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Katarzyna Małek 

Kropelka 

W dalekiej krainie, w miejscu, gdzie codziennie zachodzi słonko 
i gdzie ziemia łączy się z niebem, a trawa  jest niezwykle bujna, zielo-
na i soczysta, pojawiła  się niewielka Kropelka. Rozejrzała się uważ-
nie dokoła, ale nikogo innego w pobliżu nie było. Kropelka poczuła 
się trochę nieswojo, nawet zrobiło jej się smutno. Żwawo wspięła się 
na najwyższą z traw i patrzyła na rozciągający się wokół przepiękny 
widok. Dookoła było zielono, a na niezwykle błękitnym niebie gania-
ły się niewielkie puszyste obłoczki. Na chwilę nawet na jej buzi poja-
wił się delikatny uśmiech. Słonko subtelnie muskało ją po policzkach, 
rozgrzewało przeźroczysty brzuszek, lekki podmuch wiatru niesfor-
nie łaskotał ją po plecach. Kropelka poczuła, że to jest jej miejsce na 
ziemi, poczuła się jak u siebie. Zadowolenie jednak nie trwało długo, 
gdyż maleńka bohaterka zdała sobie sprawę z tego, że jest sama w tej 
wielkiej, choć niezwykle przyjaznej, krainie. Cóż było robić? Spłynęła 
gładko ze źdźbła trawy, poturlała się przed siebie i postanowiła po-
szukać przyjaciela. Mijała wysokie drzewa i ogromne krzewy, po-
dziwiała przepiękne kolorowe kwiaty i upajała zapachem wonnych 
ziół, skakała po miękkim mchu i ślizgała się po łodygach koniczyny, 
przemykała pomiędzy listkami paproci, jednak nikogo nie napotkała 
podczas swojej wędrówki. Zaczynał zapadać zmrok, słonko najpierw 
ukryło się za chmurką, a niedługo potem zniknęło za horyzontem. 
Kropelka poczuła ogromne zmęczenie i postanowiła nieco odpocząć 
nad brzegiem niewielkiej kałuży. Ułożyła się na listku łopianu, był 
miękki, przyjemny niczym aksamit lub atłas. Nawet nie wiadomo, 
kiedy oczy same się zamknęły, nie wiadomo nawet, co się jej przyśni-
ło… Księżyc błyszczał na niebie w towarzystwie mrugających przy-
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jaźnie gwiazd, tulił Kropelkę swoim blaskiem, uspokajał sny i dawał 
ukojenie. Noc minęła spokojnie i bezszelestnie.

Ranek przywitał Kropelkę ciepłymi promykami słonka. Maleń-
ka bohaterka przeciągnęła się, ziewnęła głośno i szeroko otworzy-
ła oczy. Ku jej wielkiemu zdziwieniu na łopianowych liściach obok, 
lśniło mnóstwo mniejszych i większych wodnych kropelek. Skąd się 
wzięły? Gdzie były wczoraj, kiedy z taką determinacją ich poszuki-
wała? Czy ukrywały się w zaroślach, a może mieszkały w tej kałuży? 
Czyżby ktoś je w nocy podrzucił? Nie czas na domysły i szukanie od-
powiedzi, pomyślała. Poczuła w sobie ogromną odwagę i zaprosiła 
wszystkie kropelki do wspólnej zabawy. Razem było raźniej, wese-
lej! Do późnego wieczora bawiły się wspólnie w berka i chowanego, 
urządzali wyścigi i skoki z traw do kałuży. W dalekiej krainie było 
radośnie i gwarno! Ciekawe, co wymyślą jutro?! A może pojawi się 
więcej kropelek? Jak myślisz?




