
Znowu musimy zostać w domu. Przyszły 
do mnie Ola, Dominika i Wiktoria. Domini-
ka przyniosła nowy piórnik. Pachniał tak 
ładnie i miał już w środku kolorowe 
kredki, mazaki, gumkę. Bardzo nam się 
podobał. Wyciągnęłyśmy kartki, długopisy, 
narysowałyśmy 9 rubryk i zaczęłyśmy 
zabawę. Wygrała Ola. Ona zawsze wygry-
wa, ja nigdy nie pamiętam nazw roślin. 
Czy wiesz, jak nazywa się gra, w którą 
grałyśmy?

Mój tata obiecał, że wieczorem obejrzymy 
kolejną część „Zorro”. Uwielbiam tę bajkę. 
Zorro jest taki sprytny. Też chciałabym 
być jak Zorro, a najbardziej to chciałabym 
jeździć konno. Na razie zostaje mi tylko 
bajka. Zaprosiłam Dominikę, Olę, Wiktorię 
i Agę, żebyśmy razem obejrzały. Tata 
przyniósł film. Usiadłyśmy na kanapie 
i zaczęłyśmy… czytać z wypiekami na 
twarzy! Czy wiesz, jak tata wyświetlił nam 
film?

Dominika wywołała mnie na klatkę scho-
dową i pokazała nową zabawkę. Ona 
często ma coś fajnego. Jej ciocia mieszka 
za granicą i ciągle przysyła paczki, ale 
Dominika jest miła, zawsze dzieli się 
słodyczami i bawimy się razem. Poszłyśmy 
po inne dziewczyny i oglądałyśmy dziwne 
pudełko Dominiki. To była gra. Tylko jedna 
osoba mogła się bawić, więc wyliczyłyśmy, 
która zaczyna. Dominika nam pokazała, że 
trzeba złapać jajka. Nie mogłyśmy docze-
kać się swojej kolejki. Znasz tę grę?

Dzisiaj rano z Agą i Wiktorią, które miesz-
kają na moim piętrze, umyłyśmy podłogę 
na klatce schodowej. Często tak robimy 
nawet dla zabawy. I tak nikt jej nigdy nie 
sprząta. A klatka schodowa to najlepsze 
miejsce do zabawy. Teraz rodzice na nas 
krzyczą, że za głośno się zachowujemy 
w domu. Znowu idziemy więc na klatkę. 
Siadamy na podłodze i gramy. Wiktoria 
przyniosła pudełko, rozsypałyśmy jego 
zawartość na ziemi. Losowałyśmy kolejność. 
Pierwsza wyciągnęła Aga. Później każda po 
kolei. Bawiłyśmy się tak długo, aż zgłod-
niałyśmy i wróciłyśmy do domu na kolację. 
Pyszne kromki chleba smażonego z 
cukrem. Mniam. A wiesz, w co grałyśmy?


