
PRZYJAŹŃ JEST CENNIEJSZA I WAŻNIEJSZA OD NAJWIĘKSZEGO SKARBU 

NA ZIEMI 

 

Był kolejny, ładny, słoneczny dzień na Ziemi. Powiada się, że zebrały się wtedy wszystkie 

cechy ludzkiej osobowości oraz uczucia. Po szybkiej naradzie zdecydowano, że dzisiaj 

wszyscy pójdą na wycieczkę do lasu. Jedni będą zbierać jagody, inni grzyby, a pozostali po 

prostu spacerować i podziwiać uroki pięknego lasu- najpiękniejszego na Ziemi. Tuż przed 

pójściem pojawił się problem z Tchórzostwem, które stchórzyło i dopiero przy pomocy 

Przyjaźni i Odwagi poszło razem ze wszystkimi na wycieczkę. Marudzenie marudziło, że to 

za głupi pomysł, ale Siła nieźle je nastraszyła, i ostatecznie wszyscy poszli razem. 

Wszyscy ujrzeli przepiękny las. Nie mogli nadziwić się, że może tu być aż tak uroczo                

i wspaniale. Prawda szybko oznajmiła jednak, że noga żadnego z ludzi jeszcze w tym lesie nie 

stanęła. 

Szaleństwo, Odwaga i Zabawa pobiegły szybko. Bawiły się, kto pierwszy dobiegnie do 

kolejnego drzewa. Za nimi powoli szły pozostałe uczucia i cechy oprócz Wrażliwości, która 

zatrzymywała się przy każdym drzewie i mchu, by podziwiać urok lasu. Nieśmiałość               

i Gapowatość szły skulone z tyłu, ale Opiekuńczość miała je na oku, by nie zbłądziły. 

Nagle wszyscy zobaczyli jakieś dziwne ogłoszenie na jednym z drzew. 

Odwaga podeszła do niego i jako pierwsze je przeczytała. Chwilę później do drzewa dotarła 

Erudycja i przeczytała je wszystkim na głos. 

„W tym lesie znajduje się największy skarb na Ziemi”. Tylko tyle. Jedno, proste zdanie. 

Wszystkie uczucia i cechy od razu zainteresowały się i chciały go odszukać. Jedynie 

Przenikliwość i Cwaniactwo twierdziły, że to głupi pomysł i zrezygnowały z szukania skarbu. 

Podobnie zachowała się Rezygnacja i Nieśmiałość. Inaczej postąpiły Chęć sensacji, Prawda             

i Szaleństwo, które jako pierwsze pobiegły szukać skarbu. 

Zaczęły się poszukiwania i wszyscy poza tymi, którzy się odłączyli w różnych miejscach 

poszukiwali największego skarbu na Ziemi. Wiara pomodliła się i chciała by Najwyższy 

wskazał jej miejsce, gdzie leży poszukiwana kosztowność. Głupota i Naiwność szukały na 

środku szosy, za to Dokładność i Cierpliwość pod każdym mchem i przy każdym drzewku. 

Miłość, która szła w parze z Pięknem chciała dowiedzieć się od każdego zwierzęcia, gdzie 

znajduje się skarb. Zaczarowane i obdarzone Miłością istoty nie wiedziały jednak, gdzie jest 

on ukryty. 

Pozostali szukali wszędzie indziej, ale nikt nie mógł znaleźć największego skarbu na Ziemi. 

Niecierpliwość i Nuda już zrezygnowały z dalszych poszukiwań, natomiast Wątpliwość 

wątpiła, czy on w ogóle istnieje. 



Wszyscy zebrali się i chcieli wracać do zbierania jagód i grzybów twierdząc, że poszukiwana 

kosztowność nie istnieje, ale Chytrość i Cwaniactwo opowiedziały o dziwnej jaskini, którą 

znalazły na środku lasu. 

Uczucia i cechy postanowiły wybrać się do wspomnianego miejsca, jedynie Zapomnienie 

zapomniało o co chodziło i zostało na szosie. Również niektórzy inni tacy jak- Wątpliwość, 

Nuda, Marudzenie i Nieśmiałość zostali i nie poszli z pozostałymi. 

Po chwili wszyscy dotarli do jaskini. Chęć sensacji krzyczała przy pomocy Krzykliwości, że 

może poszukiwany skarb został ukryty w tej jaskini. Nie wszyscy zdecydowali się tam wejść. 

Weszły jedynie Odwaga, Szaleństwo, Cwaniactwo, Chytrość, Pazerność oraz Przyjaźń. 

Po zrobieniu wielu kroków cechy zobaczyły wielki kufer, na którym znajdował się ogromny 

napis „skarb”. Wiódł do niego mały most, a pod nim zamiast wody znajdowała się lawa. 

Bez zastanowienia Odwaga poszła jako pierwsza, ale w połowie drogi okazało się, że i ona 

boi się niektórych rzeczy i spraw. Zrezygnowała i wróciła do pozostałych. Wprost przeciwnie 

Szaleństwo, które zaczęło iść, ale stwierdziło, że to na pewno nie jest skarb i również wróciło. 

Cwaniactwo cały czas myślało nad innym pomysłem przejścia przez most, a Pazerność                 

i Chytrość zaczęły iść w szybkim tempie zadowolone, że ustąpiono im miejsca. Oboje bardzo 

prędko dotarli na drugi koniec mostu. Chwyciły skarb i postanowiły zanieść go na drugą 

stronę. Okazał się jednak za ciężki, a więc Przyjaźń przeszła na drugą stronę i pomogła nieść 

kufer Chytrości i Pazerności. Uczucia zaczęły go nieść, teraz nie mieli już z tym problemu. 

Były już prawie na połowie mostu, ale Chytrość i Pazerność zaczęły się kłócić, kto z nich ma 

większe prawo do skarbu. W końcu, w pewnym momencie, gdy cały czas te dwie cechy 

przeważały skarb na swoją stronę Przyjaźń straciła równowagę i zaczęła spadać z mostu. 

Chwyciła za koniec liny, ale ledwo co ją trzymała. Chytrość i Pazerność przestraszyły się i nie 

wiedziały, co mają zrobić. W końcu skarb, który był zbyt ciężki upadł i zrobił dziurę w 

moście. Oba uczucia chwyciły za skarb, by nie wyleciał im z rąk i ostatkiem sił utrzymywały 

się na moście. Przyjaźń krzyczała żeby jej pomogli, bo już ostatkiem sił trzymała linę. 

Chytrość i Pazerność wciąż trzymały skarb, ale zaczęły się wahać, czy nie uratować 

Przyjaźni. Odwaga widząc co się stało chciała podbiec do uczuć, ale zrobiwszy już pierwszy 

krok, most zaczął się zawalać. 

Przyjaźń krzyczała jeszcze głośniej, bo trzymała się już tylko dwoma palcami. Chytrość                

i Pazerność puściły w końcu w jednej chwili kufer ze skarbem i podały po jednej ręce 

Przyjaźni i wciągnęły ją na most. Cała trójka prędko dotarła na pierwszy koniec mostu. 

Zdążyli w ostatnim momencie przed zawaleniem. Wszyscy usłyszeli także ogromny plusk 

spadającego do lawy kufra ze skarbem. Wszystkie uczucia i cechy wyszły z jaskini i zajęły się 

swoimi zajęciami w lesie. I od tamtej pory zawsze... 
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