Gosia otworzyła prawe oko. Bardzo nie lubiła wstawać, szczególnie
w tak chłodne i deszczowe dni jak dziś. Dlatego właśnie pozwalała
"dośnić" lewemu oku sen- i dzięki temu mogła być w dwóch światach
jednocześnie.
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Mieszkała w bardzo pięknym, dużym domu, z bardzo pięknym,
dużym ogrodem, w bardzo pięknym i dużym mieście.
Miała cudownych rodziców, siostrę, dużo kolorowych zabawek,
ciekawych książek…
Ale czuła się samotna.
Nikt nie miał dla niej czasu. Rodzice codziennie rano chodzili do miasta,
żeby- jak mawiali- robić pieniądze.
Siostra myślała tylko o nowych ciuchach, kosmetykach…
A Gosia zostawała sama…
Na szczęście miała swój ukochany ogród, w którym uwielbiała spędzać
czas. I tam właśnie postanowiła spędzić dzisiejszy dzień...
Podrapała się po głowie, usiadła na łóżku i zaczęła się ubierać nie
zważając na swoje ciągle jeszcze śpiące oko.
Umyła ząbki i buzię, zjadła kanapki przygotowane rano przez mamę,
zawiązała buciki, założyła na głowę ulubiony kapelusz i wyszła.
Ogród był bardzo kolorowy- pełen pachnących kwiatów, płożących
się roślin i wysokich, groźnie wyglądających drzew.
Ale jedno miejsce było najpiękniejsze z najpiękniejszych !!!!
Polana nad rzeką !!!!!!!!!!

2

Gosia pobiegła tam ile sił w nogach. Padał deszcz- a parasoli nie lubiła.
Można nawet powiedzieć, ze się ich panicznie bała.

Niektóre dzieci boja się potworów, inne pająków, a Gosia bala się
parasoli.
Przecież taki parasol na pewno myśli tylko o tym żeby się złożyć
dokładnie wtedy, kiedy Gosia będzie pod nim schowana. A jak się potem
stamtąd wydostać?!
Dlatego właśnie wolała nie ryzykować i pobiegła nad rzekę najszybciej
jak umiała.- bez parasola.
Polana, która Gosia nazywała ” Królestwem Słońca ”, miała
ciekawa właściwość. Niezależnie od pory roku było tam zawsze ciepło i
słonecznie. Nawet w najbardziej śnieżna zimę rosło tam mnóstwo
zielonych, pachnących wiosną roślin.
I dziś ” Królestwo Słońca ” jej nie zawiodło. Pogoda była piękna. Usiadła
na wielkim kamieniu i zamyśliła się.
Było gorąco. Ptaki śpiewały, pszczoły bzyczały za uchem, prawe oko
zaczęło się delikatnie zamykać, aby tez uciec w sen…
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Nagle Gosia poczuła dziwne ukłucie w plecy.
Odwróciła się i zobaczyła małego, zielonego stworka o bardzo miękkim
futerku.
- Piki ti kora !!! – powiedział.
Gosia otworzyła szeroko oczy ze zdumienia ( lewe oko zamruczało z
wyrzutem)
- Kim Ty jesteś i skąd się tu wziąłeś?! Chyba nie jesteś żabą??- zapytała.
- Skądże znowu?!- obruszył się stworek- żaby są śliskie i zimne. A ja
wprost przeciwnie! Mam bardzo mięciutkie futerko!
- To kim jesteś? Nie znam żadnego zwierzaka podobnego do Ciebie.
Zielony jak żaba, futro jak jakaś owca…
- Chiiihii…- zaśmiał się stworek- nieźle to wymyśliłaś! Żaba i owca!,
chhiichiiii- może Żabowca…albo Owcaba… chichichiiii…
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Jestem po prostu Punktik. Punktik Szósty. A właściwie Punktik Szósta, bo
jestem dziewczynką. Mam pięć sióstr, każda w innym kolorze. Punktik
Pierwsza, Punktik Druga, Punktik Trzecia…
Możesz mi mówić Szósta, tak jest wygodniej.
- Hmmmm… nigdy nie słyszałam o czyms takim jak Punktik. Ciekawe…
No cóż. Miło Cię poznać Szósta. Ja jestem Gosia.
- Cześć Gosia! Mnie tez milo Cię poznać, choć imię masz trochę
dziwne…Gosia która?
- Jak to która? Gosia- Gosia. Po prostu.
- Aha… Dziwne, ale niech Ci będzie, Gosia. Mam nadzieje, że
zapamiętam. My, Punktiki mamy problemy z pamięcią. Chyba dlatego, że
nasza pamięć jest schowana w małym szarym pudełeczku, które
nazywamy pidżejem. A najgorsze jest to, że często zapominam jej zabrać
z domu no i wtedy to już kompletnie nic nie pamiętam…
A Ty? Gdzie masz pamięć?
- Jak to gdzie?!- zdziwiła się Gosia- w głowie !! Chyba… Właściwie to
nie wiem. Nigdy nie widziałam swojej pamięci…
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- Dziwne- powiedziała Szósta- W głowie? To jak Ty czyścisz swoja
pamięć? Bo my Punktiki myjemy swoje w każdą sobotę woda z mydłem.
Oczywiście nie wszyscy jednocześnie, bo przecież byśmy zapomnieli, co
robimy…
Mama stoi nad nami i przypomina.
- Śmieszna jesteś Szósta- stwierdziła Gosia.- ale bardzo się cieszę ze Cię
poznałam. Ja mieszkam tu niedaleko z mamą, tatą i siostrą. Ale oni w
ogóle nie maja dla mnie czasu. No i okropnie mi się tam nudzi.
- Jak to nie maja dla Ciebie czasu? Przecież najfajniej jest bawić się razem
a nie osobno… dziwne.
- Ty to powinnaś się nazywać Dziwna a nie Szósta, bo cały czas mówisz
”dziwne ”.
- Chiichiii!!! Dobra!!! To mogę się od dziś nazywać Szósta Dziwna!
Musze to powiedzieć siostrom, na pewno im się spodoba. Jak chcesz to
chodź ze mną, poznasz moja rodzinkę.
- Pewnie! Bardzo chętnie!- ucieszyła się Gosia.

Wzięła Szóstą Dziwną za mięciutką, zieloną łapkę i poszły w kierunku
rzeki....
Szły prosto przed siebie. Gosi się wydawało, że zwykle ta droga, którą
przecież często pokonywała podczas swych spacerów, była krótsza. Teraz
drzewa były dużo wyższe niż zwykle a liście nabrały malinowotruskawkowej barwy.
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Nagle Szósta zatrzymała się i powiedziała:
- Jesteśmy na miejscu.
- Ale tu nikogo nie ma- zauważyła Gosia.
- Pewnie śpią. Trzeba zagwizdać.
Zwinęła swoje futrzane usta w rurkę i wydobyła z nich długie i przeciągłe
” fiuuuuuuuu…”
- Co się stało?- usłyszała Gosia zza krzaków.
Spojrzała w tamtą stronę i zobaczyła stworka identycznego jak Szósta
tyle, że pomarańczowego.

- Czego się wydzierasz Szósta! Śpię przecież!!!- powiedział
pomarańczowy Punktik.- O co chodzi?
- Nie denerwuj się Druga, chciałam Ci przedstawić moja nowa koleżankę.
Ma na imię Gosia. I to bez numeru!!! Dziwne, nie?
- Aha…?! Bardzo dziwne. Wygląda tez jakoś inaczej niż my. Czy ten
świat wiecznie musi mnie zaskakiwać?!- zmarszczyła brwi Druga. Może
lepiej się przedstawię. Jestem Druga- powiedziała podając Gosi rękę.
- Cześć. Jestem Gosia. Miło mi Cię poznać. Szósta mówiła ze jest Was
sześć. To gdzie reszta?
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- Tu, w krzakach. Chodź, poznasz pozostałą czwórkę.
Gosia weszła w gąszcz liści i zobaczyła cztery małe, kolorowe, zwinięte
w kłębek, smacznie śpiące puchate kulki.
- Wstawać!!! Mamy gościa!!! – wrzasnęła Druga.- To jest Gosia!!!
Kolorowe istotki stanęły na równe nogi i podając Gosi kolejno łapki
zaczęły się przedstawiać.
- Dzień dobry. Jestem Trzecia.- powiedział żółty Punktik.
- Dzień dobly. Jestem Cwalta.- wyseplenił czerwony.
- A ja Piąta- z uśmiechem podał rękę niebieski.
- A Ty?! Na co czekasz?!- strofującym głosem zwróciła się Druga do
zakłopotanego, różowego stworka.
- Kiedy ja nie pamiętam, jak mam na imię…- przez łzy wyszeptał różowy
Punktik.
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- No tak! Jasne! – zaśmiała się Trzecia- Jak zwykle! Pierwsza znów
zapomniała zabrać pamięci. Niby najstarsza a najwięcej z nią
problemów…
Przyczepiła zmartwionemu Punktikowi pamięć, a on z coraz bardziej
rozkwitającym na twarzy uśmiechem drygnął i powiedział: Cześć! Jestem
Pierwsza.
- No!!! To te wszystkie nudne i oficjalne sprawy mamy już za sobą. To
teraz czas najwyższy zastanowić się nad tym, w co się będziemy dzisiaj
bawić- powiedziała Druga- może w chowanego?!
- Znowuuuu…- rozległ się chóralny, pełen zawodu glos pięciu
pozostałych Punktików.
- Znowu, znowu… to wymyślcie cos lepszego, jak jesteście takie mądreżachnęła się Druga.
- Ja wiem! Ja wiem!- podskoczyła Szósta- pobawmy się w nadawanie
imion. Gosia nadała mi na polanie imię ”Dziwna”. Bardzo mi się podoba i
wole być Dziwna niż Szósta. Już mi się znudziło bycie numerem.
- Tyyy…to świetny pomysł jest…- ucieszyła się Pierwsza, która zdawała
się już zapomnieć o swoim niefortunnym zdarzeniu z pamięcią.- ja chce
być Niesamowita !
- Jasne!- zamruczała pod nosem Szósta- Dziwna, Niesamowita… może
cos ciekawszego wymyślisz?! Znowu będziemy mieć podobne imiona.
- A ja chcę być Samowita.- cichutko wysepleniła Czwarta podnosząc
nieśmiało czerwona rączkę.
Uuuuuaachaachachaaa… chiichiihiiii…- rozległo się dookoła Gosi.
Wszystkie Punktiki złapały się za swoje kolorowe brzuszki i zaczęły się
wywracać na trawę ze śmiechu.
Gosia tez uśmiechnęła się pod nosem i pomyślała:, „Ale fajny dzień! ”
- Nie no, Czwarta, Ty to jak cos wymyślisz, to boki zrywać- powiedziała
Szósta- To musi być cos oryginalnego!
- No to może nazwiemy się kolorami, co?- wyszeptała Czwarta,
zakłopotana nieco swym wcześniejszym pomysłem.
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- Jasne! A Ciebie nazwiemy Zielony dla zmyły- odparła Szósta i znów w
krzakach rozległa się salwa śmiechu.
- Ja proponuję wymyślić imiona jakichś Superbohaterów. Co Wy na to?podsunęła nieśmiało Gosia.

- Świetnie! Bomba!! Fantastycznie!- zakrzyknęły wszystkie Punktiki na
raz.
- Ja będę Supermanem!
-A ja Batmanem!!!
A ja Papą Smerfem!!- przekrzykiwało się rodzeństwo.
- Uspokójcie się może, bo tak to na pewno do niczego nie dojdziemystarała się przedrzeć przez hałas Gosia- najlepiej będzie jak każdy napisze
swoje wymarzone imię na karteczce, potem wrzucimy je do kapelusza i
będziemy losować. Zgadzacie się?
- No dobrze. Możemy tak zrobić. Tylko ja nie umiem jeszcze tak dobrze
pisac, bo jestem najmłodsza- odezwała się Szósta.- pomożesz mi Gosiu ?
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- Pewnie- z uśmiechem odpowiedziała Gosia i ochoczo zabrały się do
roboty.
Był to zgoła śmieszny widok. Sześc kolorowych stworków i
dziewczynka siedząc na ziemi pośród gęstwiny liści, skrobały cos po
cichutku na małych skrawkach papieru i co rusz zaglądały sobie przez
ramie, żeby sprawdzić, co ktoś inny wymyślił i czy oby przypadkiem nie
wymyślił czegoś ciekawszego. Gosia wszystkich strofowała i tłumaczyła,
że nie wolno ściągać, bo wtedy nie będzie dobrej zabawy. A Punktiki
wpatrywały się w nią jak w swoja nauczycielkę i starały się jej słuchać,
choć nie zawsze im to wychodziło.
W końcu Gosia wstała, otrzepała zdecydowanym ruchem sukienkę z
trawy i powiedziała:
- Gotowe! Losujemy!

Rozległ się szmer siedzących w kółku, zaciekawionych sytuacja
Punktików a Gosia podawała każdemu futrzakowi kapelusz. Kolorowe
łapki delikatnie, po kolei i bez żadnych kłótni wyciągały złożone w kostkę
karteczki.
Gdy każdy z siedmiu przyjaciół miał już swój kartonik Gosia oznajmiła:

11

- A teraz czas nadać nam nowe imiona!- i odbierając po kolei wylosowane
kartki, zaczęła czytać…
- Ty jesteś Spiderman- rzekła doniośle, dotykając brzozowa gałązką
ramienia żółtego Punktika.
- Tobie nadaje imię Kaczor Donald.- zwróciła się do Drugiej.
- Tutaj mamy Adasia Niezgódkę- radośnie przedstawiła niebieską Piątą.
- A ja? A ja?- przedzierała się przez siostry zainteresowana Szósta.- A ja,
kim jestem?
- Ty będziesz Mimi. Hmmm… Swoją drogą ciekawe, z jakiej to bajki.
Pewnie z Myszki Miki- pomyślała Gosia.
- A tu mamy Czterdziestu Rozbójników- wskazała na Czwartą.
- Świetnie! Jak zwykle najtludniejse… Cteldziestu lozbójników- zmartwił
się sepleniący, czerwony Punktik.
- A Ty Pierwsza, od dziś masz na imię Słoń Trąbalski. Choć pewnie lepiej
by pasował Zapominalski- zażartowała Gosia
- A Ty? A Ty??! Kim będziesz?- zakrzyknęły wszystkie futrzaki
zadowolone z zabawy- Jakie jest Twoje nowe imię, Gosiu ??
Gosia z powagą, dozując napięcie otworzyła swój los i przeczytała
głośno:
”Słoneczko”

I w tym właśnie momencie usłyszała donośny krzyk, przedzierający się
przez wszystkie radosne kolory tego dnia:
- GOSIAAAA!!!!! KOLACJAAA!!!!!!
Dziewczynka wzdrygnęła się. Otwierając powoli oboje oczu zobaczyła,
że siedzi na kamieniu, a dookoła niej nie ma ani jednego z nowo
poznanych przyjaciół. Z oczu popłynęły jej łzy. Powoli wstała z kamienia
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i ze smutkiem i spuszczona głową skierowała się w stronę domu. Szła
poprzez strugi deszczu, kopiąc mimowolnie wszystkie przypadkowo
napotkane kamyki…
- Co się stało? Płakałaś?- zapytała mama, otwierając drzwi.
- Nie. To deszcz.- westchnęła ciężko Gosia zdejmując buty. Zdjęła tez
kapelusz i odłożyła go na półkę.
Niechętnie siadła przy stole i zaczęła machinalnie bawić się widelcem.
- Jedz dziecko, jedz. Znikasz na cale dnie z domu, nikt nie wie, co się z
Tobą dzieje. Musisz być głodna. Ja nie wiem, co można robić tyle czasu
w ogrodzie.- powiedział tata.
Gosia jadła, ale kompletnie nie czuła smaku. Tęskniła do swoich
wesołych, kolorowych przyjaciółek, choć wiedziała, że to był tylko sen.
Po kilkunastu minutach wstała i powiedziała:
- Bardzo przepraszam, ale jestem zmęczona. Położę się już spać.
- Idź dziecko, idź. Tylko nie zapomnij umyć ząbków- odparli w tym
samym momencie rodzice.
Byli przekonani, że spełnili swój rodzicielski obowiązek i że Gosia jest
najszczęśliwszym dzieckiem na świecie.
Ma przecież troskliwych, kochających rodziców, sympatyczną siostrę,
fajny dom…
Ale Gosia nie była szczęśliwa…
Gosia tęskniła. Tęskniła do tych kilku chwil, które spędziła dziś w
malinowo-truskawkowym ogrodzie. A najgorsze w tym wszystkim było
to, ze miała już nie spotkać swoich malutkich przyjaciółek. Przecież to
tylko sen..
Powolnym krokiem zbliżyła się do łóżka, podniosła kołdrę żeby się
położyć i zauważyła, ze cos się zmieniło.
Pojawiła się nowa rzecz. Nowa rzecz, która przykuła Gosi wzrok…
…Piękna…. mieniąca się wszystkimi kolorami tęczy…., pachnąca
wszystkimi kwiatami świata…, brzmiąca najpiękniejszymi głosami
ptaków….
Poduszka…..
A na poduszce wielki, koślawy napis :
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” PODUSECKA DLA SLONECKA ”
I znów pociekły jej z oczu łzy. Tym razem łzy szczęścia…
Zrozumiała, że to, co się jej dziś przytrafiło, to nie był sen. I ze naprawdę
ma sześcioro kolorowych, puchatych przyjaciół.
I ze już nie jest samotna !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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