PRZYGODY MAŁEGO KSIĘCIA MILO

Był sobie kiedyś mały książę o
imieniu Milo. Mieszkał w bardzo
dalekiej, zaczarowanej krainie.
Mały książę mieszkał całkiem
sam, w swoim dużym zamku. Miał
jednak przyjaciół, pieska, liska i
myszkę. Jednak brakowało mu
pięknej księżniczki. By ją znaleźć,
postanowił wyruszyć w świat.
Wychodząc z zamku, udał się
wraz ze swoimi przyjaciółmi na
niebieską, kamienistą drogę,

Wchodząc do lasu czarów, mały piesek zapytał księcia: „Milo, czy my na
pewno wydostaniemy się z tego strasznego lasu?“ Gdyż otaczające ich
wysokie, ciemne, drzewa, wyglądały jak wielkoludy z długimi palcami.
Bojąc się, przyjaciele przytulili się do siebie. Książę odpowiedział: „Nie bójcie
się. W moim lesie nie ma nic strasznego.” Weszli więc do środka, z
zamiarem przejścia lasu szybkim krokiem. Nagle Milo usłyszał jakiś
dziwny głos. W swoim życiu czegoś takiego dziwnego jeszcze nie słyszał.
„Co to jest?”, krzyknęła myszka. Ponieważ nikt nie znał odpowiedzi,
przyjaciele postanowili poszukać źródła tego hałasu. Szybko się okazało
skąd dochodzi to długie i głośnie jęczenie. Przyjaciele stanęli przed wielką
ciemną jaskinią, w której siedział duży smutny niedźwiedź i głośno płakał.

Przyjaciele Milo zapytali niedźwiedzia: „dlaczego jesteś taki
smutny?” Miś odpowiedział: „jestem smutny, bo nie mam
przyjaciół i jestem samotny. Wszyscy się mnie boją!” „Ale my się
ciebie nie biomy” odpowiedział lisek. „To nie możliwe! Przecież ja
jestem taki straszny i groźny! Każdy zwierzak w lesie się mnie boi
i wy na pewno też się mnie boicie. Za chwilę uciekniecie i znów będę
sam! Buhuhuhuuuuu!!!!” zapłakał biedny niedźwiedź. Milo spojrzał
na niego i powiedział: „Ty wcale nie jesteś straszny. My się ciebie
nie boimy! Jeśli chcesz, możesz pójść z nami. Szukamy dla mnie
księżniczki. Bardzo bym się ucieszył, gdybyś nam towarzyszył.
Jesteś taki duży, że na pewno będziesz mógł nam pomóc.”
Niedźwiedź bardzo się ucieszył i postanowił pójść z Milo i z jego
przyjaciółmi. Tak niedźwiedź znalazł sobie nowych przyjaciół.

Przyjaciele księcia przeszli przez straszny las i wyszli
na dużą łąkę. Na łące rosły piękne kolorowe kwiaty.
Ponieważ ta łąka również należała do księcia,
znajdowały się tu najlepsze i najpiękniejsze kwiaty z
całego kraju. Szli po niebieskiej drodze, aż spotkali
małego ptaszka. Ptaszek siedział na drodze i piszczał.
„Pi pj pj, już nie polecę nigdzie! Co ja mam teraz zrobić?.”
Myszka zapytała: „dlaczego nie możesz latać?”
Ptaszek odpowiedział: „nie mogę latać, bo złamałem
skrzydło. Tak bardzo chciałem polatać nad łąką, by
obejrzeć te wszystkie piękne kwiaty!”

Niedźwiedź postanowił posadzić ptaszk a na
gło w ie . Po w ie d z i ał: „jeśl i ch c e s z, może s z
podróżować na mojej głowie. Ja jestem taki duży,
że będziesz mógł obejrzeć łąkę z góry.” Milo dodał:
„jak znajdziemy księżniczkę, to będzie mogła ci
w y le cz yć s k rz ydła i n a p e w n o s z y bk o
wyzdrowiejesz.” Ptaszek był tak zachwycony, że
od razu usiadł na głowie niedźwiedzia i oglądał
kwiatuszki z góry.

Idąc ścieżką dalej, przyjaciele księcia dotarli nad brzeg wielkiego
jeziora. Zobaczyli przycumowaną do pomostu łódkę. Piesek się
ucieszył: „będziemy mogli przepłynąć przez jezioro! Juhu!” Wsiedli
więc: książę Milo, piesek, myszka, ptaszek, niedźwiedź i lisek do
łódki, aby wyruszyć na drugą stronę jeziora. Milo zauważył, że
w łódce nie było wioseł. „Jak mamy się teraz przedostać na drugą
stronę?” Piesek zaproponował: „Może ktoś z nas wskoczy do wody
i popchnie łódkę aż na drugi brzeg.” Ale to było za daleko i mogłoby
się nie udać. Nagle z zimnej wody wynurzyła się syrenka.

Słyszała ich rozmowę i postanowiła pomóc. „Ja wam pomogę”,
powiedziała syrenka. „Mój ogon jest bardzo silny. Mogę pociągnąć łódkę.
W ten sposób dostaniecie się szybciutko na drugą stronę.” Ptaszek się
zdziwił: „Ojej, a co to? Pół ryby i pół człowieka? Czegoś takiego jeszcze
nigdy nie widziałem!” Książę Milo bardzo się ucieszył, że syrenka
chciała im pomóc. „A co byś chciała mieć w nagrodę, mała syrenko?”

Syrenka odpowiedziała: „Jak będziecie na drugiej stronie jeziora,
znajdziecie na brzegu dużą muszlę. Ona należy do mnie. Wstrętne
żaby ją ukradły i wyrzuciły z wody na brzeg. A ja z moim ogromnym
ogonem nie mogę się do niej dostać. Dmuchając w tę muszlę, mogę
zamienić ogon na nogi. W ten sposób mogę odwiedzić mojego
narzeczonego w jego krainie. Proszę was abyście odnaleźli tę
muszlę.” „Żaden problem”, odpowiedział książę Milo. „Jak nam
pomożesz przedostać się przez jezioro, oddam ci t woją muszlę i
będziesz mogła pójść do ukochanego.”

Wtedy syrenka zanurkowała, przy wiązała sznur do łódki i
popłynęła. Jej silny ogon szybciutko przeniósł łódkę na drugi brzeg.
Tam Milo od razu znalazł muszlę i oddał ją syrence. „Dziękujemy ci! Do
zobaczenia mała syrenko! Mam nadzieję że spotkamy się jeszcze raz.”
Syrenka pomachała, spakowała muszelkę i odpłynęła w głąb jeziora.

Po drugiej stronie jeziora ukazały się wielkie góry, które były pokryte śniegiem. „Ojej! Ja
nie dam rady przejść przez ten śnieg!” krzyknęła myszka. „Musimy coś wymyślić”,
powiedział mały książę Milo. Nagle ze śniegu wynurzył się olbrzymi pot wór. Był
przynajmniej dwa razy większy niż niedźwiedź! „Łaaa!!! Ja jestem Yeti i nikt nie może
przejść przez te góry bez mojej zgody!” Niedźwiedź, aczkolwiek był największy z
wszystkich, wystraszył się. „Ojej a co to takiego?!! Boję się!” „Nie bój się”, powiedział
ptaszek. „To jest Yeti, on jest królem gór. Na pewno nam pomoże przez nie przejść.” Yeti
jednak się nadymał, stanął na przeciwko księcia i warknął: „Nigdy was nie przepuszczę!
Nie ma mowy!” „A dlaczego nas nie przepuścisz, Yeti?”, spytał książę. „Ponieważ jestem
wielki, groźny i wszyscy muszą się mnie bać! To są moje góry i nikt nie może przez nie
przejść!” Niedźwiedź, pomimo strachu postanowił stanąć do walki z Yeti i obronić
przyjaciół. „STOP!” krzyknęła myszka.

„Niedźwiedziu, przecież ty też byłeś samotny i dlatego bardzo smutny. Jak się poznaliśmy to
płakałeś! Myślę że Yeti też jest samotny i dlatego pewnie jest taki groźny. Yeti, czy ty masz
przyjaciół?” „Nie, nie mam nikogo”, odpowiedział. „Uważam na te góry, żeby nikt po nich nie
chodził. A jeżeli się zdarzy, że ktoś tu zabłądzi, to od razu ze strachu ucieka.” Książę Milo wpadł
na pomysł. „Gdyby Yeti nam pomógł przejść przez te niebezpieczne góry, mógłby się dołączyć do
naszej grupy i pójść z nami.” Yeti bardzo się spodobał ten pomysł. Wiec przeprowadził księcia
Milo i jego towarzyszy przez strome góry, wchodząc do tajnej jaskini u stóp gór.

Szybciutko dotarli na drugą stronę, gdzie niebieska ścieżka nagle zmieniła kolor na
seledynowy. „To jest na pewno dobra droga, by spotkać księżniczkę! Czuję to w
łapkach!” ucieszyła się myszka.

Książę Milo i jego przyjaciele dotarli w końcu do małej, uroczej wioski, z
malutkimi drewnianymi chatkami. Z kominów unosił się pachnący, ciepły dym.
Na łące przed jednym domkiem, pracowała pilnie, klęcząc na kolanach, młoda
dziewczyna. Była najpiękniejsza, najmądrzejsza, i najmilsza w całej wiosce.
Gdy książę Milo ją dostrzegł, nie mógł u wierzyć własnym oczom.
Natychmiast zakochał się w pięknej dziewczynie.

N ieśm i ało p o d c h o d ząc d o n ie j ,
powiedział: „Witam, nazywam się
Milo. Jestem księciem i mieszkam w
zamku po drugiej stronie gór.” Patrząc
mu w ocz y, dzie wcz ynk a także
zakochała się w księciu. „Mam na
imię Emilia.”, przedstawiła się. „Żyję
tu z moimi rodzicami i z babcią.
Codziennie pracuję na polu i zbieram
jagody.” „Chciałabyś zamieszkać ze
mną w moim zamku?”, zapy tał
książę. „Bardzo chętnie”, ucieszyła się
Emilia, „ale czy mogę zabrać ze sobą
m o ją r o d z i nę? N i e m o gę s o b i e
w yobrazić życia bez nich. Moja
b abcia je s t n ajle pszą k uch ar ką
świata, a moi rodzice uprawiają pole
jak nikt inny.” Książę Milo był
zachwycony „ależ oczy wiście, że
mogą iść z nami! Im więcej ludzi w
moim zamku, tym lepiej. Poza tym
k o n ie cz n ie p o t rze b u je dobre j
kucharki.” Rodzina Emilii spakowała
swoje rzeczy i razem z księciem i jego
towarzyszami wyruszyli do zamku.

W pałacu odbył się bardzo szybko piękny i huczny ślub. Książę Milo i Emilia
zaprosili tak dużo gości, że babcia Emilii musiała gotować przez cały dzień.
Nawet syrenka wynurzała się z królewskiego stawu i machała księciu i księżniczce.
Młoda para i ich goście tańcowali aż do rana i cieszyli się, że wszyscy są razem!
Od tej pory w królest wie księcia Milo i Emilii, już nikt nigdy nie był smutny i
samotny.
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