
Rozchorował się Tygrys 
 
Pewnego dnia do Potwora Super Super Szpieguli dotarła smutna wiadomość. Tygrys Zawsze 
Spragniony Wody, zachorował. Doktor Kotek Bartuszek powiedział, że to bardzo rzadka 
choroba i może pomóc jedynie roślina, która nazywa się zioło wszystko-lekarskie. Nie wiedział, 
gdzie jej szukać, ale to była jedyna szansa dla Tygrysa Zawsze Spragnionego Wody. Potwór 
Super Super Szpiegula postanowił pomóc i poszedł do Gąsienicy z Lizaków – burmistrzowej 
Super Super Miasteczka, bardzo mądrej i miłej. Zastanowili się razem, co robić. Zioło było 
niespotykane i tajemnicze. Mógł o nim coś wiedzieć tylko Czarodziej z Brodą do Skarpetek, który 
mieszkał na czarodziejskiej górze. Gąsienica z Lizaków spakowała swoją torebkę i ruszyli  
w drogę. Czarodziej z Brodą do Skarpetek był niemiły i nie chciał z nimi rozmawiać. Miał dużo 
czarodziejskich ziół w swoim domu, ale nigdy się nie dzielił. Potwór Super Super Szpiegula 
wytłumaczył, że to sprawa życia i śmierci, że zachorował Tygrys Zawsze Spragniony Wody i tylko 
zioło wszystko-lekarskie może mu pomóc. Czarodziej z Brodą do Skarpetek odparł, że nie ma 
takiej rośliny i, żeby dali mu spokój, bo jest bardzo zajęty rozplątywaniem kołtunów na swojej 
brodzie. Gąsienicy z Lizaków zrobiło się go żal patrząc, jak się męczy i złości. Zajrzała do swojej 
torebki, wyjęła z niej szczotkę do czesania ze złotą rączką i dała mu w prezencie. Czarodziej  
z Brodą do Skarpetek od dawna miał problemy z supłami na swojej brodzie i był tak wdzięczny 
za szczotkę, że postanowił zdradzić im, gdzie szukać zioła wszystko-lekarskiego, choć była  
to naprawdę wielka tajemnica. Powiedział, że trzeba iść do ciemnego, bezlistnego lasu, gdzie 
tylko wiatr słychać. Dalej trzeba przejść przez bagno, którego strzegą dwa czerwone smoki.  
Za nim stoi białe drzewo, a przy nim rośnie zioło wszystko-lekarskie. Trzeba je zerwać i potrzeć 
nim nos chorego. A teraz już idźcie – burknął na koniec Czarodziej z Brodą do Skarpetek i zaczął 
czesać swoją brodę. Potwór Super Super Szpiegula i Gąsienica z Lizaków ruszyli na poszukiwanie 
zioła. Gdy dotarli do ciemnego, bezlistnego lasu słyszeli tylko szum wiatru. Gałęzie drzew były 
tak posplatane, że nie było nic widać, tylko ciemność. Spotkali tam przypadkiem leśnika 
Zielonego Gufika i opowiedzieli mu całą historię. Zielony Gufik powiedział, że on jest strażnikiem 
listnego lasu i nie zna się na bezlistnym, ale zaproponował, żeby Potwór Super Super Szpiegula 
wszedł na najwyższe drzewo i zobaczył z góry, którędy trzeba iść. Potwór Super Super Szpiegula 
niczego się nie bał, czyli był szybki i nieustraszony i zaraz znalazł się na czubku drzewa.  
W półmroku zobaczył czerwone smoki oraz bagno, a za nim białe drzewo, tak, jak mówił 
Czarodziej z Brodą do Skarpetek. Zszedł i podziękował Zielonemu Gufikowi za pomoc. Zaraz 
wytyczył drogę i ruszyli dalej. Przedzierali się przez gałęzie, co było bardzo trudne i zajęło dużo 
czasu. Zaczęli się martwić, czy zdążą z pomocą.  
Biedny Tygrys Zawsze Spragniony Wody. Musimy się pospieszyć, że mu na czas pomóc – 
powiedziała Gąsienica z Lizaków.  
W końcu dotarli do bagna. Czerwone smoki spały, więc Potwór Super Super Szpiegula  
i Gąsienica z Lizaków postanowili przejść przez bagno cichutko na palcach, żeby ich nie obudzić. 
Wtedy wiatr w bezlistnym, ciemnym lesie zaczął szumieć tak głośno, że najpierw obudził się 
jeden czerwony smok, a potem drugi. Gdy zobaczyły Potwora Super Super Szpiegulę i Gąsienicę 
z Lizaków od razu zionęły ogniem.   
Musimy przejść przez bagno – powiedział do nich Potwór Super Super Szpiegula – to sprawa 
życia i śmierci. Smoków to chyba nie obchodziło, bo dalej zionęły ogniem, co było dla nich 
bardzo męczące i w końcu dostały chrypki. Wtedy Gąsienica z Lizaków sięgnęła do swojej 
torebki, wyciągnęła pastylki na ból gardła i dała im w prezencie. Czerwone Smoki tak się 
ucieszyły, że pozwoliły im przejść, a potem wrzuciły do pyska po kilka pastylek. Potwór Szpiegula 



i Gąsienica z Lizaków pokonali bagno i szybko dotarli do białego drzewa. Od razu zobaczyli zioło 
wszystko-lekarskie. Zawiał mocno wiatr i białe drzewo przemówiło: 
– Nie możecie zabrać zioła ze sobą, bo to jedyna roślina, która kwitnie w tym lesie. Wszystkie 
drzewa są bez liści, nie ma wody, ani światła, tylko stare, suche bagno i ciemność.  
- Potrzebujecie dobrego strażnika lasu, który o was zadba, żeby wszystko kwitło – odparła 
Gąsienica z Lizaków – Znamy jednego i powiemy, żeby do was zajrzał w wolnej chwili.  
Potem sięgnęła do swojej torebki i dała białemu drzewu latarkę, żeby nie było już w bezlistnym 
lesie tak ciemno i ponuro. Białe drzewo zgodziło się na zerwanie zioła i z radością zaświeciło 
latarką. Potwór Super Super Szpiegula i Gąsienica z Lizaków biegli teraz z leczniczym ziołem, ile 
sił w nogach i lizakach. Chcieli, jak najszybciej dotrzeć do swojego przyjaciela Tygrysa, któremu 
zawsze chce się pić wody. Kiedy zjawili się na miejscu Kotek Bartuszek powiedział, że Tygrys 
czuje się bardzo, bardzo źle. Potwór Super Super Szpiegula podszedł do niego i potarł mu nos 
ziołem wszystko-leczącym. Tygrys zaczął powoli zdrowieć. Kolejnego dnia czuł się już zupełnie 
dobrze. Podziękował Potworowi Super Super Szpieguli i Gąsienicy z Lizaków za ratunek  
i wyprawił na ich cześć przyjęcie w bezlistnym lesie, który już wcale nie był bezlistny! Uratował 
go najlepszy leśnik w całej Super Super Krainie, czyli Zielony Gufik. Tak to wszyscy pomogli sobie, 
bo pomaganie jest ważne i wszystko dobrze się skończyło.       


