
Pewnego dnia do przepięknego ogrodu przybywa dziwny 
człowieczek – szary niczym wieczorny cień. Muska rośliny  
i zwierzęta swoją czarodziejską gąbką i kradnie im kolory.  

Czy komuś uda się zdjąć zaklęcie?

„Kiedy jestem smutna, wszystko traci kolor i staje się szare.  
Mamo, kto kradnie kolory?” Od tego pytania małej dziewczynki 

zaczęła się ta historia.
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Bohaterem tej historii jest chłopiec o imieniu Pinin. Pinin bardzo lubi spacerować. 
„Ciekawe, co jest tam za wzgórzami” – zastanawia się. Pewnego dnia postanawia  
to sprawdzić. Idzie i idzie, wreszcie dociera do przepięknego ogrodu, największego  
i najładniejszego, jaki kiedykolwiek widział. Jest w nim pełno drzew i kwiatów  
o świetlistych barwach. Nie ma ludzi, są za to zwierzęta, które swobodnie spacerują  
po wysokiej, szmaragdowej trawie. 



Dostojnie przechadza się lew o sierści w kolorze miodu. 
Dwa liski baraszkują wesoło. Wielobarwne ptaki gonią się 
wśród gałęzi. Do Pinina, potrząsając grzywą, podbiega źrebię. 

– Witaj! – mówi i lekko skłania głowę. 

– Miło mi! – odpowiada Pinin. – Bardzo tu pięknie. 



Nagle powietrze zaczyna drgać, trawa się pochyla. Zaniepokojone źrebię 
strzyże uszami. Znienacka w ogrodzie pojawia się dziwny człowieczek,  
wysoki i szczupły, szary jak wieczorny cień. Na plecach niesie duży worek,  
w dłoni ściska gąbkę. Po co tu przyszedł? 



Człowieczek powoli zbliża się do pawia,  
dotyka go swoją gąbką i… o rety! Wszystkie kolory  
w pośpiechu ześlizgują się z piór pawiego ogona  
i wciskają do worka. Potem człowieczek podchodzi  
do gadatliwych rudzików i trąca je gąbką…  
Gdzie się podziały rude plamy z piersi rudzików?  
One też trafiły do worka! 

Po chwili przychodzi kolej  
na jezioro: wystarczy muśnięcie gąbką 
i woda zaczyna drżeć. Jezioro staje 
się całkiem szare. Tymczasem worek 
człowieczka pęcznieje i puchnie. 



Przez ogród przetacza się dreszcz niepokoju.  
POMOCY! TO ZŁODZIEJ KOLORÓW!

Grzywa uciekającego źrebięcia powiewa na wietrze.  
Małpa chowa się między gałęziami baobabu.  
Człowieczek podchodzi do wierzby. Żegnajcie, zielone listki! 
Wierzba całkiem szarzeje i ze smutku zmienia się  
w wierzbę płaczącą. 




