
                               Zmyślona historia  
                        

   Były sobie dwie przyjaciółki Zuzia i Ala. Na Zuzię wszyscy 

wołali Zuza. Ala miała 13 lat i  była od Zuzy o dwa lata 

starsza.  

   Nie mogły się doczekać nocowania, które miało odbyć się 

dziś wieczorem. Od samego rana cały czas ze sobą 

rozmawiały lub pisały. W końcu nadszedł ten długo 

oczekiwany moment. Kiedy Zuza szła do Ali, cały czas 

skakała z radości.  

   Nocowanie zaczęło się spokojnie, ale to nie mogło trwać 

długo. Dziewczynki miały plan, żeby nie spać całą noc. 

Pierwsze co miały zrobić, to zagrać w jakąś grę, potem 

potańczyć i pośpiewać. Ale wydarzyło się coś 

nieoczekiwanego!  Spotkała je niesamowita przygoda, która 

zaczęła się zupełnie zwyczajnie… 

   Zaczęły bawić się w chowanego z mamą Ali. Zuza i Ala 

razem się schowały w szafie, żeby odegrać scenę z Narni.  

Narnia, jak wszystkim wiadomo nie istnieje, ale wspomnienie 

o niej wywoływało u dziewczynek ogromną radość.  Jak 

mama je znalazła i przyszła kolejna runda zabawy, 

postanowiły schować się w kuchni, w dużej szafce pod 

blatem. Tam zobaczyły, że szafka,  która się mieści w kuchni 

jest taka ogromna. Idąc w głąb, odkryły prześliczną krainę w 

połowie ciepłą, a w połowie zimną. 

-Spójrz Ala, jestem na śniegu! - powiedziała Zuzia. 

-A ja się opalam na słońcu! -odpowiedziała jej Ala. 

I tak się zaczęły bawić. Raz w siebie rzucały śnieżkami, a 

drugi raz chlapały się wodą. Mogłyby tam spędzić wieczność, 

gdyby nie ich strach przed ciemnością. Gdy tylko słońce 

kładło się do łóżka, w tej nieznanej krainie robiło się ponuro i 

jakoś strasznie. Postanowiły więc wrócić do swojego 

cieplutkiego domu.   



    W kuchni Zuzia zapytała Alę: 

-Alu, czy nasze zegarki dobrze działają? 

-Tak, a o co chodzi?- odpowiedziała jej Ala. 

-To chyba baterie padły, bo cały czas pokazują godzinę, o 

której weszłyśmy do tej szafki. 

-Mamo która jest godzina?- pyta zdziwiona Ala. 

-Czemu pytasz? Przecież tam masz zegarek - odpowiada 

mama. 

-Nic, po prostu wydawało mi się…A, nie ważne - powiedziała 

zdziwiona Ala. 

Dziewczynki były bardzo zdumione i nie wiedziały, o co 

chodzi. Były ciekawe, czy miały jakieś dziwne omamy, czy 

może kraina w szafce jest prawdziwa.   

    Nie minęło kilkanaście minut, a z powrotem były w szafce. 

Nie mogły uwierzyć w to, co zobaczyły, chociaż już raz tam 

były. Po chwili zdały sobie sprawę, że to co widzą, to czysta 

prawda, i że czas który tam mija, nie mija w ich świecie. 

Miejsce to odwiedziły jeszcze kilka razy. Za każdym razem, 

gdy opowiadały to mamie Ona nie chciała im wierzyć. W 

końcu postanowiły, że zabiorą mamę Ali do magicznej krainy. 

Mama się nie zgodziła, i za zmyślanie, i odciąganie jej od 

obowiązków i pracy mają już iść spać. Dziewczynki były 

bardzo zawiedzione i zasmucone. Oczywiście  bardzo nie 

chciały iść spać, więc tylko udawały, że śpią, żeby wrócić do 

tajemniczej krainy. Gdy się tam wybrały zobaczyły coś 

dziwnego, dużo dziwniejszego niż sama kraina. 

-Ala, co to jest?- spytała Zuza. 

-Wiesz, sama nie wiem - odpowiedziała zamyślona Ala. 

-Czy to jest zwierzę?- ponownie zapytała Zuza. 

-Chyba tak, ale nie jestem pewna – rzekła Ala. 

-To wygląda jak pies, ale i zarazem kot…? - odpowiedziała po 

chwili Ala. 



To były zwierzęta, w połowie psy, a w połowie koty. 

Miauczały jak koty i merdały ogonkiem jak psy. Miały uszy i 

ogonki jak psy, i wąsy oraz łapki jak koty. Wszystkie 

wyglądały inaczej. Jedne były biało czarne, a drugie całe rude, 

ale wszystkie urocze i milusie. Ala i Zuzia wybrały sobie po 

jednym i wzięły ze sobą do prawdziwego świata. Chciały 

udowodnić mamie, że ta kraina istnieje, więc pokazały jej te 

koto-psy. Ala nazwała swojego zwierzaczka Muria, a Zuzia 

nazwała swojego Lilu. Mama Ali i tak nie chciała wierzyć 

dziewczynkom. W końcu po kilku godzina zasnęły.  

    Mama Ali obudziła je rano i powiedziała, że musiały mieć 

strasznie dziwny sen, bo się strasznie wierciły w nocy. 

Przyjaciółki wiedziały, że to o czym mówi mama, to nie był 

sen, ale zachowały to dla siebie jako wspólną tajemnicę. Nie 

mogły się już doczekać kolejnego nocowania, na którym 

miały się zdarzyć jeszcze fajniejsze i dużo dziwniejsze rzeczy.   
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