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Szanowni Państwo,
zapraszamy do świata bajek napisanych przez laureatów konkursu literackiego pod nazwą
„Opowiem ci bajkę o moim przyjacielu”, zorganizowanego przez Towarzystwo Nasz Dom
oraz Fundację Unum. Konkurs odbył się w połowie 2019 roku i był adresowany do dzieci
i młodzieży z domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczych. Większość
autorów to młodzi debiutanci. Jak sami mówili, nie wierzyli, że ich prace mogą być tak
wysoko ocenione, że komuś mogą się one podobać... Przesłane bajki pokazały, że marzenia
dzieci i młodzieży są uniwersalne i są nieodłącznym towarzyszem procesu dorastania
i prawidłowego rozwoju, niezależnie od miejsca i warunków, w jakich żyją młodzi
ludzie. Każda praca była wyjątkowa! Nadesłane bajki budziły w nas różne emocje –
wywoływały wzruszenie, sprawiały nam wiele radości lub skłaniały do głębokiej zadumy.
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Nagrodą w konkursie był wyjazd na warsztaty literackie, na których pod okiem profesjonalistów laureaci mogli szlifować swój talent.
Żywimy nadzieję, że jest to początek przygody naszych laureatów z twórczością i że za
kilka lat usłyszymy o ich sukcesach literackich.
Życzymy miłej lektury!

Fundacja Unum		

Towarzystwo Nasz Dom
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Wszystko będzie dobrze
Wiktoria Majewska

Szymuś był chłopcem dość niskim, szczupłym i zawsze uśmiechniętym.
Rzadko płakał, choć zdarzyło mu się kilka razy. Na przykład kiedy jego piesek musiał
go zostawić i polecieć do nieba. Wtedy gdy jego ulubiona przytulanka musiała być
wyprana, a on tę noc musiał przetrwać sam. Jednak w pewnym momencie zaczęło
mu czegoś brakować. Nie znał tego uczucia, ale czuł, jakby było w nim i wciąż
krzyczało: „odnajdź to!”. Gdy poszedł po raz pierwszy do przedszkola, zrozumiał, co
ma odnaleźć.
Najpierw było naprawdę miło. Wszyscy się ze sobą bawili w chusteczkę
haftowaną, a po zabawie wszyscy poszli bawić się po dwie osoby, a niektórzy
w większych grupkach. Szymuś został sam. Do przyjścia mamy bawił się klockami.
Gdy tylko mama go zobaczyła, przeraziła się. Rzadko bywał tak smutny. Zabrała go
do domu. Nie zjadł dużo obiadu. Nie chciał jeść nawet podwieczorku. Zawsze jadł
podwieczorek, zwłaszcza że była jego ulubiona galaretka. Gdy minęła dobranocka,
poszedł spać. Przez cały dzień nie uśmiechnął się nawet na sekundę. Zasnął prędko.
Śniło mu się, że znowu bawił się w przedszkolu klockami, ale kiedy już stwierdził, że
chce zrobić coś innego, podszedł niepewnie do grupki chłopców i zapytał się, czy może
się do nich przyłączyć. Oni popatrzyli na niego z kpiną, zaczęli wytykać go palcami,
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jednocześnie śmiejąc się. Wtedy chłopiec się obudził. Później często miewał takie
sny. Jednak nigdy się to nie wydarzyło, bo Szymuś nigdy do nikogo nie podchodził.
Gdy jego mama się rozchorowała, chłopiec już nie wytrzymał, opowiedział wszystko
pani przedszkolance. Do rozmowy przyłączyła się dziewczynka o kręconych blond
włosach. Gdy dowiedziała się, co przeżywa chłopiec, przytuliła go i powiedziała:
– Wszystko będzie dobrze...
Później przebywali zawsze razem. Szymuś nareszcie zrozumiał, czego mu
brakowało.
Przyjaźni.
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Wyjątkowy ogród
Wiktoria Dytlow

Na pewno każdy z Was zawsze chciał mieć przyjaciela. Miewamy chwile,
w których jest nam smutno i czujemy się jak tęcza, która straciła kolory. W takich
momentach przyjaciel jest niczym słoneczko na burzowym niebie.
Kubuś ma pięć lat i chodzi do przedszkola. Wraz z rodzicami mieszka
w zielonym domku z wyjątkowym ogrodem. Zapytacie pewnie: ,,dlaczego
wyjątkowym?’’. Otóż odpowiedź na to pytanie poznacie na końcu tej bajki.
A więc Kuba, tak jak wszystkie dzieci, lubi bawić się w chowanego i jeść lody.
Jego mamusia jest kucharką, a tatuś bardzo dobrym lekarzem. Kubuś bardzo kocha
swoich rodziców, ale oni nie poświęcają mu zbyt dużo czasu. Gdy chłopiec tylko
zaczyna rozmowę, słyszy: ,,Kubusiu, idź się pobaw do siebie do pokoju” albo ,,Synku
nie mam teraz czasu na rozmowy’’.
W takich chwilach Kuba posłusznie idzie do swojego pokoju, gdzie w ciszy
bawi się samochodzikami, które dostał na czwarte urodziny od babci Kasi. Brakuje
mu jednak pogawędek z mamą i tatą. Chciałby, aby rodzice go po prostu przytulili
i aby zwrócili na niego uwagę, bo w końcu on jest jeszcze malutkim chłopcem, który
tego potrzebuje.
Kubuś czuł się bardzo samotny i niezauważany, więc postanowił poszukać
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sobie przyjaciela. Pani w przedszkolu powiedziała Zuchom, że przyjaciel to ktoś, kto
zawsze będzie przy nas i wysłucha, gdy tylko będziemy mieli taką potrzebę.
Następnego dnia, jak co dzień rano, chłopiec wstał uśmiechnięty od ucha
do ucha. Po pysznym śniadanku wziął swój kolorowy plecaczek i wyruszył do
przedszkola. Dzień mu minął tak szybko, że nawet nie zauważył, gdy przyszła po
niego mamusia. Jednak nawet teraz, prowadząc samochód, nie znalazła chwili, aby
zapytać się synka, jak mu minął dzień, bo rozmawiała przez telefon. Po powrocie do
domu Kubuś zjadł swój ulubiony obiadek, jakim była zupa pomidorowa. Następnie
udał się do ogrodu, w którym bardzo lubił przebywać. Rosły w nim przepiękne,
czerwone róże, na drzewkach śpiewały ptaki i wesoło świeciło słoneczko. Nagle
obok chłopca przebiegł bielutki jak chmura na niebie szczeniaczek. Biegał psotnie
za swoim ogonkiem. Piesek bardzo mu się spodobał, więc chłopiec powiedział:
– Nazwę cię Puszek, bo jesteś mięciutki i biały jak puchowa chmurka.
Zostaniemy przyjaciółmi, będę o ciebie dbał najlepiej, jak tylko umiem, i kochał tak
bardzo, jak naleśniki z bitą śmietaną!
Od tamtej pory Kubuś i Puszek byli najlepszymi przyjaciółmi. Chłopiec
zabierał go na spacery i bawił się z nim. Byli szczęśliwi. Jego rodzice po pewnym
czasie zobaczyli, że ich synek po powrocie z przedszkola i zjedzeniu obiadku coraz
rzadziej spędza czas w domu. Jedząc wspólnie kolację, zapytali się więc:
– Kubusiu, a gdzie ty znikasz zaraz po tym, jak się najesz?
– No bo ja znalazłem sobie przyjaciela – powiedział podekscytowany Kuba.
– Ooo! Tak? A mógłbyś nam go przedstawić?
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– Pewnie, pobiegnę po niego do ogrodu!
Chwilę później chłopiec wrócił ze szczeniaczkiem na rękach i powiedział:
– Mamusiu, tatusiu, to jest Puszek.
– Jaki piękny! – powiedzieli zgodnie rodzice.
– Taak! Jest cudowny i jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi!
Po długim czasie pieszczenia pieska mama wzięła swojego synka na kolana
i powiedziała:
– Razem z tatusiem doszliśmy do wniosku, że poświęcamy ci za mało czasu,
przez co jesteś smutny i czujesz się niezauważony.
– Dlatego postanowiliśmy to zmienić i każdą naszą wolną chwilę spędzać
z tobą, no i oczywiście z Puszkiem – powiedział tata.
Czasami bywa w życiu tak, że pewne rzeczy zauważamy dopiero po pewnym
czasie. Tak jak w tym przypadku, gdy rodzice Kubusia byli zbyt zajęci sobą i pracą.
Przez to nawet nie zauważyli, jak bardzo są pochłonięci wszystkimi sprawami
i nie mają czasu dla syna. Na szczęście w naszym małym, pięknym świecie są
z nami przyjaciele. Może nim być każdy: koleżanka, kolega, pluszowy miś czy tak jak
w przypadku Kubusia, piesek. Dzięki Puszkowi chłopiec został znów zauważony.
A Wy macie przyjaciela? Jeśli nie, to pomyślcie o tym, bo świat
z nimi staje się piękniejszy, a każdy dzień jest pełen przygód.

Opowiem ci bajkę o…
		
magicznej wycieczce
do Paryża
Roksana Krupa

Pewnego dnia za siedmioma łąkami, za siedmioma rzekami, żyły sobie dwie
przyjaciółki. Nazywały się Zuzia i Roksana. Zuzia miała dziesięć lat, a Roksana
była od niej o dwa lata starsza. Dziewczyny były do siebie bardzo podobne. Obie
miały brązowe włosy i zielone oczy. Poznały się w szkole i od tego czasu bardzo
się polubiły. Kochały się spotykać, by grać razem w berka. Często też leżały na łące
i marzyły, żeby pojechać do Paryża. Pewnego słonecznego dnia wybrały się na
spacer do lasu. Tam spotkały Patryka, Rafała i Tosię, którzy bawili się w chowanego,
i z radością dołączyli się do nich. Bawili się aż do wieczora, gdy nagle Zuzia zawołała
wszystkich, żeby zobaczyli, co znalazła:
– Zobaczcie, to jest kwiat paproci!
– Jaki śliczny, weźmy go do domu! – krzyknęła Roksana.
Paczka przyjaciół wzięła znaleziony skarb z sobą. W domu przyglądali mu
się dokładnie przez długi czas, jednak Zuzia powiedziała, że powinni iść już spać, bo
była późna godzina. Przed snem Roksana szepnęła jeszcze, że fajnie by było obudzić
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się w Paryżu.
Dzieci obudziło ćwierkanie ptaków. Wstały i nie mogły uwierzyć własnym
oczom! Za oknem było widać wieżę Eiffla! Dziewczyny szybko się ubrały i wyruszyły
w podróż na sam szczyt słynnej budowli.
– Jak tu jest pięknie! – krzyknęła do Roksany Zuzia.
Przyjaciółki postanowiły zwiedzić okolicę. Poszły do restauracji, gdzie
zjadły francuskie przysmaki: bagietki z serem pleśniowym, ślimaki gotowane po
burgundzku, pieczone kasztany, a na deser lody z czekoladą i orzechami. Następnie
przyjaciółki przepłynęły łódką Sekwanę i podziwiały Paryż. Wieczorem wróciły do
swojego pokoju, lecz zaczęły tęsknić za resztą przyjaciół. Zmartwione usiadły na
łóżku i zaczęły się zastanawiać, w jaki sposób wrócić do domu.
– Ale... jak my się tam dostaniemy? – jęknęła Roksana.
– A może ta paprotka była zaczarowana? – podsunęła pomysł Zuzia.
Dziewczynki zaczęły z niepokojem szukać kwiatka. Kiedy znalazły roślinkę,
paprotka już prawie zwiędła. Przyjaciółki wzięły kwiat w dłonie, następnie bardzo
go poprosiły o powrót do domu. Wszystko wokół nich zawirowało i znów były
razem z Tosią, Rafałem i Patrykiem. Wszyscy uściskali się serdecznie i dziewczyny
opowiedziały o niesamowitych przygodach, jakie im się przytrafiły w Paryżu. Tej
wycieczki nie zapomną nigdy!
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Mój przyjaciel
Oliwia Dajczak

Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, żyła piękna
mała dziewczynka o długich blond lokach. Na imię miała Maja.
Dziewczynka miała jedno marzenie – bardzo chciała znaleźć przyjaciółkę,
z którą będzie mogła bawić się zabawkami i przebierać za księżniczki.
Pewnego dnia Maja, wracając z przedszkola, poprosiła mamę, by poszły na
plac zabaw.
I tak rozpoczyna się niesamowita opowieść Mai.
Maja, będąc już na miejscu, zauważyła dziewczynkę o jaskraworudych
włosach, zaplecionych w długie warkocze. Nieznajoma miała również śliczną
kwiecistą sukienkę.
Maja postanowiła zapytać, czy dziewczynka pobawi się z nią. Podeszła do
niej i rozpoczęła rozmowę.
– Hej, jak masz na imię? – zapytała Maja.
Dziewczynka podniosła swoje wielkie, błękitne oczy z zaskoczeniem.
– Cześć, Kasia jestem, a ty?
– Maja. Mam pytanie: pobawisz się ze mną?
W kącikach ust Kasi pojawił się nieśmiały uśmiech.
16
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– Tak... chętnie! Co powiesz na zabawę w księżniczki?
Maja poczuła, że właśnie takiej przyjaciółki szuka.
Po wspólnej zabawie z Kasią musiały zbierać się do swoich domów. Było im
bardzo przykro.
Wieczorem Maja miała iść spać, ale nie mogła zasnąć – nadal myślała o nowo
poznanej koleżance.
Następnego dnia Maja, wracając z przedszkola, znowu poprosiła mamę, by
poszły na plac zabaw. Mama dziewczynki zgodziła się.
Gdy już były na placyku, Maja szukała Kasi. Przypomniała sobie, że wczoraj
spotkały się przy huśtawce.
Kiedy Maja doszła na miejsce, spotkała tam Kasię, z którą znów spędziła resztę
dnia na wspólnej zabawie. Huśtawka została ich miejscem spotkań. Codziennie się
tam spotykały, zostały przyjaciółkami i przyjaźnią się do dnia dzisiejszego.
Maja i Kasia mają dzisiaj po dwadzieścia lat, a ich przyjaźń wciąż kwitnie.
Wierzę w to, że ich przyjaźń będzie rozwijać się dalej.
Pamiętajcie, że nigdy nie wiecie, w którym momencie życia spotkacie
prawdziwą przyjaźń i zyskacie bliską swojemu sercu osobę.

Najgorsze jest zapomnienie
Natalia Sznajderowska

I
Myśląc o współczesnych czasach, często widzę tylko pustkę. Dzieci przed
telewizorami, młodzi ludzie wpatrzeni w ekrany telefonów i komputerów. Ciekawe,
co by się stało, gdybyśmy zabrali im to wszystko? Czy umieliby dalej funkcjonować,
gdyby byli zmuszeni nawiązać relację z kimś, kogo nie widzą tylko na ekranie telefonu?
Tego nie wie nikt, ale ja wiem jedno. Gdyby nie to wszystko, nigdy nie poznałabym
Ciebie. Dlatego każdego wieczoru dziękuję Bogu za to, że postawił Cię na mojej
drodze. Doceniamy coś dopiero wtedy, kiedy to stracimy. Nigdy nie zastanawiałam
się za bardzo nad sensem tych słów, aż do tamtego dnia. Ten dzień odmienił życie
wielu osób, ale przede wszystkim przekreślił wiele planów i zmienił moje podejście
do świata i ludzi. Teraz już nigdy nic nie będzie takie samo. Uświadomiłam sobie,
że życie bez Ciebie nie będzie łatwe, ale tak naprawdę to jest dopiero początek.
Twoja historia… nasza historia musi zostać opowiedziana. Bo jak dobrze wiemy,
,,najgorsze jest zapomnienie”. Ja nie zapomnę Cię nigdy – Przyjacielu.
II
Była ciepła, letnia noc. Delikatne pomrukiwanie kota i lekki powiew wiatru
sprawiał, że czułam się spokojna i nie bałam się niczego. Spojrzałam na zegarek.
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Była już późna godzina, a światła latarni dawno zgasły. Czekałam w milczeniu,
aż wreszcie dostrzegłam w oddali wąską strużkę światła, która się do mnie zbliżała.
Ruszyłam w jej kierunku. Zrobiłam jeszcze kilka kroków i stanęłam w miejscu.
Światło zgasło, a naprzeciwko mnie pojawił się wysoki, dobrze zbudowany brunet
o pięknych, fioletowych oczach i perłowym uśmiechu, a w blasku księżyca delikatnie
połyskiwała jego zielonkawa skóra i lekko spiczaste uszy.
– Co tak długo? – spytałam, groźnie marszcząc brwi.
– Przepraszam, były korki – odparł chłopak, a ja parsknęłam śmiechem.
– Głuptas z ciebie! – powiedziałam i pociągnęłam go za nadgarstek, prowadząc
do drzewa obok.
To drzewo było naszym drzewem. Od kiedy pamiętam, przychodziliśmy tu,
żeby się pośmiać, pożartować, a czasem użalać się nad sobą i opowiadać o swoich
problemach. Druga w nocy to dość interesująca godzina, bo wtedy właśnie najlepiej
się rozmawia. Usiedliśmy pod swoim drzewem, a ja bez zbędnego przedłużania
od razu zaczęłam opowiadać o wszystkich złych rzeczach, które miały miejsce.
Po dłuższej chwili użalania się nad sobą skończyłam wreszcie swoją historię
i spojrzałam na niego. Wiem, że cały czas na mnie patrzył i wsłuchiwał się w każde
moje słowo z wielką uwagą. Zawsze tak robił. Nagle przytulił mnie i powiedział, że
wszystko będzie dobrze, bo wszystkie zdarzenia tego dnia nie są bezcelowe i kiedyś
w przyszłości zdam sobie z tego sprawę. Ale nie dzisiaj. Dziś byłam zbyt zmęczona,
żeby myśleć o przyszłości. Wtuliłam się w niego i podziękowałam mu za to, że
mnie wysłuchał i że mi pomógł. Jak zawsze. Siedzieliśmy tak pod naszym drzewem,
przytuleni do siebie jeszcze kilka minut, aż wreszcie zdecydowałam, że idziemy spać,
20

bo rano musimy wcześnie wstać, a nie chciałam, żebyśmy spóźnili się na własny
piknik. Przytuliłam go na pożegnanie i ruszyłam w drogę powrotną. Odwróciłam
się jeszcze na chwilę, żeby popatrzeć, jak idzie w przeciwnym kierunku. Patrzyłam
na niego, aż zniknął za zakrętem. Wróciłam do domu i rzuciłam się na łóżko. Nawet
nie pamiętam, kiedy zasnęłam.
III
Kiedy pierwsze promienie światła wpadły przez okno do mojego pokoju
i padły na moją pogrążoną we śnie twarz, otworzyłam oczy. Usiadłam zaspana na
środku dużego, białego, metalowego łóżka i przeciągnęłam się. Przetarłam duże,
zielone oczy i opuszkami palców pogłaskałam śpiącego jeszcze psa, który podniósł
tylko głowę i opuścił ją z powrotem, pogrążając się we śnie. Spojrzałam na telefon,
aby sprawdzić, która godzina. Było wcześnie rano, ale i tak wstałam z łóżka
i usiadłam przy toaletce obok. Przeczesałam szczotką długie, lśniące blond włosy
i związałam je luźno na czubku głowy. Następnie ubrałam się. Zeszłam po schodach
i weszłam do kuchni, gdzie już czekało na mnie pyszne śniadanie przygotowane
przez babcię. Szybko zjadłam swoją porcję jajecznicy, umyłam zęby i wyszłam
z domu. Wybrałam numer Mateusza. Nie odebrał. Nieco przyspieszyłam. Po chwili
byłam już pod naszym drzewem i czekałam na niego i resztę naszych znajomych.
Nie minęło wiele czasu, kiedy w oddali zobaczyłam dobrze znaną mi kasztanową
czuprynę i ten promienny uśmiech, który poznałabym wszędzie. W jednej chwili
Mateusz znalazł się obok mnie i już rozkładał koc i przekąski na piknik.
– Może byś mi pomogła? – spytał, wyjmując kolejne przysmaki.
– Mogłabym, ale chyba wolę popatrzeć, jak się męczysz – odparłam z uśmiechem.
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– Lubisz się tak znęcać nad ludźmi?
– Tylko nad tobą – odpowiedziałam, po czym podeszłam do koszyka
i zaczęłam wyjmować jedzenie razem z nim.
W niedługim czasie pojawili się też pozostali znajomi i rozpoczęliśmy nasz
coroczny piknik. Gry i zabawy ciągnęły się do późnego wieczoru, a kiedy już wszyscy
poszli i zostaliśmy sami, zabraliśmy się do sprzątania. Nie zajęło nam to zbyt wiele
czasu, a gdy skończyliśmy, usiedliśmy na kocu obok siebie i wpatrywaliśmy się
w gwiazdy. Czułam się przy nim taka zadbana i bezpieczna. Nagle Mateusz spojrzał
na mnie i spytał:
– Co gdybyśmy się nigdy nie poznali?
– Jak to co? Przecież to niedorzeczne – odpowiedziałam zdziwiona jego
pytaniem, bo nie wyobrażałam sobie życia bez niego.
– Może i niedorzeczne, ale zastanawiam się, co teraz byśmy robili, gdybyśmy
się nigdy nie poznali.
Zastanawiałam się nad tym, co powiedział, i po dłuższej chwili namysłu
odpowiedziałam mu:
– Nie wiem, co byśmy robili, ale wiem, że teraz jesteśmy tu razem, pod tym
drzewem, bo właśnie tak miało być i tylko to się teraz liczy.
– Myślę, że masz rację, ale czasem mnie to zastanawia.
Oboje milczeliśmy przez chwilę, aż w końcu Mateusz znowu się odezwał:
– Wiesz, czego boję się najbardziej?
– Nie wiem. Czego boisz się najbardziej?
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– Zapomnienia – odparł i posmutniał.
– Zapomnienia? – powtórzyłam za nim, nie mogąc zrozumieć jego słów.
– Tak – potwierdził. – Najgorsze jest zapomnienie, bo kiedyś umrzemy i tego
się właśnie boję; tego, że skoro nic po sobie nie zostawiłem, zostanę zapomniany.
– To trudny temat. Możemy o tym dzisiaj nie rozmawiać? Jestem już
zmęczona, a to był długi dzień.
– Masz rację. Powinniśmy już iść spać.
Poczułam, że go zawiodłam, ale naprawdę już nie czułam się na siłach, aby
kontynuować tak poważną rozmowę. Wstaliśmy, złożyliśmy kocyk i poszliśmy każde
w swoją stronę. Tym razem się nie odwróciłam, żeby patrzeć, jak znika za zakrętem,
i to był mój błąd. Chwilę później usłyszałam pisk opon. Szybko pobiegłam w tamtym
kierunku. W rowie leżał wywrócony samochód, a obok niego Mateusz w kałuży
krwi. Nie mogłam się ruszyć. Byłam jak sparaliżowana, a serce biło mi szybciej
niż kiedykolwiek. W mojej głowie kłębiło się tysiąc myśli. Coś kazało mi tam iść.
Ruszyłam z miejsca. Szłam coraz szybciej. Biegłam. W ułamku sekundy znalazłam
się obok niego. Zbiegł się tłum ludzi. Każdy stał i patrzył. Łzy lały mi się z oczu,
a serce waliło z niewyobrażalną prędkością. Ktoś zadzwonił po pogotowie. W jednej
chwili znalazłam się w karetce razem z Mateuszem. Podłączyli do niego różne kable,
uciskali ranę, a ja tylko patrzyłam. Zaczęłam płakać i się modlić. Błagałam Boga, żeby
mi go nie zabierał. Szybko znaleźliśmy się w szpitalu. Zabrali go gdzieś, a mi kazali
czekać. Byłam roztrzęsiona. Usiadłam na krześle, czekając na jakieś wiadomości od
lekarza. Nagle moje oczy zaczęły się zamykać.
– Tylko nie zasypiaj. Tylko nie teraz! – mamrotałam sama do siebie. Zasnęłam.
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IV

– Obudź się, skarbie.
Otworzyłam zaspane oczy. Nie wiedziałam, o co chodzi ani gdzie jestem.
Chwilę zajęło mi przypomnienie sobie ostatnich wydarzeń. Wstałam szybko
z krzesła, na którym przed chwilą spałam.
– Gdzie on jest? Muszę się z nim zobaczyć!
– Spokojnie. Usiądź. – Pielęgniarka złapała mnie delikatnie za ramię. – Na
pewno jesteś zmęczona.
– To teraz nieważne. Niech mnie pani do niego zaprowadzi. Proszę. – Łzy
znowu napłynęły mi do oczu.
– Przykro mi, ale to niemożliwe – poinformowała mnie kobieta i posmutniała.
– Jak to? Co się stało?
– On nie żyje.
W jednej chwili zawalił się cały mój świat. Pociemniało mi przed oczami,
serce zaczęło szybciej bić, a z oczu płynęły łzy. Straciłam przytomność.
V
Otworzyłam oczy. Wątłe promyczki światła wpadały przez zasłonięte
żaluzje i padały na szpitalne łóżko. Kątem oka zobaczyłam jakieś kable podpięte
do kroplówki. Do białego pokoju wyłożonego jasnymi kafelkami weszła ta sama
pielęgniarka, z którą rozmawiałam w poczekalni.
– Pamiętasz coś? – spytała.
– Wszystko – odpowiedziałam i poczułam, że do oczu znów napływają mi
łzy.
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Pielęgniarka podała mi chusteczkę, po czym spojrzała na mnie i powiedziała:
– Zaraz cię wypiszemy. Twoi dziadkowie już czekają.
Odpięła mi kroplówkę i wyszła, a ja zwinęłam się w kłębek i znowu zaczęłam
płakać. Po dłuższej chwili wstałam, przetarłam zaczerwienione i spuchnięte od łez
oczy i wyszłam. W poczekalni czekali już dziadkowie, podpisując jakieś dokumenty.
Podeszłam bliżej i wymuszając uśmiech, spytałam:
– Możemy wracać do domu?
Babcia przytuliła mnie i wyszeptała, że wszystko będzie dobrze, ale
ja wiedziałam już, że teraz nic nie będzie takie samo, bo on nie żyje. Czy będę
w stanie kiedyś o tym zapomnieć? Czy znajdę jeszcze kiedyś tak wspaniałego
Przyjaciela?
Odpowiedzi na te pytania zna chyba tylko Bóg, ale mam nadzieję, że śmierć
Mateusza nie była bezcelowa, i zrobię wszystko, żeby nie został zapomniany.
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Pasiasta przyjaciółka
Marta Nadworna-Kowalik

Mam na imię Ania...
Moja historia opowiada o przyjaźni, a nawet można by rzec, że o niezwykłej
przyjaźni.
Wszystko zaczęło się w pierwszy dzień wakacji. Wstałam tak jak zwykle
rano, przecierając swoje brązowe oczy. Nigdy nie miałam problemu z rannymi
pobudkami, jednak tym razem było zupełnie inaczej. Stojąc przed lustrem w swoim
pokoju, przyglądałam się swoim włosom. Kruczoczarne pasma zasłaniały mi połowę
twarzy. Odgarnęłam je więc na bok i spięłam spinką. Jestem dość niska i szczupła.
Po ubraniu się zeszłam na śniadanie. Moja mama jak zwykle krzątała się
po kuchni, przygotowując moje ulubione naleśniki. Zapach śniadania unosił się
w pomieszczeniu. Spojrzała na mnie wesoło.
– Cześć, kochanie, gotowa do drogi? – zapytała mnie, a ja przewróciłam
oczami na znak zażenowania.
Dziś wyjeżdżam do mojego ojca. Moi rodzice rozwiedli się cztery lata temu
– i o dziwo – utrzymują dobre stosunki, lepsze niż przedtem. Nie wnikając, mój
tata wyjechał do zupełnie innej części Polski, by spełniać swoje marzenie – mieć
prywatne zoo. On wprost uwielbia oglądać pasące się konie, krowy i inne stworzenia.
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Niestety ani ja, ani mama nie podzielamy jego pasji, dlatego nasza relacja
nieco osłabła, a konkretnie przez ostatnie cztery lata nie widziałam go w ogóle.
Teraz, po tak długim czasie, mam spotkać osobę, której już praktycznie nie znam.
Do rzeczy jednak. Zjadłam śniadanie, mama przyglądała mi się z powagą.
– Spakowałaś się? – spytała.
– Mamooo – powiedziałam błagalnie, a ona spojrzała na mnie znacząco.
Nie zrobiłam nic, tylko kiwnęłam głową, odeszłam od stołu i wróciłam do
pokoju.
Usiadłam na łóżku i spojrzałam na fotografię stojącą na moim biurku koło
łóżka. Owa fotografia przedstawia trzyletnią dziewczynkę tulącą niewysokiego
mężczyznę. Wyglądają na szczęśliwych...
Uśmiechnęłam się mimowolnie, po czym spakowałam najpotrzebniejsze
rzeczy. Strasznie się denerwowałam.
Godzinę później stałam już na stacji PKP, gdzie za piętnaście minut miał
przyjechać mój pociąg.
– Podróż będzie trwać około trzech godzin z hakiem, w Gdyni odbierze cię
tata – powiedziała mama, podając mi różne rzeczy, a następnie je zabierając. Robiła
tak często, gdy się denerwowała. – Uważaj na siebie – dodała opiekuńczo. Czułam
się w tej chwili, jakbym opuszczała dom rodzinny już na zawsze, a nie tylko na
miesiąc...
Pociąg przyjechał punktualnie, więc wsiadłam do niego tak szybko, jak tylko
mogłam, bo mama na pewno by się rozkleiła.
Podróż dłużyła się w nieskończoność. Naprawdę nie miałam ochoty tam
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jechać, a jeszcze fakt, że będzie to aż miesiąc, przytłaczał mnie. 		
Miałam wiele myśli i przekonań na temat tej wizyty, jak na przykład: Jak bardzo
będę się nudzić? Czy będę musiała spać w oborze? Wiem, że to drugie nie ma sensu,
bo mój rodziciel ma spory domek, przynajmniej tak mówił, ale nigdy nie wiadomo.
W Gdyni padał deszcz. Gęsty strumień ograniczał widoczność do 10
centymetrów. Starałam się nie zgubić wśród tłumu, jednak szło to nie najlepiej. Byłam
cała mokra, w dodatku nie miałam zielonego pojęcia, dokąd mam iść. Po moim tacie
nie było ani śladu. Straciłam nadzieję, że będzie czekać na mnie, już dawno, ale
mimo to uważnie się rozglądałam. Zmarnowana poszłam więc ze swoimi rzeczami
na stację. Jak możecie się domyślać, tam też był okropny tłok. Usiadłam na ławce
i obserwowałam przechodzących ludzi. W końcu po kilku minutach z tłumu
wyłoniła się znajoma twarz. Twarz, która zmierzała w moim kierunku. Serce biło
mi jak szalone. To on. Zupełnie nie wiedziałam, co mam zrobić. Czy wyjść mu
naprzeciw? Czy może poczekać, aż sam do mnie przyjdzie. Rozmyślania przerwał
mi jego cierpki głos.
– Cześć, Anno – powiedział trochę za bardzo entuzjastycznie. – Miałem
problem na farmie – przyznał, po czym chciał mnie przytulić.
Ja czułam się trochę dziwnie, więc spojrzałam się na niego znacząco.
Przez jego twarz przemknął wyraz zdziwienia, ale w mgnieniu oka znów powrócił
uśmiech. Moja frustracja sięgała zenitu, ale oczywiście mu tego nie okazałam. Po
jakże długiej rozmowie tata wziął mój bagaż i ruszyliśmy do samochodu. Jestem
stuprocentowym mieszczuchem, więc lekko się zawiodłam, gdy zobaczyłam,
jak wyjeżdżamy z miasta. Patrzyłam z utęsknieniem na oddalające się budynki.
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Na szczęście tam, gdzie mieszkał mój tata, były autobusy. Wioska, jeżeli tak można.
Jego dom różnił się zupełnie od pozostałych dwóch. Był w żółto-niebieskoczerwonych barwach. Miał duże okna. Za domem stał jeszcze inny budynek,
o nieodgadnionym przeznaczeniu. Na miejscu tata powiedział:
– Rozgość się. – Powątpiewałam, jak miałabym to zrobić, ale kiwnęłam głową
i zaczęłam się rozglądać. Dom nie był brudny ani zaniedbany, ale było w nim coś,
co odpychało mnie. Ściany w środku były kremowe, a na nich namalowane były
odciski zwierzęcych łap. Przyglądałam się temu z lekkim zaciekawieniem. Tata musiał
to zauważyć, bo podszedł do mnie i również zaczął się przyglądać tym odciskom. –
To są odciski wszystkich moich zwierząt – powiedział. – Wszystkie były dla mnie
bardzo ważne. – Poczułam się wtedy urażona. Lecz jak zwykle nie okazałam tego.
Powiedziałam pod nosem tylko ciche „aha”. – Widzę, że jesteś trochę małomówna
– zauważył.
– Skądże – odpowiedziałam.
Tata zaprowadził mnie do pokoju. Był bardzo podobny do tego w moim
domu. Łóżko stało koło biurka naprzeciwko okna... Nie rozpakowywałam się, bo
przecież to tylko miesiąc.
Gdy tak siedziałam sama, rozmyślałam. Jak tam jest u mojej mamy? Co
teraz robi? Czy nie jedzie tu, żeby mnie zabrać do domu? Miałam ochotę do niej
zadzwonić, jednak w porę przypomniałam sobie, że miała mieć dziś ważne spotkania
w pracy.
Siedząc tak bezczynnie, rozmyślałam. Przyszedł tata.
– Chciałbym ci kogoś przedstawić – powiedział.
30
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Myślałam, że do pokoju wejdzie jakaś dziewczyna, jednak nie, nikt nie wszedł.
Więc wstałam i ruszyłam za nim. Wyszliśmy z domu, kierując się do drugiego
budynku za domem. W środku było trochę zamieszania, baloty siana, wokół których
pasły się kozy, jedna owca, kilka świnek i jakiś królik. Ten budynek w środku był
naprawdę duży. Nie było tam ścian, tylko ogromne klatki. Szliśmy i szliśmy aż do
samego końca. Nawet nie wiecie, jak bardzo się zdziwiłam, gdy w najmniejszej klatce
zobaczyłam maleńką zebrę. Leżała w kącie skulona. Miała w sobie coś, co przykuło
moją uwagę.
– To zebra – powiedziałam zdziwiona. – W Polsce, ot tak? – nie dowierzałam.
– Znalazłem ją wczorajszej nocy – przyznał – strasznie boi się ludzi...
Zeberka na słowo „ludzie” otworzyła oczy i spojrzała bystrym wzrokiem
na mnie. Wstała na swoje wychudzone nogi i szła w naszą stronę. Cofnęłam się
odruchowo, chociaż – na logikę – była w klatce. Tata złapał mnie za rękę.
– Nie bój się – powiedział łagodnie. – Jest jeszcze mała.
– Ja nie lubię zwierząt – wycedziłam.
Ojciec spojrzał na mnie z nieodgadnioną miną. Miałam wrażenie, że się
zawiódł.
Posłałam mu uśmiech, na jaki tylko było mnie w tej chwili stać. Jak widać
było, on się wcale nie speszył.
– Mamy poważny problem – powiedział. – Mała pochodzi z innego kraju, nie
jest u siebie, więc będą chcieli ją zabrać do publicznego zoo, a tam ciężkie jest życie
– dodał smutno. Przyglądałam się zwierzęciu, a ono bacznie mnie obserwowało.
Tata mówił dalej jakby do siebie: – Chcę ją wykarmić i wywieźć do naturalnego
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środowiska – dodał po chwili.
– Jednak jest ryzyko, że będą chcieli ją zabrać...
Miałam mieszane uczucia. Z jednej strony było mi żal tej niewinnej istoty,
a z drugiej, nie wiedzieć czemu, miałam nadzieję, że stanie się tak, jak mówi mój
rodziciel. Zebra nie spuszczała ze mnie wzroku. I w tym właśnie momencie tata
wypuścił zwierzaka z klatki. Zebra na początku cofnęła się gwałtownie, ale zaraz
potem podeszła do mnie. Cofnęłam się w stronę wyjścia, a ona za mną. Zaczęłam
iść coraz szybciej i szybciej, ona znowu za mną. Zaczęłam biec, ona też. Nie wiem,
o co się potknęłam, ale na pewno upadłam w błoto. Słyszałam serdeczny śmiech taty,
a potem wołanie, żebym nie biegła. Nie zareagowałam, łzy w oczach piekły mnie
bardziej, niż to wszystko, co się wydarzyło.
Wściekła i brudna, mokra i zła dobiegłam do swojego pokoju. Nie przebierając
ubrania usiadłam na podłodze i próbowałam się nie rozpłakać. Postanowiłam
zakończyć tę wizytę! Chwyciłam telefon, sygnał jest, mama... jej głos:
– Halo?
– Mamo ja chcę do domu! – powiedziałam błagalnie.
– Aniu, co? Dlaczego? – usłyszałam w słuchawce.
– Tu jest okropnie! Już dwa razy musiałam się przebrać, zwierzęta mnie
atakują i ciągle leje! – powiedziałam na jednym wdechu.
Mama nie odzywała się przez chwilę, aż usłyszałam głęboki wdech i wydech.
– Kochanie, daj mu szansę, to naprawdę dobry człowiek...
– Ale mamo... – zaczęłam, lecz przerwała mi w pół słowa.
– Daj mu tydzień – rzekła. – Jeżeli przez ten czas nadal będziesz się tam źle
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czuła, wrócisz do domu, okej? – zapytała.
– No... – zamyśliłam się na sekundę. – Dobra. – Mama musiała się pożegnać
i wracać do pracy, więc rozłączyłam się.
– To już możesz kupować mi bilet – dodałam, kładąc telefon na biurko.
Przez następne kilka dni bardzo się nudziłam. Tata wielokrotnie próbował ze
mną porozmawiać, lecz bezskutecznie. Czasami wyglądałam przez okno, obserwując
źrebię zebry pasące się koło domu. Ten pasiasty koń miał coś w sobie, co przyciągało
mnie do niego. Nie czułam do niego nienawiści, strachu też nie czułam. Wręcz
przeciwne, gdzieś w głębi serca wiedziałam, że mogę mu zaufać. Dlaczego? Przecież
to tylko zwierzę niezdolne do ludzkich uczuć, nieznające miłości ani przyjaźni.
Cztery dni po moim przyjeździe tata najwyraźniej postanowił przerwać
między nami tę dziwną i sztuczną sytuację. Przyszedł do mnie, gdy byłam już ubrana,
i zaproponował:
– Może chciałabyś umyć ze mną źrebaki?
Widząc jego błagalną minę, zgodziłam się. Jak później zauważyłam, nie było
tak źle, jak mogłam się spodziewać. Źrebaki naprawdę były cudowne i fantastyczne.
Nawet z tatą złapaliśmy jakiś kontakt. On opowiadał jakiś kawał, a ja się śmiałam.
No cóż, może ten miesiąc nie będzie taki zły, jak mogło się wydawać. W pewnej
chwili tata poszedł sobie. Byłam trochę oniemiała, że zostawił mnie z czterema
małymi źrebakami. Nie spieszyłam się jednak i dzielnie kończyłam pucowanie
zwierząt. Tata wrócił, ale już nie sam, a z zeberką.
– Pomyślałem sobie, że chciałabyś nadać jej imię.
Uśmiechnęłam się do taty zaskoczona. Nie miałam zielonego pojęcia,
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jak ma się nazywać. Doris, Deysi, no jak?! Przyglądałam się zebrze głupkowato,
przypominając sobie wszystkie imiona, jakie tylko pamiętałam, ale żadne z nich
nie pasowało mi do niej. Mój tata mógł pochwalić się w takich sytuacjach anielską
cierpliwością. Koń w paski podszedł do mnie i otarł się aksamitnymi nozdrzami
o moją rękę. Przeszły mnie ciarki. Poczułam, jak przepływa we mnie fala miłości do
tego zwierzęcia.
– Jak się chcesz nazywać, maluszku? – zapytałam głaszcząc jej grzbiet. – Już
wiem! Rouzi! – Mój tata zawył jak kojot z uciechy. Zebra zwana teraz Rouzi chyba
też była zadowolona z tego imienia, bo zarżała radośnie. We dwójkę zaczęliśmy się
śmiać, słysząc jej przyzwolenie.
Szybko zapomniałam o powrocie do domu. Razem z tatą większość
czasu spędzałam z Rouzi. Bawiłam się przednio. Sama Rouzi stała się dla mnie
w pewien sposób przyjaciółką. Spędzałam z nią każdą wolną chwilę. Wtedy, gdy
mój pobyt tu stał się jedną z najprzyjemniejszych rzeczy na świecie, wszystko się
zmieniło. Z tatą rozmawiałam o różnych rzeczach. Stał się moim przyjacielem
i najlepszym kumplem. Nigdy nie wiedziałam, co robił przez te cztery lata, a teraz
wiem praktycznie wszystko. Przez pół roku był w Afryce, a gdy wrócił, opiekował
się rannymi i zagłodzonymi zwierzętami. Byłam naprawdę tym wzruszona i dumna.
Zawsze gniewałam się na niego za to, że zostawił mnie i wyjechał, bo kochał bardziej
zwierzęta niż mnie. Lecz teraz, gdy znam prawdę, jest zupełne inaczej. Bardzo
go podziwiam. Pewnego dnia wszystko to, co nareszcie się ułożyło, miało zostać
doszczętnie zniszczone.
Jak zawsze rano wstałam, ubrałam się i bez śniadania pobiegłam do Rouzi.
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Zeszłam tylko na chwilę do pokoju taty, by się z nim przywitać. Zapukałam do
drzwi, jednak przywitała mnie cisza.
– Tato! – zawołałam. Znów cisza. Wyszłam na dwór. Mój tata stał zapatrzony
w dal. Po jego minie widziałam, że coś jest nie tak. Gdy mnie zauważył, posłał mi
smutne spojrzenie i zaczął iść w moją stronę.
– Tato, coś się stało? – zapytałam, a on nawet się nie odezwał. Uśmiechnęłam
się i zaczęłam się rozglądać. – A gdzie Rouzi? – Tata zaczął oglądać swoje buty.
Szukałam wzrokiem mojej przyjaciółki, jednak nigdzie jej nie było. – Gdzie jest
Rouzi? – powtórzyłam, ale już nie tak pewnym głosem.
– Musiałem – powiedział pod nosem – musiałem ją oddać.
Ręce zaczęły mi się trząść, oni zabrali moją kochaną przyjaciółkę, moją
Rouzi!!! Spojrzałam na tatę z wyrzutem, pełna goryczy i gniewu.
– Jak to?! – nie wierzyłam własnym uszom.
– Powiedzieli, że jeżeli jej nie oddam, to ją uśpią – powiedział łamiącym się
głosem. – Nie miałem wyjścia, Aniu.
Wyrzuty przerodziły się w złość. W oczach stanęły mi łzy. Nie wiem, kiedy
zaczęłam płakać.
– Mogłeś jej bronić! Bronić! – krzyknęłam wściekła na ten dorosły i brutalny
świat dorosłych!
– Nie miałem wyboru – powtórzył.
Nie przyjmowałam tego do wiadomości. Chwilę myślałam, co też mam
uczynić. Otarłam łzy zdecydowanym ruchem.
– Gdzie ją wywieźli? – zapytałam.
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– Dziś zostanie w Gdyni, ale jutro wywiozą ją do Gdańska – odpowiedział.
– W takim razie jadę ją odzyskać – powiedziałam.
Odwróciłam się na pięcie i ruszyłam w stronę domu. Tata był szybszy i stanął
mi na DRODZE. Czułam, jak wściekłość bierze górę nad dobrym wychowaniem.
– Nie możesz – powiedział błagalnie – mogą ci coś zrobić.
– Ja nie zostawiam swoich przyjaciół tak jak ty! – krzyknęłam i wyminęłam
go, zostawiając całego oszołomionego i zdziwionego.
I taka właśnie była prawda. Mój tata cztery lata temu wyjechał, zostawiając
mnie. Miałam tylko dwanaście lat, gdy wyjechał, a był moim przyjacielem. Zawsze
wierzyłam, że wróci, czekałam dzień i noc, dzień i noc... a on jednak nie wrócił.
Odkąd pamiętałam, zawsze był dla mnie najbliższy. Kochałam go z całego serca, a on
mnie po prostu zostawił dla zwierząt! I dlatego nigdy ich nie lubiłam. Przypominały
mi o samotności i tęsknocie za ukochanym przyjacielem i tatą.
Weszłam do pokoju i zaczęłam się po nim krzątać. Do małego plecaka
schowałam telefon i parę innych przydatnych rzeczy. Nie minęło nawet dziesięć
minut, gdy wybiegłam w stronę przystanku autobusowego. Nie miałam zielonego
pojęcia, gdzie mam jechać. Wiedziałam jednak, że ma to być Gdynia. Autobus
spóźnił się, ale po kolejnych paru minutach byłam już w centrum miasta. I właśnie
wtedy żałowałam, że nie mogłam wcześniej odwiedzić tego miasta.
Zaczęłam rozglądać się dookoła. I wtedy to zobaczyłam. Jakiś mężczyzna
stał na przyczepie, kurczowo trzymając moją Rouzi. Stała wystraszona w pędzącej
za autem przyczepce. Zaczęłam gonić ją, jednak szybko mi zniknęła. Wtem jakiś
samochód zatrzymał się obok. Opuściła się szyba i zobaczyłam twarz taty.
37

– Pomóc ci? – zapytał.
Po chwili, dosłownie dwusekundowej chwili, weszłam do auta. Tata ruszył za
autem z przyczepką, a ja nawet się nie odezwałam.
– Przepraszam – zaczął – za wszystko.
Spojrzałam na niego z nieukrywanym żalem. On nie spuścił wzroku z drogi.
– Byłeś moim najlepszym przyjacielem – powiedziałam, powstrzymując łzy. –
Po tym jak wyjechałeś, nie chciałam już się z nikim innym przyjaźnić – przyznałam.
– Ja... ja nie wiedziałem, że tak bardzo cierpiałaś – powiedział, zjeżdżając na
chwilę na parking.
Gdy się zatrzymaliśmy, tata spojrzał na mnie przepraszająco.
– Ja kocham zwierzęta, ale... ale gdy wyjechałeś, uwierzyłam, że to one mi
ciebie zabrały – wyznałam, chliptając pod nosem.
– Ja zawsze bardzo za tobą tęskniłem – również wyznał.
Po tych słowach przytulił mnie. Ja byłam przez chwilę oniemiała, ale również
go przytuliłam.
– Kocham cię, tato – powiedziałam, ocierając łzy.
– Ja ciebie też – odpowiedział.
Po uzgodnieniu planu działania i dojechaniu na miejsce zaczęliśmy szukać
źrebaka. I był! Zamknięty w klatce, skulony i wystraszony. Serce mi pękało, gdy
ją tam widziałam, oddzieloną ode mnie metalowym płotem. Podeszłam bliżej do
tej przeszkody. I zaczęłam wołać Rouzi. Wtem, jak na zawołanie, podbiegł do nas
potężnie zbudowany, wysoki i łysy mężczyzna.
– Czego tu szukacie?! – krzyknął.
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– Tam jest moja przyjaciółka! – powiedziałam pewna siebie.
On ryknął śmiechem.
– Ta... ta zapchlona zebra? – śmiał się.
Coś we mnie pękło.
– Zwierzę czy człowiek, co to za różnica? – Nie dowierzałam. – To moja
przyjaciółka i nie pozwolę jej skrzywdzić!
Ten jeszcze bardziej się zaśmiał. Od razu chciałam go wyminąć, jednak znów
zagrodził mi drogę, przez co przywarłam do metalowego płotu.
– Nie wejdziesz tam! – ryknął tak głośno, że naprawdę się wystraszyłam.
Na ratunek ruszył mi tata. Złapał za bark tego kolesia i pociągnął z całej siły
do tyłu.
– Łapy precz od mojej córki!
Dryblas odwrócił się w jego stronę, a ja w tej chwili, korzystając z nieuwagi
wielkoluda, zaczęłam szukać wejścia do metalowej celi. Bałam się o tatę. Ten
mężczyzna naprawdę wyglądał groźnie... Po próbie odszukania wejścia w końcu je
znalazłam. Wyglądało na naprawdę solidne. Pchnęłam je solidnie i na całe szczęście
udało mi się je otworzyć.
Rouzi wyglądała na piekielnie wystraszoną i podbiegła do mnie. Zachwiałam
się na jednej nodze.
– No już, maleńka, zaraz stąd wyjdziemy... – No właśnie, tylko jak? Nie
przemyślałam tego, a przecież ona jest za mała na jazdę konną. Pogłaskałam ją po
grzbiecie w geście podniesienia na duchu, jednak mnie samej to nie najlepiej szło.
Strach mnie obleciał, co może się wydarzyć. Dwójka moich najlepszych przyjaciół
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była w niebezpieczeństwie. Nagle ktoś się pojawił. Była to kobieta z luźno upiętym
kokiem z blond włosów i ubrana w roboczy strój.
– Kim jesteś? – zapytała uprzejmie, widząc moją zapłakaną twarz.
Podała mi chusteczkę.
– Je-jestem Anna – powiedziałam, przytulając mocno zwierzę. Kobieta
przyglądała się nam uważnie. – Nie pozwolę wam zabrać mojej Rouzi! – dodałam
z rozpaczą w głosie. Kobieta uśmiechnęła się lekko, nim ukucnęła obok mnie.
– Dlaczego? – zapytała.
– Bo Rouzi to moja przyjaciółka, bardzo ją kocham i nie chcę jej stracić –
powiedziałam, ocierając mokre policzki.
– Widzę – powiedziała w końcu – że wy dwie jesteście największymi
przyjaciółkami i nie można was rozdzielić. – Na te słowa Rouzi zarżała. A ja
uśmiechnęłam się pełna nadziei. – Niestety Polska to nie najlepsze środowisko dla
zebry – powiedziała smutno. – Może wrócić do was na farmę, ale niestety będzie
musiała polecieć do Afryki. – Do oczu powróciły słone łzy. Nie chciałam rozstać się
ze swoją najlepszą przyjaciółką. – Przykro mi – znów rzekła – ale co najmniej za dwa
tygodnie musi być eksportowana do swojego naturalnego środowiska, takie mamy
przepisy i obowiązki.
Rouzi też nie była zadowolona z tego, co usłyszałyśmy. Płakałam rzewnymi
łzami, a kobieta, która teraz już wstała, miała zaczerwienione, zapewne od łez,
oczy. Chwilę późnej dołączył do nas tata, jak widać – był cały i zdrów. Podszedł do
mnie i z całej siły mnie przytulił. Nie mogłam w to uwierzyć. Co prawda tata miał
w planach dowieźć ją do Afryki, ale nie wiedziałam, że nastąpi to tak szybko.
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Wróciliśmy do domu. Chciałam spędzić z Rouzi jak najwięcej czasu, więc
razem z tatą wpadliśmy na pomysł, żeby nocować w stodole. Rozbiliśmy namiot jak
za dawnych lat i siedzieliśmy. Nikomu nie chciało się spać. Po prostu siedzieliśmy. Ja
przyglądałam się zebrze, a tata patrzył na mnie.
– Ty jesteś moją najlepszą przyjaciółką – powiedział po chwili.
Posłałam mu słaby uśmiech. Na samą myśl, że rozstanę się z moją przyjaciółką, nie
stać było mnie na nic więcej niż na uśmiech. Chwilę myślałam, gdy przypłynęła jeszcze
jedna dołująca myśl. Już niedługo skończy się miesiąc, w którym miałam przebywać
w Gdyni, a co za tym idzie, wracam do domu. I znów może będę czekać wieki na
kolejne spotkanie z moim tatą... z moim przyjacielem. Teraz jeszcze bardziej było
mi smutno. No bo kiedy go zobaczę? Znów za cztery lata? A może jeszcze dłużej...
Nie chciałam już tego. Bo kto by chciał mieć swoich najbliższych przyjaciół daleko?
Znów zaczęłam płakać. Tata przytulił mnie mocno i powiedział:
– W prawdziwej przyjaźni nie liczą się kilometry, ważne, że wasza więź
będzie na tyle silna, że przy następnym spotkaniu nic się nie zmieni.
Było to trochę pocieszające, ale słone krople nadal cisnęły mi się do oczu.
– Ale ja będę za wami tęsknić – przyznałam szczerze, a tata spojrzał na mnie
zdziwiony.
– Za nami? – spytał.
– Za parę dni wyjeżdżam i jak to teraz będzie?
Tata otarł mi łzy.
– Już nigdy cię nie opuszczę – przyrzekł.
Namiot był dość spory, więc gdy weszła do niego mała zebra, nadal było dużo
41

miejsca. Rouzi wtuliła się we mnie i zasnęliśmy, kończąc jedną i zaczynając drugą
historię naszej przyjaźni....
w
Dwa tygodnie później stałam na lotnisku w Afryce. Dwa dni wcześniej
przyleciałam tu, by odprowadzić Rouzi. Było to dla mnie ciężkie, jednak wiedziałam,
że tak będzie lepiej.
Co do taty, to zostaję u niego do końca wakacji.
Jeszcze raz spojrzałam z utęsknieniem na zdjęcie zebr z jakiejś afrykańskiej
reklamy i wsiadłam do samolotu. Będę tęsknić bardzo, mam jednak nadzieję, że ja
i mój przyjaciel zawsze już będziemy razem.
I oto właśnie historia mojego przyjaciela, a nawet – dwojga przyjaciół!
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Aaral z Krainy Marzeń
Marcelina Wyszpolska

Będąc malutką dziewczynką, zawsze wyobrażałam sobie inny świat, pełen
kolorów i muzyki, magii i tańca. Zabawne, że gdy dorosłam, znalazłam taki świat.
Objawił się on w Indiach.
Na moje szesnaste urodziny zażyczyłam sobie podróży do Indii, kraju
różnorodności i wielu niuansów. Lecąc samolotem, bardzo się bałam. Leciałam
sama, a z nawiązywaniem kontaktów miałam pewne trudności. Podziwiałam ludzi,
którzy podchodzą do drugiego człowieka po raz pierwszy i od razu bardzo dobrze
im się rozmawia, a po czasie okazuje się, że zostali przyjaciółmi. Ja zaś nadal byłam
sama. Tym razem los miał dla mnie pewną niespodziankę.
Wysiadając z samolotu w małej indyjskiej miejscowości, poczułam się jak
w domu. To właśnie było to miejsce, które wyobrażałam sobie jako dziecko. Wokół
mnie rozciągały się piękne widoki: morze, góry i tropikalne lasy. To cudowne, że
Matka Natura dała tyle piękna w jednym miejscu. Niedaleko miejsca mojego
lądowania wyczekiwała piękna, tradycyjnie ubrana rodzina. Matka miała na sobie
sari, które swym kolorem przypominało bezchmurne niebo. We włosy miała wpięte
białe kwiaty, co dawało niesamowity efekt. Ojciec stał w koszuli dopasowanej do
stroju swojej małżonki i w tradycyjnych szerokich spodniach. Moją uwagę zwróciła
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jednak dziewczyna, która z wyglądu wydawała się niewiele starsza ode mnie.
Była niesamowicie piękna. Ubrana w koszulę do kolan i w spodnie podobne do tych,
które miał na sobie ojciec, wyglądała oszałamiająco. W rękach trzymała tabliczkę
z napisem. Gdy przybliżyłam się do niej, zauważyłam, że jest tam wypisane
imię. Próbując je odczytać, wybuchnęłam śmiechem. Dziewczyna zapewne nie
wiedziała, że trzyma tabliczkę do góry nogami i moje imię – Natasha – wyglądało
jak śmieszne znaczki. Podeszłam do tej sympatycznie wyglądającej rodziny. To
u nich, jak wywnioskowałam z rozmowy, miałam spędzić dwa miesiące. Podobało mi
się to. Mimo że zazwyczaj byłam nieśmiała, tym razem nie mogłam powstrzymać
uśmiechu. Czułam się w tym miejscu wspaniale.
Gdy doszliśmy do miejsca mojego tymczasowego zamieszkania, Aaral,
czyli piękna dziewczyna z tabliczką, pokazała mi swój pokój. Był niesamowicie
piękny. Pełen kolorów, ale dopasowanych do siebie. Ściany były pomalowane
w mandale, które nadawały bardzo osobisty urok. W każdym kącie stała wielka donica
z rośliną. Aaral wszędzie miała poprzypinane cytaty z poetów lub motywacyjne
zdania. Ujrzawszy to byłam pewna, że się bez trudu dogadamy.
Uśmiech Aaral przypominał stado motyli, a jej oczy – gwiazdy na niebie.
Zawsze miała powód, by być radosną, a iskierki w okienkach jej duszy nigdy nie
gasły. Była piękna, ale nie tylko wizualnie. Aaral miała wielkie serce przepełnione
miłością i dobrocią. Zawsze ułożona, pomagała ludziom w potrzebie. Czasem
bywała zadumana i chodziła z głową w chmurach, ale szybko schodziła na ziemię
i powracała do bycia dowcipną i czarującą nastolatką.
Pewnego dnia moja nowa koleżanka stwierdziła, że pokaże mi, jak się
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w Indiach tańczy. Nie byłam zachwycona tym pomysłem. Mówiąc szczerze, nie
rozumiem, jak ona mogła to zaproponować. Nie należę do szczupłych dziewczyn,
a gdy się poruszam, przypominam słonia w składzie porcelany. Ona jednak nie dbała
o mój wygląd. Stwierdziła, że idę z nią tańczyć i nie mam nic do powiedzenia w tej
kwestii. Poszłam, bo cóż innego mogłam uczynić.
Taniec indyjski przypomina dialog między Bogiem a człowiekiem. Człowiek
gestykuluje, porusza się w rytm muzyki, próbując przekazać Najwyższemu swoje
pragnienie, a Ten odpowiada mu głośniejszą i bardziej rytmiczną melodią. Byłam
zachwycona, patrząc na tańczącą Aaral. Po chwili sama zaczęłam się poruszać
w rytm muzyki, a moja koleżanka przyłączyła się do mnie. Gdy się myliłam, nie
krytykowała mnie, lecz pokazywała jeszcze raz, jak zrobić dany krok, lub po prostu
wybuchałyśmy śmiechem.
Po tak mile spędzonym czasie poszłyśmy na plażę. Kąpałyśmy się
i ganiałyśmy. Pluskałyśmy się wodą, starając się oblać tę drugą jak najmocniej. Gdy
już nie miałyśmy siły na dalsze wygłupy w wodzie, usiadłyśmy na piachu, który swym
ciepłem łechtał nas po mokrym ciele. Patrzyłyśmy na niebo, które było tak piękne
w swojej prostocie.
Rozmawiałyśmy z Aaral o wszystkim: o chłopcach,o tańcu,o zainteresowaniach.
Gdy kończyły nam się tematy, wspominałyśmy spędzony razem czas i śmiałyśmy
się. Nastawała czasem cisza, jednak było w niej coś kojącego. Nie potrzebowałyśmy
rozmawiać, bo rozumiałyśmy się bez słów. Czasem zamiast normalnych rozmów
recytowałyśmy nasze ulubione cytaty. Przez te dwa miesiące stałyśmy się nierozłączne.
Ja nie mogłam wytrzymać dziesięciu minut bez niej, a ona już po pięciu przychodziła
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do mnie, mówiąc, że jej się nudzi.
Gdy nadszedł czas pożegnania, nie mogłam pojąć, gdzie podziały się te
dwa miesiące. Wszyscy płakaliśmy: ja, mama Aaral, jej tata i ona sama. Wtedy
zrozumiałam, że zdobyłam przyjaciółkę – moją jedyną, kochaną Aaral... Tę, która
na zewnątrz i wewnątrz jest śliczna. Tubylcy wytłumaczyli mi, że Aaral oznacza
„piękna niczym kwiat”. Taka właśnie ona była. Nadawała blask wszystkiemu, czego
dotknęła, a przede wszystkim naszej przyjaźni. Sprawiła, że z zakompleksionej,
nieśmiałej dziewczyny powstała radosna i szczęśliwa szesnastolatka.
Przyjaźń z Aaral nauczyła mnie patrzeć w głąb duszy, w człowieka. Pokazała
mi, że prawdziwe piękno kryje się w środku serca. Aaral nadała sens znaczeniu słowa
„przyjaźń”. Dzięki niej zrozumiałam, że to nie tylko marzenie, ale rzeczywistość,
której można dotknąć, gdy tylko się otworzy na drugą osobę.
„Nieważne jest, kim jesteś, byłaś lub będziesz. Dla mnie zawsze pozostaniesz
cudowną przyjaciółką, która dodała radości mojemu życiu”.
Tymi słowami mnie pożegnała na lotnisku, a łzy spłynęły mi z oczu.

Dwóch muszkieterów ze
szkolnej ławki
Krzysztof Pawłowski

„Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za
Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem”.
Albert Camus
Nowy... Ten przydomek znałem doskonale. Nie po raz pierwszy musiałem
zmierzyć się z sytuacją, kiedy staję przed drzwiami obcej dla mnie szkoły,
nieznanych ludzi i nastawić się na momenty pełne niespodzianek, niestety nie
zawsze przyjemnych. Niektórzy mylnie zakładają, że skoro w moim życiu takie
wydarzenia miały już miejsce, to powinienem być z nimi obyty. Za każdym razem,
kiedy los stawia mnie przed nieznanym, paraliżuje mnie strach i niepewność, czuję
się samotny i zagubiony, mam trudności z przystosowaniem się do innych realiów
niż te znane mi z codzienności. Ponadto dopiero miesiąc przebywałem poza swoim
domem rodzinnym. Nie zdążyłem jeszcze zaaklimatyzować się i przyzwyczaić do
odmiennego otoczenia, zasad i osób, a już stawałem przed kolejnym wyzwaniem.
Swój pierwszy dzień roku szkolnego pamiętam jak przez mgłę: śmiejące się dzieci,
hałas, gwar i stojące wszędzie grupki radośnie rozmawiających ze sobą osób.
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Nie mogłem odnaleźć się w tym chaosie. Wejście do sali lekcyjnej i stanięcie
przed całą klasą, aby się przedstawić, sprawiło, że miałem ochotę uciec, schować
się. Niepewnie i cicho wypowiedziałem swoje imię „Krzyś”, po czym usiadłem na
wskazane przez panią nauczycielkę miejsce. Po klasie rozchodził się szmer głosów,
z których mogłem wyłowić pojedyncze słowa: nowy, dziwak, głupek. Jeszcze bardziej
zwątpiłem w siebie i nie widziałem szansy na to, że odnajdę tutaj swoje miejsce.
Nieubłaganie zbliżał się czas wyjścia z sali. Nauczony doświadczeniem
wiedziałem, co mnie teraz czeka. Wszyscy otoczą mnie w koło, pytając co tu robię,
dlaczego się przeniosłem. Padną też inne niewygodne pytania, na które nie miałem
ochoty odpowiadać. Nie myliłem się ...
Pytaniom nie było końca... Prawie nikt nie zauważył, jak niezręcznie czuję się
w tej sytuacji. Prawie... W gąszczu słów usłyszałem, że ktoś mnie woła po imieniu
i proponuje wyjście ze szkoły. Nie wiedziałem kto to, ale byłem mu bardzo wdzięczny.
Poszedłem więc za nowym kolegą ku wyjściu. Poczułem się lepiej, kiedy wydostałem
się za mury szkoły.
Okazało się, że idziemy w tę samą stronę. Chłopiec miał na imię Kuba. Był
moim rówieśnikiem. Chodził tutaj od pierwszej klasy. Zaproponował, że zapozna
mnie ze wszystkimi, pomoże mi, jeśli napotkam jakiekolwiek trudności. Wydawał
się taki pewny siebie, sympatyczny, biła od niego pozytywna energia. Zaufałem mu
i wiedziałem, że mogę liczyć na jego wsparcie. Tak też zaczęła się nasza przyjaźń,
która trwa nieprzerwanie od dwóch lat.
Wiele się o sobie nawzajem dowiedzieliśmy. Niechętnie opowiadam ludziom
o swoich przeżyciach i doświadczeniach. Jednak przed nim otwierałem się z biegiem
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czasu. Rozumiał mnie, akceptował to, jaki jestem, gdzie mieszkam, jak wygląda moja
codzienność. Był pierwszą osobą, którą zaprosiłem do placówki. Było to dla niego
coś nowego, nieznanego. Nie piętnował mnie z tego powodu, że mieszkam w domu
dziecka. On ma pełną, kochającą rodzinę i jest jedynakiem. Nie wie, jak to jest dzielić
z kimś pokój, a posiłek spożywać w otoczeniu kilku innych osób. Jednak pyta mnie
o wszystko, chce wiedzieć, jak się czuję, jak sobie z tym radzę. Wiem, że bez niego
nie poradziłbym sobie w tym trudnym dla mnie czasie.
Siedzimy w jednej ławce, ściągamy od siebie na sprawdzianach i wspólnie
rozrabiamy, a więc i razem dostajemy uwagi, z których nasi opiekunowie nie do
końca są zadowoleni. Ale czas, który spędzamy razem, jest zawsze pełen przygód
i niespodzianek. Zarówno w szkole, jak i poza nią jesteśmy jak dwaj muszkieterowie:
zawsze razem ramię w ramię, na przekór wszelkim przeciwnościom. Stajemy za
sobą murem nawet wtedy, jeśli dla jednego z nas będzie to oznaczało kłopoty.
Kuba jest moim najlepszym przyjacielem i pomimo że klasa okazała się miła
i sympatyczna, to jemu już zawsze będę wdzięczny, że w tamtym krytycznym dla
mnie momencie wyciągnął do mnie rękę. Jeśli nasze drogi kiedyś się rozejdą, to
mimo to będzie zajmował ważne miejsce w moim sercu.

Zaczarowana studnia Róży
Anastazja Lamus

Za górami, za lasami, w odległej przepięknej i niepowtarzalnej krainie, zwanej
Dyson, żyła sobie nastoletnia księżniczka nietypowej urody o imieniu Róża. Była ona
osobą szczupłą o długich kasztanowych włosach, śniadej cerze, brązowych krągłych
oczach z pięknie długimi rzęsami i zawsze zadbanych paznokciach u smukłych
dłoni. Kiedy przychodziła pora wschodu i zachodu, cała ludność Dysonu schodziła
się, żeby popatrzeć na to wspaniałe widowisko, gdyż niebo o tych porach dnia było
przepięknie tęczowe, różowo-czerwono-zielone z poświatą złota i pomarańczu.
Róża najbardziej na świecie kochała konie i zawsze marzyła o tym, aby mieć choćby
jednego malutkiego kucyka. Niestety jej rodzice nie pałali miłością do tych zwierząt.
Matka, wyniosła królowa Lukrecja, była kobietą bardzo stanowczą, która bała się
o zdrowie i życie swej jedynej córeczki, natomiast ojciec, król Tulipan, bał się swojej
żony, więc nie śmiał nawet pomyśleć, by spełnić marzenie swej ukochanej córeczki.
Stanowisko rodziców bardzo smuciło księżniczkę, która z każdym dniem chodziła
coraz bardziej zasmucona. Rodzice zastanawiali się, dlaczego ich córka już się nie
śmieje jak dawniej i coraz częściej zamyka się w swojej komnacie.
Mijały kolejne lata, a Róża rosła, potęgując w swym sercu niespełnioną miłość
do tych pięknych zwierząt.
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Pewnego dnia młoda księżniczka chodziła po przypałacowym ogrodzie, gdy
nagle trafiła na bardzo starą, zaniedbaną, kamienną studnię. Dziewczynka bardzo
się zdziwiła na jej widok, gdyż nigdy wcześniej nie widziała jej tutaj, a przecież
od zawsze zaglądała w każdy zakamarek swojego ulubionego tajemniczego ogrodu.
Z pewną dozą nieśmiałości i ogromnym zaciekawieniem nachyliła się i wyszeptała:
– Ach, ale bym chciała, aby ta studnia była moją studnią życzeń, tak bardzo
chciałabym mieć przyjaciela...
Po dłuższej chwili panującej ciszy z głębi studni wydobyło się cichutkie:
– To bardzo dobrze trafiłaś...
Róża ze zdumienia o mało nie wpadła do studni, nie wierzyła własnym
uszom, jak to możliwe, chyba ktoś jej robi kawał...
– Tttttyyyyyy mmmmmówisz – wyjąkała księżniczka.
– Tak – odparła studnia.
– Jak możesz mówić, przecież jesteś zwykłą, starą, zaniedbaną studnią? –
zauważyła.
– Ja nie jestem zwykłą studnią, jestem studnią spełniającą życzenia – odparła
studnia.
– Czyli możesz spełnić każde moje życzenie, nawet takie o moim przyjacielu?
– Tak, mogę spełnić każde twoje życzenie – odparła stara studnia.
– Dobrze, a więc moim marzeniem jest mieć konia!
– Twoje życzenie niechaj się stanie. Będziesz miała konia.
W tym momencie odpadła jedna z niewielu już cegieł, które zostały na studni.
– Co się stało? – zapytała księżniczka starą studnię.
– Nic. Po prostu po każdym życzeniu odpada mi jedna cegła i kiedy nie
54

będzie na mnie już żadnej cegły, po prostu stanę się niepotrzebną, bezużyteczną
kupką gruzu.
– Aha, dlatego muszę rozważnie podejmować decyzje. – Róża się zamyśliła.
Po rozmowie ze starą studnią księżniczka wróciła do zamku i zrobiła listę
rzeczy, które chciała otrzymać:
1. jedwabną sukienkę ze złotymi rękawami,
2. pierścionek wysadzany diamentami,
3. nowy diadem z brylantem.
Cała lista Róży była sporych rozmiarów.
Kiedy nastał kolejny dzień, niczego nie podejrzewając, idąc obok stajni,
księżniczka usłyszała ciche parsknięcie. Pędem pobiegła do stajni i niemal zemdlała
z wrażenia. Na środku stajni stał czystej rasy koń shire. Dziewczyna podeszła bliżej
i zobaczyła karteczkę przyczepioną do kantara z napisem: „Mówiłam, że spełniam
życzenia”.
Nowy przybysz o imieniu Błysk miał niecałe 1,70 metra w kłębie, silne
nogi z szerokimi kopytami, bujne szczotki pęcinowe, ogon noszony wysoko, silnie
zaznaczony zad, szeroką głowę z małymi uszami, koloru biało-czarnego. Od pierwszej
chwili dziewczynka pokochała swojego konika i wiedziała, że od teraz będzie z nim
spędzać każdą wolną chwilę, opowie mu o wszystkich swoich radościach i smutkach.
Nareszcie miała prawdziwego, upragnionego przyjaciela.
Rozochocona księżniczka prosiła o coraz bardziej egoistyczne prezenty:
1. jedwabną sukienkę ze złotymi rękawami,
2. nowy pierścionek,
3. nowy diadem z brylantem.
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Kiedy na studni została ostatnia cegła, Róża długo zastanawiała się, czego by
tu sobie jeszcze zażyczyć, kiedy nagle wpadła na wspaniały pomysł. Pobiegła co sił
do starej studni i powiedziała:
– Chcę, żebyś mnie i moją rodzinę wzbogaciła o milion złotych i o tysiąc
sztab złota.
Mocno zagniewana studnia powiedziała:
– Od dłuższego czasu znoszę twoje prośby, ale teraz nadużyłaś mojego zaufania,
zabieram ci wszystko, czego sobie zażyczyłaś, razem z koniem! – powiedziawszy to,
rozsypała się w drobny mak.
Księżniczka była zrozpaczona, przerażona tym, co właśnie się wydarzyło,
i w tym momencie zrozumiała swój największy życiowy błąd! Z niedowierzaniem
pobiegła do stajni zamku sprawdzić, czy studnia zabrała jej również wymarzonego
przyjaciela. Niestety boks był pusty, Błysk zniknął jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki, nie pozostało po nim nic, absolutnie nic, prócz ogromnego bólu w sercu
Róży i przepełniającego ją smutku! Księżniczka przez swoją pychę i pazerność
utraciła wszystko. Utraciła coś najcenniejszego, utraciła swojego przyjaciela.
Ta historia nauczyła Różę, że egoizm i egocentryzm nie popłacają. W życiu
warto być empatycznym, wrażliwym na potrzeby innych człowiekiem i dzielić się
swoimi dobrami z innymi. Ponieważ Róża tego nie rozumiała, spotkała ją za to
najwyższa kara, utraciła swojego wymarzonego przyjaciela.

O moim najlepszym
przyjacielu w niebie
Amelia Pomorska

Pewnego dnia moja mama przepisała mnie do innej szkoły, ponieważ tam,
gdzie chodziłem, był – według niej – niski poziom. Owszem, nie zgadzałem się
z myślą, że muszę opuścić moich przyjaciół, ale mama była innego zdania. Nadszedł
ten dzień. Oczywiście do szkoły dojeżdżałem, bo miałem daleko – wydawała się
w porządku. Po szkole oprowadzał mnie chłopiec, który zastanawiał mnie swoim
wyglądem. Zapytałem:
– Jak masz na imię?
– Nazywam się Marek, a ty jak?
– Ja jestem Szymon – odparłem.
Na tym skończyła się nasza rozmowa. Szkolny dzwonek wezwał nas na lekcję.
Podszedłem pod salę lekcyjną, w której odbywały się zajęcia. Gdy tylko zbliżyłem
się do klasy, usłyszałem przezwiska typu: „O piegus idzie”. Zdziwiło mnie to bardzo.
Wystartowałem do jednego z uczniów i zapytałem:
– Czemu go tak nazywacie?
– Nie zauważyłeś, że Marek ma piegi? I jest w dodatku niezdarą? –
odpowiedział chłopiec.
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– No dobrze, ale to chyba nie powód, żeby go tak dręczyć, no nie?
Chłopak zamilkł i usiadł do swojego biurka. Po lekcji postanowiłem pogadać
z chłopakiem, który był uznawany za „Piegusa’’ . Gdy zadzwonił dzwonek na przerwę,
wykorzystałem ją na rozmowę. Podszedłem i zapytałem:
– Masz przyjaciół?
– Nie mam, ponieważ nikt mnie nie lubi za mój wygląd. Za moje piegi niemal
wszędzie, za to, że jestem łysy i że noszę perukę, za mój spiczasty nos i za to, że mam
bardzo jasną karnację – odparł Marek.
– A wiesz, co ja ci powiem? Mnie odpowiada twój wygląd, ponieważ jesteś
taki wyjątkowy i wyróżniasz się spośród wszystkich – odpowiedziałem.
– Naprawdę? – zapytał chłopiec.
– Tak. – Po czym zapytałem: – Może się zaprzyjaźnimy?
– Oczywiście, że tak, ale czy naprawdę nie przeszkadza ci mój wygląd? –
zapytał Marek.
– Nie, nie przeszkadza. Nie interesuje mnie zdanie innych o tobie, ponieważ
ja uważam cię za fajnego – powiedziałem.
– Dziękuję, że tak o mnie myślisz. Jesteś naprawdę miły! – odpowiedział.
– Dziękuję, przyjacielu, ty również!
Tak właśnie od tamtej pory zostaliśmy najlepszymi przyjaciółmi.
Pewnego dnia nasza pani zorganizowała obóz nad jeziorem. Bardzo chciałem
jechać. Miałem zamiar zaproponować Markowi w szkole, czy nie zabrałby się tam
ze mną. Gdy była wolna chwila, zapytałem się go, czemu musi nosić perukę. Na
początku poprosił mnie, żeby zostało to między nami. Obiecałem mu, że dochowam
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tajemnicy. Zatem odpowiedział mi następująco:
– Noszę ją, ponieważ choruję na białaczkę.
– Ojejku, jest mi tak przykro... – Po chwili się odezwałem: – Na obóz ze mną
pojedziesz, prawda?
– Jasne. Tylko muszą się zgodzić moje opiekunki – odparł Marek.
Nadszedł dzień wyjazdu... Kiedy dowiedziałem się, że Marek pojedzie ze
mną, to uśmiech sam się pojawił na twarzy. W autobusie oczywiście siedziałem
z nim. W pokoju też mieliśmy zamiar być razem. Kiedy dojechaliśmy na miejsce,
pani wychowawczyni wzięła mnie na bok, mówiąc:
– Widzę, że bardzo się związałeś z Markiem.
– Jak widać tak – odparłem.
– Zdajesz sobie sprawę, że musisz się nim opiekować i pilnować go jak oka
w głowie? – zapytała pani.
– Tak. Postanowiłem wspierać go w chorobie i być przy nim w razie potrzeby.
– Widzę, że już wiesz. No dobrze. Miej go proszę na uwadze – powiedziała
pani Ula.
– Obiecuję.
Mijały kolejne, spokojne dni naszego wspaniałego odpoczynku. Następnego
dnia mogliśmy wyjść i mieć czas dla siebie. Nie można było iść samemu, a więc
wziąłem ze sobą Marka. Przypomniały mi się słowa pani Uli. Samego Marka też nie
mogłem puścić. Wybraliśmy się nad samo jezioro. Przekazałem mu, aby poczekał na
mnie w wyznaczonym miejscu, ponieważ pobiegłem po aparat fotograficzny, żeby
upamiętnić te piękne chwile z najlepszym przyjacielem pod słońcem. Spuściłem
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go z oka bodajże na pięć minut, a gdy wróciłem, nie mogłem uwierzyć w to, co
się stało... Serce mi biło i biło coraz to szybciej i mocniej, gdy tylko zobaczyłem
nieprzytomnego Marka na ziemi. Pobiegłem to zgłosić tak szybko, jak tylko kondycja
mi na to pozwalała. Biegłem i biegłem... Nie wiedziałem, co się dzieje wokół mnie...
Nagle przyjechała karetka z prędkością światła... Czas stanął w miejscu. Pani coś
do mnie mówiła. Uczniowie robili wielki, sztuczny tłum, łzy mi leciały jak grochy.
Odwołali obóz. Rodzice przyjechali i wszyscy się rozeszli w swoje strony.
Następnego dnia w szkole dowiedziałem się o tragicznych rzeczach... Mój
najlepszy przyjaciel umarł... Jego serce przestało bić... Nie dało się już nic z tym
zrobić. Przypomniała mi się nasza obietnica: „razem do śmierci”.
On umarł, nic mi po nim nie zostało... Nawet nie zdążyłem mu powiedzieć,
jak jest dla mnie ważny... Był młodym nastolatkiem... Całe życie było przed nim!
Najwidoczniej Bóg chciał inaczej... Miałem poczucie winy... Chodziłem specjalnie
na terapie psychologiczne, aby ci ludzie pomogli mi zrozumieć parę rzeczy. Tak
to się właśnie skończyło... Jedno jest pewne... On nadal będzie moim najlepszym
przyjacielem pod słońcem, tylko tyle że w niebie...

