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 Malutki puchaty piesek, o imieniu  Niunio, siedział  samotnie na parapecie okna w 
mieszkaniu na drugim piętrze. Był sam . Patrzył smutnie na widok za oknem: na kolorowe 
światła zapalające się w innych oknach, na smukłe latarnie migające żółtym światłem i na światła 
przejeżdżających samochodów.  Wszędzie widać było kręcących się ludzi, domy tętniące życiem i 
słychać było śmiech dzieci . Tylko nie w domu na drugim piętrze. Tam światła były zgaszone, nikt 
nie rozmawiał, nie śmiał się. Widać było tylko mały jasny punkcik przyklejony do szyby okna. 
Niunio patrzył na bloki tętniące życiem, na migające gwiazdy  i tęsknił. Tęsknił za swoim panem i 
panią, oraz za ukochaną towarzyszką zabaw ich córką  Paulinką.. Bał się . Tego, że zostanie na 
zawsze sam, że nikt ni poda mu jedzonka, nie  rzuci kolorowej piłeczki i nie podrapie za długim 
kudłatym uszkiem. Chociaż teraz brzuszek miał pełny, wiedział, że wkrótce będzie głodny, a w 
domku nie było nikogo kto by go nakarmił. Zmęczony i smutny zszedł z parapetu, położył się na 
miękkiej podusi na kanapie i zamknął zmęczone wypatrywaniem bliskich oczka. Śnił o pięknym 
zielonym lesie, o  kwiecistej łące pełnej stokrotek i dzwoneczków i o zabawie z Paulinką. W jego 
śnie niebo było błękitne, trawa zielona a kwiaty bajecznie kolorowe. Paulinka, jego towarzyszka 
zabaw miała piękne, długie jedwabiste  włosy i radosny uśmiech. Razem spędzali szczęśliwe 
chwile w pogoni za promykami słonka i kolorowymi motylkami. Nagle usłyszeli przenikliwy 
grzmot i zobaczyli ogromny błysk światła na niebie. Przerażony Niunio nagle zerwał się do 
ucieczki i ................ spadł z kanapy. Okazało się, że to był tylko zły sen. W domu słychać było 
śmiech rodziców Paulinki oraz jej klikanie w klawiaturę komputera. W powietrzu unosił się 
zapach sernika, który piekł się w piekarniku, a ten grzmot , który zbudził Niunia to był tylko 
odgłos spadającego  na podłogę talerzyka , który potłukł się na drobniutkie kawałeczki. Chyba na 
szczęście - pomyślał Niunio i pobiegł do miseczki pełnej pachnącego jedzonka.  
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