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Kosmiczna przyjaźń
– Cześć. Co tu robisz? Jesteś sam? – zwróciłam się do chłopca, który stał przed 
sklepem z damską odzieżą i rozglądał się dookoła. – Zgubiłeś się?

– Nie – odpowiedział. – Jestem z mamą. Poszła do przymierzalni. Czekam na nią. 
– Aha. – Kiwnęłam głową ze zrozumieniem.
Chłopiec był mniej więcej w moim 

wieku. Miał zespół Downa1. Wiem, co to 
znaczy, bo mam taką ciocię. To młodsza 
siostra mojego taty. Uwielbiam ją. 

– Jak mama wyjdzie, będę jej musiał 
doradzić. Jestem jej ekspertem – przerwał 
moje rozmyślania chłopiec.

– Ha – zaśmiałam się. – Masz lepszą 
funkcję ode mnie. Ja przyszłam ze starszą 
siostrą i jestem tylko kulą u nogi.

– Kulą u nogi? – zdziwił się. – Nie 
wyglądasz jak kula.

– Dzięki – parsknęłam. – Kula u nogi to ciężar, coś, co przeszkadza.
– Rozumiem – odparł. – Mam na imię Łukasz, a ty? – zapytał.
– Maja – odpowiedziałam. – Łukasz to prawie tak jak Luke2 – dodałam, 

wskazując świetlisty miecz wiszący u jego boku. Łukasz rozpłynął się w uśmiechu.
– To mój ulubiony bohater! „Gwiezdne wojny” są super.
– Mnie podoba się księżniczka Leia.
– Tu jesteś! – odezwał się głos obok nas.
– To moja mama. A to jest Maja. – Łukasz dokonał prezentacji.
– Miło mi – uśmiechnęła się do mnie mama Łukasza, po czym zwróciła się 

do syna: – Pożegnaj się, kochanie. Musimy już iść.
Dwa dni później, gdy bawiłam się w parku, na placu zabaw, zobaczyłam go 

znowu. Tym razem naprawdę wyglądał, jakby się zgubił.
– Jak się masz, Luke? – Pomachałam do niego. 
– Maja! – Chłopiec wyraźnie się ucieszył.
– Założę się, że teraz nie czekasz na mamę?
– Och – westchnął. – Ale ona pewnie czeka na mnie. Gdzieś tu była, ale...

1 czytaj: dałna.                                         2 czytaj: luk.
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– Chcesz powiedzieć, że się zdematerializowała – zażartowałam. – Zniknęła – 
poprawiłam się, widząc jego niepewną minę.

– Właśnie – sapnął. – Ja tylko... – Nagle przerwał gwałtownie.
Na zakręcie ukazał się duży pies i kociak gnający co sił w nogach. Łukasz 

bez namysłu rzucił się w tamtą stronę, ciskając wokół seledynowe błyskawice 
świetlistym mieczem. Zamarłam. Pies również. Kociak bezpiecznie wspiął się 
po spodniach Łukasza i przycupnął na jego ramieniu. W tym momencie zza zakrętu 
wypadły z krzykiem dwie osoby. Jedną z nich była mama Łukasza, drugą, jak się 
okazało, właściciel labradora.

– Przepraszam najmocniej – tłumaczył starszy pan. – On mi się wyrwał. Nie jest 
groźny. Lubi tylko gonić koty. 

– Miałeś się nie oddalać – powiedziała ze srogą miną mama Łukasza. 
– Ja się tylko... – chwilę się zawahał – zdematerializowałem.
– To chyba moja wina – wtrąciłam się do rozmowy. – Łukasz zobaczył mnie 

na placu zabaw i...
– Maja! – Mama Łukasza rozpoznała mnie bez problemu. – Znajoma z galerii.
Przytaknęłam.
– Nic z tego, kochanie. – Odwróciła się do syna. – Nawet 

księżniczka cię nie uratuje przed karą. Taka była umowa. Pamiętasz?
– Pamiętam – westchnął Łukasz. – A mogę chociaż zatrzymać 

kota? – spytał, biorąc zwierzaka na ręce.
– Wygląda jak mistrz Yoda3 – wyrwało mi się niechcący.
– Nie wiemy, czyj to kot. Najpierw spróbujmy odszukać jego 

właścicieli – odpowiedziała mama i pocałowała syna w czoło.
– Wstąpisz do nas? – zwróciła się do mnie.
I tak zaczęła się moja przyjaźń z Lukiem Skywalkerem4.

1. Czego dowiedzieliście się o Łukaszu z tekstu 
opowiadania?

2. Przeczytajcie tekst z podziałem na role. 
Pamiętajcie o narratorze.

3. Jak Maja wytłumaczyła Łukaszowi powiedzenie 
„być kulą u nogi”? Wyjaśnijcie je inaczej.

4. Wyobraźcie sobie, że Maja chce zaprosić Łukasza 
na swoje urodziny. W jaki sposób może to zrobić? 

5. Zwróćcie uwagę na pisownię wyrazów: ciężar, księżniczka, pożegnać się, założyć się, 
zażartować, również, już, chociaż. Które z nich są czasownikami?

3 czytaj: joda. 4 czytaj: skajłokerem.

Osobę, która opowiada 
o wydarzeniach przedstawionych 
w opowiadaniach lub książkach, 
nazywamy narratorem.
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