
Najpiękniejsza chwila 
Na trawniku, w parku, w ciepłym słonku rósł mniszek zwany mleczem lub

dmuchawcem.  Był  cudownym  żółtym  kwiatkiem  o  płatkach  podobnych  do
promyków słońca. Był szczęśliwy. Miał glebę, z której czerpał potrzebne do ży-
cia soki. Zielone listki wiosną i latem dostarczały mu pożywienia, a światło sło-
neczne umożliwiało wzrost. 

Pewnego dnia do parku przyszedł chłopiec. 
– Ile chwastów na trawniku! – krzyknął i butami zaczął deptać żółte kwiaty. 
Mniszek drżał ze strachu. Czy spotka go ten sam los co braci? Na szczęście

nie. Ktoś zawołał: 
– Nie deptaj trawnika! – i chłopiec oddalił się.  
Mniszek został sam. Ze smutkiem patrzył na leżące wkoło połamane kwiaty. 
Mijały dni. Mlecz powoli zaczął przekształcać się w delikatną, puszystą kul-

kę, składającą się z mnóstwa piórek przytwierdzonych do łodyżki. Każde z tych
piórek zawierało w sobie ziarenko. Ziarenka szeptały między sobą. O czym roz-
mawiały, wiedział tylko wiatr. 

– Czy jesteśmy tylko chwastami, które należy niszczyć? – pytało jedno. 
– Nie – odpowiadało drugie. – Nasze korzenie i nasze liście mają moc uzdra-

wiania. Ludzie robią z nich lekarstwa. 
– Nie ma niepotrzebnych roślin – mówiło trzecie. – Każda ma swoje zadanie

do spełnienia na tym świecie. 
Czwarte ziarenko też chciało coś powiedzieć, ale w tej chwili powiał wiatr.

Ziarenka przyczepione do swoich małych spadochronów oderwały się od łody-
żki i poleciały w dal. Miały w sobie mnóstwo marzeń i pragnień. Zastanawiały
się: 

<< Gdzie spadniemy? >>
<< Czy uda nam się spaść na ziemię? >>
<< A jeżeli spadniemy na chodnik lub betonową alejkę? Co wtedy? >>
Jedno ziarenko spadło na ziemię niedaleko ławki.  Zaraz zabrało się do za-

puszczania korzeni. Po kilku dniach wypuściło dwa duże, zielone listki i łody-
żkę z pączkiem, który rozwinął się i zabłysnął jak żółte słoneczko wśród zielo-
nej trawy. Na ławeczce usiadła dziewczynka. 

– Jaki ładny kwiat, jaki delikatny – powiedziała – i lekko dotknęła ręką płat-
ków. 

Mniszek nie przypuszczał, że przeżyje tak piękną chwilę. Odczuł delikatność
i dobroć płynącą od dziewczynki. 

– Żeby wszyscy ludzie byli tacy – pomyślał i westchnął. 
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NARYSUJ LUB NAPISZ

O czym jeszcze mogły marzyć ziarenka? 

Czego się obawiały? 
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Jak rozwija  się mniszek lekarski? Wytnij  obrazki  i  wklej  w puste
miejsce.
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pusta aby można było wycinać
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