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Carlo Collodi 

– był włoskim 

pisarzem 

i dziennikarzem, 

a także autorem 

powieści 

i komedii. 

Jednak 

najbardziej znany 

jest jako twórca 

postaci Pinokia.



Dawno, dawno temu w małym miasteczku żył stary

mężczyzna o imieniu Gepetto. Zarabiał na życie wykonując

własnoręcznie robione zabawki z drewna. Jedyne czego

żałował Gepetto było to, że nie posiadał dziecka.



Pewnego dnia, kiedy spacerował po lesie znalazł idealny pień,

który nadawał się na jego nową zabawkę. Gepetto wziął pień

i zaniósł do swojego warsztatu. Położył pień i zaczął rzeźbić.

Nagle wydarzyło się coś dziwnego. Usłyszał głos, który

wydobywał się z pnia. Był zaskoczony i pomyślał, że tylko mu

się wydawało. Gepetto rzeźbił dalej. Najpierw powstała głowa,

a następnie ramiona i nogi.





Posadził kukiełkę na krzesło i zaczął sprzątać. Nagle

kukiełka zeskoczyła z krzesła i zaczęła tańczyć w

pokoju. Widząc to Gepetto o mało nie zemdlał.

Oczywiście nie było to prawdziwe dziecko, ale śmiało,

rozmawiało i bawiło jak jedno z nich. Gepetto chwycił

kukiełkę w ramiona.



Gepetto i Pinokio byli razem bardzo szczęśliwi. Nadszedł czas, gdy Pinokio

musiał pójść do szkoły, ale Gepetto nie miał pieniędzy, aby opłacić za pobyt

w szkole. Sprzedał więc swój płaszcz. Pinokio wziął pieniądze i wyruszył do

szkoły. Po drodze podziwiał sklepy, ludzi i targowiska. Nagle zauważył duże

zamieszanie, aby dowiedzieć się o co chodzi Pinokio wszedł w tłum. Zobaczył

cyrk, a klaun nawoływał klientów do namiotu. Pinokio miał pieniądze, które

dostał od Gepetto. Zapłacił za bilet i wszedł na scenę, na której było

mnóstwo kukiełek. Zaczął z nimi tańczyć..





Publiczność była na niego wściekła, ale właściciel cyrku pomyślał, że na

kukiełce bez sznurków może bardzo dużo zarobić. I kiedy przedstawienie

skończyło się, zamknął Pinokia w klatce. Pinokio był bardzo smutny, że

nie posłuchał Gepetto i nie poszedł od razu do szkoły.





Pojawiła się wróżka, która wypowiedziała zaklęcie i w rękach Pinokio pojawiły się

pieniądze. Obiecał, że tym razem nie straci pieniędzy i pójdzie prosto do szkoły.

Niestety po drodze spotkał lisa i kota i znowu stracił pieniądze. Oszukali go

mówiąc, że jeśli odda im pieniądze dostarczą mu wszystko, czego potrzebuje.

Pojawiła się wróżka, która zapytała, dlaczego nie jest w szkole i dlaczego nie kupił

przyborów? Poprosiła również, aby jej nie okłamywał, bo inaczej będzie musiała

go ukarać. Pinokio nie posłuchał wróżki i skłamał, mówiąc że przybory zostały

w szkole, a jego nos zaczął nagle rosnąć, zaczął wydłużać się . Kiedy kłamał dalej,

jego nos zaczął rosnąć i rosnąć aż w końcu nie mógł ruszyć głową. W końcu

przyznał się, że stracił pieniądze, a wróżka widząc że mówi prawdę wypowiedziała

zaklęcie, dzięki któremu jego nos wrócił do normalnego rozmiaru i otzrymał

znowu pieniądze, aby zapłacić za pobyt w szkole. Wróżka ostrzegła go, by ich nie

stracił. Ponownie wyruszył w drogę, ale tym razem ponownie znalazł się

w niebezpieczeństwie (….)



Spotkał właściciela cyrku, który wrzucił go do morza. Nie utonął, ale

dryfował bo był zrobiony z drewna. Machał nogami i rękoma. Kiedy płynął

do brzegu coś się wydarzyło. Pinokio znalazł się w ciemnym miejscu,

okazało się że został połknięty przez wieloryba. Tymczasem Gepetto

zamartwiał się i zaczął szukać chłopca. W końcu dotarł do miejsca, gdzie

Pinokio został wrzucony do morza. Rybacy pomogli starcowi, pożyczyli mu

łódź i wypłynął na morze. Niestety rozpoczął się wielki sztorm, mała łódź

nie wytrzymała uderzeń fal i zatonęła, a Gepetto znalazł się na środku

morza. Nie potrafił pływać, nagle wielka ryba połknęła też Gepetta. Trafił

prosto do jej brzucha i niespodziewanie usłyszał płacz dziecka. Od razu

rozpoznał chłopca. Przytulił chłopca cały we łzach, a Pinokio przeprosił

ojca. Wróżka widziała, że chłopcu jest naprawdę przykro i postanowiła ich

ocalić. Pinokio po tym dniu stał się bardzo grzecznym chłopcem,

codziennie szedł do szkoły. A po szkole pomagał swojemu ojcu

w warsztacie.


