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Z każdym dniem rosnę
Rachela

Nie wiem czy Wam też, ale mój Tatuś tłumaczył mi 

zawsze że na małe dziewczynki/chłopców nigdy nie 

przychodzi pora.Nie przychodzi ponieważ mogą błądzić 

wiecznie po krainie swoich snów chwytając mamę, tatę 

czy siostrę/brata za rękę.Nigdy go nie rozumiałam…

I mimo że szczęśliwa, to każdego poranka budziłam się z 

nowym pomysłem i przynajmniej milimetr dłuższymi 

nóżkami i ogromnym foszkiem na Tatę.

"Dlaczego zmyśla? Dlaczego nie powie mi że to on 

zabiera mi moje ciuchy i wymienia na mniejsze? Dlaczego 

moją zimową kurtkę kolejny raz schował na pawlacz a rok 

później jej rękawy sięgają mi zdecydowanie nie tam, 

gdzie ostatnim razem?! Chcę znów moją kurteczkę! "- 

zanosiłam się szlochem. Któregoś ranka, moja pieluszka 

była już za mała.Niestety okazało się że nie była 

przepełniona, po prostu uwierała.Pupa była cieplejsza niż 

zawsze a i pierwszy raz od dawna nie obudziłam się 

płacząc. Tatuś spojrzał na mnie okiem i pomachał dłonią. 

"Choć do mnie powiedział" - a ja się popłakałam.

Wziął mnie jak zawsze na rączki i głaskał po głowie, 

tłumacząc po cichutku że czas nauczyć się chodzić. Nie 

podobał mi się ten pomysł. "
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Czy on chce mi odebrać mnie samą? " pomyślałam… Ale 

odpowiedź usłyszałam szybciej niż myślałam - " Rośniesz 

kochanie, zobacz tam za oknem, widzisz? Karolinka już 

zaczęła chodzić a przecież chcesz nadal móc się z nią 

bawić, prawda" Karolinka była moją najlepszą koleżanką…

Lubiłyśmy się bawić w najróżniejsze zabawy, a picie ze 

wspólnej butli było stałym punktem każdego dnia w 

naszym żłobku.  I faktycznie, jej Tata prowadził ją za 

obie rączki przed siebie na naszej małej górce za oknem. 

Zrobiło mi się smutno…Dawno nie byłyśmy na dworze, ale 

głównie dlatego że nie czułam się gotowa na naukę 

chodzenia.

Nagle jeden dzień zmienił wszystko. Tata zabronił mi 

zakładać pieluszkę, zabrał mi smoczek i zostawił tylko 

jedną butelkę. Obiecałam mu że postaram się być 

grzeczna, ale z pewnością nie będzie tak jak on by chciał 

bo ja chcę moją pieluszkę! Ah, ten brak reakcji na moje 

protesty…

Dał buzi w czółko i jak zawsze zostawił mnie przy ławce 

na wejściu do Sali w żłobku.

Pierwszy dzień bez pieluchy, pierwszy dzień bez 

smoczka, pierwszy dzień gdy poczułam że czegoś tak 

bardzo mi brakuje… 
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Mijały kolejne dni, a ja notorycznie moczyłam majtki, 

wypluwałam jedzenie które próbował mi podawać, 

zrezygnowałam ze wspólnych zabaw na Sali, wolałam 

swoją żłobkową pieluszkę i róg domku w plastikowym 

drzewie.

Czułam że wszystko wokół się rozsypuje, przestałam 

przejmować się wszystkim wokół. Stawałam się coraz 

bardziej smutnym dzieckiem.

Niestety, któregoś dnia musiało się wydarzyć coś co 

zmieni bieg wydarzeń. Nie chciałam wykraczać poza próg 

domu, Tatuś już nie trafiał do mnie- nie potrafił.

"Skarbie nic nie poradzisz na to że rośniesz" - próbował 

mnie pocieszać.

Jednak ja wiedziałam że jest i będzie inaczej. Nie 

urosnę już nigdy. Co najwyżej nikt mnie nie będzie chciał, 

nikt mnie nie zrozumie- ale ja nie będę rosnąć! Nie!

Poprosiłam Tatę Karoli aby kupił mi odpowiednie pieluszki 

i pozostałe rzeczy które były mi potrzebne. Dzięki temu 

że Karolcia spędzała ze mną masę czasu, pomagała mi 

ubrać się, przewinąć… Mój Tatuś widział co się dzieje 

jednak nie reagował, lecz patrzył z coraz smutniejszymi 

oczami na mnie.
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Pewnego dnia, gdy jechał ze mną wózkiem przez park, 

kupił mi wafelka od loda i usiadł na ławce, patrząc się na 

mnie czule. Nic nie mówił, zerkał na mnie z troską. W 

pewnej chwili zapytał " dlaczego…?". Wtedy zrozumiałam. 

On nie rozumiał mojego zachowania, myślał że jest 

złośliwe. Że w ten sposób pokazuję mu iż nie daje mi 

szczęścia.

Powolutku jak tylko umiałam najlepiej, dukałam słowo po 

słowie, tłumacząc mu…

"Tatusiu, może i rosnę z każdym dniem- ale każdy 

poranek to dla mnie tak, jakbym budziła się wczoraj. 

Lubię moją pieluszkę i to że dbasz o to by nie odparzyła 

mi się pupa.

Lubię gdy przewijasz mnie i ganisz za to że znów 

zrobiłam kupkę w pieluszkę a nie na nocnik.

Lubię gdy znów nabijam sobie siniaczki, na łokciach czy 

kolanach gdy próbuję złapać Cię za nogawkę. Zawsze 

będę Twoją córcią, i każdego poranka, każdego dnia 

będę rosnąć.

Ale wiesz co? Wiem że nigdy nie wyrosnę." 
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Siła Tworzenia
Maya

Może znacie to uczucie gdy po prostu musicie coś zrobić. 

Gdy chęć stworzenia czegoś jest tak silna że zaczyna 

przysłaniać wam rzeczywistość. Cóż, ja znam to uczucie 

bardzo dobrze i co nieco wam o nim opowiem.Był to 

najzwyklejszy poniedziałek, dzień w którym nic 

szczególnego nie ma prawa się zdarzyć ale według mnie 

każdego dnia coś się dzieję i to coś po prostu należy 

odszukać. Siedziałam na spotkaniu z klientem, i jako że 

przyjęliśmy stażystę to moja rola polegała jedynie na 

nadzorze, czy aby na pewno się nadaje.  Słuchałam przez 

około godzinę jak rozmawiają na temat potrzebnego 

projektu i pomysłów które pojawiały się co minutę a 

każdy z nich wydawał się łudząco podobny do 

poprzedniego. W pewnym momencie wyłączyłam się z ich 

rozmowy i jak uczennica w szkole, spojrzałam przez okno 

marząc aby stąd wyjść. Marzyłam sobie o tym gdzie 

pojadę na wakacje i o tym co będę dziś miała na obiad. 

Przyznam się wam że rzadko nachodzą mnie tego rodzaju 

myśli szczególnie w pracy ale tego dnia po prostu coś we 

mnie wstąpiło. 

- Pani Mayu, a co pani o tym myśli ? - Usłyszałam do 

klienta który nieco już się zmęczył słuchaniem naszego 

stażysty. 
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- Co ja uważam ? - Zaczęłam budząc się z letargu. - Cóż 

usłyszał pan propozycję naszego stażysty i choć mam ma 

pański projekt ze 100 pomysłów to wątpię aby któraś się 

panu spodobała. 

- Proszę powiedzieć jak to pani widzi. - Nudził. 

Wzięłam mazak do ręki, wstałam z krzesła i podeszłam do 

naszej tablicy jakbym była w szkole i matematyczka 

kazała mi rozpisać równanie. Zastanawiając się chwilkę 

nad tym w jaki sposób mu to rozrysować sięgnęłam po 

swojego smartfona i puściłam dość głośno muzykę a 

konkretnie Muzykę Klasyczną  Bacha. Tak a całkowitej 

ciszy gdzie pomiędzy mną był jedynie pomysł zaczęłam 

pisać. Trwało to z jakieś 6 minut i gdy już nakreśliłam mu 

każdy szczegół to krzyknęłam - Done ! (Eng. Zrobione !) . 

Klient otworzył szeroko oczy i zaczął czytać… 

Ja pokazałam stażyście że ma mu to wytłumaczyć a ja 

wychodzę zapalić. 

Gdy wychodziłam klient oniemiały zapytał 

- Co Pani robi?

- Proszę pana, jako że nie był pan umówiony ze mną a z 

naszym stażystą to do niego proszę kierować wszelkie 

pytania… - I poszłam.Gdy wróciłam do domu ponownie 

poczułam tą magiczną chęć stworzenia czegoś i tak 

narodził Się Roko Magazyn.
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Będzie się działo,
 Dzieci same na noc

Rachela

Zostajecie sami czasem na noc? Wsłuchujecie się w 

liście opadające za oknem? A może robicie to co 

bohaterki dzisiejszego felietonu…?

Asia miała dzisiaj urodziny, ale jej Mamusia musiała 

wyjść tak samo jak mój Tatuś. Była moją najlepszą 

przyjaciółką choć Nasi rodzice wcale się nie 

lubili.Obiecali że zostaniemy u mnie w domku same na 

noc, i mimo że bardzo się martwili i chcieli wezwać 

nianie- to ta się pochorowała. A My, skakałyśmy po 

kanapach jeszcze wyżej i wyżej ze szczęścia.Rodzice 

wyszli zostawiając nam na macie wszystkie potrzebne 

rzeczy.Duży zapas butelek z soczkami i kaszką. Dwie 

paczki pieluszek itp..Gdy zamknęły się drzwi od razu 

złapałyśmy się za rączki i zaczęłyśmy przytulać się i 

dotykać swoich ciałek. Wyjęłyśmy wszystkie kasety z 

bajkami jakie miałyśmy i zaczęłyśmy wybierać…

Mulan, Kubuś Puchatek i Hefalumpy, Bambi, Teletubisie, 

Król Lew, Zakochany Kundel, 101 dalmatyńczyków… - a to 

dopiero pierwszy rząd!

-Którą wybierzemy?- zapytała mnie Asia

-Nie wiem, hmmm a może zamkniemy oczki i wycelujemy 

paluszkiem?- zaproponowałam z ochotą.

-TAK! - krzyknęła Asia
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Na trzy, wskazałyśmy paluszkami na 101 dalmatyńczyków.

Ale zanim bajka, to trzeba przygotować wszystko do 

wejścia do łóżeczka.

Weszłyśmy więc do wanienki, umyłyśmy się wzajemnie 

nacierając całe ciało mydełkiem, pobawiłyśmy się 

kaczuszkami… Było tak przyjemnie- aż tu 

nagle….Wychodząc, ciepły strumień zaczął oblewać jej 

Nogę. Poczekałam aż do końca się wysiusia, i wyciągnęłam 

ją z wanny starannie osuszając kawałek po kawałku… Gdy 

doszłam do jej muszelki była nadal bardzo ciepła, a Asia 

trzymała rączkę na ustach- starając się ukryć swój 

rumieniec który był naprawdę duży. Wyciągnęłam matę 

do przewijania i powolutku zaczęłam ją przebierać, nie 

zauważyłam kiedy cały salon był biały od pudru a my oby 

dwie leżałyśmy obok siebie na pleckach i śmiałyśmy się 

głośno… W pewnej chwili cmoknęłam ją w policzek i 

zaczęłam cichutko śpiewać jej po raz kolejny stoo lat… 

Widziałam jak się zawstydza, była rumiana jak buraczek. 

Jęknęła cichutko jak dotknęłam jej brzuszka i powoli 

zaczęłam podnosić się by przebrać ją całą i przygotować 

do późniejszego spanka.

Usiadłam między jej nóżkami, rozchyliłam je, i ściągnęłam 

z niej ręcznik którym zdążyła się znów owinąć. Całowałam 

delikatnie jej brzuszek, uda, starając się nie połknąć za 

dużo pudru którym była również obsypana. Wyciągnęłam 

pieluchę i powoli wsunęłam pod jej pupkę..
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Była taka ciepła, słodko pachniała- na tyle że chciało się 

ją po prostu zjeść.ekko ugryzłam wnętrze uda, 

zostawiając po sobie ślad w postaci małego fioletowego 

paseczka i przeszłam do ubrania pieluszki do końca… W 

pewnej chwili powiedziała "nie". Spytałam jej czy coś się 

stało, w odpowiedzi tylko poczułam jej rączkę na mojej 

którą kładzie delikatnie na swojej małej cipulce. Taka 

naga, bez ani jednego włoska, skóra tak samo delikatna 

jak na pupie… Dotknęłam jej łechtaczki, i wraz z jej 

dłonią delikatnie zaczęłam poruszać moim paluszkiem 

który znajdował się na jej łechtaczce.Asia zaczęła 

cichutko pojękiwać, aż poczułam znów ciepło na swoich 

palcach- tym razem jednak to nie było jej 

siusiu…Spojrzałam na nią z lekkim zdziwieniem, i 

paluszkiem nabrałam tą wilgoć jaka z niej wypływała i 

wsadziłam sobie do ust, była słodka… Ona sama dotknęła 

się paluszkiem i wsadziła go do ust.

-Mmmm- dobre; powiedziała.

A ja przysunęłam usta do jej malutkiej cipulki i zaczęłam 

delikatnie zlizywać to co wypłynęło…Asia pojękiwała 

coraz głośniej…Widziałam że było jej dobrze.

Nagle podniosła się i chwyciła moją dłoń, cmoknęła 

delikatnie w policzek i położyła mnie na pleckach, naga 

klęknęła w moich nogach… I powiedziała że chce żeby mi 

było tak samo dobrze i chce mnie skosztować.Bardzo się 

zawstydziłam.
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Jeszcze nigdy nikt mi tak nie zrobił. Nigdy nikt mnie nie 

próbował… Nie zdążyłam nic odpowiedzieć bo z moich ust 

wydobył się cichutki jęk, gdy jej paluszek znalazł się na 

guziczku mojej cipulki…Był mokry jeszcze od jej wilgoci- 

poruszała nim powoli, rozsmarowując całą wilgoć na moim 

guziczku i przejeżdżając delikatnie pomiędzy moimi 

wargami…A gdy poczuła że i ze mnie wypływa nieznana 

dotąd wilgoć, delikatnie pocałowała ustami moje udo, 

zbliżyła swoje usta do mojej muszelki i zatopiła w niej 

swój język. Pomrukiwała przy tym tak jakby sprawiało jej 

to ogromną przyjemność, ja oczywiście nie milczałam… 

pojękiwałam cichutko, tłumiąc rączką odgłosy które 

bezwolnie wydawały moje usta. Poruszała językiem w 

rytm który powodował że czułam jak wszystko tam, na 

dole robi się coraz bardziej mokre i mokre…i jeszcze 

bardziej! Moje pomrukiwanie nie było już cichutkim 

mruczeniem a wręcz piszczeniem…

Gdy przestała cmoknęła moje usta, dając mi tym samym 

spróbować siebie i samej i poszła po pieluszkę. Jak tylko 

ocknęłam się czułam już że dotyka mnie przyjemny 

materiał moje pieluszki i otacza całą mokrą muszelkę jak 

i pupę która również była mokra.Chwile później to samo 

robiłam ja… Położyłam Asię na macie i delikatnie 

założyłam pieluszkę na jej mokre pośladki i 

muszelkę…Zapięłam i położyłam się obok.
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Trzymałyśmy się za rączki i śmiałyśmy się, wytykając 

sobie wzajemnie rumieńca który oblewał Nam całe 

buźki.Tak wstałyśmy i włączyłyśmy z butelką w buzi 

Dalmatyńczyki i usnęłysmy wtulone w siebie z jedną 

butelką i pod jednym kocykiem w sypialni Tatusia.

Nastęnego dnia rano….

• Tato, a co to znaczy uprawiać miłość?

I tak to moi drodzy jest gdy zostawia się dzieci same w 

domu .
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Ze	smoczkiem	przez	świat
Rachela

Macie swój ukochany smoczek? Może ma na sobie 

miniaturkę misia? Albo jego środek zdobi Wasze imię 

nadrukowane śliczną , różową czcionką?

Ja mam swój ulubiony smoczek. Przypinam go do 

bluzeczki i wyruszam w podróż co rano, zazwyczaj mając 

go pod koszulką…Podróżujecie z nim? A może wolicie 

pieluszkę?

Ja wolę smoczek. Zostawiam na nim pamiątki.Mój 

smoczek jest pamiątką.Jest dość zniszczony.Mój 

smoczek ma dziurki.To dziurki pełne emocji.Mój smoczek 

jest najpiękniejszy.

Choć wiem że każdy najpiękniejszy ma swój.Smoczki to 

temat bardzo głęboki.Smoczek to wszystko czego 

potrzebuję.Kiedyś gdy dostałam swój smoczek wiecznie 

go wypluwałam, rzucałam nim o podłogę, nie podobał mi 

się.Jednak z czasem okazało się że jest bardzo 

przydatny.Pomaga gdy jestem chora i boli mnie 

brzuszek.Jest ze mną zawsze, a gdy się boję pomaga mi 

się uspokoić.Jeździ ze mną wszędzie, on lubi podróże jak 

ja.To mój dobry smoczek nie oddam nikomu go.Gdy 

zachodzi słońce, gdy nastaje dzień, gdy pociąg pędzi czy 

samochód mknie, smoczek zawsze jest ze mną i bardzo 

lubi mnie.
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Choć czasem się gubi i płacz duży jest, on zawsze do 

mnie wraca.Podróż, nie zawsze musi oznaczać tą fizyczną 

z miejsca do miejsca.Często jest to ta Nasza 

wewnętrzna, duchowa i emocjonalna.

Mój smoczek ma już 8 lat, 8 długich lat spędziliśmy 

razem.Byliśmy w wielu miejscach, i zdradzę Wam mój 

sekret…To ze smoczkiem zrobiłam moje pierwsze siku.To 

ze smoczkiem który gryzłam dałam radę wytrzymać 

szycie ręki gdy spadłam z huśtawki.To ze smoczkiem 

pokonywałam łzy gdy było mi smutno.To ze smoczkiem 

zwiedzałam każdy nowy kąt czy miasto.I mimo że do 

użytku nie za bardzo się już dzisiaj nadaje- to jest ze 

mną zawsze.

I bardzo Kocha Mnie.A Wy, macie swój ukochany 

smoczek? Może przeżyliście z nim jakąś ciekawą 

historię- i zechcecie nam o niej opowiedzieć?
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Nawiązywanie relacji

W dzisiejszych czasach dostęp do internetu ma prawie 

każdy. Człowiek z natury potrzebuje towarzystwa więc 

jeśli nie może go doświadczyć fizycznie odwołuje się do 

różnego rodzaju portalów społecznościowych czy też 

forów w naszym kontencie jest ciężko znaleźć fora czy 

też strony poświęcone tematyce lecz kto szuka znajdzie 

z czasem znajdziemy na takich stronach osoby wtedy 

przechodzimy z wygody na różnego rodzaju 

komunikatory nie znając tej osoby prawie wcale. Wtedy 

zaczyna pojawiać się najważniejszy element "budowanie 

zaufania". Z czasem możecie też przejść na różnego 

rodzaju spotkania co wymaga wielkiej odwagi oraz 

integracji od dwóch stron.

16

ABDL	w	Sieci
Rick



Bezpieczeństwo ABDL

Bezpieczeństwo jest podstawą naszego kontentu oraz 

jest jedną z potrzeb człowieka. rejestrując się na 

forach czy też na portalach społecznościowych posługuj 

się Nickiem. Tworząc Nick spraw aby był on unikalny 

oraz nie znaczył nic na twój temat. Hasło powinno być 

unikalne nie być żadnym ciągiem logicznym, zawierać w 

sobie małe litery jak i duże, posiadać w sobie znak 

alfanumeryczny brzmi skomplikowanie nic trudnego 

przykład takiego hasła: "1C2@6a3b".Nigdy nie 

otwierajmy podejrzanych plików czy też nie 

odpowiadajmy na podejrzane wiadomości. Jednym z 

problemów ABDL jest to że lubią sobie usiąść przed 

komputerem i ciamkać smoczka przeglądając najnowsze 

ploteczki z życia ABDL, niestety kiedyś przypadkiem 

może pojawić się nasza kochana mordka z smoczkiem w 

ustach na jakimś portalu przez nie miłego pana hakera 

aby temu zaradzić proponujemy zakleić kamerkę 

internetową taśmą izolacyjną lub taśmą nie 

przezroczystą.
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Sprawa wydaję się banalna ale nie jest jednak 

dość prosta. Kiedy nie mamy zaufania do osoby 

po drugiej stronie monitora, rozmowa czy tez 

relacja od takiego momentu może się psuć. 

Mamy na to sposób aby sprawdzić taką osobę 

na początku zadajcie jej pytania podstawowe 

czy zna znaczenia skrótów AB, DL, TB. 

Oczywiście każdy może to wygooglować lecz 

zajmuje to trochę czasu więc jeśli ktoś nie 

odpowie nam w wystarczającą krótkim czasie 

możemy zacząć już go podejrzewać o to iż nie 

jest tym kimś za kogo się podaje. Kolejną 

rzeczą na sprawdzenie takiej osoby jest 

zapytanie jej jakie zna marki pieluch dla 

dorosłych oraz tych specjalnie stworzonych dla 

ABDL jeśli odpowiedź będzie mało 

satysfakcjonująca możemy zrobić inne testy 

zapytać o nie istniejąca markę pieluch, jakieś 

konkretne znaki szczególne. Największą 

pewność sprawi nam zdjęcie wysłane przez tą 

osobę wtedy możemy być przekonani w 99% że 

jest ta osoba tym kim za kogo się podaje. 18

Jak odróżnić prawdziwego ABDL
 od podszywacza w sieci?

Rick



Opowiadanie
Rick

Angela złapała mnie za rękę i siłą usadowiła w foteliku 

zapinając pas bezpieczeństwa, patrząc na mnie groźnym 

wzrokiem wyjęła z torebki smoczek który mi wsunęła w 

usta, cała poczerwieniałam ze złości i wstydu lecz mina 

tej kobiety mówiła sama za siebie ‘lepiej się nie odzywać’. 

Usiadła obok mnie i przeglądała coś na swoim tablecie z 

braku rozrywki pozostało mi patrzenie w okno co mnie 

zaczęło bardzo nudzić w końcu z braku jakiejkolwiek 

rozrywki zaczęłam patrzeć w tablet, wiem że nie 

powinnam tego robić ale nie chciałam usnąć w takim 

stanie z nudów. Po dłuższym patrzeniu się w tablet 

Angeli nie zauważyłam nic nadzwyczajnego jedynie jakieś 

statystyki firmy oraz rozmowy z klientami. W końcu 

zauważyła to Angela nic nie mówiąc sięgnęła do torby 

skąd wyciągnęła tablet był cały różowy uśmiechnęłam się 

w stronę mojej opiekunki wyciągając ręce po niego kiedy 

dostałam go do rąk moja mina od razu zrzedła ponieważ 

jak się okazało był to tablet edukacyjny nie mogłam w 

nim nawet wejść do Internetu jedyne co mogłam pograć 

w gry z uniwersum Disneya spróbowałam zagrać w jedną 

w nich była bardzo prosta. Między czasie pojawiła się 

pani stewardessa która oznajmiła nam „Czy państwo się 

czegoś napiją, polecamy wino.”
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- Bardzo chętnie skorzystam po proszę. – oznajmiła 

Angela.

- Ja też bardzo chętnie po proszę wino. - wyciągnęłam 

smoczek i zaczęłam odpowiadać.

- Młoda damo przypomnę tobie że jesteś za młoda na 

wino, więc tylko ja po proszę wino. – powiedziała Angela.

- A co dla mnie? – powiedziałam głośnym tonem

Angela bez wahania wyciągnęła z torebki butelkę dla 

niemowląt wypełnioną sokiem którą, wepchnęła mi prosto 

w usta a sama odebrała kieliszek wina.  Sytuacja stawała 

się z minuty na minutę bardziej nie przyjemna dla mnie 

lecz pani stewardessa zostawiła nas same. Spojrzałam na 

Angele której mina wyglądała jeszcze gorzej niż z 

początku lotu.

- Czemu dostałam butelkę do picia a nie normalny sok? – 

zapytałam grzecznie.

- Ponieważ masz testować oraz prezentować wszystkie 

nasze produkty a ta butelka jest stworzona przez nasza 

firmę więc jest to cześć twojej pracy. – odpowiedziała 

Angela

- Ale nie mogłam dostać do niej jakiegoś soku a nie 

mleko! - wrzasnęłam

- Mleko jest częścią twojego szkolenia. – oznajmiła 

Angela.

Nie mając innego wyjścia zaczęłam powoli spijać mleko 

nie powiem było sycące powoli w trakcie picia mleka 

zaczęłam usypiać 
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lot trwał dość długo ponieważ obudziła mnie Angela która 

odpinała mój fotelik, spojrzałam na nią wyglądała na jej 

twarzy malował się uśmiech wstałam z fotelika 

rozciągając swoje ciało wtedy usłyszałam głos Angeli:

- Nie zapomnij walizek, słoneczko.

- Dobrze i nie jestem słoneczko – znowu krzyknęłam.

Wyjęłam walizki z schowka i wzięłam za uchwyt 

prowadząc jej do terminalu gdzie czekałyśmy na naszą 

odprawę każda walizka została otworzona i sprawdzona 

nic dziwnego w nich nie było po za moją którą musiałam 

otworzyć przy strażniku. W jej wnętrzu znajdował się 

tuzin zabawek, butelka dla niemowląt, trzy pieluchy z 

tych aktualnych które miałam na sobie strażnik bez 

zadawania pytań zasunął torbę, następnie zdjęłam 

wyjęłam wszystkie metalowe przedmioty z kiszeni oraz 

telefon komórkowy który oddałam strażnikowi, następnie 

przechodząc przez wykrywacz metalu sprawiłam że 

wydał on dźwięk. Zostałam cofnięta dwa razy i 

powtórzyłam tę czynność przy niej efekt był ciągle taki 

sam opróżniłam ponownie kieszenie w których nic nie było 

kazano mi poczekać po około dziesięciu minutach 

przyszedł pracownik z ręcznym wykrywaczem metalu 

którym sprawdził mnie dwa razy z powodu takie iż w 

miejscu mojej spódniczki zaczął on pikać, przez co 

musiałam udać się do pokoju ochrony gdzie siedziała 

młoda kobieta na wygląd może miała z dwadzieścia lat 

została z nią całkiem sama.
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- Muszę panią zrewidować, proszę rozłożyć ręce oraz 

stanąć w rozkroku. – oznajmiła kobieta.

Zaczęła mnie przeszukiwać oklepując po ubraniach kiedy 

natrafiła na pieluchę usłyszała szelest który sprawdziła 

parę razy nie mając innego wyjścia odsłoniła spódniczkę 

ukazując moje majtki foliowe przez które prześwitywała 

pielucha.  CDN...
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Kolorowanki
Dla	dziewczynek

23

Pomóż	pokolorować	dziewczynce	jajko	
wielkanocne	a	może	pozwoli	Ci	je	zachować.	



Kolorowanki
Dla	dziewczynek

Pomóż	pokolorować	dziewczynce	jej	misia	a	może	
pozwoli	Ci	z	nim	dziś	spać.
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Kolorowanki
Dla	Chłopców

Pokoloruj	króliczkowi	jego		wymarzone	jajko	może	
pozwoli	Ci	też	takie	sobie	zrobić.	
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Kolorowanki
Dla	Chłopców

Smok	Jajeczny	dzielnie	broni	swojego	ulubionego	jajka	ale	
czy	obroni	je	nie	mając	kolorów	.	Dodaj	smokowi	Odwagi
	poprzez	pokolorowanie	go.
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Labirynty
Króliczek	zgubił	drogę	do	swojego	worka	z	jajkami...	
Zaprowadź	króliczka	do	worka	a	króliczek	w	nagrodę	da	
Ci	najpiękniejsze	jajko	jakie	ma.
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Labirynty
Ojej,	co	to	się	stało.	Kredki	również	się	zgubiły.	

Idą	święta	i	bez	kolorowych	jajek	nie	będzie	można	ich	zjeść.
Proszę,	pomóż	im	znaleźć	drogę.	

Pamiętaj	że	każda	kredka	ma	swoją	pisankę	do
	pokolorowania.
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Wykonali:

29

Maya - Opracowanie materiału 

i stworzenie szaty graficznej.

Rick  - Odcinek opowiadania oraz 

artykuł.

Rachela  - Opracowanie Artykułów

Jako twórcy Magazynu RokoSmoko chcielibyśmy wam

 życzyć miłych i udanych świąt,Pełno radości i

przyjemności w nadchodzących dniach oraz mokrych 

majtek tudzież pieluch w lany poniedziałek.

A jeśli i TY chciałbyś coś napisać do RokoMagazynu

 to skontaktuj się z nami pod tym adresem Emile-

 rokoredakcja@rokosmoko.pl

Pamiętaj że każdy artykuł można 

napisać, że możesz nam w tym pomóc...




	1: Okładka
	2: Spis Treści
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30

