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OGIEŃ W NASZYM JĘZYKU
bać się jak ognia

bać się bardzo

chrzest ogniowy

pierwszy udział w bitwie

dolać (dolewać) oliwy do ognia

podsycić czyjś gniew, czyjeś
oburzenie; podjudzić; jeszcze
bardziej zaostrzyć jakąś sytuację,
zwiększyć natężenie jakiegoś
konfliktu

igrać z ogniem

narażać się na niebezpieczeństwo;
prowokować swym ryzykownym
zachowaniem złe następstwa

mieć ogień w oczach

mieć zapał w oczach; mieć błyski
w oczach, co symbolizuje wielki
entuzjazm, zapał

ogień i woda

dwa przeciwieństwa

pójść na pierwszy ogień

stać się obiektem czyichś działań
w pierwszej kolejności; zostać
do czegoś wybranym jako pierwszy

skoczyć za kimś w ogień

być gotowym do największych
poświęceń dla kogoś

słomiany ogień

krótkotrwały zapał do czegoś

unikać [strzec się, wystrzegać się]
jak ognia

unikać czegoś bardzo starannie,
wystrzegać czegoś

upiec dwie pieczenie przy jednym załatwiać dwie sprawy jednocześnie;
ogniu
podwójnie skorzystać
upiec własną pieczeń przy
cudzym ogniu

skorzystać z nadarzającej się komuś
innemu okazji; korzystając, że ktoś
załatwia swoją sprawę, załatwić
własną

wpaść jak po ogień

zjawić się na chwilkę, na krótko;
przybywszy, odejść skądś szybko,
spiesząc się (wracać szybko,
aby otrzymane zarzewie nie
wygasło)

wyciągać kasztany z ognia
czyimiś rękami

używać kogoś do wykonania pracy,
z której ma się korzyść

wziąć kogoś w dwa ognie

ostro skrytykować z różnych
punktów widzenia

wziąć kogoś w krzyżowy ogień
pytań

zadawać komuś ciągle trudne pytania

Pewnego dnia zostałem wezwany do pedagoga, bałem się jak ognia.
Pani wzięła mnie w krzyżowy ogień pytań. Na koniec - ku swemu
zaskoczeniu - dowiedziałem się, że należy mi się wielka nagroda, bo
skoczyłem za młodszym uczniem w ogień. Nie wiedziałem, o co chodzi.
Pani powiedziała mi, że kilka dni temu dwóch chłopaków napadło
na młodszego od siebie ucznia, a ja obroniłem go przed starszymi. Po kilku
dniach przypomniało mi się, że wszyscy nauczyciele mylą mnie z Kamilem,
kolegą z I „h”.
Myślę, że jesteśmy do siebie podobni jak ogień i woda. Gdy się
jednak zastanowiłem, to doszedłem do wniosku, że obaj mamy na imię
Kamil i obaj nosimy okulary. Jesteśmy tego samego wzrostu. Stąd więc się
wzięła pomyłka pani pedagog. W ten sposób wyciągnąłem kasztany z
ognia rękami kolegi z sąsiedniej klasy. Dostałem prezent i dyplom
„Dla najodważniejszego w szkole”, a on się o tym nie dowiedział.
Kamil Wrzesień

W tym roku po raz pierwszy pojechałam na obóz harcerski. Drugiego dnia
przeszłam chrzest bojowy, którego bałam się jak ognia. Okazało się, że to nie było
tak straszne, jak wydarzenia następnego dnia.
Druh zorganizował zabawę w podchody. Celem każdego zastępu było
znalezienie jak największej ilości niebieskich wstążeczek. Ten, kto pierwszy zauważy
wstążeczkę, otrzyma stopień. Moją drużynę tworzyły Kasia i Basia. Razem z druhną
Dorotą wyruszyłyśmy na poszukiwania.
– Chyba coś widzę! Tam! – powiedziałam do Kasi i pokazałam ręką kierunek.
Dziewczyna pobiegła we wskazane miejsce i radośnie wykrzyknęła:
– Znalazłam! Znalazłam niebieską wstążeczkę!
Druhna Dorota wręczyła jej stopień w postaci naszywki na mundur. Nie
cierpię, gdy ktoś wyciąga kasztany z ognia czyimiś rękami, w tym przypadku
moimi.
Jednak pech nie przestawał mnie prześladować. Igrając z ogniem, przeszłam
przez cierniste krzaki. Okazało się wówczas, że obiektem, który zauważyłam, był
zwykły papier. Na dodatek niefortunnie skręciłam nogę w kostce. Nie mogłam dalej
iść. Druhna orzekła, że musimy wrócić. Dziewczyny okazały się niezadowolone. Ba!
Były wściekłe. Wzięły mnie w dwa ognie oskarżeń. Atmosfera pogarszała się coraz
bardziej. Nagle zobaczyłam niebieską plamkę między zielonymi liśćmi lipy.
– Dziewczyny, tam coś jest! – w oczach miałam ogień.
– Gdzie? – spytały moje koleżanki chórem.
– Na tej lipie! – wykrzyknęłam.
Gdy podeszłyśmy do drzewa, ujrzałyśmy... trzy wstążeczki.

– Brawo Paulina. Jesteś bardzo spostrzegawcza – powiedziała druhna Dorota
i wręczyła mi trzeci stopień. Kasia i Basia zarzuciły mi ręce na szyję.
Zdobyłyśmy pierwsze miejsce, a ja dostałam nagrodę dla najbardziej
spostrzegawczego harcerz 2006 roku. Kasia i Basia zostały moimi najbliższymi
przyjaciółkami, za którymi jestem gotowa skoczyć w ogień!
Paulina Sykutowska

Właśnie zaczęły się lekcje, miałam do nich słomiany zapał, ponieważ nie
byłam przygotowana. Ciągle zastanawiałam się, co zrobić, aby uniknąć pytania.
Gdyby do niego doszło, znowu czekała mnie kolejna zła ocena. Wpadłam wówczas
na pomysł, aby zgłosić nauczycielowi, że pies zjadł mi zeszyt. Wiedziałam, że będę
igrać ogniem, ale cóż, nie miałam innego wyjścia.
Nadeszła fizyka, pani Oszogień wybrała osoby do odpytania, jednak poszłam
na pierwszy ogień. Gdy słyszałam głos nauczycielki wymawiającej moje imię
i nazwisko, zadawałam sobie ciągle jedno pytanie, dlaczego zawsze ja.
Zaczęło się. Znalazłam się w krzyżowym ogniu pytań. Nie odezwałam się
ani słowem. Odzyskałam mowę dopiero wówczas, gdy nauczycielka zapytała mnie,
dlaczego jestem nieprzygotowana. Tłumaczyłam, że pies zjadł mi zeszyt. Pani była
tak zdenerwowana, że wolałam się już więcej nie odzywać i nie dolewać oliwy
do ognia.
Nie udało się wytłumaczyć uczącej mego nieprzygotowania, usiadłam
do ławki z oceną niedostateczną.
Paulina Łapa

Pewnego dnia postanowiłem wyruszyć z kolegami do lasu i zorganizować tam
ognisko. Bałem się jak ognia, bo krążyły plotki, że to niebezpieczne miejsce, zginęło
tam wielu ludzi. Przezwyciężyłem jednak strach i następnego dnia wyruszyliśmy.
Wiedzieliśmy, że igramy z ogniem.
Po krótkim czasie znaleźliśmy odpowiednią polanę i byliśmy gotowi rozpocząć
imprezę. Byłem tak przejęty, że aż czułem ogień w oczach. Wkrótce okazało się,
że nie mieliśmy drewna, aby rozpalić ognisko. Postanowiliśmy zrobić losowanie
osoby, która pójdzie w leśną gęstwinę i go nazbiera. Wypadło na mnie, odmówiłem
wyprawy. Wszyscy byli na mnie źli. Wiedziałem, że dolałem oliwy do ognia.
Poszedł mój kolega, miałem świadomość, że wyciągam kasztany z ognia jego
rękami.
Po upływie długiego czasu zaczęliśmy się martwić, gdyż kolega nie wracał.
Wtedy postanowiłem pójść na pierwszy ogień i podążyć jego śladami. Przyjaciele
podziwiali moją odwagę, a ja chciałem się zrewanżować za to, że wcześniej nie
poszedłem po drewno. Miałem świadomość, że igram z ogniem, mimo wszystko
ruszyłem wprost przed siebie. W pewnej chwili usłyszałem okrzyk: „Pomocy!”.
Poznałem głos kolegi. W tym momencie byłem gotowy wskoczyć za nim w ogień.
Wkrótce zobaczyłem, że mój kolega się topi. Bez chwili wahania wskoczyłem
do wody, aby go ratować. Reszta przyjaciół też usłyszała krzyki i przybiegła za mną.
Pomogli mi wyciągnąć tonącego. Po dłuższych staraniach wyciągnęliśmy go na
brzeg. Wiedziałem, że przeszedłem chrzest ogniowy. Wszyscy byli ze mnie dumni,
a uratowany kolega zaczął mi dziękować.
Przygoda skończyło się dobrze. Wróciłem do domu, o swej przygodzie
opowiedziałem całej rodzinie.
Krzysztof Misztal

To było dawno. Do tej pory mam nocne koszmary. Przyjaciółki mówiły,
żebym nie dolewała oliwy do ognia. Nie posłuchałam. Od rana wszyscy szeptali
tylko o jednym – o jakimś potworze grasującym w piwnicach naszej kamienicy.
Poszłam na pierwszy ogień. Powoli uchyliłam drzwi prowadzące do piwnicy.
Wiedziałam, że igram z ogniem. Weszłam. W tej samej chwili okropne zwierzę
rzuciło się na mnie. Drapało, szarpało, to sprawiło mi okropny ból. Widziałam
ogień w oczach bestii. Kiedy wreszcie udało mi się uciec, byłam szczęśliwa
i obolała zarazem.
Wróciłam do przyjaciółek. Wzięły mnie w krzyżowy ogień pytań.
Zrozumiałam, że wszystko było ukartowane. Czułam wstyd. Stałam się
pośmiewiskiem. Dowiedziałam się, że koleżanki zaaranżowały całe zdarzenie, by
przerwać mój strach przed kotami. To był dla mnie chrzest ogniowy. Nadal
boję się tych stworzeń jak ognia. Wiem, że zbliżając się do nich, igram
z ogniem. Poza tym nie widzę nic śmiesznego w tym, że panicznie boję się
małych kotów.

Monika Pietrasik

NA CASTINGU
Dnia 24 czerwca 2001 roku piętnastoletnia dziewczyna o imieniu Gosia bardzo
chciała dostać się na casting do klipu „Dark Towers”. Miała jednak jeden problem. Musiała
zdobyć zgodę rodziców, a oni byli przeciwni. Przyjaciółka Gosi, Magda, postanowiła igrać
z ogniem i podpisać za nich stosowny dokument.
Następnego dnia koleżanki poszły na casting. Przesłuchanie odbywało się
w centrum handlowym. W pewnej chwili Gosia zaczęła bać się jak ognia występu, straciła
dotychczasową pewność siebie. Jednak pod wpływem perswazji przyjaciółki poszła na
pierwszy ogień. Wszystko szło świetnie, Gosia weszła na scenę i zaczęła swój popis.
Wtedy w centrum handlowym zjawiła się jej młodsza siostra Tosia z mamą. Tosia i Gosia
były jak woda i ogień. Nigdy nie potrafiły się dogadać, zawsze się kłóciły. Gdy tylko
Magda je zauważyła, natychmiast zawołała Gosię. Ona nic nie słyszała, bo muzyka grała za
głośno. Niespodziewanie mama Gosi wzięła do ręki mikrofon i powiedziała:
- Gosiu, zejdź ze sceny i to już! Ona ma tylko piętnaście lat, nie powinna tu być, nie
wyraziłam na to zgody!
W tym samym czasie młodsza siostra Gosi ugryzła Magdę w rękę, by ta nie zdążyła
nic powiedzieć. Wówczas główny wokalista zespołu zapytał:
- Czy to prawda co mówi twoja mama?
Gosia rzuciła mikrofon i uciekła. Przeżyła totalny wstyd. Mama Gosi miała ochotę
dolać oliwy do ognia. Wzięła córkę w krzyżowy ogień pytań.
- Jak mogłaś mi nic nie powiedzieć?
- Dlaczego nie możesz być taka jak twoja siostra?
Zadawała jeszcze wiele, wiele innych pytań.
To wydarzenie utkwiło dziewczynie na bardzo długo w pamięci.
Aleksandra Wis

Nieszczęsny występ
Od zawsze lubiłam śpiewać. Wszyscy mówili mi, że powinnam wziąć udział
w jakimś konkursie, bo mam naprawdę ładny głos.
Pewnego dnia w szkole zauważyłam ogłoszenie ,,Zapraszamy wszystkich
chętnych do uczestnictwa w konkursie Ładne śpiewanie.” Koleżanki zachęciły mnie,
abym wzięła w nim udział. Pomimo tego, że bałam się występów publicznych jak
ognia, zgodziłam się.
W końcu nadszedł dzień konkursu. Miałam ogień w oczach. Oprócz mnie
wystartowało wiele dziewcząt. Niestety, poszłam na pierwszy ogień. Zaczęłam
śpiewa piosenkę, którą ćwiczyłam wiele tygodni. Nagle trema spowodowała, że stało
się coś strasznego. Zapomniałam słów i nie wiedziałam, co robić. Miałam zamiar
igrać z ogniem i jakoś improwizować, ale nie chciałam dolewać oliwy do ognia.
Publiczność

patrzyła się na mnie dziwnym wzrokiem. Nie wiedząc co robić,

wybiegłam

ze sceny. Rozpłakałam się. Gdy koleżanki znalazły mnie i wzięły

w krzyżowy ogień pytań, bardzo się zawstydziłam. Przyjaciółki pocieszały mnie.
Zawsze mogłam na nie liczyć. Za nimi skoczyłabym w ogień.
Od tej pory wszystkich występów publicznych unikam jak ognia.
Anna Nowak, I f

Nie igraj z ogniem
Pewnego dnia na wakacjach wraz z koleżanką Anią wybrałam się
na wycieczkę rowerową. Jadąc, Ania ujrzała stary, opuszczony dom. Chciała, abym
wraz z nią weszła tam. Pomimo że bałam się jak ognia takich miejsc, poszłam.
W środku było strasznie, czułam, że igramy z ogniem, ale Ania poszła dalej,
ja zostam obok drzwi. Po kilku minutach czekania na nią usłyszałam jej krzyk, w tej
chwili byłam gotowa rzucić się za nią w ogień. Biegłam co sił w nogach do
pomieszczenia, z którego dobiegał głos. Jak myślałam, był to głos Ani, ale nie była
sama, obok niej nad podłogą unosił się duch. Czułam, że zaraz przejdę chrzest
ogniowy. Stała nieruchomo, podbiegłam do niej, chwyciłam ją za rękę
i wybiegłyśmy z tamtego domu. Wsiadłyśmy na rowery i pojechały prosto do domu.
Od tamtej pory unikamy jak ognia starych, opuszczonych i strasznych miejsc.
Edyta Kaczmarek

NOC POD NAMIOTEM
Pewnego dnia ja i cztery moje koleżanki chciałyśmy spędzić noc pod namiotem,
w lesie, obok miasteczka. Jedna koleżanka też chciała iść z nami, ale się nie zgodziłam, bo
nie darzyłyśmy się sympatią. Byłyśmy jak ogień i woda.
Gdy dotarłyśmy na miejsce, rozbiłyśmy namiot i rozpaliłyśmy ognisko. Nie trzeba
było iść w głąb lasu po drewno, ponieważ mój tato już po południu przygotował nam
wszystko, co było nam potrzebne. Nadszedł wieczór, upiekłyśmy sobie przy ognisku
kiełbaski, a później weszłyśmy do namiotu. Przez cały wieczór opowiadałyśmy sobie różne
straszne historie. Miałyśmy się już kłaść spać, gdy usłyszałyśmy szczekanie psa. Szczerze
mówiąc, wcześniej niczego się nie bałam, byłam spokojna, ale jak usłyszałam to szczekanie,
to zaczęłam się bać się jak ognia. Zebrałam się jednak na odwagę i wyszłam na zewnątrz,
choć wiedziałam, że igram z ogniem. Moja koleżanka, zawsze gotowa skoczyć za mną
w ogień, zgodziła się mi towarzyszyć. Bała się, że mi się coś stanie. Miała jednak słomiany
zapał i uciekła do namiotu, po prostu się wystraszyła. Po chwili usłyszałam ludzką mowę,
coraz bardziej się bałam. Z minuty na minutę głos był coraz wyraźniejszy. Po kilku
chwilach zobaczyłam, że to mój tata nadchodzi. Przyszedł zobaczyć, czy nic nam nie jest,
ponieważ mama się niepokoiła o mnie. Poprosiłam tatę, by został z nami.
Rano wstałyśmy i każda poszła do swojego domu. Gdy byłam już w swoim pokoju,
opowiedziałam całej rodzinie, co się stało tej niezwykłej nocy.

Dominika Marszałek, I e

PIORUNUJĄCA WYPRAWA
Od wczorajszej przygody, gór będę unikała jak ognia, przynajmniej przez dłuższy
czas. A było to tak.
Wybrałam się z rodzicami na przechadzkę w góry. Zapowiadała się piękna pogoda.
W innym wypadku nie ruszyłabym się ani na krok z pensjonatu, gdyż burz boję się jak
ognia.
Byliśmy już niedaleko szczytu, gdy usłyszeliśmy grzmot pioruna. Zaczęłam
panikować, wiedziałam, że igramy z ogniem. Nagle poczułam, jak krople deszczu spływają
po moim ramieniu. Wzięłam wtedy rodziców w krzyżowy ogień pytań. Bałam się, czy
przeżyjemy.
Gdy schodziliśmy, jak na złość deszcz padał coraz intensywniej, a grzmoty
powtarzały się coraz częściej. Zauważyłam również, że wygasł mamie ogień w oczach,
który miała, wchodząc pod górę. Mój strach powiększył się jeszcze bardziej, gdy
usłyszałam ogromny huk spadającego przed nami drzewa. Mama także wpadła w panikę.
Tacie nie pozostało nic innego, jak wziąć sprawy w swoje ręce. Powiedział, żebyśmy nie
dolewały oliwy do ognia i przestały panikować, gdyż to w niczym nie pomoże. Uznał
także, że jesteśmy już niedaleko końca szlaku, ponieważ dostrzegł regulamin. Na szczęście
za zakrętem ujrzeliśmy nasz dom wypoczynkowy.
Szczęśliwie dotarliśmy do pensjonatu, w którym zakończyliśmy dzień pełen emocji
i przygód.
Karolina Bańka

NIEZNANY PRZYBYSZ
Pewnego dnia, czytając poranną gazetę, zauważyłem na pierwszej stronie
wielki nagłówek napisany pogrubioną czcionką, a brzmiał on: NIEZNANY
PRZYBYSZ Z KOSMOSU!!!! Od razu miałem ogień w oczach i wiedziałem,
że muszę zobaczyć niezwykłego gościa.
Jako że była sobota, nie musiałem iść do szkoły. Powiedziałem rodzicom,
że idę do kolegi, który był moim najlepszym przyjacielem, i wybiegłem z domu ile sił
w nogach. Wiedziałem, że igram z ogniem.
Gdy dotarłem do Maćka, spróbowałem opowiedzieć mu w skrócie
o tym, co się wydarzyło. Z początku nie chciał mi wierzyć, ale gdy pokazałem mu
czasopismo,

nie

mógł

opanować

zdziwienia.

Po

około

pięciu

minutach

wyruszyliśmy na miejsce lądowania kosmicznego pojazdu, baliśmy się jak ognia.
Na dachu supermarketu znajdował się statek kosmiczny, a wokół niego
biegały zielone stworki. Przed budynkiem stał tłum ludzi, wśród nich dziennikarze,
policjanci i straż pożarna. Parę osób robiło zdjęcia. Chciałem bardzo się czegoś
dowiedzieć o wszystkim, więc zacząłem przepychać się, aż na sam początek
tłumu, gdzie znajdowała się biało-czerwona taśma, której nikt nie mógł przekroczyć.
Zauważyłem w pobliżu pewnego dziennikarza. Przywołałem go i od razu wziąłem
go w krzyżowy ogień pytań. On sam dokładnie nie wiedział, co to wszystko
znaczy,

ale

powiedział

mi,

że

ufoludki

próbują

nam

coś

przekazać

za pośrednictwem gestów i ruchów, które wykonują. Z tego co ludzie zrozumieli, to
przylecieli tu, by poznać naszą planetę.
Mnie i mojego kolegi bardzo bolały nogi, więc postanowiliśmy wrócić
do domu i włączyć telewizor, aby na bieżąco śledzić bieg wydarzeń.
Po upływie mniej więcej pięciu godzin dowiedziałem się, że ludzie
i stworki doszli do porozumienia i ufoludki zostaną u nas na dwa tygodnie. Bardzo
ucieszyła mnie ta wiadomość.
Nazajutrz rano razem z przyjacielem wyruszyłem na leśną polanę, gdzie
znajdowali się kosmici. Poszedłem na pierwszy ogień i zapukałem do drzwi
statku. Po chwili otworzyły mi je bardzo małe istoty pozaziemskie. Zaprosiły nas

gestem ręki do środka i zaczęły pisać coś na papierze. Okazało się, że znają nasz
język. Dzięki temu zdobyliśmy wiele wiadomości o ich życiu. Chcieliśmy ich poznać
bliżej, więc chodziliśmy do nich codziennie po zajęciach w szkole. Pokazaliśmy im
całą okolicę i przedstawiliśmy im naszych rodziców.
Czas bardzo szybko płynął i nawet nie spostrzegłem, że minęło trzynaście
dni od chwili przylotu niezwykłych stworzeń i już następnego dnia musimy ich
pożegnać. Wiedziałem, że muszę im coś podarować. Wieczorem napisałem list
z podziękowaniem za to, że przybyli do nas z wizytą i opowiedzieli nam o swojej
planecie i o sobie.
Nazajutrz, zaraz po szkole, poszedłem pożegnać się z kosmitami,
z którymi się zaprzyjaźniłem. Kiedy podałem im list, oni wręczyli mi książkę pt. "Jak
szybko nauczyć się dziwnych gestów kosmitów".
Wszyscy bardzo serdecznie żegnali stworki, a mnie było smutno,
że już nigdy ich nie zobaczę.
Daria Omarzai

W centrum handlowym
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do centrum handlowego. Moja przyjaciółka ma na imię Kasia. Jest zupełnie inna niż
ja, jesteśmy jak ogień i woda, a mimo to bardzo się lubimy. Powiedziałam jej
kiedyś, że gdyby trzeba było, skoczyłabym za nią w ogień.
Pod wpływem udanych zakupów i świetnej zabawy zapomniałam o kupnie
prezentu dla babci na jej siedemdziesiąte urodziny. Była już godzina siedemnasta
trzydzieści, myślałam, że nie zdążę. Centrum było otwarte tyko do godziny
osiemnastej. Do sklepu z upominkami wpadłam jak po ogień. Uff... udało mi się
jeszcze kupić jakiś upominek. Przy wyjściu ze sklepu stanęła naprzeciw nas moja
babcia, której w tych okolicznościach musiałam unikać jak ognia. Postanowiłam
zagadać ją na jakiś temat, zanim ona zacznie wypytywać, co kupiłam. Na szczęście
udało się, babcia w ogóle nie była zainteresowana moimi zakupami. A na dodatek
przypomniała sobie że, jest umówiona ze swoją dawną koleżanką na kawę. Pożegnała
się i wyszła. Odetchnęłyśmy z ulgą i natychmiast wróciłyśmy do domu.
Agnieszka Marszałek

PIKNIK
Pewnego dnia wybrałam się na wieś do mojej kuzynki, Justyny. Miałam zostać
u niej cały dzień, a że było ciepło, postanowiłyśmy spędzić ten dzień na powietrzu.
Zastałam ją przy bramie, miała ogień w oczach. Widać nie mogła się mnie
doczekać. Od razu wzięłam ją w krzyżowy ogień pytań. Odpowiedziała mi,
że wpadła na świetny pomysł, jak możemy spędzić ten dzień. Okazało się, że ciocia
upiekła wspaniałe ciasto, więc możemy wykorzystać je jako ekwipunek na nasz
piknik! Bardzo spodobał mi się ten pomysł i zaczęłyśmy przygotowania.
Wiedziałam, że Justyna ma słomiany ogień do wszystkich swoich przedsięwzięć,
więc starałam się przygotować wszystko jak najszybciej.
Gdy już byłyśmy gotowe, wyruszyłyśmy w drogę. Idąc, wpadłam na pomysł,
że miło byłoby po pikniku poszukać jakiegoś kąpieliska. Powiedziałam o tym
Justynie. Uśmiechnęła się do mnie, mówiąc:
– Możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu... . W jej głosie dało się słyszeć
nutkę tajemniczości. Nie zrozumiałam, o co jej chodzi, lecz nie przejęłam się tym
zbytnio. Zaczęłam się rozglądać. Zauważyłam, że nigdy wcześniej nie byłam w tym
miejscu. Nagle przed nami wyłonił się piękny widok... Śliczne leśne jeziorko z małą
plażą. Podskoczyłam i uściskałam Justynę.
– Jesteś super! – wykrzyknęłam.
– Dzięki, ale puść mnie już, bo inaczej mnie udusisz...
– Dlaczego nigdy nie wspominałaś mi o tym miejscu?
– Odkryłam je całkiem niedawno i teraz ci je pokazuję.

Nie mówiąc nic więcej, wskoczyłam do wody. Była przyjemnie chłodna. Jakiś
głos w głębi mnie mówił, że taka kąpiel to igranie z ogniem, ale postanowiłam go
zagłuszyć. Po krótkiej chwili uznałyśmy, że czas na nasz piknik. Zaczynałyśmy
właśnie nasze ciasto, gdy usłyszałyśmy ryk motoru. Podjechali do nas brat Justyny
Filip i jego kolega.

– Justyna, twój Ciapek wpadł pod samochód i jest ranny! – powiedział Filip. –

Szybko, wsiadajcie z nami na motory i jedziemy!
– O nie! – jęknęłam cicho.
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i ponaglanie w oczach kuzynki. Bardzo kochała Ciapka... Postanowiłam wsiąść
na motor kolegi Filipa.
– Tylko proszę, nie jedź za szybko... – poprosiłam go.

Chłopak, niestety, nie usłyszał mojej prośby i jechał w zawrotnym tempie.
Na początku strasznie się bałam, ale później jazda nawet mi się spodobała...
Szybko dotarliśmy na miejsce, do domu Justyny. Tam przy Ciapku zastaliśmy
weterynarza. Uspokoił on dziewczynę, mówiąc, że pies nie jest ciężko ranny. Justyna
bardzo się ucieszyła. Resztę dnia spędziłyśmy miło, opiekując się Ciapkiem
i rozmawiając.
Paulina Zięba

