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Zbyt miła?
W so bo tę Ania dłu go spa ła.
Kie dy się obu dzi ła i wyj rza ła przez okno, zo ba -
czy ła, że dzia dek już pra cu je w ogro dzie. Wy cho -
dząc na dwór, chwy ci ła na śnia da nie jabł ko. Kie -

dy skoń czy ła jeść, pod bie gła do pło tu i rzu ci ła
ogryz kiem w kie run ku la su, naj da lej, jak

po tra fi ła. Od su nę ła za suw kę
i we szła do chłod ne go, zie -

lo ne go ogro du.
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– Do bry – mruk nę ła, omi ja jąc „dzień”.
Opa dła na ko la na i za czę ła wy ry -
wać chwa sty.
– Dzień do bry – od po wie -
dział dzia dek ra do śnie.
– Jak się dzi siaj czu jesz?

Ania wzru szy ła ra mio na mi i nic
nie od po wie dzia ła. Mi nę ło kil ka
mi nut.
– Dlaczego mil czysz jak za klę ta? 
– za py tał.
Po chwi li dziew czyn ka za czę ła

mó wić. Opo wie dzia ła o Mi cha le
i o pił ce. O tym, że nie zja dła ani

jed ne go ciast ka, choć sa ma je przy nio -
sła. I o tym, jak stra ci ła swo je miej sce w au -

to bu sie. 
– A naj gor sze zdarzyło się wczo raj – cią gnę ła.
– Za pro po no wa łam po moc, a wko pa łam się 
w sprzą ta nie sto łów po śnia da niu, sa ma jed na.
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– Wiesz, mo że je steś
zbyt mi ła – po wie dział dzia dek,

wyrywając kę pę tra wy spod pło tu.

Wy trzą snął z niej zie mię i wrzu cił do

wia dra na kom post.
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Ania ucie szy ła się, że dziadek pa trzy na chwa sty, a nie na nią. Nie chcia ła, by wi -
dział na jej twa rzy smu tek i na pły wa ją ce do oczu łzy.
Urwa ła liść sa ła ty i za czę ła go gryźć. Ka sia tak że na zwa ła ją „zbyt mi łą”. Ania
wzię ła głę bo ki od dech i wy pu ści ła od ra zu ca łe po wie trze, jak z ba lo nu. W gło -
wie mia ła za męt. Nic z te go nie ro zu mia ła. Co to zna czy, że jest „zbyt mi ła”,
i dla cze go tak jej z tym źle? Dlaczego wciąż tak się za cho wu je?
– Uczy łeś mnie, że bym nie by ła nie uprzej ma – ode zwa ła się w koń cu. Stos wy  rwa -
nych przez nią chwa stów rósł w oczach.
– Mo żesz zachowywać się uprzejmie, a jednocześnie dbać o siebie  – od parł dzia dek.
– Ale dzie ci prze sta ną mnie wte dy lu bić al bo bę dą się na mnie zło ścić.

– Nie je stem te go ta ki pe wny – od po wie dział 
z uśmie chem. Wska zał gło wą w kie run ku uli cy.

Do ogro du zbli ża ła się Ka sia.


