
 

 

Szczęśliwe gąbki 
(Teresa Garcia Ramos) 

 
Dawno temu, był ocean, w którym Ŝyły bardzo szczęśliwe gąbki. To właściwie nie był zwy-
czajny ocean – był to ocean miłości. Istniała pewna szczególna przyczyna szczęścia gąbek – 
zawsze były przepełnione miłością. 
Pewnego dnia jedna z gąbek podpłynęła na skraj oceanu. Postanowiła pobawić się z falami  
i przekoziołkować na plaŜę. W końcu dotarła na tę plaŜę. I co zobaczyła? Na piasku siedziała 
dziewczynka. Nazywała się Marion. 
Najwyraźniej nie dostrzegała ani piękna oceanu, ani jasnego, błękitnego nieba – po prostu 
patrzyła w dół. Nie wyglądała na zbyt szczęśliwą. Gąbkę zaskoczyło to, Ŝe w słoneczny dzień 
widzi tak smutną twarz. Pozdrowiła więc dziewczynkę: 
– Cześć! Co się dzieje? Wyglądasz na nieszczęśliwą. A ja zawsze słyszałam, Ŝe chłopcy  

i dziewczynki ciągle się śmieją?" 
Marion odpowiedziała niemal natychmiast: 
– Nie. Wielu ludziom bywa smutno. Jestem bardzo zaskoczona, Ŝe widzę tak szczęśliwa 

gąbkę. Nigdy dotąd nie widziałam aŜ tak radosnej twarzy. Dlaczego jesteś taka szczęśli-
wa? 

– To bardzo proste – odpowiedziała gąbka. – Takie gąbki jak ja, mieszkające w oceanie mi-
łości, nieustannie wchłaniają w siebie tę miłość. Dzielimy się nią z innymi. A gdy któraś 
wpadnie w roztargnienie i zapomni o tej miłości, to zdarzają się róŜne wypadki. I dopiero 
wtedy niektóre gąbki stają się smutne lub zagniewane. 

Marion wyprostowała się nieco i zaciekawiona zapytała: 
– I co wtedy robią? 
– CóŜ – odrzekła gąbka. – Wtedy wszystkie pozostałe gąbki odwiedzają taką smutną lub 

zagniewaną gąbkę. Napełniamy się miłością, wyciskamy ją i przekazujemy gąbce, która 
jest zagniewana lub smutna. To proste! 

– Jesteś moją przyjaciółką, gąbko – odparła Marion. – Chyba chciałabym być taka jak ty. 
Myślisz, Ŝe to moŜliwe, aby chłopcy i dziewczynki napełniali się miłością i byli tak szczę-
śliwi, jak wy? 

– Oczywiście! 
– Lecz ja nie jestem gąbką! Jestem dziewczynką! Jak mam to zrobić? – zapytała Marion. 
– Nic prostszego, musisz po prostu uwierzyć w miłość – odparła gąbka. – Ty takŜe jesteś jak 

gąbka, poniewaŜ moŜesz napełniać się miłością i przekazywać miłość innym. 
– To wspaniałe! Muszę to wypróbować! – wykrzyknęła radośnie Marion. Wzięła głęboki od-

dech i w myślach zaczęła ćwiczyć napełnianie się miłością. Uśmiechnęła się i oznajmiła: 
– To prawda! JuŜ czuję się bardziej szczęśliwa. A gąbka na to: 
– Widzisz, Ŝe to proste. Jeśli chodzi o miłość, wszyscy jesteśmy tacy sami. 


