod  mankietów  koszuli  wysuwały  się  od  

czasu  do  czasu  wylakierowane  straszne  pazury. 

  Lucyfer  powiedział: 

- Mów. Krótko. Jak  chcesz  zniszczyć  człowieka? 

 Ten  zaczął  mówić: 

- Mój  poprzednik  w  jednym  się  nie  mylił. Trzeba  zacząć  od  dzieci. Ale  

nie  odbierać  wolności, tylko  dać  im  pełną  wolność. 

- Jak  to? - Lucyfer  mu  przerwał. - Chcesz  im  zachować  wolność? 

-No, powiedzmy, dać  im  nie  wolność, ale  samowolę, pełną  bezkarność - 

uśmiechnął  się  ironicznie  elegant. - Niech  dzieci  robią,  co  chcą. Niech  im  

będzie  wszystko  wolno. Co  im  się  tylko  zechce. Co  im  się  podoba. Co  im  

przyjdzie  do  głowy. 

- To  coś  nowego - mruknął  Lucyfer. 

- I  niech  będą  bezkarne. Niech  dzieci  nie  mają  żadnych  nakazów  ani  

zakazów. Żadnych  upomnień, ostrzeżeń. Ani  ze  strony rodziców, ani  ze  

strony  dziadków. Niech  sobie  wyrywają  zabawki  z  rąk, niech  się  biją, 

przezywają, kopią, plują. Niech  nie  będą  kontrolowane  ani  przez  

wychowawców, ani  przez  nauczycieli. 

- No  to  przestaną  się  uczyć - Lucyfer  się  zdziwił. 
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- Niech  się  jak  najmniej  uczą, niech  mają  mnóstwo  praw  i  przywilejów  w  

szkołach. Należy  ograniczyć  nauczycielom  możliwość  pytania  i  

sprawdzania, czy  pracują. Niech  ubierają  się, jak  chcą. Niech  jedzą, co  

chcą... Pełny  luz. 

- A  gdy  dorosną? - Lucyfer  chciał  wiedzieć. 

- Wyrosną  na  krańcowych  egoistów. Na  pysznych, zarozumiałych, 

aroganckich, chamowatych, brutalnych, agresywnych, chciwych, zazdrosnych  i  

pazernych. Niech  stworzą  społeczność  bez  rządów, bez  sądów, bez  policji, 

bez  więzień. Niech  walczą  ze  sobą  jak wściekłe  psy. 

- I  co  wtedy  się  stanie? - Lucyfer  chciał  znać  finał. 

- Jeden  drugiego  będzie  się  bał  i  nienawidził. Będzie  się  bał, że  sąsiad, 

kolega, przyjaciel może  być  rywalem, konkurentem, że  chce  go  zniszczyć. 

Zniknie  zupełnie  miłość, bezinteresowność, pomoc, przebaczenie. Ludzie  

zapomną  o  miłości, o  niebie  i  o  piekle. W  krótkim  czasie  ziemia  zamieni  

się  w  piekło, a  ludzie  w  szatanów. 

 W  momencie  gdy  elegant  skończył, Lucyfer  wybuchnął: 

- Jesteś  genialny! Twój  pomysł  jest  epokowy. 

 Piekło  oszalało. Zerwały  się  oklaski - burza  oklasków. Do  tego  

dołączyły  się  wycia, okrzyki, gwizdy, które  zdawały  się  rozsadzać  mury.  

 Nagle  od  końca  sali  okrzyki  zaczęły  przygasać. I  to  z  

nieoczekiwanego  powodu. Ktoś  się  śmiał. Zamiast  ziać  nienawiścią - śmiał  

się. Zamiast  okrzyków  zemsty  słychać  było  jego  radosny  śmiech. Nie  był  

to śmiech  diabła, który  może  przyspał, czy  nie  zrozumiał, ale  był  to  wesoły  

śmiech. W  końcu  ten  śmiech  dotarł  do  uszu  Lucyfera. Wrzasnął: 

- Kto  tam  się  śmieje? 

 Ale  nie  było  odpowiedzi. Chyba  śmiejący  się  nie  dosłyszał  tego  

pytania, bo  śmiech  trwał. Wobec  tego  Lucyfer  wściekły  jak  niewiadomo  

co, znowu  wrzasnął: 

- Śmiejący  się, do  mnie! 

 Cisza  w  piekle  jeszcze bardziej  się  pogłębiła. Nigdy  tak  nie  było, 

żeby  ktoś  odważył  się  nie  wypełnić  rozkazu  Lucyfera. Ale  nikt  nie  

pojawił  się  przed  Lucyferem. Wtedy  on  oszalał  z  wściekłości: 

- Przyprowadzić  go  tutaj!!! 

 Natychmiast  dwóch  ochroniarzy  odnalazło  śmiejącego  się. Był  to  

mały, niepozorny  diabełek. I  porwali  go  przed  wściekłego  Lucyfera. Ten  

chwycił  diabełka  w  swoje  potężne  łapy. Zdawało  się, że  go  rozszarpie. 

- To  ty  się  śmiałeś?! 
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- Ja. - Diabełek  się  nie  przestraszył. 

- Dlaczego? Przyspałeś  i  śniło  ci  się  coś głupiego? 

- Nie, nie  spałem, tylko  słuchałem  tego, co  mówił  elegant. 

- I  to  było  takie  zabawne?! - spytał  rozwścieczony  Lucyfer. 

- Tak, to  było  bardzo  zabawne. - I  głośno  roześmiał się  jeszcze  raz. 

-A  co  w  tym  było  zabawnego?! - wrzasnął  rozwścieczony  Książę  

Ciemności. 

- Choćby  to, że  on  ludzi  uważa  za  naiwnych  idiotów. A  przecież  to  są  

całkiem  inteligentne  stworzenia. Czasem  inteligentniejsze  niż  my. 

- Nawet  niż  ja? 

- Czasem  tak. 

 

 


