
Największy cud świata 
 

 W naszym małym miasteczku wszyscy lubią ofiarowywać sobie kwiaty bez żadnych 

specjalnych okazji, każdy stara się mieć własne w ogródku lub choćby w skrzynce na balkonie. 

Karolina ma w ogródku własną rabatkę z kwiatami. Wystrzeliły z niej już tulipany i żonkile. A 

ile na niej szafirków! Ile pierwiosnków! 

Mała Zuzia spojrzała na tulipany i roześmiała się. 

 - I-tam! Moje jak wystrzelą to dopiero będzie pięknie! Wszystkie twoje zemdleją z wrażenia! 

  A miała na myśli cebulki tulipanów, które zasadziła jesienią. Chyba trochę za głęboko, bo 

żadna nie wytknęła jak dotąd nawet nosa. 

   Piotrek, który ostrzegał Zuzie, że tak to się może skończyć, zastanawiał się jak ma ją teraz 

pocieszyć. 

   - A może... – zaczął niepewnie – schrupał je zimą ze smakiem jakiś sympatyczny kret albo 

wygrzebała z ziemi głodna wiewiórka i zaniosła dzieciom na obiadek... 

   - Tulipany! Na obiadek! – oburzyła się Zuzia. – Myślisz, że wiewiórki są takie głupie? 

   Bardzo kochała starszego brata, ale jego uwagi nie zawsze ją zachwycały. Tak było i tym 

razem. Chciała mu udowodnić jak bardzo się myli, kiedy nagle furtka skrzypnęła przyjaźnie i 

pokazał się w niej Miłosz wołając: 

- Hej! Mam dobrą nowinę! 

- Jaką?! – wykrzyknęli niemal równocześnie. 

- Jaką? – zdziwił się. – Oczywiście najważniejszą: Pan Jezus zmartwychwstał! Alleluja! 

   - Alleluja... ale przecież święta były dwie niedziele temu – odparli jakby nieco zawiedzeni. 

   - Cóż to, nie cieszycie się? – spytał wesoło. – Przecież to epokowe wydarzenie! Największy 

cud świata! Już nie pamiętacie? Przecież pamiątkę Zmartwychwstania obchodzimy co 

niedziela czyli jutro! 

   Nie mieli co do tego wątpliwości, a przecież – wstyd się przyznać – liczyli na coś innego. Na 

to, że w lodziarni rozdają darmowe lody dla dzieci, albo że św. Mikołaj, poczciwy staruszek, 

pomylił święta i na rynku wręcza wielkanocne prezenty! 

   Nagle Karolina uśmiechnęła się do Miłosza. 

   - A może pójdziemy z tą dobrą nowiną do Basi – powiedziała. – Miała ostatnio trochę 

przykrości, a nic tak nie poprawia samopoczucia jak... dobra nowina! 

   I zanim Miłosz zdążył odpowiedzieć, że to ekstra pomysł, była już gotowa do drogi. To 

znaczy stała i trzymała w ręce coś bardzo dziwnego. Coś ładnego i zielonego, co nie było 

podobne do niczego. I co na złotej nitce dyndało i się do niego, jak Karolina, uśmiechało. 

   - A to co takiego? – spytał z wahaniem. 

  - Upominek świąteczny! – odparła zadowolona. – Sama zrobiłam! Odwróciłam sosnową szyszkę, 

naprószyłam do środka ziemi, wetknęłam nasionka rzeżuchy, parę razy podlałam i – zobacz, ile 

wypuściła listeczków! Wygląda jak wielkanocna bombka! Zaniesiemy ją Basi! 

Zuzia wydęła policzki. 



   - Moje cebulki to dopiero były bomby – stwierdziła po namyśle. – I jeszcze zakwitną, 

przekonacie się! 

   Ależ miała silną wiarę. Każdy chciałby taką mieć. 

   Chciała pobiec do domu, żeby zapytać mamę czy może wybrać się z Karoliną i Miłoszem do 

Basi, ale w tej samej chwili mama ukazała się w drzwiach z promiennym uśmiechem. 

   - Mam dla was dobrą nowinę! – wołała już z daleka. 

   - Tak, wiemy! – odkrzyknęli zgodnym chórem. – Pan Jezus zmartwychwstał! To fantastyczne, 

co? 

   Mama zaniemówiła. 

   - Babcia jedzie do nas – oznajmiła. – Babcia Marysia ! Z lodami! 

   A widząc, że tym razem to oni zaniemówili, zapytała: 

   - I co, nie cieszycie się?... 

 

  

 

  

 


