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Pewnego letniego dnia słoneczko 
spojrzało z nieba na leżącą 
w dole wieś. Na łące wszyscy 
chłopcy grali w piłkę nożną, 
wykrzykując co chwilę: Do mnie 
podaj, do mnie! Dziewczynki, 
siedząc tuż obok na kocykach, 
robiły bukiety z polnych kwiatów 
i przekazywały sobie bardzo 
ważne tajemnice.



ALE ZARAZ 
– pomyślało słoneczko – 

CZY WSZYSTKIE 
DZIECI SĄ 
NA ŁĄCE?



Popatrzyło uważnie. Nie, nie 
ma Antosia, który parę dni temu 
przyjechał do dziadków 
z rodzicami, by spędzić na wsi 
swoje pierwsze szkolne wakacje. 
Tak, Antoś zdał w tym roku do 
drugiej klasy! 



– HMM, CHYBA GO 
POSZUKAM 

– rzekło słoneczko i zajrzało 
przez okno do domu dziadków. 

Antoś spał.



Ciepły promień słońca 
połaskotał chłopca po ciemnych 
włosach, zsunął się na policzek 
i zatrzymał się na czubku nosa. 
Antoś, czując przyjemne ciepło, 
uśmiechnął się delikatnie, po czym 
otworzył jedno oko. Było brązo-
wo-zielone, wesołe i zaciekawio-
ne tym, co to go obudziło.  



Nagle otworzył drugie oko. 
No tak, słonko jest już wysoko 
na niebie, dzień dawno się zaczął, 
a on jeszcze w łóżku leży. 
A zabawa z dziećmi? 
A przedpołudniowy mecz na łące? 
Chyba znowu zaspał, bo wczoraj 
późno poszedł spać.



Antoś szybko wyskoczył z łóżka, 
pobiegł do łazienki, przebrał się 
i już miał pędzić do kolegów, gdy 
nagle zatrzymał go tata.
 – Antosiu – powiedział. – Bez 
śniadania nigdzie nie pójdziesz. 
Wiesz, że trzeba zacząć dzień 
od posiłku. 



– Ale tato – tłumaczył Antoś. – 
Ja muszę, bo przygody na mnie 
czekają na łące, no i mecz, rozu-
miesz, to arcyważne!
 – Antosiu, bez śniadania nie bę-
dziesz miał na nic sił. Zjedz 
i zaraz pójdziesz.
 – Ale nie mam czasu, tato – 
odrzekł synek.



 – Antosiu – dodała mama. – 
Zobacz, są twoje ulubione płatki 
i świeże mleko, które rano tata 
dla ciebie przyniósł.
 – Tato, byłeś wydoić krowę? 
Sam? Beze mnie? – zapytał 
z żalem w głosie Antoś.



 – Tak synku. Nie mogłem Cię 
rano dobudzić, tak mocno spałeś. 
Wiem, że chcesz to zobaczyć 
i może nawet sam spróbować 
wydoić krowę, ale wczoraj 
wieczorem za późno poszedłeś 
spać. Spróbuj dziś położyć się 
wcześniej, a jutro zrobimy 
to razem? To będzie nasza 
męska wyprawa.



Markotny Antoś zaczął jeść płat-
ki. Dziwna sprawa – dziś jakoś 
mu nie smakowały. Zapewne 
dlatego, że nie zobaczył, jak 
zdobywa się do nich mleko. 
Jedząc już ostatnią łyżkę, 
pocieszył się myślą, że za chwilę 
będzie mecz jego ukochanej piłki 
nożnej.



Z radością biegł na łąkę. Brązo-
wo-zielone oczy uśmiechały się 
do świata, a ciemne włosy tańczy-
ły z wiatrem. Nagle z oddali dole-
ciały do niego odgłosy trwającego 
meczu. Ojej, co jest? Czyżbym na 
mecz też się spóźnił?- pomyślał.



Zaczął biec jeszcze szybciej. Gdy 
tylko dotarł na miejsce, włączył 
się do gry. Koledzy z drużyny bar-
dzo się ucieszyli, bo brakowało im 
jednego zawodnika. Mecz trwał 
w najlepsze.  Piłka toczyła się po 
trawie, wywijała na niej koziołki, 
a czasem wylatywała wysoko do 
słonka, które oświetlało ją swymi 
promieniami.



Gracze mrużyli więc oczy i krzy-
czeli do siebie: Do mnie leci, nie, 
na róg, na róg! Po czym rozbiegli 
w różne strony. Było bardzo we-
soło, szczególnie wtedy gdy piłka 
wpadła do jednej z bramek. 
Po kilkunastu minutach rozległ się 
przeraźliwy gwizd. To sędzia Fra-
nek dmuchał w gwizdek, by oznaj-
mić graczom, by przerwali grę.



 – To tylko przerwa, 
prawda? – zapytał go Antoś.
 – Nie, Antosiu, to koniec meczu. 
Minęła 90 minuta meczu, 
w międzyczasie była jeszcze 
długa przerwa, więc teraz trzeba 
kończyć. Jesteśmy już ze dwie 
godziny na łące. Najwyższy czas 
na odpoczynek.



Gracze powoli zaczęli się rozcho-
dzić do domów. Dołączyły się do 
nich dziewczynki, niosąc ze sobą 
kocyki, zabawki i bukiety kwia-
tów. Antosiowi zrobiło się bardzo 
smutno. Tak smutno, że prawie się 
rozpłakał. Prawdę mówiąc, trzy 
łzy popłynęły mu z jego brązowo-
-zielonych oczu. Potoczyły się po 
policzkach i z brody zeskoczyły 
w dół na trawę.



Jak mi smutno- pomyślał rozża-
lony Antoś. Gdybym tak późno 
nie wstał, nie spóźniłbym się na 
mecz. Grałbym z chłopcami dużo, 
dużo dłużej. Ach, straciłem mecz.
 – Antosiu, nie martw się – usły-
szał nagle smutny chłopiec. 
Zza jego pleców wyszedł Staś, 
kolega mieszkający w domu obok.



– Umówiliśmy się dziś przed me-
czem, że codziennie rano będzie-
my wszyscy grali w piłkę. To taki 
nasz wakacyjny trening. Franek 
zostanie trenerem, bo nie dość że 
jest od nas starszy, to w czasie 
roku szkolnego ćwiczy w praw-
dziwym klubie. Każdy może dołą-
czyć, sam z resztą widziałeś, że 
brakowało nam ciebie.



– Ach, widzisz Stasiu – odrzekł 
Antoś. – To wszystko przez to, 
że nie lubię wcześnie wieczo-
rem chodzić spać. Rano nie mogę 
wstać i spóźniam się, i coś tracę, 
choć bardzo lubię przygody. 
O, dziś na przykład chciałem 
zobaczyć, skąd się bierze mleko. 
Ale spałem i tata sam poszedł 
na pole wydoić krowę. 



Teraz przegapiłem prawie cały 
mecz, choć kocham grę w pił-
kę. Ach, jak ja bym chciał z wami 
grać! Ja będę z wami grać. 
Dziś pójdę wcześniej spać, żeby 
jutro nie spóźnić się na trening.



Chłopcy razem ruszyli w kierunku 
domów.
Nagle Staś uśmiechnął się i po-
wiedział do kolegi:
 – Wiesz, ja też lubię przygo-
dy. Całkiem dużo z nich dzieje 
się rano, raniutko. Dziś, gdy tylko 
wstałem, poszedłem z babcią do 
ogródka narwać ogórków i rzod-
kiewek na śniadanie i widziałem, 
że nic nie widziałem.



 – Co? – krzyknął zdziwiony 
Antoś. – Jak to widziałeś, że nie 
widziałeś?
 – Ha, ha – zaśmiał się Staś. – 
Wszędzie dookoła domu była ta-
jemnicza mgła. Coś jak para wod-
na, która się unosi nad gotującą 
się wodą w garnku, ale dużo 
bardziej gęsta i wcale nie gorąca, 
tylko zimna. Dziwna taka.



Wisiała sobie w powietrzu i ukry-
wała wszystko w swoim środku. 
Dobrze, że babcia znała drogę 
i wzięła mnie za rękę. Trosz-
kę naszukaliśmy się ogórków. Gdy 
już warzywa były w koszyku, mgły 
nie było wokół nas, za to na tra-
wie skrzyły się malutkie kropelki 
wody. Malutkie, okrąglutkie 
i ślicznie błyszczące. Babcia 
powiedziała, że to rosa.



 – Aha – powiedział zamyślony 
Antoś. – Też bym chciał coś 
takiego zobaczyć.
 – Zobaczysz, na pewno, tylko 
babcia mówiła, że to tylko rano 
można podziwiać takie cuda. Albo 
i nie zobaczyć, bo tajemnicza 
mgła lubi zasłaniać świat 
– zaśmiał się Staś.



 – Antosiu, do zobaczenia 
po obiedzie. Przyjdź na 
łąkę, bo będziemy razem 
z dziewczynkami bawić 
się w chowanego.



Po obiedzie słonko z radością za-
uważyło, że Antoś był jednym 
z pierwszym na miejscu zbiórki. 
Razem ze Stasiem, Frankiem 
i dwoma dziewczynkami stanowi-
li jedną z grup w grze w podcho-
dy. Wszyscy bawili się świetnie, 
śmiali się tak często, że aż czasa-
mi nie wiedzieli z czego. 
To był naprawdę dobry dzień. 



A gdy nadszedł wieczór, 
wszystkie dzieci rozeszły 
się do domów.
Antoś zasiadł z rodzicami 
i dziadkami do kolacji.



– Dziś idę wcześnie spać, tak jak 
mi radziliście, żebym jutro nie za-
spał na zdobywanie mleka i pił-
karski trening – oznajmił. – Bo to 
był wspaniały dzień. No, może nie 
cały, bo nie byłem przy dojeniu 
i prawie nie grałem w piłkę, ale 
reszta była świetna. Chciałbym, 
żeby cały  był udany. Planuję dłu-
żej grać z chłopcami. No i czeka 
mnie męska przygoda z tatą.



Wszyscy ucieszyli się z planu 
Antosia. Co więcej, chłopiec 
naprawdę bez ociągania poszedł 
wcześniej spać.
Nazajutrz rano, obudzony przez 
tatę Antoś wstał szybciutko, ubrał 
się i wyszedł z domu. 



ALE CO TO?
GDZIE ON JEST?

NIC NIE WIDAĆ, 

TYLKO JAKIŚ 

GĘSTY DYM!

RATUNKU!



Tata wziął go za rękę i powie-
dział:
 – Ależ gęsta mgła.
Aha, to to jest ta tajemnicza 
mgła, pomyślał Antoś. Faktycznie 
śmieszna. Idzie się jakby w dymie 
i nic nie widać.



Wśród mgły doszli do krowy. 
Antoś przestał bawić się z mgłą
i uważnie patrzył, co robi tata. 
Ten powoli podszedł do zwierzę-
cia, wyciągnął rękę i zaczął gła-
skać je po głowie mówiąc:
 – Dzień dobry, Gracjo.
Następnie przy jej prawym boku 
postawił malutki stołeczek oraz 
wiaderko i wyjął szmatkę.
 



 – Co robisz? – zapytał tak bar-
dzo zdziwiony chłopiec, że aż 
zapomniał zamknąć buzię.
Tatuś uśmiechnął się i wycierając 
szmatką krowie wymiona, rzekł:
 – Zdobywam mleko do śniadania. 
Gracja ma go dla nas bardzo dużo.



Brązowo-zielone oczy synka z za-
dziwieniem patrzyły na tatę, któ-
ry teraz wziął w ręce dwa tylnie 
strzyki i ściskając je na prze-
mian, zaczął doić krowę Grację. 
Ojej, to stąd się bierze mleko do 
płatków śniadaniowych! Nowe od-
krycie było tak niezwykłe, że 
z tego wrażenia Antoś umówił 
się z tatą, że on spróbuje wydoić 
krowę dopiero jutro.



Gdy wracali z mlekiem do domu, 
mgły już nie było. Uniosła się 
wysoko i gdzieś odfrunęła, ale 
zostawiła po sobie coś niezwykłe-
go: skrzącą się wśród traw poran-
ną rosę-malutkie kropelki wody, 
które słoneczko oświetlało swoimi 
promieniami.



Antoś pochylił się nad źdźbłem trawy 
i dotknął go, a wtedy kropelki wody 

zaczęły się po nim toczyć 
jak kryształowe kule.



Ach, jakież to było piękne. 
Bawił by się nimi długo, ale tata 
poprosił, że żeby się pospieszył, 
bo muszą iść po jajka do kurnika. 
Poszli.
Dla Antosia nie było to nic nie-
zwykłego, bo często brał jajka 
od kurek, ale dziś wydarzyło się 
coś zupełnie nieoczekiwanego. 
Oto nagle, jajko, które leżało koło 
kury zaczęło wydawać odgłosy!



– CO TO?

JAK TO?
OJEJ, 

RUSZA SIĘ!



Rzeczywiście, tak było, a po 
chwili jajko zaczęło pękać i zdu-
miony Antoś zobaczył, jak z jaj-
ka wykluwa się kurczaczek. To 
dopiero przygoda! Zachwyconego 
Antosia nie było łatwo oderwać 
od malucha i dopiero tańczący po 
podłodze kurnika promyk słoń-
ca przypomniał mu, że za niedługo 
rozpocznie się trening. 



Po pysznym śniadaniu Antoś po-
biegł na łąkę. Chłopcy z radością 
chłopcy przywitali kolegę i roz-
poczęli mecz. Grało im się wspa-
niale, a po meczu szczęśliwi roze-
szli się do domów na przerwę.



Ach, pomyślał Antoś. Jak to do-
brze było wcześniej pójść spać 
i wcześniej rano wstać. 
Tyle zobaczyłem i odkryłem, mia-
łem z tatą ważne męskie wyjście, 
a mecz z chłopcami był doskonały.



Dziś też tak zrobię, 
pójdę spać wcześnie, 
bo przecież jeszcze 
mnóstwo przygód 
na mnie czeka.



I uśmiechnął się do tych 
wszystkich przygód, 
które jeszcze czekają 

na niego.

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w dokumencie są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy
„Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości 
lub w części bez zgody autora jest zabronione.


