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- Cherry… - Glos w mojej głowie chciał mnie jeszcze bardziej potępić. - Cherry nie śpimy na 

ławce w parku, jak nie powiem kto. 

To chyba jednak nie moja głowa wydawała te dźwięki. 

- Cherry! – Gwałtownie wstałam do siadu, bo moje ucho oberwało krzyknięciem. 

- Ja nie śpię. Co się dzieje? - Moje szeroko rozwarte oczy zaczęły biegać na wszystkie strony, 

nie mogąc skupić się nad jednym punkcie. Zatrzymały się dopiero na czterech postaciach przede 

mną. Nie były mi one obce, no może nie do końca, ale poznaliśmy się wcześniej na gali. 

Szalenie kolorowa Punkówa, mroczny Emo, blond chłopak w płaszczu – nazwałam go  

w myślach Płaszcz- oraz chudziutka dziewczyna w okularach tak po prostu sobie stali. 

Czyli to oni mnie obudzili. 

- Cześć? 

- No witam, witam szanowną artystkę. – Jako pierwsza odezwała się czerwonowłosa Punkówa. – 

Trochę tu pospałaś, ale nie martw się , nikt się na ciebie nie rzucał. W sensie po autografy. 

Pilnowaliśmy cię. – Zaśmiała się. – Wiedziałaś, że niektórzy już uśmiercali cię w myślach? Logan 

na przykład. – Wskazała chłopaka z czarną grzywką opadającą mu na połowę twarzy. 

- Nie mieliby po co się na mnie rzucać. Kto by chciał zdjęcia z niedoszłą malarką? – 

Posmutniałam na myśl o wydarzeniach z rana. 

- Nie udało się? Ale to praktycznie niemożliwe. Mało komu się udaje na pierwszych galach 

sztuki – stwierdził ponuro Emo. 

 - Ja, no cóż, dokonałam tego. Wylano mnie po roku współpracy. A do domu nie mam co wracać. 

Nie dałabym rady spojrzeć znajomym w oczy. Przyjaciółka znów stała się moim wrogiem,  

a pieniędzy starczy mi zaledwie na miesiąc, przez co będę musiała wrócić do kawiarni. Łzy 

ponownie zbierały się w kącikach moich oczu. 

 Anorektyczka jako pierwsza odważyła się usiąść obok mnie na ławce. Na początku poprawiła 

czarne okulary, które jej się zsunęły z nosa, a potem niespodziewanie przytuliła mnie pocieszająco. 

Jej ręce były naprawdę chude. Czułam się jakby przytulał mnie kościotrup, ale czy to było w tamtej 

chwili ważne? Ona jedyna zrobiła to, czego tak bardzo potrzebowałam, starała się mnie pocieszyć.  

 Łzy zaczęły lecieć mi  po twarzy niczym małe strumyki. Byłam daleko o kilka niewidzialnych 

kilometrów od tego co kochałam najbardziej – malarskiej kariery. Mimo tego jednak ktoś się mną 

zainteresował i poświecił swój bezcenny czas, aby usiąść obok mnie i porostu być  Co z tego,  

że była to praktycznie obca mi osoba. Co z tego, że mogła mnie okraść w każdej chwili, a ja bym 

ani drgnęła. Potrzebowałam tylko tego, aby ktoś ze mną posiedział i pocieszał. 

 - Dlatego świat jest dla mnie taki zły? – szlochałam głośno. Przytulając się do blondynki, 

starałam się być ostrożna, bo miałam wrażenie, iż mogłabym połamać jej kości. Była taka delikatna 

jak porcelanowa laleczka. Nawet bardzo blady odcień skóry się zgadzał. 

 -Cii… Nie martw się Cherry, wszystko będzie dobrze. Nie płacz – mówiła do mnie jak starsza 

siostra, gdy spadłam z roweru po raz pierwszy. Szkoda, że jej  tam ze mną nie było.  

 Pozostała czwórka ekipy nadal stała, obserwując tą rozgrywającą się scenę. Tylko Punkówa 

robiła coś innego. Z wyrazem frustracji na twarzy, siłowała się z opakowaniem chusteczek. Emo  

i chłopak w płaszczu dopiero po pewnym czasie usiedli po bokach ławki. Emo po mojej prawej,  

a Płaszcz po lewej Anorektyczki. Nie wyrażali jakoś specjalnie emocji. Po prostu siedzieli, jakby  

to był tylko odpoczynek po długodystansowym biegu. 

 Kropelki łez kapały mi z brody na czerwoną sukienkę, robiąc na niej nieciekawe plamy.  

 - Jeśli tak do tego będzie podchodzić to… - Punkówa w końcu wyciągnęła jedną z mokrych 

chusteczek. – Nie będzie mieć takich szans więcej. 

 Podała mi swoją zwycięską chusteczkę. Na początku nie wiedziałam po co mi do łez, skoro po 

pewnym czasie by wyschły, ale potem zdałam sobie sprawę, że mój makijaż wyglądał jakby mnie 

ktoś pobił. Trochę poplamiłam nim białą bluzkę blondynki obok, ale nie narzekała.  

 Sprawnie starłam tusz do rzęs i cienie do oczu. Chusteczka zrobiła się cała czarna. Schowałam  

ją do kieszeni w sukience. 



 Widziałam, że Punkówa czekała cierpliwie, aż się ogarnę. Chciała mi coś powiedzieć, lecz ja nie 

miałam ochoty słuchać kolejnych wywodów na to, jak zniszczyłam galę własnych obrazów. Nie 

miałam na to sił, chciałam tylko płakać bez końca i jeść lody orzechowe. 

 Spuściłam głowę i schowałam się za burzą czarnych loków. 

 -Dziewczyno… - Punkówa ukucnęła przede mną, łapiąc mnie za obie ręce. Jej głos złagodniał 

tak, że nawet nabrałam ochoty, aby jej słuchać, mimo że mogła mnie skrzyczeć. – Zrozum, artystą 

się jest, nieważne czy cię wylali. Możesz nawet wylądować pod mostem, a i tak będziesz malarką.  

Nie rezygnuj tak szybko z marzeń. Marzenia są po to, by życie mogło iść naprzód. 

 Dziewczyna obdarzyła mnie swoim krzywym uśmiechem. Widać nie była do tego 

przyzwyczajona, ponieważ od razu jej twarz nabrała obojętności. Wstała i kawałek odeszła, aby 

następnie usiąść po turecku na trawie przed ławką. 

 To, co powiedziała na temat malarstwa miało nawet jakiś sens. Była jakaś mała szansa, że nie 

widziało tej galowej porażki, choćby kilku przedstawicieli firmowych. Istniało wiele osób, które 

tylko czekały na młode talenty i ich umysły. A ja musiałam taką osobę znaleźć.  

 Jeszcze pokażę pani Oberman, że się myliła co do mnie. 

 I od razu zapłonęła we mnie zapałka nadziei, że nie wszystko stracone, że jeszcze mogłam 

spróbować. Lecz niestety zgasła tak szybko jak się zapaliła. Wątpliwości, które mnie napadały 

uaktywniły się.  

 Może jednak nie powinnam się słuchać te Punkówy? Ja… ja… chciałabym wiedzieć co robić. 

 Moje przemyślenia przerwało głośne chrząkniecie znad przeciwka. Podniosłam lekko głowę  

w tamtą stronę. 

 - A tak na przyszłość to mów mi Nicki. – Wyciągnęła do mnie rękę na powitanie, choć ławkę  

od miejsca, w którym siedziała, dzieliła szeroka, kamienna droga. 

 Niepewnie odeszłam od Anorektyczki, Emo i Płaszcza. Drobne kamyczki pode mną brzęczały, 

gdy się poruszałam. Miałam wrażenie jakbym opuszczała bezpieczny teren. Punkówa dużo różniła 

się od reszty grupy. Wydawała się nieprzewidywalna, dowodząca innymi i miała te swoje czerwone 

krzyczące na pomoc włosy. Mimo tego wszystkiego uścisnęłam jej wyciągniętą dłoń.  

 -Nie wiem co ci tam… - Wskazała na ławkę. – Tobie powiedzieli, lecz ja nie gryzę ludzi. 

 Niespodziewanie pociągnęła mnie mocno za rękę, sprawiając, że upadłam na trawę obok niej.  

Nie pisnęłam ani słowa, że to trochę bolało. Bez względu na zapewnienia i tak mogła mnie przecież 

ugryźć.  

 - A teraz czas poznać resztę! – Zaczęła radośnie, pomagając mi usiąść obok. - Tak, tak nie 

wywiniecie się od tego moi drodzy. Ten emo to nasz pesymista Logan. – Wskazywała palcem. – 

Obok kochana anorektyczka Sally. Po jej lewej mądrala Bear. Nie pytaj, dlaczego chodzi w 

płaszczu w upał. Nigdy tego nie zrozumiesz. I ja na końcu. Punkówa Nicki. A ty to Cherry co?  

Wiśnia. Zresztą nieważne. – Machnęła obojętnie na mnie ręką. – Choć z nami malować. Będzie 

fajnie i być może poprawi ci to humor. No, bo jak malarzowi to może nie pomóc? 

 Nie wiedziałam, czy to dobry pomysł iść z nimi gdziekolwiek. Byli mi obcy. Miałam obawy,  

że jeśli bym z nimi poszła to wzięliby mnie jako zakładnika i uwięzili w piwnicy. Wszystkiego 

można było się spodziewać po takich ludziach. Ale miałam też myśli, że mogłabym się jednak 

dobrze bawić. To w końcu była tylko propozycja na wspólne malowanie, a nie na obrabowanie 

banku. Może faktycznie musiałam trochę zmienić swoje podejście? A zacząć mogłam od 

naprawienia swojej odwagi. Chociaż może jednak to był zły pomysł? Nie! Trzeba było w końcu 

wyjść z tego kokonu strachu przed światem, bo nim bym się obejrzała i stanęłabym się starą babcią 

z dziesięcioma kotami do wykarmienia. Dlatego się zgodziłam. W razie czego uciekłabym lub 

opcjonalnie broniła się sztalugą – o ile udźwignęłabym ją.  

 

                

 

 Nie zdążyłam się nawet rozejrzeć dobrze po ustroju pokoi, ponieważ zaprowadzono mnie od 

razu do piwnicy. Tego się obawiałam. Z lekka wydawało mi się to niepokojące i miałam ochotę do 

razu zawrócić choćbym, miała się bronić złamanym pędzlem. Być może to tylko moja paranoja, ale 

kto normalny zaprowadzał swojego gościa od razu do piwnicy? A gdzie herbatka z ciasteczkami  



i rozmowa zapoznawcza z gospodynią? Poznanie zasad panujących w mieszkaniu? Po raz pierwszy 

tak bardzo chciałam, aby moje myśli o piwnicy się nie spełniły. 

 Weszłam jako pierwsza. Bałam się ogromnie, że mnie tam zamkną i będę głodować do zimy, 

lecz po prostu stanęłam jak wryta, gdy zobaczyłam prawdziwe studio malarskie. No może trochę 

przesadzam, bo nie wyglądało to tak profesjonalne, jak studio pani Oberman. Ściany były 

pomalowane na szaro, co wytwarzało nieco smutną atmosferę. Na środku stały dwa ogromne stoły 

połączone razem i osłonięte folią przeciwko zabrudzeniom w misie z kokardkami. A pod ścianą 

znajdowała się czerwona, lekko zniszczona kanapa. Wszędzie walały się pędzle i puste tubki po 

farbie. Gdzieniegdzie kurzyły się stare opakowania po chrupkach, zupkach na szybko i kolorowe 

puszki po oranżadach. Przy wejściu znajdował się wieszak z siedmioma fartuchami. Każdy miał 

inny kolor. 

 To chyba jednak artyści. 

 - Oto nasz Nadziewany Pączek! – zawołała radośnie Sally, przepychając się obok mnie do 

środka. O mało co nie przewróciłam się przez nią na schodach. Wzięła różowy fartuch ze swoim 

imieniem i założyła go sobie przez głowę, zawiązując pospiesznie za plecami. Wyglądała w nim na 

jeszcze drobniejszą niż w rzeczywistości.  

 Następnie do piwnicy weszła Nicki, za nią Logan, a Bear wnosił ostrożnie do środka płótna z 

obrazami. MOIMI obrazami z gali. Rozłożył wszystkie na stół. 

 Inni również założyli fartuchy ze swoimi imionami. Nicki czerwony, Logan czarny i Bear żółty z 

nierówno naszytym, brązowym misiem. Pozostałe fartuchy zostały białe i nietknięte przez nikogo z 

grupy. 

 Co będziecie robić z moimi obrazami? – zapytałam, orientując się, że nadal stałam w progu 

drzwi. Nie zamierzałam się ruszać, było mi tam dobrze, dopóki mogłam swobodnie uciec. 

 No, przyszliśmy tu malować – wyjaśnił krótko Logan, zabierając na koniec długiego swój 

kupiony obraz. Trafiły mu się  moje szalone oraz kolorowe bazgroły gniewu 

 - Zaraz, zaraz, będziecie malować moje obrazy? Ale robiłam je miesiącami. I teraz będą 

zniszczone. O nie ja się na to nie zgadzam. – Skrzyżowałam ramiona w przypływie gniewu. – Nie i 

już. 

 Nie chciałam pozwolić, aby moja praca poszła na marne dla jakiś… jakiś… dzikusów! Ciężko 

przy nich harowałam. Wiedziałam, że tak nie ładnie złościć się u kogoś w gości, ale to było nagłe! 

 - Ej, spokojnie – zaczęła Nicki z rękoma w górze w geście poddania. – My tu tylko tworzymy 

sztukę na podporze innej sztuki. Czyli inaczej malujemy na namalowanych już obrazach. Są dla nas 

jak baza do zaczęcia. Gdybyśmy mieli puste płótna, nic byśmy nie namalowali. Nasza wena bierze 

się z czegoś co już powstało. Pokaże ci coś. - wyjaśniła i podeszła do szafy, której wcześniej nie 

zauważyłam. Wyciągnęła z niej reprodukcję Mona Lisy, ale przerobioną z dredami. Pokazała 

jeszcze inne dzieła sławnych i mniej znanych malarzy gdzie dodano jeden szczegół lub zmieniono 

cały styl. Jak tak się przyglądałam temu wszystkiemu, to sama nie mogłam w to uwierzyć. Nawet 

nie wiedziałam, kiedy zdążyłam, podejść do Mona Lisy. Wiedziałam, że to wszystko było 

namalowane, ale wyglądało tak realistycznie, że musiałam wyciągać ręce i dotknąć jej włosów czy 

na pewno nie były prawdziwe. 

 Mimo że wszystko mnie zadziwiało i fascynowało zarazem, musiałam natychmiast otrzeźwieć. 

Dla swojego dobra, jak i tego, co zrobiłam. W myślach pacnęłam się po policzku.  

 - Ale i tak to są moje obrazy i ja się nie zgadzam do przerabiania ich. Nie, nie, nie! – Ponownie 

skrzyżowałam ręce. 

 Nicki zaśmiała się gorzko. Z twarzy zszedł jej wyraz obojętności zastąpiony irytacją i ociupinkę 

złością. Wydawała się jakby miała po dziurki w nosie mojej postawy obronnej wobec obrazów, ale 

jednak oczy ją zdradzały. Brązowe, prawie, że czarne oczy paliły mnie. Były jak rozżarzone węgle, 

które uciekły z piecyka.  

 Dziewczyna z impetem rzuciła we mnie potokiem słów i w tamtym momencie widziałam i 

słyszałam tylko ją. Nic innego nie zdołało się przez nią przebić. 

 - Nie, nie, nie moja droga. Teraz to one są nasze. Przypomnij mi kto, je kupił? Ach, tak… my! 

Lepsze to niż, żeby zostały spalone w kominku bogatego grubasa w kształcie pączka. – Zrobiłam na 

nią wytrzeszcz. – Tak, zgadza się. A jak myślisz, po co oni przyjeżdżają na gale? Tylko z zasady 



tam chodzą, aby ich firmy miały rozgłos w telewizji i gazetach. Chodzą na takie licytacje jak twoja, 

żeby się trochę zabawić. W ogóle nie znają się na sztuce, a w domu maja jej pełno tylko, że gdzie? 

W kominku, koszach na śmieci lub sprzedają za większą sumę pieniężną. Ten twój rudzielec 

Oberwał ci tego nie powiedział, to ja ci mówię teraz! 

 Nicki nakręcała się coraz bardziej. Złość i wszelkie frustracje wylewały się na zewnątrz jej duszy 

wprost na mnie. Za każdym razem, gdy coś powiedziała, bolesny fakt, który zawsze pomijałam, bił 

mnie prosto w twarz. Za każdym nowym z podwojoną siłą. A ja nie mogłam się ruszyć, byłam 

przytwierdzona do betonowej podłogi. Jeśli ludzie mogliby się zmniejszać, to byłabym w tamtej 

chwili planktonem. Kurczyłam się sam w sobie. 

 Czerwonowłosa nadal kontynuowała swoje wrzaski. 

 - Otwórz wreszcie oczy dziewczyno! W pewnym sensie ratujemy te obrazy. Powinnaś się 

cieszyć, że ktoś je zauważył. Więc albo malujesz z nami, albo droga panno proszę wyjść z tego 

domu natychmiast. – Wskazała palcem drzwi. – Już dość dużo się nasłuchałam, jacy to my jesteśmy 

dziwni, szaleni, niepotrzebni, odmieńcy totalni i niepasujący do pojęcia ”sztuka” oraz „artysta”. 

Mam dość, nie potrzebuję kolejnej osoby do tej list. Jak ci się coś nie podoba to wynocha stąd, ale 

już! 

 Prawda, którą powiedziała mi Nicki, kuła mnie w serce do żywego. Łzy nie potrafiły już płynąć, 

wyczerpałam wszystkie zapasy, ale Nicki swoich nie. Widziałam, jak powstrzymywała się od 

uronienia choćby jednej . „Dziwacy”, „odmieńcy”, „szaleńcy”. Ona nie tylko uświadamiała mi 

fakty o świecie, ale też wyżyła się na mnie za swoje krzywdy. Wtedy zobaczyłam przed sobą nie 

odważną i obojętną nieznajomą tylko dziewczynę artystkę nieradzącą sobie ze światem. Nie miałam 

jej za złe, że na mnie nakrzyczała. Może właśnie tego potrzebowała. „Dziwacy”, „odmieńcy”, 

„szaleńcy” tak o nich mówiono, tak ja o nich mówiłam. 

 Mimo że stałam w miarę daleko, mogłam wyczuć napiętą atmosferę pomiędzy wszystkimi 

osobami w piwnicy. Nicki praktycznie kipiała ze złości. Ciężko dyszała, a jedną z pięści mocno 

zacisnęła tak, że jej kłykcie pobielały. Nie miałam ochoty w tej chwili się do niej zbliżać, ale 

musiałam dokonać wyboru i to szybkiego. 

 W sumie to nie wiedziałam co o tym wszystkim myśleć. Czy to była prawda z tymi 

inwestorami? Mówiła to dość poważnie, ale też w złości. 

Cherry zastanów się, co teraz powinnaś zrobić Wyjść czy… 

 - Tik- tak, tik- tak czas ucieka – poganiała mnie Punkówa. Wyglądała na bardziej uspokojoną, 

kiedy Bear niezauważenie do niej podszedł i ją przytulił. 

- Nie pomagasz mi tym  - skarciłam ją na tyle, ile miałam odwagi, by to zrobić. 

- Wiesz co Cherry? – zaczepiła mnie milcząca do tej pory Sally. – Nie zastanawiaj się. W plastyce 

myślenie nie jest dobra strategią. Tego też ci nie powiedziała mentorka co? Nie martw się, wszystko 

ci pokarzemy, tylko zaufaj nam. 

 Sally podeszła do mnie z szerokim uśmiechem i pociągnęła w głąb pomieszczenia.  

Nie protestowałam. Musiałam spojrzeć na świat inaczej po tej całej kłótni. 

 Zabrano mnie sprzed oblicza nadal złej Nicki i zaprowadzono do stołu, przed obraz. 

Przedstawiał krzesło w pustym pokoju. Pamiętałam jak go malowałam w deszczowy dzień. 

 Logan obok mnie podsunął mi pudełko farb. 

- Możesz użyć moich, ale następnym razem weź swoje. Tak w razie czego. - Zachował posępny 

wyraz twarzy typowy dla smutasów takich jak on. 

- A czym mam malować? Które pędzle są dobre? – Rozejrzałam się dookoła. Nie było niczego.  

-Jak to czym? – odezwała się za mną Sally, która zakładała mi śnieżnobiały fartuch. – Palcami, 

stopami, palcem i kolanem. Czym tam jeszcze…? – Zastanowiła się i wykrzyknęła. - Łokciem! A 

jak chcesz, to możesz językiem. Wtedy dostaniesz barwniki spożywcze i lukry i nimi malujesz. To 

jest nawet fajne. Można sobie podjadać różne smakowitości. 

- Jednak wolałabym skorzystać z pędzli – odpowiedziałam, otwierając pudełko farb od Logana. 

Skrzywiłam się na ich widok. Tak jak przypuszczałam sam smutek w różnych odcieniach szarości i 

granatu. – Logan masz może jakieś weselsze kolory? Czarny jakoś do mnie nie przemawia. 



- Cherry łap! – Odwróciłam się akurat w tym momencie, gdy puchaty pędzel leciał na moje 

czoło. Odbił się i spadł na podłogę, turlając się pod stopy Nicki. Bear przemieścił się z powrotem na 

kanapę. 

-Ała, Sally to bolało – poskarżyłam się, pocierając bolące miejsce nadgarstkiem. 

-Cherry… - odezwała się już zupełnie spokojna Nicki. Bearowi się udało ujarzmić jej wściekłą 

stronę mocy. Tu nie malujemy pędzlami – powiedziała, biorąc do ręki mój pędzel i łamiąc do na 

pół. - Dasz sobie radę bez niego. - Uśmiechnęła się do mnie złośliwie. 

Postanowiłam ponownie nie protestować. To zapewne znów by się skończyło źle. Po jej minie 

stwierdziłam, że rzuciła mi sekretne, malarskie wyzwanie. Myślała, że nie poradziłabym sobie bez 

pędzla? To po części była prawda, ale zawsze musiał być ten pierwszy raz.  

Wszyscy wzięli swoje obrazy oraz farby i zajęli swoje miejsca. Obok mnie stał Logan i Bear. Na 

wprost była Nicki wraz z Sally. Musieliśmy stać, bo nie było krzeseł, ale chyba każdy wiedział, że 

lepiej się malowało na stojąco. Ostatecznie pożyczyłam farby od Beara. Nie chciałam się okazać 

gorszą artystką poza tym przyjęłam wyzwanie od Nicki, więc też zaczęłam kreślić jakieś linie 

palcami. Nie było tak źle, jak przypuszczałam, ale jednak wolałam pędzle. Moje palce były mało 

precyzyjne, a ich lekka krzywizna nie ułatwiała pracy z detalami. 

Po chyba trzech godzinach udało mi się zrobić zadowalający mnie zarys siedzącej postaci na 

krześle i twarz dziewczyny. Nad resztą musiałam jeszcze trochę popracować. 

Nicki rozporządziła przerwę na jedzenie, więc Bear poszedł do góry zrobić przekąski. Sally 

stwierdziła, że wyszłaby mu jakaś papka, więc poszła z nim. 

W piwnicy zostałam ja, Nicki i Logan. Na początku milczeliśmy wgapieni w siebie nawzajem, 

dopóki chłopak nie wyciągnął z kieszeni telefonu i uwalił się na kanapie, wyciągając się na całej jej 

długości. Pochłonęła go technologia. 

Teoretycznie zostałam tylko ja i Punkówa. 

Niepewnie obeszłam stół i podeszłam do Nicki. Stanęłam w bezpiecznej odległości od niej. Nie 

wiedziałam jak zacząć jakąś sensowną rozmowę. Spięłam się z lekkiego stresu. 

Ona wydawała się mnie ignorować, choć nie umknęło mojej uwadze, że zerkała mnie kilka razy. 

Malowała dalej. Jej ruchy palcy były spokojne i opanowane, a twarz skupiona. W tamtej chwili nie 

wyglądała na osobę, która szybko wybuchała złością. 

- Ja… no… ten… - Próbowałam coś wykrztusić, ale jak zwykle się zbłaźniłam. 

- Skończ już – powiedziała, wycierając kolorowe palce w fartuch, powodując, że pojawiły się na 

nim pomarańczowe i czerwone plamy. Odwróciła się w moją stronę. 

- Widzę, że mój monolog uświadomił ci, z kim rozmawiasz. Zachowujesz odpowiednią 

odległość do dobrej ucieczki w razie czego. Ręce masz przy sobie do obrony w ostateczności. Nogi 

są w gotowej postawie do natychmiastowego odwrotu. A twarz masz przerażoną. Postrzegasz mnie 

jak większość populacji. Odmienną. Dziwaczkę. 

 Chciałam zaprotestować, ale miała rację. Zrobiłam coś czego bardzo nie lubiłam w nas, ludziach. 

Osądziłam ją nie znają jej wcale. A ból jaki zobaczyłam w jej oczach mnie jeszcze bardziej dobił. 

Dlatego wybiegłam. I nigdy więcej do nich nie wróciłam, bo nie mogłam sobie tego wybaczyć. 

 


