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Często nie doceniamy rzeczy, które są nam niezbędne w codziennym życiu.
Stajemy się do nich tak przyzwyczajeni, że nie zwracamy na nie uwagi, a wręcz na
nie narzekamy. Ja też popadłem w rutynę.
Często wracając ze szkoły do domu dostawałem burę od rodziców z błahego
powodu, np. nieposłania łóżka czy nieposprzątania pokoju lub niewyniesienia
śmieci. Z siostrą kłóciłem się z byle powodu. Zawsze po takich kłótniach
zamykałem się w swoim pokoju i wychodziłem dopiero wieczorem. Takie
zdarzenia miały miejsce do zeszłego poniedziałku, kiedy to przytrafił mi się ten
dziwny sen…
…Stałem wśród tłumu obcych ludzi. Dopiero po dłuższej chwili udało mi się z niego
wydostać. Od razu zorientowałem się, gdzie jestem. Było to centrum miasta, w
którym mieszkałem. Chciałem sięgnąć po telefon, ale spostrzegłem, że jestem w
samej piżamie, która nie ma kieszeni. Poszedłem do domu dziadków, ponieważ
znajdował się znacznie bliżej centrum niż mój i dziadkowie mogli mnie ,,podwieźć’’
do domu. Osłupiałem, kiedy znalazłem się na ulicy, na której mieszkali dziadkowie.
W miejscu, gdzie powinien być ich dom, stał nowy, pokaźny budynek. Zauważyłem
ogrodnika sadzącego kwiaty. Spytałem go, czy wie, od kiedy ta willa stoi w tym
miejscu. Odpowiedział mi, że minął już rok, od kiedy ją wybudowano. Wspomniał
też, że ,,po mieście nie lata się w samej piżamie”. Zawstydziłem się i odszedłem.
Powrót do domu dłużył mi się niemiłosiernie. Na szczęście nie padało. Byłem już
bardzo głodny, gdy stanąłem pod drzwiami rodzinnego bloku. Zadzwoniłem
domofonem pod numer naszego mieszkania, ale w słuchawce odezwał się
nieznany głos. Podałem swoje imię i nazwisko. Powiedział, że nikogo takiego nie
zna i wyłączył domofon. Zadzwoniłem także do kolegi- sąsiada. Powtórzyła się ta
sama historia, co przed chwilą. Nagle coś zaczęło dzwonić…
…Obudziłem się. Budzik dzwonił, wskazując godzinę siódmą. Cieszyłem się, że ten
sen wreszcie się skończył.
Od tego czasu już nie wywołuję awantur. Staram się także jak najszybciej kończyć
rodzinne kłótnie. Nauczyłem się doceniać, to co posiadam.

