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Fragmenty...



(…)

Plan był prosty: uciekamy z przedszkola i idziemy na lody do pobliskiej lodziarni, a potem

wracamy do przedszkola, tak aby nikt nic nie zauważył, że zwialiśmy. Ustaliliśmy z Leonem, że

plan ucieczki opiszemy specjalnym pismem, którego nie znają dorośli, jednak w związku z tym,

że żadne z nas nie potrafiło pisać, pozostaliśmy przy rysunkach...

(…)

 



W przedszkolu znów były na obiad pyzy w sosie szpinakowym.

Jak ja ich nie lubię! Wiąże się to z pewną historią. Kiedyś

podano nam na obiad barszcz i właśnie te pyzy. Nie mogłam ich

wtedy dojeść. Powiedziałam pani Asi, naszej opiekunce, że już

nie mogę ich jeść i boli mnie brzuch, a ona dalej mnie zachęcała.

Odpowiedziałam jej: „Ojej, już nie dam rady...”, a ona na to:

„Jedz, jedz, Basiu, żebyś była silna i zdro…”. Nie dokończyła

zdania, bo akurat zwymiotowałam mieszanką barszczu z

pyzami na jej białą bluzkę. Pani Asia krzyknęła przerażona,

zleciały się inne opiekunki i wszyscy byli dla mnie bardzo mili.

Głaskali mnie po głowie i pytali, czy dobrze się czuję.

 
Ale najlepsze było to, że jak zwymiotowałam, to zobaczyłam takiego stworka, który

miał zielony kolor i dziwny kształt. Śmiejąc się, powiedział do mnie, że jest panem

Rzygiem i że jak następnym razem ktoś będzie mnie zmuszał do jedzenia, a mój

brzuszek będzie już pełny, to mam go zawołać.
 

 Hej Basia! Następnym razem daj znać

 jak będziesz mnie potrzebowała!

OK



Na szczęście mama włożyła mi dziś ogrodniczki z dużymi kieszeniami, więc mogłam sobie do

nich napchać te pyzy. Później, gdy nikt nie będzie patrzył, wyrzucę je do kosza. Nie mogę

o tym zapomnieć, bo inaczej ktoś może te pyzy u mnie znaleźć i już nie będę mogła tak

chować jedzenia! Leon też nie lubi tych pyz, ale akurat był dziś ubrany tylko w rajtuzy i

nie miał gdzie ich schować, więc wpychałam do moich kieszeni też jego jedzenie. Od tego są

przecież przyjaciele, prawda?

 

(…)

 

 

 

Czasem widzę takie dziwne stworzenia, jak na przykład ten potworek z muszli

klozetowej żywiący się naszymi siuśkami albo stwór, który pojawia się z wielkim workiem,

kiedy oglądamy telewizję lub gramy w gry wideo, i mówi mi, że przyszedł, aby ukraść nam

czas. Hmm… Nikt, poza Leonem, mi nie wierzy, że takie postacie naprawdę istnieją!

Oglądacie telewizje...

 a ja ukradnę wam czas!



Udając, że jemy, rozmawialiśmy o naszym planie ucieczki z przedszkola. Nawet nie

zorientowaliśmy się, że Kinga nas podsłuchuje. Od razu bliżej się do nas przysunęła i

powiedziała, że ona też chce z nami uciec! Oczywiście się nie zgodziliśmy, ale wtedy Kinga

zaczęła nam grozić, że wszystko opowie swojej mamie i opiekunom w przedszkolu. No cóż,

musieliśmy ją przyjąć do naszej bandy, ale za to musiała nam obiecać, że nikomu nie

zdradzi naszego planu. Na potwierdzenie tego musiała wziąć do ręki dżdżownicę i

udawać, że ją je…

 
(…)

Moja starsza siostra jest trochę dziwna, bo

twierdzi, że słyszy mowę kotów babci albo że

potrafi rozmawiać z psem sąsiada. A to jest

niemożliwe, bo… te zwierzaki już nie żyją! Kot

Bonifacy miał dwadzieścia lat i zdechł dwa lata

temu, a pies sąsiada nie żyje już od pięciu lat!

Kiedyś zapytałam mamę, dlaczego moja starsza

siostra jest taka dziwna. 

Odpowiedziała mi, że Sanoko ma dar widzenia duchów zmarłych zwierząt. Mama

przestrzegła mnie, że nie powinnam nic o tym mówić Sanoko, bo ona sama musi to odkryć.

Najciekawsze jednak jest to, że moja siostra absolutnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że

rozmawia ze zwierzakami, których reszta ludzi w ogóle nie widzi i nie słyszy! Ale dobra,

zrobię tak, jak mówi mama. Kiedy następnym razem będzie brała na ręce niewidzialnego

królika albo karmiła niewidzialne wróble, to nic jej nie powiem.

 



Nawet Fi-Fa, córka sąsiadki babci, która kumpluje się z Sanoko, nie reaguje na dziwne

zachowanie mojej siostry. Zresztą ona sama też jest dziwna. Twierdzi, że jak zamknie

oczy, to wszystko słyszy, nawet kroki mrówek, szept myśli, rosnące kwiaty albo oddech

ryb. Co ciekawe, jej dar aktywuje się tylko wtedy, gdy zamknie oczy. W związku z tym,

że każdy, nawet najmniejszy, dźwięk jest w stanie ją obudzić, musi spać w stoperach do

uszu. Podobno jej mama stworzyła nawet dla niej specjalny eliksir, dzięki któremu Fi-Fa

potrafi zasnąć, mając przy tym otwarte oczy. (…)

 

To moja siostra, która
myśli że słyszy żywe

zwierzęta...
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