
SRETNA SJEMENKA 

Neki čovjek iziđe sijati sjemenje suncokreta. Sjemenje je padalo u unaprijed 

pripremljene udubine u zemlji. Jedna osobito umišljena i izbirljiva sjemenka, 

neposredno prije negoli de je čovjek baciti iz ruke, brzo promotri tlo pod 

sobom. – Pa nede me valjda baciti u ovu blatnu zemlju?! – zavapi. – Sva du se 

zaprljati... 

U taj čas poleti iz čovjekove ruke. Dok je padala, sjemenka zatvori oči. Nije 

htjela vidjeti nevolju koja de je snadi. Odjednom se, uz blagi udarac, prizemlji. 

Kad je otvorila oči, sjemenka se ozarila. Pala je na lijep, čist i gladak kamen. – 

Kakva sreda! – pomisli promatrajudi sjemenje koje je upalo duboko u blatnu 

zemlju. 

Sljededih se dana zadovoljno osvrtala, promatrala Sunce ponad sebe, smjenu 

dana i nodi i zadivljeno gledala u zvijezde koje su se rojile po nebu. Jednog jutra 

ugleda prelijepe cvjetove suncokreta koji su izvirili iz zemlje. – Otkud vi? – 

iznenađeno ih upita sjemenka. – Izniknuli smo iz sjemenja! – vedro de mladi 

suncokreti. 

Sjemenka ih je promatrala kako su iz dana u dan rasli, bivali sve snažniji i sve 

viši. Kako je vrijeme protjecalo, osjedala se sve lošije. Sunce ju je pržilo. Kiša 

koja je padala nije se zadržavala na kamenu, nego se slijevala niz njega. Zbog 

toga je uvijek bila žedna. I osjedala je kako se pomalo suši. – Iz mene bi možda 

mogao niknuti cvijet. Prelijepi cvijet – pomisli. 

– Ali kako da u to budem sigurna? – Potom upita cvjetove: – Kako ste vi uspjeli 

izrasti? – Pomogla nam je zemlja. I Sunce i kiša. – rekoše cvjetovi. Sjemenka 

namrgođeno pogleda Sunce i kišu. – A zašto meni ne pomažete? – upita ih 

ljutito. – Ne možemo ti pomodi dok ne upadneš u zemlju – odgovorili su joj oni. 

Sjemenka se jako snuždila. 

Jedne noći dok su Sunce i kiša i cvjetovi oko nje spavali, sjemenka dopusti 

povjetarcu da je ponese s kamena. I on ju je lagano, posve lagano spustio na 

zemlju... 
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