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ewnego pogodnego, słonecznego dnia, w pewnym lesie, gdzie
sosny są tak wysokie, że sięgają nieba i zaczepiają płynące po nim białe
chmurki, spod pewnego krzaczka dochodziły wzburzone głosiki.
– I wyobraź sobie, rankiem okazało się, że kropki zniknęły!
– Wszystkie?
– Wszystkie! Nawet najmniejsze plamki.
– O rety! Gdzie się podziały?
– A któż to wie? Teraz cały las o tym szumi. Stary Muchomor
wyznaczył nagrodę za ich odnalezienie, bo jego ród strasznie posmutniał.
Tylko patrzeć, jak wyginie. Bez białych plamek nie ma dla nich życia.
Wyobrażasz sobie las bez naszych czerwonych przyjaciół?
Myślę, że powinniśmy się tym zająć. Będzie nudno, smutno
i brązowo-zielono. Bez czerwieni to już nie będzie ten sam las, bracie.
– Damy radę, Maurycy?
– Jeśli nie my, to kto?
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Teodor pokiwał głową z uznaniem, aż zawachlowały jego uszy, i ruszył
za Maurycym. Z lupą wyglądał jak prawdziwy detektyw. To on był
prowadzącym dochodzenie w sprawie znikających kropek. Teodorowi
przypadła rola asystenta. Przez kołyszące się na wietrze wysokie trawy,
po miękkim dywanie z zielonego mchu, czasami po usłanym igliwiem
leśnym podłożu, maszerowały dwa leśne ludki. Z oczami wbitymi
w wielką lupę szukały śladów złoczyńców.
– Spójrz! Jest ślad – Maurycy wskazał na zieloną połać mchu.
– Tu najwyraźniej ktoś szedł i ciągnął swój łup. Ślad prowadzi
w stronę zwalonego pnia. Pewnie tam go ukrył. Idziemy!
Na miękkim jak pluszowy koc mchu ciągnął się mokrą wstęgą długi
ślad. Ktoś ślizgał się po tej mazi albo pozostawiał ją za sobą.
Zaintrygowani szli za tropem.
– Co to może być?
– Nie wiem, ale musimy sprawdzić. Koniecznie!
Pochylili się bardzo nisko, by mokra wstęga nie zniknęła spod ich
lupy, chcieli dobrze ją obejrzeć. Może to właśnie rozmazane plamki
Muchomorów? Nagle… Bęc! Bęcnęli głowami w coś twardego
i z rozmachem siedli na mchu.
– O rany! Moja głowa – jęczał Teodor. – Dokąd nas zaprowadzą
te twoje pomysły?
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