KOD …………..

Wiosna tuż-tuż
Ma….ec p…..ywitał wszystkich pl……….. i …..uraganowymi wiatrami.
Ci…..gły …..uk i ……l….poty to odgłosy, których nikt nie….chciał już
słuchać. Naj…….tniej szukano ………ronienia w domach. O…..ydna pogoda!
Nie……..e
już
przyjdzie
prawdziwa
wiosnamyślano.
U borsuków zaczęła się …..mudna k..……tanina. W spi….arni kończyły się już
zapasy ……ywności. Zjedzono ostatnie …..oł….dzie, p….enicę, g……yby,
k….k….rydzę. Doj….ałych je…..yn, bor….wek czy innych smakołyków już
dawno brakowało. Choć wiadomym jest, że każdy borsuk to oportunistyczny
wszystko…..erca, cóż jednak zrobić, gdy nie ma co jeść.
Borsuk .…ipolit postanowił sprawdzić, czy ……eczywiście zima zbli…..ała
się ku końcowi. Wyszedł na powie…..chni…. i za…..wycał się przepięknym
widokiem. Wzd……… zboczy wzg.…rz le…..ały jeszcze śnie…..ne płaty,
lecz z każdym cieplejszym promieniem słońca zamieniały się w duże ka…….że.
O….słaniał się ż….łty piasek nad……eczny……. pla…… . Kroplami wody
ociekały por…….szane
……e…..kim
wietrzykiem
gał……zie
nadb…..e….nych brzózek. Na polach wy……odziły ozime p…..enica
i …..yto. O….ywiły się r…..wnież znu….one zimą inne zwierzęta. Widział
p…..ylatuj……ce ptaki wędrowne. Przez ko…..enie ja…….ębiny przemykał
ro…..budzony po zimowej d……emce t…………… . Cała przyroda cieszyła
się
powoli
z
nadejścia
wiosny.
Las
t….tnił
życiem!
Po powrocie do swojej norki borsuk oznajmił swoim towa……yszom,
że pot………na władczyni lodowa powoli ust…..puje. Wszystkie borsuki
bardzo ucieszyły się. Najbardziej podekscytowani byli najmło….si, którzy
narodzili się w no…..e jesienią i jeszcze nigdy nie wy…….odzili z zimowego
..……ronienia na zewnąt…… . Małe borsuki liczyły, że przeprowa……ka
przyniesie im wiele r……..norodnych ko……yści. Chciały na przykład
przebie…. się po świe…..ej, zielonej trawie. Żywiły r…..wnież nadziej…..
na to, że będą mogły pobawić się w ……owanego w nowszym, du….o
ciekawszym otoczeniu. Jedną z upragnionych zabaw było przeliczanie igieł
mod……ewia. Czekały a…..
przeżyją nie……opisaną
przygodę.
W…...końcu po całym dniu wyczerpuj…..cych przygotowań zbli…...ali się
do wielkiego wyjścia. Wyczyszczono już do cna spi…..arnie, nie…zostawiając

tam ani jednego najmniejszego okr….szka, dlatego tym…..bardziej każdy
nie…..mógł się doczekać słońca i nad…….odzących nowych zapasów
……ywności. Zwołano całą borsuczą rodzinę. Kiedy maluchy wyszły,
nie…..wiele zd……..yły zobaczyć, gdyż śnie…..na wi……..ra dmuchn.….ła
im w same twa…..e.
……ipolit, pocieraj….c
odmro…..ony nos,
ob…..…..ył się. Zrozumiał, że ma……ec za…..artował sobie z wszystkich
…..ywy….. stwo…...eń. Przypomniał sobie w……wczas przysłowie, które
głosi: ” W marcu, jak w garncu”.
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