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Drogi Czytelniku! 
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres 
http://sensus.pl/user/opinie/pinku3
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. 
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— Cześć, Pinku!
— Ale ja nie mówię do ciebie, tylko do nich.

— Aaaa, do dzieciaków?
— Tak! I teraz się zgubiłem,  

i nie wiem, co powiedzieć. 

Pink rzeczywiście się zgubił i nie wiedział, co powiedzieć.  
W jego głowie była totalna pustka.  

Wszystko to, co tak bardzo dokładnie sobie przygotował,  
w jednej sekundzie zniknęło z jego umysłu.

— Zacznij od początku.
— Łatwo ci mówić...

— Wiem, ale chyba nie ma innego sposobu.
— Jest!
— Jaki? 
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— Można uciec.
— No coś ty!
— No serio!

— Ale wtedy nie będzie książki...
— Ale ja nie pamiętam, co chciałem powiedzieć.  

Nic a nic.
— Dobrze, Pinku. Odetchnij głęboko,  

zbierz myśli i spróbuj jeszcze raz.
                                  — Ale oni patrzą i czekają.
                                    — Spróbuj sobie wyobrazić,  
                                że nikogo tu nie ma.

        Pink próbował sobie  
     wyobrazić, że tu nikogo  
     nie ma, ale kompletnie  
      mu to nie wychodziło.

        — To nie działa!
      — Hmm, to zawsze  
      możesz powiedzieć,  
          że nie wiesz,  
          co powiedzieć.
                — Mogę?
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— No pewnie! 

— Taką totalną?
— Totalną. Po prostu zacznij mówić cokolwiek,  

a potem już pójdzie. Zobaczysz.
— Na przykład?

— Cześć, jestem Pink i nie wiem, co powiedzieć.  
Mieliście tak kiedyś? Ja właśnie mam!  

Wszystko, co sobie przygotowałem do powiedzenia, 
 żeby się z wami przywitać, zniknęło. Ale to nic.  

Spróbuję sobie poradzić. Trzymajcie za mnie kciuki!
— OK, spróbuję.

— Dasz radę!

Pink odetchnął głęboko,  
zebrał myśli i po prostu zaczął mówić.

— Jestem Pink, ale to już wiecie. Jestem stworem, niebieskim 
stworem, mam jedno ucho trójkątne, a drugie okrągłe. 

Uwielbiam bananowe babeczki, swoich przyjaciół: Binga, Leo  
i Lulkę, i grać na ukulele. Nie lubię, jak ktoś mnie okłamuje, 

kożuchów na mleku i Fiszki. No i jak się okazało dzisiaj,  
nie lubię występować. Bardzo mnie to stresuje. A Was?
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Napisz lub narysuj, co Cię stresuje.

A może masz sprawdzone sposoby  

Podziel się nimi. 

Zakreśl go.
Zastanów się, jaki sposób działa na Ciebie najlepiej. 
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