
Ciąg dalszy przygód Elfa Trzęsiportka 

 

Kacper Wodecki kl. VI b 

Elf Mądrutek zadecydował: 

- Pójdźmy i zawalczmy z Wyrwigruszką. Może nam się uda. 

Wszyscy zgodzili się, prócz Trzęsiportka, który, gdy usłyszał imię 

Wyrwigruszka od razu pobiegł do swojej chatki. Kiedy wszyscy się już 

rozchodzili Mądrutek jeszcze krzyknął: 

- Pamiętajcie nikt nie może się wymigać od podróży, bo inaczej zostanie 

wygnany z królestwa elfów! 

Ale Trzęsiportek już tego nie usłyszał. 

Reszta elfów przygotowywała się do walki. Nagle elf Ziółko krzyknął: 

- A gdzie jest Trzęsiportek? Przecież umówiliśmy się, że idziemy wszyscy 

razem bez wyjątku! 

- Nie wiem – odparł Mądrutek. – Może jest w swojej chatce! 

Ziółko pobiegł do niego, zapukał do drzwi i ....... nic. Zrobił to jeszcze raz i 

znowu nic. Postanowił, że po prostu do niego wejdzie. Trzęsiportek drżał ze 

strachu i płakał. Ziółko powiedział: 

- Co się dzieje? Już wyruszamy, chodź do nas. 

 

Trzęsiportek powiedział: 

 Bardzo się boję. Nie chce iść na tą wyprawę. 

 Ale od tego zależy, czy zostaniesz w naszym królestwie czy nie! – odparł 

Ziółko. 

 Przecież Mądrutek nic takiego nie mówił – powiedział Trzęsiportek. 

 Mówił, mówił tylko wtedy pewnie, gdy już Cię nie było – rzekł Ziółko. 

 No dobrze. Przekonałeś mnie. Idę z wami – powiedział Trzęsiportek. 

Wszyscy mężnie i z wielkim zapałem wyruszyli. Wyrwigruszka czekał na nich 

przed swoim królestwem. Zanim się zorientował, że nadchodzą, oni już zaczęli 



strzelać do niego jedzeniem. Trzęsiportek miał przy sobie swój szwajcarski 

scyzoryk i, gdy zobaczył, że elfy sobie nie radzą, podszedł do niego po cichu i 

wbił mu ostrze w nogę. Ten padł na ziemię i leżał nieżywy. Wszystkie elfy nie 

uwierzyły w to co zobaczyły. Trzęsiportka wychwalano za ten czyn bardzo 

długo, aż do jego śmierci. Ta historia uczy nas, że trzeba umieć przezwyciężać 

strach, bo czasami bardzo się to przydaje. 

 


