
„Na dobranoc”

Słońce zachodziło nad łąką. Ciepłe promienie słoneczne leciutko dotykały brzegów zielonych i złotych liści.

Czasem udawało się im uchylić ich brzegi, które szeleściły cichutko. Jesień otulała świat. W powietrzu czuć

było spokój i jakąś dziwną senność. Przychodził wieczór i aż chciało się spać. Zachód słońca jak zwykle

przypominał  roślinom, ptakom i  motylom,  że kończy się dzień.  Już czas chować się  do ciepłej  norki i

przykryć kołderką, usiąść w mięciutkim gniazdku. Na cieniutkim jak aksamit płatku pachnącej róży usiadł

motylek. Zaraz złoży skrzydełka i zamknie oczy. Patrzył teraz na nie – zmęczony. Koła i półkola falowały

wśród  różnych  barw.  Jedne  zachodziły  na  drugie,  potem  zmieniały  się  w  spirale  –  szersze  od  góry  i

zwężające się ku dołowi. Kolorowe wstęgi na lekko falujących skrzydłach za chwilę znowu tworzyły koła i

półkola. Kręciły się i obracały czerwień i turkus albo pomarańcz i błękit. Ciężkie powieki motyla opadały.

Skrzydła zamykały się. Czułki pochylały się jak dzwoneczki. Duże koło, małe koło, i w lewo, i w prawo, i w

bok. Mały ptaszek wracał do gniazdka. Jeszcze jedno koło w dół i w górę. Zaraz ukołysze się do snu. Złoży

dzióbek,  wtuli  go  w  mięciutkie  piórka,  zamknie  oczka.  Złote  i  czerwone  promienie  słońca  gładziły

zmęczone skrzydełka, które układały się do snu. Szaro-białe, blado-żółte piórka falowały. Trawy kołysały

do snu zmęczone owady. Pora spać, pora spać. Ciepła ziemia, miły piasek, łodyżki roślin jak brzegi łóżka.

Wiatr pochyla liście. Szaro-bure, błękitno-zielone rośliny uginały głowy. Mrówki dreptały na palcach. Czas

spać.  Koniec  pracy.  Ciężkie  pakunki  stanęły  w  mrowisku.  Trzeba  odpocząć.  Ruch  stawał  się  coraz

wolniejszy  i  wolniejszy.  Zachodzi  słońce,  leniwe  promienie  opadają  na  ziemię.  Czerwień  

i złoto zachodu chowają się między trawy i kwiaty. Rozpływają się w zieleni i granacie. Miękko i ciepło coś

kołysze się do snu. Szumi, szeleści, zaraz noc. Zamykają się oczy pod ciężkimi powiekami. Ciepło, cicho,

miło, miękko. Czas spać, już czas.



„Kotek”

W małym, przytulnym domku na wsi żył sobie malutki  kotek.  Pewnego ranka kotek obudził  się w nie

najlepszym  humorze.  Na  domiar  złego  wstał  lewą  łapką.  Przy  śniadanku  wylał  mleczko  ze  swego

spodeczka, później zrzucił wazonik z kwiatkiem. Wazonik rozbił się w drobny mak. Nic więc dziwnego, że

kocia mama dała klapsa swojemu synkowi i poleciła, by poszedł bawić się na podwórko. Kotek z nadąsaną

minką wyszedł do ogrodu. Wiejski ogródek ze wszystkich stron otoczony był drzewami owocowymi. W

samym  jego  środku  rosła  zielona  trawka  i  białe,  żółte,  niebieskie  i  czerwone  kwiatki.  Na  ścieżkach

pomiędzy roślinkami spacerowały żółte kaczuszki i kurczątka ze swoimi mamami. Z prawej strony ogródka,

na zielonej  trawce,  pod drzewami kicały sobie puchate króliczki.  Mały kotek zauważył  też małą,  szarą

myszkę,  która  wygrzewała  się  w promieniach  słońca.  Podbiegł  do  niej,  żeby  się  pobawić,  ale  myszka

przestraszyła się i uciekła. Kotek nie poczuł się zawiedziony. Wręcz przeciwnie  na jego pyszczku pojawił

się mały uśmiech. Kotek przeszedł się po ogródku, ale nie gonił już żadnych zwierzątek. Przyglądał się im

tylko. Raz po raz wąchał kwiatki, by lepiej poczuć ich delikatny zapach. W końcu poczuł się zmęczony.

Położył się więc wygodnie na trawce, jak na miękkim kocyku. Ułożył się brzuszkiem do słonka,  które

wychylało się zza chmurki i posyłało małemu kotkowi ciepłe promyczki. Kotek jeszcze bardziej wystawił

pyszczek do słoneczka i poczuł jak przyjemne ciepło obejmuje całe jego ciałko. Słyszał ciche brzęczenie

różnych owadów, które latały nad kwiatkami i zbierały nektar. Kotek zamknął oczka. Zrobił kilka głębokich

wdechów i  wydechów. Potem oddychał  równo i  spokojnie.  Po chwili  pojawił  się  lekki  wiaterek,  który

kołysał drzewa, trawę i kwiaty, jakby do snu. Kotek poczuł jego delikatne muśnięcie, które zabrało z sobą

całe niezadowolenie. Kotek poczuł się tak dobrze. Czuł, że został obmyty ze wszystkich swoich zmartwień i

kłopotów. Czuł się lekko i spokojnie. Odpoczywał. Ocknął się, kiedy poczuł coś mokrego na swoim futerku.

Otworzył oczka i popatrzył na chmurki. Myślał, bowiem, że pada ciepły letni deszczyk. Jednak puszyste,

białe chmurki wolniutko płynęły po niebie i ani myślały o tym, by zamienić się w kropelki deszczu. Kotek

podniósł się na swoje cztery małe łapki. Rozejrzał się dookoła i zobaczył małą ogrodniczkę, która w obu

rękach trzymała konewki z wodą. Dziewczynka podlewała kwiatki tuż obok i dlatego trochę wody spadło na

kocie futerko. Kropelki wody przywróciły kotkowi siłę. Kotek przeciągnął się i otrząsnął futerko. Czuł się

teraz rześki i wypoczęty. Na swój koci sposób uśmiechnął się do dziewczynki. Nie miał jednak ochoty na

kąpiel, więc radośnie machając ogonem podążył do domu.



„Motylek”

Mały motylek leciał sobie wolno przez las. Czuł się bardzo zmęczony, skrzydełka zrobiły się mu jakieś

ciężkie i nie chciały już trzepotać. Rozglądał się dookoła, szukając miejsca by móc, choć na chwilkę gdzieś

wylądować  i  odpocząć.  Drzewa rosły  tutaj  rzadziej,  słońce  coraz  swobodniej  przeciskało  się  pomiędzy

drzewami niczym krople deszczu słonecznego, oświetlając wszystko dookoła. Chyba niedaleko jest jakaś

polanka,  usłana kwiatami  tam sobie odpocznę pomyślał  motylek.  I  rzeczywiście,  po chwili  jego oczom

ukazała  się  mała  polanka  otoczona  ze  wszystkich  stron  drzewami  i  pięknymi  kolorowymi  kwiatkami.

Poleciał na jej skraj i przysiadł z zachwytu na pobliskim małym czerwonym kwiatku: ujrzał niskie krzaczki,

trawę koloru młodej zieleni, kwiaty jak kolorowy dywan rozkładały się u jego malutkich nóżek. Na środku

łączki znajdowały się, pszczółki, pasikoniki, biedronki w kropeczki, nawet inne motylki wygrzewały się w

promieniach  słońca.  Spojrzał  na niebo.  Było bezchmurne,  słońce jakby wiedziało,  że owady i  robaczki

oczekują na jego promienie, by móc się wygrzać a świeciło bardzo mocno. Motylek wystawił swoje czułki i

skrzydełka różowe do słońca i poczuł, jak przyjemne ciepło obejmuje najpierw jego główkę, a potem całe

małe ciało.  Usłyszał  lekki  szum wiatru  i  brzęczenie  owadów, które unosiły  się nad kwiatami.  Głęboko

westchnął sobie, zamknął swoje oczka i poczuł jak w nos wkręcają się delikatne zapachy trawy i słodkawa

woń kwiatów. To jest  cudowne miejsce  do odpoczynku -  pomyślał,  po czym położył  się  wygodnie na

kwiatku, jak na miękkim kocyku, skrzydełka rozłożył. Zamknął oczy i odpoczywał. Oddychał miarowo i

spokojnie.  Zrobił  głęboki  wdech,  wciągnął  powietrze  przez  malutki  nosek,  a  po  chwili  wypuścił  je.

Powtórzył  to jeszcze raz.  Czuł,  jak z każdym wydechem pozbywa się zmęczenia.  Był teraz przyjemnie

rozluźniony, poczuł się ciężki i bezwładny. Jego głowa, brzuszek i nóżki były jak z ołowiu, bardzo ciężkie.

Wtulił  się  w  płatki  kwiatka  niczym  jak  w  kołderkę.  Było  mu  bardzo  wygodnie.  Oddychał  równo  

i miarowo, jego klatka piersiowa spokojnie w rytm wdechu i wydechu unosiła się i opadała, tak jak fale

morskie,  kiedy  wolno  i  leniwie  przybijają  do  brzegu.  Poczuł  się  teraz  tak  dobrze!  Delikatny  wiaterek

przesuwał się po całym jego ciele, rozpoczynając od czubka czułków aż po koniuszki nóżek, zabierając z

niego zmęczenie  i  napięcie.  Motylek  robił  to  kilkakrotnie,  by  czuć  się  za  każdym razem coraz  lepiej.

Promienie słońca przyjemnie ogrzewały,  jego różowe skrzydełka..  Po chwili  zasnął, a razem z nim cała

łączka  pszczółki,  biedronki  w kropeczki  i  inne  piękne kolorowe motylki.  Zrobiło  się  tak  cicho,  że  nie

słychać było nawet brzęczenia pszczół. Słońce wolno spacerowało sobie po niebie spoglądając na wszystko

wesoło. W pewnej chwili nie wiadomo skąd, pojawiły się małe chmurki, zaczęły się gonić po niebie, biegały

koło słonka, zagradzały drogę promyczkom, które płynęły na ziemię, docierające nawet na łączkę. Wiatr

zaczął silniej dmuchać, łączka budziła się ze snu jak i cały las. Zabrzęczały pszczółki, które znowu zabrały

się  do  swojej  codziennej  pracy,  zbierania  miodu  z  kwiatów,  biedronki  poleciały  na  pola,  a  motyle

rozpościerając skrzydełka, unosiły się nad kolorowymi kwiatkami zachwycając swoim wyglądem dookoła

wszystkich.  Wtem  jeden  z  nich,  taki  najmniejszy  motylek  niebieski  usiadł  obok  motylka  różowego  i

niechcący  go  przebudził.  Motylek  leniwie  otworzył  oczka,  podniósł  swe  czułka,  przetarł  je  swoimi

raczkami.  Ziewnął  sobie  parę  razy  tymczasem  przeciągnął  się  beztrosko.  Wiaterek  tymczasem  nagle

zawirował, zatańczył i chłodnym powietrzem orzeźwił go. Najpierw dotknął jego nóżek. Wniknęła w nie



siła,  motylek  poczuł,  jakby zanurzył  je  w chłodnej  kropli  deszczu.  Ten przyjemny,  orzeźwiający  dotyk

przenikał coraz wyżej i wyżej, jak mgiełka ogarnął ciałko, dając energię, przepełniając siłą. Motylek wstał,

otrzepał swoje delikatne skrzydełka, poczuł się odprężony i wypoczęty. Wiaterek wzmagał się, coraz silniej,

tańcząc po łące i zachęcając wszystkich do miłej zabawy. W jego rytm zawirowały się trawy, kwiatki, a

nawet  krzewy  ruszały  swymi  gałązkami  jak  ramionami  zwinnych  tancerek.  Cudownie  wypocząłem  -

pomyślał motylek - Jutro na pewno tutaj przylecę, ale teraz muszę wracać do domku. Czeka tam przecież na

mnie  mama z  tatusiem i  słodkie  małe,  co  nieco.  W tym momencie  pogłaskał  się  po brzuszku swoimi

wszystkimi rączkami i wzleciał nad łączkę, w rytm tańca podmuchu wiatru, w kierunku swego domku



„Wieczorna Opowieść”

Kolejny ciepły, letni dzień zbliża się ku końcowi. Wielką łąkę i las powoli otula, swymi delikatnymi dłońmi,

aksamitny Pan Mrok. Spowija czernią i  granatem, niczym lekkim tiulem, nasza wieś. Słońce chowa się

powoli  za  horyzont,  znacząc  delikatną  czerwienią  linię  nieboskłonu.  Pojedyncze,  małe  chmurki  leniwie

snują się po wieczornym niebie. Kwiaty chylą kolorowe główki, a ich prawie przezroczyste płatki zamykają

się z cichym trzaśnięciem. Spóźnione pszczoły z cichym, wibrującym w powietrzu brzęczeniem, odlatują do

swoich uli. Żuki i mrówki skończyły na dzisiaj swoją pracę. Wystarczy dobrze się wsłuchać, żeby usłyszeć,

jak z cichym tupotem małych nóżek, umykają do swoich domków, schowanych w trawie, w ziemi, albo

wśród listowia. Wieczorny wietrzyk delikatnie szeleści w trawie, porusza zielonymi liśćmi. Słychać senne

ćwierkanie ptaków, które niespiesznie układają się do snu w swoich gniazdach. Gdzieś daleko zaszczekał

pies. Nocą będzie pilnował domu swoich gospodarzy i ich spokojnego snu. Powoli gasną światła w domach,

a  drogę  oświetlają  maleńkie  robaczki  świętojańskie  –  świetliki.  Zapalają  swoje  małe  latarenki,  małe

punkciki jasnego światła w aksamitnym mroku. Za chwilę wyruszy na wieczorne łowy kot, który lekko

przebiega przez łąkę. Miękkie poduszki jego łap sprawiają, że porusza się prawie że bezszelestnie. Ze snu

budzą  się  też  ćmy,  które  rozpoczną  nocną  wędrówkę  w  poszukiwaniu  światła.  Jedwabiste,  delikatne

skrzydła  tych  owadów  uderzają  o  siebie  podczas  pospiesznego  lotu.  Gdybyśmy  zanurzyli  się  w  las,

usłyszelibyśmy pohukiwanie szarych sów, łagodne stukanie racic przebiegającego jelenia. Schowały się już

zające, śpią przytulone w swoich norkach. Za to jeże tuptają po łące, pewnie biegną do ogrodu. Z oddali, z

lasu dobiegło ciche pochrząkiwanie dzików. Ich dalekie kuzynki – świnki, śpią już dawno w chlewiku. Za

chwilę Pan Mrok zapali na nocnym, ciemnogranatowym niebie, srebrzyste migoczące gwiazdy i oświetli

drogę spóźnionym wędrowcom lśniącym sierpem księżyca. Spokój, cisza i mrok objęły we władanie las  

i łąkę. I wy przytulcie się do miękkiej poduszki i zaśnijcie. 



„Mały niedźwiadek”

Mały niedźwiadek szedł wolno przez las. Czuł ogarniające go zmęczenie, nóżki zrobiły się jakieś ciężkie i

nie chciały odrywać się od ziemi. Rozglądał się dookoła, szukając miejsca do odpoczynku. Drzewa rosły

tutaj rzadziej, słońce coraz swobodniej przeciskało się przez konary drzew, oświetlając wszystko dookoła.

Chyba niedaleko jest  jakaś polanka, tam sobie odpocznę - pomyślał  miś. I rzeczywiście,  po chwili jego

oczom ukazała się mała łączka otoczona ze wszystkich stron drzewami. Stanął na jej skraju i znieruchomiał

z zachwytu: niskie krzewy, trawa, kwiaty jak kolorowy dywan rozkładały się u jego stóp. Na środku łączki

zajączki,  króliczki,  ba,  nawet  myszki  wygrzewały  się  w  promieniach  słońca.  Spojrzał  na  niebo.  Było

bezchmurne, słońce jakby wiedziało, że zwierzęta oczekują na jego promienie, bo świeciło bardzo mocno.

Miś wystawił pyszczek do słońca i poczuł, jak przyjemne ciepło obejmuje najpierw jego głowę, a potem

całe  ciało.  Usłyszał  lekki  szum wiatru  i  brzęczenie  owadów,  które  unosiły  się  nad  kwiatami.  Głęboko

odetchnął.  W  nos  wkręcał  się  delikatny  zapach  trawy  i  kwiatów.  Tutaj  jest  wspaniałe  miejsce  do

odpoczynku - pomyślał, po czym położył się wygodnie na trawie, jak na kocyku, łapki podłożył sobie pod

głowę.  Zamknął  oczy.  Odpoczywał.  Oddychał  miarowo  i  spokojnie.  Zrobił  głęboki  wdech,  wciągnął

powietrze przez nos, a po chwili  wypuścił  je.  Powtórzył to jeszcze raz. Czuł, jak z każdym wydechem

pozbywa się  zmęczenia.  Był  teraz  przyjemnie  rozluźniony,  poczuł  się  ciężki  i  bezwładny.  Jego głowa,

brzuszek  i  nóżki  były  jak  z  ołowiu.  Wtulił  się  w trawkę  jak  w kołderkę.  Było  mu bardzo  wygodnie.

Oddychał  równo  i  miarowo,  jego  klatka  piersiowa  spokojnie  w rytm wdechu  i  wydechu  unosiła  się  i

opadała, tak jak fale morskie, kiedy wolno i leniwie przybijają do brzegu. Poczuł się teraz tak dobrze !

Delikatny wiaterek przesuwał się po całym jego ciele,  rozpoczynając od czubka głowy aż po koniuszki

łapek, zabierając z niego zmęczenie i napięcie. Robił to raz i drugi, powtarzał wiele razy. Promienie słońca

przyjemnie  ogrzewały.  Miś  odpoczywał.  Po  chwili  zasnął,  a  razem  z  nim  zajączki,  króliczki  

i nawet małe myszki. Zrobiło się tak cicho, że nie słychać było nawet brzęczenia pszczół. Słońce wolno szło

po niebie.  Nagle, nie wiadomo skąd, pojawiły się małe chmurki, rozpoczęły zabawę w chowanego, biegały

po całym niebie,  zagradzały drogę promyczkom, które płynęły na ziemię.  Wiatr zaczął silniej  dmuchać,

łączka budziła się ze snu. Zabrzęczały pszczółki, które znowu zabrały się do zbierania miodu z kwiatów,

ptaszki rozpoczęły swe trele, a motyle rozpościerając skrzydełka, unosiły się nad roślinkami. Wtem jeden z

nich, taki najmniejszy motylek usiadł na nosku niedźwiadka i w rezultacie niechcący go przebudził. Miś

leniwie otworzył oczy. Przetarł je łapkami. Ziewnął raz i drugi, przeciągnął się. Wiaterek tymczasem nagle

zawirował,  zatańczył  i  chłodnym powietrzem orzeźwił  go.  Najpierw dotknął  jego łap.  Wniknęła  w nie

ożywcza siła,  miś poczuł,  jakby zanurzył je w chłodnym strumyku. Ten przyjemny, orzeźwiający dotyk

przenikał coraz wyżej i wyżej, jak prysznic ogarnął ciało, dając energię, przepełniając siłą. Miś łapkami,

główką, nóżkami. Wstał, otrzepał futerko, poczuł się odprężony i wypoczęty. Wiaterek wzmagał się, coraz

silniej, tańcząc po łące i zachęcając wszystkich do zabawy. W jego rytm pochylały się trawy, kwiatki, a

nawet krzewy ruszały swymi gałązkami jak ramionami. Cudownie wypocząłem - pomyślał miś. - Jutro na

pewno tutaj powrócę, ale teraz już pora wracać do domu. Czeka tam przecież na mnie mama i przepyszny



podwieczorek.  W tym momencie  pogłaskał  się  po  brzuszku  i  ruszył  energicznie,  podskakując  w  rytm

podmuchów, w kierunku swego domu. 



„Nauka fruwania wróbelków”

Mama prowadziła małego wróbelka do szkoły. Szedł tam dzisiaj pierwszy raz. Czego ja się będę uczył ? -

zastanawiał się. Wszystkiego, co przyda ci się w życiu - odpowiedziała tajemniczo mama,  ale on tylko

pokręcił łebkiem, bo w dalszym ciągu nic nie rozumiał. O, już jesteśmy - powiedziała mama., gdy stanęli

pod wielkim dębem, naokoło którego było już wiele mam ze swoimi pociechami.  Panował gwar nie do

opisania.  Nagle  pojawiła  się  wielka  pani  Wróbel,  nauczycielka  w  okularach  na  dziobie,  i  powiedziała

donośnym głosem: Witam wszystkich nowych uczniów na pierwszej lekcji nauki fruwania ! Zwracając się

do mam,  dodała:  Dzisiaj  wasze pociechy już samodzielnie  przylecą  do domu,  nie  potrzebujecie  po nie

przychodzić. A teraz proszę mnie zostawić z dziećmi, bo chcę rozpocząć lekcję. Rozległo się ciche klap,

klap, klap. To dźwięk, jaki wydają dzioby, gdy dotykają się przy pożegnaniu. Po chwili mamy wróbelków

odleciały.  Nauczycielka podchodziła  do każdego z uczniów i pomagała mu się dostać na gałązkę dębu.

Kiedy ostatni już był na drzewie, pani powiedziała: - Proszę położyć się na brzuszku wygodnie, o tak, jak

najwygodniej. Rozkładamy szeroko skrzydełka, oddychamy wolno, spokojnie. Przywieramy całym ciałem

do drzewa. Czujemy zapach kory, miły powiew wiatru, odpoczywamy. Oddychamy miarowo i spokojnie.

Wyobraźcie sobie, małe wróbelki, że powiew mógłby was unieść w powietrze tak, jak unosi liście. Czujecie

się wspaniale. Proszę lekko poruszać skrzydełkami, raz, dwa, wolniutko, a teraz troszkę szybciej, raz, dwa. -

Skrzydełka małego wróbelka jak skrzydełka latawca lekko poruszały się.  - Odpychamy się nóżkami od

gałązki i płyniemy w powietrzu, płyniemy razem. - Nasz wróbelek poczuł, że skrzydełka same go unoszą.

Obok niego, z boku i z tyłu, i nad nim fruwały inne wróbelki. Poruszał lekko skrzydełkami i wzbijał się w

górę, w błękit nieba. Czuł się tak lekko i swobodnie, było mu tak przyjemnie ! Popatrzył w dół, wznosił się

nad zielonymi koronami drzew. Dookoła rozciągał się piękny park. Nie spiesząc się, w ślad za nauczycielką

leciał w górę, do słońca. Ciepłe słoneczko wychyliło się zza chmurki i ciekawie spoglądało na wróbelki.

Posłało promyczek, który ciepłym dotykiem przyjemnie go pogłaskał. Wróbelek wznosił się w górę, wyżej i

wyżej. Czuł się lekko i swobodnie. Teraz przelatywał nad łączką, zatoczył koło, jedno, drugie i wolniutko

sfruwał w dół. Był nad małym strumyczkiem, przy brzegu którego wygrzewał się na słoneczku zajączek.

Sfrunął  jeszcze  niżej,  nad  samą  taflą  wody,  zobaczył  kolorowe  rybki,  jak  wolno  płynęły  

z nurtem, usłyszał, jak kumkają żabki: kum, kum, rozmawiając między sobą. Poczuł zapach łąki, kwiatów.

Wciągał głęboko ten zapach w siebie. Sfrunął nad brzegiem strumyka, usiadł na małym kamyczku, nachylił

się i napił wody. Była zimna i orzeźwiająca. Posłuchał szemrzącego strumyka. Odpoczywał. Wiatr lekko



muskał  mu  piórka.  Postanowił  zamoczyć  łapki,  wszedł  do  wody,  popryskał  się  nią  troszeczkę,  jak  to

wróbelki mają w zwyczaju. Otrząsnął się i tysiące kropelek spadło na spragnione wody roślinki. Zrobił to

raz i drugi, pokropił wszystkie kwiatki dookoła. Poczuł się rześko, czuł, że wstępuje w niego razem z tą

zimna woda energia. Nagle usłyszał głos nauczycielki:  - Pora wracać ! - Znowu rozpostarł skrzydła i z

niezwykłą  siłą  wzniósł  się  wysoko,  wysoko.  Wzbijał  się  szybko,  wznosił  się  jak  samolot  i  krążył  w

powietrzu pełen sił i radości, że potrafi fruwać. Tak skończyła się pierwsza lekcja nauki fruwania w szkole

dla wróbelków. Jeśli będziecie chcieli wrócić, to możemy to zrobić jutro i zobaczyć, czego jeszcze uczą się

ptaszki w swojej szkole.



„Zajączek”

Był sobie mały, puchaty zajączek. Pewnego razu mały, puchaty zajączek wybiegł z lasu na pobliską łąkę.

Łąka porośnięta była wysoką, ale bardzo mięciuchną i delikatną trawką. Między zieloną trawką widać było

małe i drobne żółte, białe i niebieskie kwiatki. Zwierzątko biegało przez chwilę a potem położyło się na

samym środeczku zielonej  łączki.  Zajączek ułożył  się bardzo wygodnie i  długo spoglądał na niebieskie

niebo, po którym wolno płynęły białe obłoczki. Białe obłoczki układały się w kształty puszystych owieczek,

które sympatycznie uśmiechały się do zajączka. Płomyczki słonka czule pieściły miękkie futerko zajączka, a

lekki  wiaterek  cichutko  poruszał  zielone  listki  traw.  Malutkie  serduszko  zajączka  biło  bardzo  wolno,

wolniutko, a oddech był równy i spokojny. Oczka zajączka zaczęły się przymykać, aż w końcu się zamknęły

i zajączek zasnął. Małemu, puchatemu zajączkowi śniły się soczyste czerwone marchewki. Już miał zjeść

jedną z nich, gdy poczuł coś mokrego na swoim nosku. Zajączek otworzył swe zielone oczka. Soczyste

marchewki  zniknęły,  a  zajączek  przekonał  się,  że  leży  na  zielonej  łączce.  Następna  kropelka  ciepłego

deszczyku rozbudziła  zajączka  do końca.  Zwierzątko  podniosło się na cztery  łapki i  z radością  zaczęło

biegać po łączce. Kropelki deszczyku były bardzo małe, ciepłe i delikatne. Zajączek właśnie taki deszczyk

lubił. Biegał więc i skakał radośnie. Bawiłby się tak aż do wieczora, ale w końcu zgłodniał i z uśmiechem

pobiegł do domu na obiad.




