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Małgorzata Rożyńska

Litery oznaczające spółgłoski miękkie:
si, zi, ci, ni, dzi (zasady pisowni)

O TYM, JAK KLAMKĘ POCAŁOWAŁEM,
BO SIĘ Z ADASIEM UMAWIAŁEM
***
ak wiecie, czasami odwiedzam dzieci w ich domach. Lubię takie odwiedziny, ponieważ możemy się zaprzyjaźnić i lepiej poznać. Dziś opowiem
wam o tym, jak Adaś zaprosił mnie i Jasia do swojego domu. Wybraliśmy się
do niego w środę po zajęciach. Mieliśmy razem zbudować nowy karmnik dla
ptaszków, a potem planowaliśmy się pobawić ludzikami z klocków. Zabrałem
ze sobą do plecaczka gwoździki, młotek, sitko, grube nici, pędzel i farbę, papier ścierny, druciki i ziarenka słonecznika oraz siemię lniane, a także kawałeczek słoninki do nowego karmnika. Na dworze było zimno, padał śnieg, niebo było ciemnoszare. Po drodze wesoło ślizgaliśmy się z Jasiem. Śmiejąc się,
doszliśmy do parterowego domu z niskim płotkiem, wokół którego rosły zielone cisy i srebrne świerki. W oknie domu świeciły się światełka świecznika.
Stanęliśmy przy furtce. Z entuzjazmem nacisnąłem guzik domofonu i czekamy… Zadzwoniłem drugi raz, bo może Adaś nie słyszał. Nikt nie odpowiedział. Dzwonię kolejny raz i… cisza.
– Czy to możliwe, że Adaś nas zaprosił, a sam wyszedł z domu? – zapytałem zaskoczony sytuacją.
– A może Adaś śpi, albo źle się poczuł i musiał iść do lekarza – odpowiedział usprawiedliwiająco Jaś.
Dla pewności obeszliśmy dom Adasia wkoło jeszcze trzy razy. Niestety,
dom wyglądał na pusty. Zrobiło się nam smutno i przykro. Jednak Jaś dostrzegł
świeże ślady, które prowadziły od schodków do bramki i dalej poza ogrodzenie. Zaciekawieni postanowiliśmy iść tymi śladami.
Po jakimś czasie zobaczyliśmy w oddali górkę i dzieci zjeżdżające na sankach. Natychmiast dostrzegłem czerwoną czapkę z żółtym pomponem!
– Taką czapkę ma Adaś! – wykrzyknąłem zażenowany z wrażenia.
– Idziemy do niego – odparł Jaś.
Podeszliśmy bliżej i okazało się, że na sankach wesoło bawi się Adaś. Gdy
nas dostrzegł zawołał beztrosko:
– Hej! Co tu robicie? Skąd wiedzieliście, że tu jestem?
– Przyszliśmy do ciebie w odwiedziny, zaprosiłeś nas…

J

– O rany! Zapomniałem, chłopaki… No, ale zobaczcie, to jest wymarzona pogoda na sanki! Kto by chciał siedzieć w chałupie! Tyle czekałem na taką okazję!
Wtedy nabrałem dużo powietrza w płuca i odpowiedziałem niemal jednym tchem:
– Widzę Adasiu, że nie uświadamiasz sobie, co się wydarzyło. Choć sam
jesteś w świetnym nastroju, musisz wiedzieć, że my nie jesteśmy zadowoleni. Wyobraź sobie, że szliśmy do ciebie z radością i nadzieją, że wspólnie się
pobawimy, a tymczasem pocałowaliśmy klamkę twoich drzwi, bo nikt na nas
nie czekał. Byliśmy zaniepokojeni, a nawet martwiliśmy się o ciebie. Ty zaś
beztrosko się bawisz. Uważam, że postąpiłeś nieodpowiedzialnie. Nie szanujesz nas, swoich dobrych kolegów.
Adaś wytrzeszczył z wrażenia oczy i wybełkotał speszony:
– No nie… wiedziałem… chciałem się tylko pobawić… na śniegu…
Pokiwaliśmy z Jasiem głowami i powędrowaliśmy w milczeniu do domu,
bo byliśmy nieodpowiednio ubrani, aby bawić się na dworze. Czułem, że
z zimna czerwieniły mi się uszy, a Jaś pociągał nosem.
Tuż przy szkole włożyłem słoninkę do starego rozpadającego się karmnika
i wysypałem ziarenka słonecznika oraz siemienia lnianego dla ptaszków. Rano przylecą tu wróble i sikorki. Lubię na nie patrzeć, gdy się tłoczą i wesoło
ćwierkają.
Ale zanim wszystko ułożyłem do siteczka, pojawił się zdyszany Adaś. Był
bardzo przejęty i strapiony, dlatego wybąkał niewyraźnie:
– Przepraszam cię, Bratku…, za mnie… no za to, że musiałeś… całować
się z klamką…
Byłem zaskoczony, ale okazałem swoją otwartość i podałem mu rękę
na zgodę. Za chwilę roześmiałem się z sympatią z tego, co powiedział Adaś.
Rozumiem dziecięce potknięcia i słabości. Każdy jakieś ma. Najważniejsze
jednak jest to, by umieć za nie przeprosić i by się więcej nie powtarzały.
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