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Kiedyś, na samym początku, miesz
kałam w koszyczku w spiżarni. Leżało
nas tam wiele. Niektóre z nas były białe
i duże, inne mniejsze, brązowe, w ciap
ki. Obok nas mieszkało dużo innych
warzyw. Na podłodze, w wielkim wor
ku, słodko drzemały smaczne ziemniaki.
Niedaleko, w pięknie pomalowanej na
pomarańczowo skrzyneczce, leżała mar
chewka. Ta marchewka była wiecznie
niezadowolona. Wymyśliła sobie, że po
winna mieszkać wysoko na półce, a nie
tak zwyczajnie na podłodze. Podłoga
nie przeszkadzała za to wcale burakom
i cebuli. Na próżno staraliśmy się wy
tłumaczyć marchewce, że na półkach



to stoją słoiki. A ona nic, tylko że też chce mieszkać
wysoko i koniec. Właśnie na półce, niedaleko kompotów
z czereśni, stał nasz koszyczek.
Ale, ale... Przepraszam was bardzo. Zapomniałam się
przecież przedstawić. Mam na imię Karolka i jestem fa
solką. Chciałam wam opowiedzieć moją historię. Uwa
żam, że jest bardzo ciekawa i pouczająca. Myślicie so
bie: czy taka mała fasolka może was czegoś nauczyć?
Posłuchajcie sami.
Nikt nam nie mówił, jaki los spotka jarzyny ze spi
żarni, ale ja wiedziałam, że czeka mnie coś ważne
go i ciekawego. I rzeczywiście. Tylko żeby ta historia
była zrozumiała, najpierw muszę wam opowiedzieć
o naszej „ludzkiej” rodzinie. Najważniejsza zawsze
była Babcia. To ona rządziła w spiżarni. Tak sobie
myślę, że jak ktoś rządzi spiżarnią, to rządzi



całym domem. Potem

Ale, ale… Muszę wam skończyć opisywać Rodzinkę. Przecież

byli Rodzice. Oni tu do

nie mogę pominąć dzieci. Było ich troje. Najstarszy Jasiu, młodsza

nas, do spiżarni, nie

Kasia i maleńka Zuzia. Dziewczynki znałam tylko z opowiadań,

często zaglądali. Ta

ale Jasiu to i owszem, bywał u nas w spiżarni i psocił. Mieszał

tuś zwykle bywał tylko

cebulę z kartoflami, a Babcia się potem złościła. Wyjadał owoce

wtedy, gdy na półkach

z kompotów i miał dużo różnych innych zabawnych pomysłów.

gościnnie pojawiało

To właśnie Jasiowi zawdzięczam moją wielką przeprowadzkę.

się ciasto. To ciasto

Któregoś dnia, zamiast wpaść do spiżarni z rozpędu, jak zwykle

zadzierało nosa, bo

to robił, chłopiec wszedł spokojnie z Babcią i od razu sięgnął po

częściej

nasz koszyczek.

mieszkało

w kuchni niż w spiżarni

– Masz, wybierz sobie dwie fasolki – usłyszałyśmy głos Babci.

i uważało, że dlatego

Jasiu wybrał mnie oraz leżącą tuż obok kuzynkę Halinkę. Za

jest lepsze. Mamusia za to lubiła owoce. Zawsze było ich pełno

niósł nas do swojego pokoju i położył na stole.

na najwyższej półce. Jabłka i gruszki opowiadały nam często

– Jesteście mi potrzebne do eksperymentu w szkole – powie

o ogrodzie i sadzie. Słuchając tych opowieści, bardzo chciałam

dział poważnie. – Dzisiaj was zasadzę i będę obserwował, jak

zobaczyć ten ogród. Inne fasolki wspominały, że stamtąd właśnie

rośniecie.

trafiłyśmy do spiżarni, ale ja tego nie pamiętam.





– Tobie też dam popatrzeć, jak będą rosły
moje roślinki – obiecał swojej młodszej sio
strze Kasi, która przyszła zobaczyć, co też no
wego tym razem wymyślił jej szalony brat.
Bardzo nam się spodobała ta nowa sytuacja.
Zawsze to coś innego niż nudne leżenie w ko
szyczku w spiżarni.
– Pani w szkole powiedziała dokładnie, jak
to zrobić – tłumaczył tymczasem Jasiu siostrze.
– Trzeba wziąć szklankę, nalać wody, potem za
wiązać na jej brzegach gazę, lekko zanurzyć ją
w wodzie i położyć na niej fasolkę. Potem już tylko
wystarczy czekać.
Patrzyłyśmy na te przygotowania z lekkim niepokojem. Co
to jest ta woda, do której chce nas położyć? I czy potem bę
dziemy kompotem, tak jak owoce w słoikach w spiżarni?





Aż wreszcie nastąpiła ta chwila, kiedy Jasiu włożył nas do wody.
Oj, dziwne to było uczucie. Do tej pory nigdy nie było nam mokro.
Nawet nie wiedziałyśmy, co to znaczy. A tu proszę. Całe w wo
dzie. Co to będzie?
Jednak po kilku godzinach nawet nam się spodobało. Na drugi
dzień obydwie byłyśmy większe. Halinka twierdziła, że rośniemy,
bo leżymy w wodzie. Ja tymczasem upierałam się, że co dzień
jesteśmy starsze i tym samym większe. Potem okazało się, że to
Halinka miała rację. Po kilku dniach nasza skórka zaczęła pękać
i wysunęło się coś białego i dziwnego.
– O, moje fasolki puściły korzonki – pochwalił się Jasiu Mamusi
i Tatusiowi.
Więc to białe nazywa się korzonek. Fajnie. Tymczasem z dru
giej strony zaczęło rosnąć w górę coś innego. Jasiu powiedział,
że to początek łodyżki. Potem na łodyżce pojawiły się małe list
ki, a w wodzie dalej rozwijał się korzonek. Miło tak było rosnąć
u Jasia na parapecie, tuż przy oknie, bo po kilkunastu dniach mo





głyśmy już patrzeć przez szybę na

dużo innych fasolek wyhodowanych przez koleżanki i kolegów

ogród. A tam? Tyle różnych roślin!

Jasia.

I słońce…

Zostałam więc w pokoju sama. Czas mijał, a mnie było coraz
bardziej smutno i ciasno w tej małej szklaneczce z wodą. Korzon

My tymczasem rosłyśmy powoli, my

ki rozrastały się, a łodyżka była coraz wyższa i cięższa. Rosło też

śląc, że już na zawsze zamieszkamy

na niej więcej zielonych listków. Aż pewnego dnia do naszego

w pokoiku Jasia. Jednak pewnego

pokoju przyszła Babcia. Spojrzała na mnie i chyba zobaczyła, że

dnia, ku naszemu zdziwieniu, Jaś

jest mi smutno i ciasno. Babcia znała się na wszystkim, uwierzcie

przygotował torebkę i zaczął się

mi. W każdym razie powiedziała Jasiowi, że nie może mnie tak

nam uważnie przyglądać. Wresz

męczyć i musi coś z tym zrobić. Najlepiej posadzić w ogrodzie.

cie chwycił szklankę, w której

Kiedy to usłyszałam, bardzo się ucieszyłam. W ogrodzie. Jejku!

rosła Halinka, schował ją do torby

To by było fajnie. Poznam inne roślinki, zobaczę sad i wszystko

i poszedł. Potem powiedział mi, że

to, o czym opowiadały warzywa i owoce w spiżarni. Tak bardzo

zaniósł moją kuzynkę do szkoły na

chciałam rosnąć w ogrodzie.

lekcję przyrody i że ona tam spotkała

No i nastąpił ten wielki dzień, czyli kolejna przeprowadzka, tym
razem do warzywniaka. Jasiu wziął moją szklaneczkę i razem
z Babcią i Kasią poszliśmy na dwór. Wiedziałam już, jak wygląda
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ogród, bo przecież jeszcze wspólnie z Halinką zerkałyśmy przez

my sobie bowiem dużo różnych rze

okno na dwór. Tutaj jednak wszystko było inne. Przede wszystkim

czy. Była to taka szkoła dla roślin.

korzonki nie mieszkały w wodzie,

To w spiżarni dowiedziałam się, że

tylko w ziemi. Do mojej łodyżki Ja

w dzień świeci słońce i jest ciepło, a

siu przywiązał patyczek, na którym

w nocy ciemność rozświetlają gwiaz

mogłam się opierać i wić. To do

dy i księżyc. W każdym razie moja

piero była frajda!

pierwsza noc na dworze, na nowym

Pierwsza noc na nowym miej
scu była bezsenna. Było mi

jemna.

trochę chłodno, ale za

Dopiero rano zaczęłam pilnie rozglądać się dookoła i pozna

to zamiast sufitu zoba

wać rośliny. Babcia z Jasiem zasadzili mnie obok innych fasolek.

czyłam niebo, gwiazdy

Niektóre były dużo większe ode mnie, a na ich łodyżkach rosły już

i księżyc. Spytacie: skąd

nie tylko listki, ale i kwiatki.

niby taka mała fasolka

– Cześć, młoda – usłyszałam czyjś głos gdzieś z boku.

wiedziała, że to na gó

– Dzień dobry, jestem Fasolka Karolka – przedstawiłam się

rze to niebo i gwiazdy?
W spiżarni opowiadałyś
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miejscu w ziemi, była całkiem przy

grzecznie.
– To ty jesteś tą domową fasolą?
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– Tak, ale już teraz będę rosła w ogrodzie, tak przynajmniej
powiedziała Babcia.
– O, jak Babcia powiedziała, to na pewno tak będzie! – zaszu
miały inne fasole.
– To słuchaj, młoda. Lekcja pierwsza. Musimy cię nauczyć
wszystkiego, co same poznałyśmy. Ostatecznie jesteś naszą ku
zynką, nie możemy pozwolić ci zginąć.
– To tutaj, w ogrodzie, jest tak groźnie? – zdziwiłam się trochę,
bo warzywa w spiżarni opowiadały co innego.
– Nie, jest całkiem fajnie, tylko trzeba znać reguły. W domu
to pewnie nie poznałaś żadnych owadów, co? – spytały chórem
ogrodowe fasolki.
– Owszem, czasami do naszego pokoju przylatywała jedna mu
cha, ale na krótko.
– Tutaj to jest inaczej, owadów jest wiele i różnie z nimi bywa.
Muchy są w porządku. Najwyżej pobzyczą i pohuśtają się na list
kach dla zabawy. Najgorsze są mszyce.
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– Brrr, nie lubimy mszyc, prawda, siostry?
– zaszumiała największa fasola.
– Dlaczego? – spytałam, bo jako domowa
roślinka nie bardzo wiedziałam, co tak na
prawdę dzieje się na dworze.
– Mszyce bardzo nam dokuczają. Podpija
ją nasze soki i wtedy listki fasolek już nie są
takie gładkie i rozłożyste.
– Mrówki też czasami zachowują się nie
ładnie – zauważyła inna fasolka – podgryzają
nam korzonki.
– Zwykle jednak przez pomyłkę i zaraz
potem przepraszają – dodała natychmiast
inna.
– Najfajniejsze są biedronki – zawołała ro
ślinka z końca grządki.

16

17

– O tak – potwierdziła największa fasolka – bez biedronek nie
dałybyśmy sobie rady z mszycami. One je przepędzają z na
szych listków.
– I pszczoły też są fajne – zauważyła inna roślinka.

rówek. O, tam go wkopali do ziemi, obok lawendy i rozmary
nu…
– Widzę, że będę się musiała sporo od was nauczyć – przyzna
łam.

– Teraz musisz poznać naszych sąsiadów. Tutaj,

– Nie przejmuj się, rośniemy tu wszyscy i jakoś dajemy so

w jarzynowej części ogródka, każde warzywo ma swoje

bie radę – zapewniła najstarsza i największa fasolka. – Musimy

grządki. Tu obok rosną ziemniaki. Już widzę, jak cię będą zanu

się trzymać razem. Gdy w okolicy grasuje

dzać opowiadaniami o stonkach. Tam dalej jest zagon ogórków,

kret, te roślinki, które zauważą go pierw

marchewki i pietruszki. Z boku rośnie czosnek i cebulka. Trochę

sze, ostrzegają inne. Wtedy trzeba uważać

dalej jest część owocowa. Poznasz tam truskawki, poziomki oraz

na korzonki, bo krety lubią je podgryzać.

krzaki agrestu i malin. Jak już będziesz większa, to zerknij

Albo gąsienice. One wprawdzie wolą li

bliżej domu. Tam rosną takie roślinki, które tylko chcą

ście drzew, ale i nam czasami dokuczają.

się podobać. Kwiatki i ozdobne krzewy. Nie ma z nich

Dziurawią listki. Wcale nie złośliwie, one po

żadnego pożytku. No, może ze słonecznika

prostu lubią nasze listki. Jak pomieszkasz

są pestki. Niedawno ludzie z naszego

tutaj dłużej, to zobaczysz. Niektóre owa

domku przywieźli z lasu wielki krzak bo

dy pomagają nam żyć, zakwit
nąć i zaowocować, a inne chcą
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uszczknąć coś dla siebie.

Słuchałam tych opowieści z zapartym tchem. Ileż tu nowych

Tak to jest w przyro

rzeczy się wydarzyło. Teraz, mocno osadzona w ziemi, rosłam

dzie.

jak na drożdżach. Z dnia na dzień przybywało mi listków, ko

– Chciałam was

rzonki stawały się coraz mocniejsze, a na łodyżkach pokazały się

jeszcze o coś zapy

pierwsze zawiązki kwiatków. Szczerze mówiąc, byłam szczęśliwa.

tać, kochane fasolki ogrodo

Na mojej tyczce czasami przysiadały barwne motyle, pracowite

we – wyszeptałam nieśmiało.

pszczółki uwijały się z nektarem zbieranym w pobliskim sadzie.

– Już wiem, że w nocy świeci księżyc, a w dzień słoneczko. Jednak

Nawet wizyta gąsienicy na jednym z liści nie była taka najgorsza.

w pokoju Jasia nic nie dmuchało tak jak tutaj. Co to jest?

Owszem, trochę poszczypało, ale jak wie

– To wiaterek! Czasami jest ciepły i przyjemny jak dzisiaj, ale

trzyk potrząsnął liściem, to owad

czasami jak dmuchnie, to ho ho… Dobrze, że mamy nasze tycz

spadł na ziemię i pomaszerował

ki, inaczej by nas całkiem połamało. O, i jeszcze pewnie trzeba

dalej. Kiedyś pod korzonkami

ci powiedzieć o deszczu, bo w domu przecież nie pada. Z desz

zaczęła kopać korytarze gąsie

czykiem też czasami jest fajnie. Jak pada delikatnie, to spłukuje

nica pierścienica. Szybko jednak poszła

z listków kurz i podlewa nas. Jednak, kiedy przyjdzie ulewa, to

dalej i skończyło się tylko na niewielkiej norce. Najbardziej lubi

dudni w listki, że aż boli.

łam ciepłe słoneczne dni. Prężyłam wtedy listki, by padało na nie
jak najwięcej słonecznych promieni. Podobały mi się też ciepłe
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letnie deszcze. Zawsze potem ziemia tak przyjemnie parowała,

zielone pióropusze natki mar

a korzonki dostawały nową odżywczą porcję wody. Pewnego dnia

chewki zaczęły powoli opa

bardzo się przestraszyłam, bo nieoczekiwanie nadeszła wielka

dać na ziemię. Nawet

burza z piorunami. Inne fasolki uspokoiły mnie, że to tylko strasz

pomidory,

które

nie wygląda, gdy błyska i grzmi, ale tak naprawdę to nie ma się

zawsze narze

czego bać. Potem nawet spodobała mi się ta burza, szczególnie

kały, że jest im

kiedy ciemność przecinał wąski świecący paseczek błyskawicy.

za zimno, bo są

Tak rosłam powoli w przydomowym ogródku. Kiedyś można

przyzwyczajone do cieplejsze

było o mnie powiedzieć „domowa Fasolka Karolka”. Teraz byłam

go klimatu, w

prawdziwą ogrodową fasolą. Z radością i dumą słuchałam, jak

piękne niebieskie niebo przesłoniły ciemne chmury, z których

pszczółki, odwiedzające nas niemal codziennie, mówiły mi, że

prawie natychmiast zaczął padać deszcz. Ale co to był za deszcz!

z dnia na dzień jestem silniejsza, piękniejsza, bardziej zielona.

Wielkie krople wody spadały na ziemię, jedna obok drugiej. Na

Myślałam, że tak będzie zawsze. Tymczasem pewnego popołu

początku wszystkie roślinki w ogródku bardzo się z tego deszczu

dnia…

ucieszyły.

Ten dzień zaczął się jak inne sierpniowe dni. Wielkim upałem.

ten sierpniowy dzień miały dość upału. Nagle

– Nareszcie można oddychać – szumiały między sobą.

Słoneczko grzało tak mocno, że nawet roślinkom było duszno.

Tymczasem na dworze padało coraz mocniej i mocniej. Fasolki

Fasolki musiały mocno opierać się na swoich tyczkach. Piękne

skuliły liście, by silne uderzenia nie podziurawiły im listków, i przy
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Tymczasem na ścieżce pomiędzy grządkami fasoli i ogórków
zaczęło się zbierać coraz więcej wody. Grube krople uderzały
o ziemię i rozpryskiwały ją naokoło. W kałuży między zagonka
mi warzyw robiło się coraz głębiej. Pod naszymi listkami przed
deszczem schroniły się przemoknięte owady. Biedronka, która
przycupnęła wcześniej pod wielkim liściem ogórka, poślizgnęła
się na rozmokłej ziemi i wpadła do kałuży. Na dodatek tak nie
szczęśliwie, że od razu przewróciła się na grzbiet. Zaczęła moc
no machać nóżkami, żeby wstać i prędko wydostać się z wodnej
pułapki, ale okazało się to bardzo, bardzo trudne.
– Niech mi ktoś pomoże – usłyszałam dobiegający z dołu cie
niutki głosik. – Ratunku! Ratunku!…
Pewnie dlatego usłyszałam to wołanie, że rosłam najbliżej ścież
warły ciaśniej do tyczek. Kapusta mocno skuliła zieloną głowę.

ki. Sama próbowałam jak najbezpieczniej przetrwać tę ulewę,

Tylko kabaczki i dynia pozostawały niewzruszone, bo ich gruba

mocno przywierając do swojej tyczki.

skórka nie bała się wielkich kropel deszczu. Na dworze padało
i padało…
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– Ratunku, pomocy – głos biedronki był coraz słabszy. Rozpo
znałam go jednak od razu. To była Biedronka Agatka znad rzecz
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ki koło Wielkiego Lasu, która nieraz przeganiała mszyce z moich

Wtedy przypomniałam sobie czasy, gdy mieszkałam jeszcze

listków. Nigdy nie miałam okazji podziękować jej ze tę przysługę.

w pokoju Jasia. Kiedyś wleciała do nas przez okno wielka mucha.

Teraz postanowiłam za wszelką cenę jej pomóc. No tak, ale co

Kręciła się po pokoju, latała z kąta w kąt, aż wreszcie nieopatrz

ja mogę zrobić? Jestem przecież tylko roślinką, która już zapu

nie wpadła do spodeczka z wodą, w którym Jasiu moczył pędzel

ściła solidne korzenie, i nie bardzo mogłam ruszyć się z miejsca.

ki. Właśnie po tym pędzelku wyszła bezpiecznie z wody, choć

Jednak trzeba coś zrobić! Tylko co? Rozejrzałam

wcześniej zamoczyła sobie skrzydełka. Pomysł niezły, tylko skąd

się uważnie wokoło i zobaczyłam żuczka, który też

teraz wziąć taki pędzelek? Zaraz, zaraz. Bo jak nie po pędzelku,

chował się przed deszczem, ale wcale nie musiał,

to po czym biedna biedronka mogłaby wyjść z wody?

bo jego gruby pancerz dobrze chronił przed wodą.

– Oczywiście, po mojej gałązce – ucieszyłam się. – Tylko co

– Żuczku, żuczku! – zawołałam, próbując prze

zrobić, żeby biedronka złapała gałązkę? Znów przypomniałam

krzyczeć głośno szumiącą ulewę. – Biedna mała

sobie, co widziałam w pokoju Jasia. Kiedyś zawiesił na cieniut

biedronka wpadła do wody, potrzebuje naszej po

kim patyczku taki śmieszny ciężarek i patyczek się wygiął.

mocy.
– Co ja mogę zrobić? – zdziwił się żuczek. – Prze
cież kiedy tylko wejdę do wody, to sam utonę.
– W takim razie prędko musimy wymyślić coś innego – pomy

– Teraz trzeba tylko znaleźć coś ciężkiego – rozejrzałam się
pilnie dookoła.
– Co tam mamroczesz? – zapytał żuczek, który w tym czasie
przywędrował pod moją tyczkę.

ślałam. – Ale co? Jak wyciągnąć biedronkę z wody?
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– Żuczku, ty jesteś całkiem ciężki, prawda? – zapytałam nie
pewnie.
– O tak, do najlżejszych nie należę. Jestem z tego dumny – żu
czek, choć cały mokry, mocno wypiął pierś do przodu. Łapką
uderzył w pancerzyk i dodał – to maleństwo też trochę waży.
– To wskakuj na moją łodyżkę. Trzeba ją tak wygiąć, żeby bied
na biedronka mogła się złapać. Tylko szybko, bo biedactwo słab
nie.
Tymczasem biedronka coraz bardziej rozpaczliwie machała
nóżkami. Jednak im bardziej nimi wierzgała, tym bardziej kręciła
się w wodzie i wypływała na sam środek. Widać było, że sama nie
da rady wydostać się z błotnistej kałuży.
– No, no, ale to wymyśliłaś – żuczek pokiwał z podziwem opan
cerzoną główką i powoli zaczął się wspinać na moją łodyżkę.
– Wejdź na tę gałązkę, która rośnie najbliżej ścieżki. Jeszcze
nie zdążyła oplątać się zbyt mocno wokół tyczki, więc powinno
się udać – zaproponowałam. – I powoli, powoli do przodu.
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Rzeczywiście, w miarę jak żuczek ostrożnie przesuwał się wzdłuż
gałązki, ta coraz mocniej wyginała się w stronę kałuży.
– Jeszcze tylko troszeczkę w prawo. O tak, tak… dobrze – pró
bowałam wskazywać żuczkowi właściwy kierunek.
Żuczek sapał z wrażenia i ze zdenerwowania, ale dzielnie szedł

Każdy starał się pomóc jak potrafił. Rosnące obok mnie fasolki
rozłożyły listki, aby choć trochę uchronić biedronkę przed kolejny
mi kroplami deszczu. Dwie duże dżdżownice mieszkające w ziemi
niedaleko ścieżki zaczęły kopać korytarz, by z kałuży, do której
wpadła biedronka, wypłynęło przynajmniej troszkę wody. Tymcza

do przodu, chociaż łodyżka uginała się pod nim niebezpiecznie.

sem zmęczona i przemoczona biedronka przy

Jeszcze pół małego kroczku i koniuszek gałązki dotknął nóżek

cupnęła na łodyżce, aby odpocząć.

biedronki. Ta, bardzo już zmęczona, otworzyła zamknięte z prze

– Jak się czujesz? – spytałam

rażenia oczy.
– Hej, ty tam, na dole – zasapał z przejęciem żuczek – złap się
listka. Tylko prędko, bo i ja zaraz spadnę.
Gdy biedronka ostatkiem sił oplotła zmęczonymi nóżkami ga
łązkę, żuczek natychmiast zaczął się cofać.
– Udało się, udało! – ucieszyłam się, widząc, jak uczepiona ło
dyżki biedronka powoli pnie się do góry.
Inne rośliny i owady z przejęciem obserwowały naszą akcję
ratunkową. Najpierw z niedowierzaniem, a potem z podziwem.
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szczęśliwa, bo wiedziałam, że tutaj
jest już bezpieczna.
– Nie wiem, jak ci dziękować –
usłyszałam cichy szept biedron
ki. – To, co zrobiłaś, było wspa
niałe. I ty, żuczku kochany, też.
Byłeś taki dzielny, w ogóle nie
bałeś się tego deszczu, a prze
cież takie wielkie krople mogły
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też ciebie strącić do kałuży. Dziękuję wam, kochani, jeszcze raz
dziękuję!
Z oczu maleńkiej biedronki popłynęły łzy. Były to jednak łzy
radości, bo okazało się, że ma dzielnych przyjaciół. Tymczasem
żuczek aż przytupywał z zadowolenia, słuchając po
dziękowań biedronki, bo tak naprawdę to troszeczkę
się bał. Przecież dał radę i teraz był z siebie bardzo
dumny.
– Nie ma o czym mówić – stwierdziłam stanow
czo. – Przecież ty nie raz mi pomogłaś. Ileż to razy
mszyce dobierały się do moich listków, a ty je odpędzałaś.
Zresztą przyjaciół nie zostawia się w biedzie. Tak przynajmniej
uczyła Babcia. Bo jak jeszcze mieszkałam w domku… Ale, ale.
Nie czas teraz na opowieści. Wszyscy musimy odpocząć.
Na dworze deszcz powoli przestawał padać, ciemne chmury
gdzieś zniknęły, a na niebie niespodziewanie pojawiło się słońce.
Jego promienie oświetliły ostatnie krople deszczu. Kiedy pada
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deszcz i świeci słońce, to na niebie pojawia się piękna kolorowa

obserwować wszystko dookoła. Musicie wiedzieć, kochani, że sło

tęcza. Tak było i tym razem.

neczniki mają bardzo romantyczną naturę. Pewnie dlatego, że są

– O, spójrzcie tam, na niebo. Jakie to piękne! – pierwsza wielo
kolorową tęczę zauważyła mała pszczółka, która przeczekiwała
ulewę pod parasolem z liści pomidora.

podobne do słońca. A może z całkiem innego powodu.
Tak kończy się historia, którą
ja, Fasolka Karolka, chciałam

– Co to takiego ta tęcza? – chciałam się upewnić, bo słyszałam

wam wszystkim opowie

kiedyś o tęczy, ale w swym krótkim ogrodowym życiu nigdy jesz

dzieć. Żebyście wiedzieli

cze jej nie widziałam.

i zapamiętali, że rośliny,

– To takie zjawisko meteorologiczne i optyczne… – zagadnął

owady i zwierzęta też

uczenie świerszcz, który często odwiedzał dom jednego naukow

czują ból, smutek i ra

ca. Nasłuchał się tam różnych mądrych rzeczy i zaskakiwał cza

dość. Nawet jeżeli tego

sami przyjaciół z ogrodu wiedzą o świecie.

nie słyszycie, rozejrzyj

– Ej, ty zielony, przestań się wymądrzać – zawołał żuczek, bo to

cie się uważniej wokół

on przecież był dzisiaj bohaterem. Nie będzie mu jakiś świerszcz

siebie, a przemówimy do

wchodził w paradę.
– Jakie piękne zakończenie jakże dramatycznego dnia – zaszu
miał wielki słonecznik, który ze swej długiej łodygi mógł wygodnie
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was w naszym języku. Trze
ba tylko mieć otwarte oczy,
i serce.
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W SERII UKAZAŁY SIę TAKŻE:
Ćma Beatka jest bardzo wesołą ćmą lubiącą pła
tać różne figle. Bardzo lubi towarzystwo innych
owadów. Nocą spod rozłożystego krzaczka borów
ek wylatuje jej rodzeństwo, a z kory pobliskiego
drzewa kilkanaście kuzynek i kuzynów. Najczę
ściej bawią się w nocy, bo ćmy unikają światła
dziennego. Pewnego dnia Ćma Beatka obudziła
się i zawołała:
– Hej, kochani, słuchajcie, śniło mi się słońce…
Tymczasem na wołanie Beatki nikt nie odpowie
dział…

Amelka zawsze lubiła słuchać opowieści. O czym
opowiadały sobie kropelki deszczu w pierza
stej chmurce? O tym, jak to było na ziemi. Bo
przecież każda kropelka deszczu spadła kiedyś
na ziemię, wędrowała po niej, a potem znowu
wracała do swojej chmurki. Amelka nie mogła
się doczekać, kiedy w końcu przyjdzie ten upra
gniony dzień… Jakie przygody przeżyje kropelka
na ziemi?

