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Jednorożec Faruzo 
 

Dawno, dawno temu w magicznej krainie żył sobie jednorożec o imieniu Faruzo. 
Pomimo tak dostojnego imienia był bardzo spokojnym jednorożcem. Faruzo wyjątkowo lubił 
spacery nad rzeką, bo czuł się tam bezpiecznie i było tam tak spokojnie! W tym miejscu mógł 
w skupieniu poczytać książkę. Uwielbiał szum rzeki oraz śpiew ptaków. Najbardziej 
przepadał za tą chwilą, kiedy kładł się na miękkiej trawie, wdychając jej piękny zapach.  

Podczas jednego ze spacerów Faruzo szedł niosąc za pomocą rogu książkę o 
magicznych stworzeniach. Wtem ujrzał dwunożną postać w wysokiej czapce w gwiazdy, 
bardzo wysokich butach i z kijem trzymanym za pomocą przedniego kopytka. Postać 
podeszła do niego, a wtedy magiczna księga otworzyła się na stronie z rysunkiem takiej samej 
postaci  i z podpisem „Czarownica, strzeżcie się, uciekajcie od niej!”. 

 

 
 
Ponieważ dla tego jednorożca najważniejsze było bezpieczeństwo, porzucił księgę i 

pofrunął w kierunku starej doliny. Dotychczas chciał, żeby inni byli bezpieczni i żeby się 
śmiali, ciesząc się życiem oraz szczęściem. Teraz jednak to jemu groziło niebezpieczeństwo, 
więc uciekł, mimo że wiedział, iż czarownica dotrze w końcu do miasteczka jednorożców.  

Leciał przez piękny las, łopocząc w powietrzu błękitnymi skrzydłami. W końcu dotarł 
do doliny. Znał ją już wcześniej, ale nikt poza nim nie wiedział o jej istnieniu. Nazywał ją 
Mysią Doliną, bo było tam dużo myszy. Była ona dość spora, ukryta za ogromnym lasem. 
Rosło tam mnóstwo kwiatów, a obok niej przepływał cichy strumyk. Faruzo czuł się tam 
bezpiecznie, ale nie trwało to zbyt długo, ponieważ zauważył niezwykłą postać o bardzo 
długiej szyi w… kratkę. Istota ta miała łapki krótkie, całe owłosione jak u pieska. Krótki biały 
ogonek wyglądał dość dziwnie przy ogromnym cętkowanym tułowiu. Faruzo bardzo się 
przestraszył, gdy zwierzę zawołało: 

- Nazywam się Żyrafostwór i jestem służącym czarownicy! Jej życzeniem jest 
zamknąć cię w lochu, a ja to życzenie spełnię! 

Jednorożec nie zdążył nawet krzyknąć, a już znalazł się za kratkami. Poczuł, że ziemia 
się pod nim trzęsie! Dziwne! Ta klatka była ruchoma i panował tu brzydki zapach. Zza krat i 
mętnej szyby widać było poruszające się cienie drzew. Faruzo był naprawdę bardzo, bardzo 



przerażony. Czuł się tak, jakby znajdował się w czyimś brzuchu, a nie w zwykłej klatce! Jak 
się stąd wydostać? – myślał gorączkowo.  Teraz żałował, że uciekł. Może czarownica byłaby 
nawet lepsza od tego Żyrafostwora. Faruzo zaczął się wiercić i uderzać w kratki. Usłyszał 
głośny wrzask: auuuu! Wtem mokra podłoga uniosła się, klatka się pochyliła i nim jednorożec 
zdążył krzyknąć ze zdziwienia – był już na zewnątrz! Leżał na brązowej, mokrej ziemi, 
pokrytej śliną, nad nim zaś pochylał się potwór – Żyrafostwór. Wyglądał na bardzo 
przerażonego i cierpiącego. Wtedy Faruzo zorientował się, że musiał siedzieć w okropnym 
brzuchu Żyrafostwora i ten właśnie go wypluł! Jednorożec domyślił się, że brzuch służącego 
czarownicy był przeźroczysty, pokryty deseniem w kratę tak samo jak jego szyja. Potwór 
złapał jednorożca w łapy i zamknął go - tym razem w prawdziwym więzieniu.  

- Oto twój nowy strażnik! - Powiedział poważnym tonem Żyrafostwór, choć mówił 
trochę dziwnie, bo gardło wciąż go piekło. U zakratowanych wrót swojej nowej celi 
jednorożec zobaczył małego pieska yorka! Ten warknął ostrzegawczo, położył się przy 
drzwiach i zasnął. 

Nastała noc. Faruzo wiercił się na swoim twardym łóżku, myśląc, jak chętnie zjadłby 
sobie jedną myszkę. Myszy podeszły cichutko do jego więzienia i zaczęły się śmiać z 
biednego jednorożca.  

A Faruzo stwierdził, że skoro się z niego naśmiewają, to powinny mieć nauczkę. Za 
pomocą rogu przeciągnął myszy przez kratki i zjadł je, bo był bardzo głodny. Wtedy 
jednorożcowi przyszła do głowy jedna całkiem mądra myśl. Obudził yorka i zapytał: 

-  Czy chciałbyś być na przykład wilczurem? Większym psem? 
- Och tak! Zawsze o tym marzyłem – odpowiedział strażnik. 
- W takim razie wypuść mnie, a ja w zamian za to zamienię cię za pomocą czarów w 

groźnego psa policyjnego. 
- No, dobrze – powiedział york, ponieważ był w stanie nawet wypuścić więźnia, by 

spełnić swoje najskrytsze marzenie. Wyjął więc breloczek w kształcie kociej głowy, z 
kluczami i otworzył wrota do klatki. Faruzo wyleciał z radosnym okrzykiem: „Och tak!” – i 
już go nie było. Biedny york zasmucił się, bo czuł się oszukany. Ale nagle, gdy już wcale się 
tego nie spodziewał, usłyszał trzepot skrzydeł i zobaczył Faruzo, wyłaniającego się 
spomiędzy koron drzew.  

- No, tak, zapomniałem – stwierdził jednorożec. Raz machnął rogiem i… tym 
sposobem zmienił małego strachliwego yorka w pokaźnego wilczura – dzielnego psa 
policyjnego. Strażnik rzekł grubym, donośnym głosem, takim, że Faruzo wręcz się 
przestraszył: 

- Bardzo dziękuję! Ale teraz muszę iść tropić złoczyńców. Pomachali sobie na 
pożegnanie, a potem rozeszli się obaj w różne strony.  

Faruzo leciał chwilę dość szybko, ale gdy był już daleko od miejsca, gdzie jeszcze 
niedawno mieściło się jego szare i ciasne więzienie, trochę zwolnił. Czuł się już bezpieczny. 
Przez jakiś czas frunął z zamkniętymi oczami, ponieważ bardzo to lubił. Wtem zaczął zniżać 
lot i poczuł pod swoimi kopytami ciepłą wodę. Przeszedł go lekki dreszcz – było coś 
dziwnego w tej wodzie! Otworzył oczy i dopiero teraz się rozejrzał. Zauważył, że wylądował 
w malej rzeczce. Woda była w niej bardzo przezroczysta, pozbawiona glonów i liści, chociaż 
obok rosło mnóstwo pięknych zielonych drzew. Tuż za drzewami rozciągała się piękna 
polana pełna kolorowych kwiatów. Krajobraz ozdabiało jeszcze wschodzące słońce i – o 
dziwo – w wodzie nie odbijały się drzewa ani tarcza słoneczna. Faruzo nie przejął się tym za 
bardzo i zaczął pić, ponieważ był bardzo spragniony.  



 
 
W pewnym momencie jednorożec poczuł, że woda wcale nie sięga mu po kolana, ale 

zaledwie po kostki. Po pewnym czasie już w ogóle nie czuł pod kopytami wody. Unosił się 
coraz wyżej i wyżej, choć wcale nie machał skrzydłami! Wtedy zaczął wiać halny, mimo że 
jednorożec nie był w górach, i uniósł przerażonego Faruzo do nieznanej mu krainy, gdzie 
stało mnóstwo zaniedbanych, opuszczonych domków. A na wzgórzu, pod pustym ciemnym 
niebem wznosił się kolorowy zamek, który otaczały piękne, tęczowe kwiaty. Pachniały 
cudownie, chociaż Faruzo znajdował się daleko od zadziwiającego miejsca. Zaczął powoli 
zbliżać się do zamku, ale wtedy zagrodziła mu drogę czarownica.  

 
 
Faruzo się zatrzymał. W tej chwili zrozumiał, że ma dość bycia strachliwym 

jednorożcem, musi zostać i walczyć z czarownicą! 
A czarownica powiedziała: 
- Zaraz cię złapię i ugotuję sobie na obiad! 

Jednak jednorogie stworzenie powiedziało na to: 
- Sądzisz, że skoro jesteś taka duża i uważasz się za najlepszą, to możesz dręczyć 

mniejszych od siebie? 



Wtedy z zamku wyszła - niczego nieświadoma - księżniczka-jednorożec, również ze 
skrzydłami. Faruzo patrzył i nie mógł oderwać od niej wzroku. Róg i skrzydła miała 
kwiatowe, oczy ładniejsze od wszystkich magicznych kryształów na świecie, tęczową suknię, 
grzywę w wplecionymi kolorowymi patyczkami oraz tęczową sierść. Była niezwykła! Faruzo 
nigdy jeszcze nie widział tak pięknego jednorożca.  

- Jeśli nie dasz się zjeść po dobroci, porwę i ciebie, i księżniczkę siłą i zjem – rzekła 
czarownica ze złym uśmiechem, widząc, jak jednorożec przygląda się jednorogiej piękności.  

- Nie skrzywdzisz ani mnie, ani księżniczki! – wrzasnął Faruzo.  
- A co mnie od tego powstrzyma? – spytała drwiącym głosem czarownica. 
- Ja! – zdecydowanie odrzekł Faruzo. 
Wtedy ze złością machnął ogonem i – o dziwo! – czarownica się zmniejszyła. 

Wrzasnęła przy tym tak głośno, że chyba cały świat to usłyszał. Tym właśnie sposobem 
przykuła uwagę księżniczki. Księżniczka zobaczyła czarownicę i zaciekawiona podeszła 
bliżej, a gdy ujrzała małą czarownicę, szybko schowała się za Faruzo.  

- To ty nie wiesz, że nie warto z nią zadzierać – szepnęła cicho do jednorożca. – 
Nawet gdy jest bardzo, bardzo mała – dodała.   

- Ja ją pokonam, wiem to – powiedział odważnym tonem Faruzo. A potem dodał, 
tylko już mniej pewnie: - Tylko… nie jestem pewien, jak i kiedy. 

A wtedy jego kopyta zaczęły się świecić, jakby był na nich brokat. Jednorożec 
zrozumiał, że to dziwna rzeczka podarowała mu magiczne moce. Uśmiechnął się do siebie i 
rzekł ostrym tonem: 

- Pokonam cię, czarownico, a żebyś wiedziała! Nawet już wiem, jak! 
- A ja mu pomogę! – dodała księżniczka, za przykładem Faruzo. Zrozumiała bowiem, 

że jeśli jej nowy skrzydlaty przyjaciel się nie boi, to ona też nie powinna. Bo wystarczy 
przestać się bać, by zdobyć się na odwagę i pokonać zło. Uśmiechnęła się od ucha do ucha i 
zaczęła machać skrzydłami, aby powstał wiatr, który osłabi niedobrą czarownicę. W tym 
czasie Faruzo stworzył ogonem trąbę powietrzną, a potem kopnął czarownicę swoimi 
magicznymi kopytami tak, że trafiła do trąby powietrznej. Odleciała. 

Wylądowała nad magicznym stawem, gdzie akurat znajdował się dawniej york, a teraz 
wilczur, który właśnie złapał dwóch najgroźniejszych złodziei i prowadził ich do więzienia. 
Zamknął też przy okazji czarownicę.  

A Faruzo i księżniczka wzięli ślub! Na ślubie było dużo gości, pyszny tort i inne 
słodycze. Wszyscy bawili się świetnie, tym bardziej że to właśnie państwo młodzi pokonali 
razem złą czarownicę, więc było co świętować.  

Potem Faruzo i księżniczka zamieszkali razem w pięknym zamku. A zaniedbane 
domki dookoła zamku zostały odnowione i zamieszkali w nich wszyscy szczęśliwi poddani, 
no bo Faruzo został księciem. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie.  
 
 
 


