
POWIEŚĆ W ODCINKACH...

Wg H.Ch. Andersena

Pewna kobieta pragnęła mieć dziecko, 
ale nie wiedziała, skąd je ma wziąć. 
Poszła więc do czarownicy i rzekła:

- Tak bym chciała mieć dziecko. 
Powiedz mi, co mam zrobić, 
by je mieć.

- O! to nietrudne – odpowiedzia-
ła czarownica – mogę ci dosko-
nale poradzić. Masz tu ziarnko 
jęczmienia – ale to nie jest 
takie zwyczajne ziarnko, 
które sieją w polu, albo 
sypią kurom na pokarm; 
zasiać je w doniczce do 
kwiatów, a zobaczysz, 
co z tego będzie.

- Dziękuje – rzekła poczciwa 
kobieta i zapłaciła jej dziesięć groszy, bo tyle ziarnko kosztowało.

Po powrocie do domu, zasiała je starannie w doniczce i zaraz pokazała się mała 
roślinka, która okryła się pięknymi listkami, a w środku wyrósł jakiś kwiat 
złotopurpurowy, podobny do tulipana, tylko zamknięty jak pączek -

- Cóż to za prześliczny kwiat! – rzekła kobieta i tak była zachwycona, że 
całowała złote i czerwone płatki. W tej samej chwili jeden kwiat z 
wielkimi łoskotem otworzyły się, a w środku, na zielonym dnie kielicha, 
gdzie zwykle mieści się słupek kwiatowy, stała prześliczna mała 
dziewczynka.

Nazwali ją Calineczką, gdyż była maleńka jak młoda pszczółka, miała nie 
więcej niż cal wysokości. Kobieta wzięła zaraz łupie orzecha, żeby w niej 
urządzić kolebkę dla swojego dzieciątka; fiołkowe płatki posłużyły za 
sienniczek, a jeden płatek róży za kołderkę. (c.d.n. po wakacjach)

Po wakacjach zapraszam na ciąg dalszy przygód Calineczki. Teraz życzę wszystkim udanych 
wakacji, wielu wesołych i radosnych chwil i słonecznej pogody. 
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