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Ma ła dziew czyn ka nie mia ła z kim się ba wić. Trosz kę się nu dzi ła i po -
czu ła się sa mot na. Po sta no wi ła po szu kać przy ja cie la. Wy ru szy ła

więc w dro gę. Roz glą da ła się wo kół i za sta na wia ła się, kto mógł -
by przy paść jej do ser ca. 
— Kto to jest wła ści wie przy ja ciel? — za py ta ła na głos sa mą
sie bie. 

Powiedz, jaki powinien być twój przyjaciel? Opisz go



Po tem sta ra ła się od po wie dzieć na to py ta nie: 
„To ktoś, z kim moż na się świet nie ba wić, bo lu bi te sa me za ba wy.
Ktoś, kto słu cha i się nie wy śmie wa. Ktoś, z kim moż na o wszyst kim
szcze rze po roz ma wiać, bo my śli i czu je po dob nie. Ktoś, kto się od wa -
ży sta nąć po mo jej stro nie. Jak do brze bę dzie mieć przy ja cie la!” —
ucie szy ła się na tę myśl i za czę ła ra do śnie pod ska ki wać. 

8 9



Po tem da lej roz my śla ła: 
„Kto mógł by zo stać mo im przy ja cie lem? Kro wa nie, po nie waż
ca ły dzień je i żu je tra wę — nie mo gły by śmy roz ma wiać, bo prze-
cież nie mó wi się z peł ny mi usta mi. Ko nik nie, bo ca ły dzień tyl -
ko bie ga i ska cze po łą ce, a ja nie mia ła bym ty le si ły, że by mu
do trzy mać kro ku. Ża ba nie, bo nie lu bię ta plać się w bło cie...
Mo że ma ły miś ko ala? On ma ta kie du że oczy, jest mię ciut ki
i roz kosz ny. Na pew no bar dzo przy jem nie bę dzie go przy tu lać!”.
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Powiedz, kto nie mógłby być twoim przyjacielem. Dlaczego?

Kto nadaje się na twojego przyjaciela? Dlaczego?


