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Zilele de vară s-au scurs ușor. Căldura moleșitoare s-a mai atenuat,  dar amintitrile

mele au ramas aceleași. Eu sunt Kyra, elevă ȋn clasa VI-a, ȋn vârsta de 12 ani.

Vara aceasta a fost diferită de toate celelalte. Nu am plecat la mare, la munte sau ȋntr-

o ţară exotica, nici nu am stat cu bunica mea (cam plictistoare, să recunosc). Vara aceasta am

fost ȋntr-o scurtă și neobișnuita călătorie. Am mers pe o altă planetă, pe planeta PJP. 

Totul a ȋnceput normal: eu și prietenul meu de pluș, Pușok. L-am primit pe Pușok de

ziua  mea,  de  la  părinţii  mei,  plecaţi  in  America,  de  7 ani.  La  ȋnceput  nu  prea  i-am dat

importanţă, dar pe parcursul anilor, singurătatea m-a acaparat și de atunci, nu mă despart de

Pușok, un căţel plușat. 

După cum am menţionat, eu și Pușok am ȋnceput ziua normal, am mâncat cereale la

micul dejun și mi-am făcut patul . La mijlocul zilei, din văzduhul azuriu, a apărut o mică

farfurie zburătoare. Era argintie si strălucitoare și era cam de mărimea palmei mele. În navetă

era  un  animăluţ  adorabil,  un  Pomeranian.  Acesta  scchelelăia  ȋnfricoșat  de  locul  unde

aterizase.

M-am apropiat de Pomeranian, sfioasă și i-am ȋntins un bol cu apă proaspătă și vreo

doi  biscuiţi  pentru căţei  (cu care mă prefăceam că ȋl  hrănesc pe Pușok).  Pomeranianul  a

mâncat biscuiţii cu pofta și a băut apă.

Când  a  terminat,  s-a  ridicat,  ȋmpreunăcu  naveta  spaţială  și  ne-a  lovit  cu  o  rază

sclipitoare, turcuaz. Eu și Pușok am ȋnceput să plutim, fiind atrași de raza turcuaz. Când am

deschis  ochii  ne  aflam pe  o  planetă  stranie,  unde  locuiau  multe  animale,  iar  solul  avea

culoarea violet. La intrare era o pangardă pe care scria ,,Bun venit pe planeta PJP’’.

Ne-au ȋntâmpinat alţi câţiva Pomeranieni, mai mici, dar la fel de adorabili. Aceștia ne-

au dus ȋn faţa unui tron, realizat ȋn totalitate din jucării pentru căţei. Pe el ședea Pomeranianul

pe care ȋl ajutasem. Acesta a rostit:

Bun venit pe planeta mea! Eu sunt Jimbo și sunt stăpânul acestui teritoriu. Sufletul tău

a  dat  dovadă de  bunatate.  Pentru  fapta  ta  frumoasă,  te  voi  răsplăti,  ȋndeplinindu-ţi  orice



dorniţă. Dar trebuie să te gândești bine pentru ca dorinţa să fie ȋnţeleaptă și să ȋţi facă viaţa

mai bună.

Îmi doresc…ăăăă… Îmi doresc să am un prieten devotat, care să alunge singurătatea

și care să mă susţină, ȋn lipsa părinţilor mei, am spus eu, ezitând câteva clipe.

Drept ai grăit și dorinţă ȋnţeleaptă ţi-ai ales. Fie ca aceasta să se ȋmplinească.

Jimbo și-a ȋndreptat sceptrul spre Pușok, iar acesta a prins viaţă. Slujitorii lui Jimbo

mi-au prezentat ȋmprejurimile și m-au ajutat să mă ȋntorc acasă.  A fost cu siguranţă cea mai

frumoasă vară! De atunci, Pușok mă ajută să las singurătatea ȋn urmă, făcâdu-mi noi prieteni.

Din  când  ȋn  când  ȋl  visez  pe  Jimbo  și  prietenii  mei  de  pe  planeta  PJP  (Prieteni,  Joacă,

Pomeranieni). 
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