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CO Z TĄ PIŁ KĄ?

Ma rek zła pał pił kę pod pa chę i wy biegł z do mu. Po po łu dniu umó wi li
się na mecz z chło pa ka mi i po sta no wił jesz cze po ćwi czyć strze la nie
go li. Mu szą wy grać, bo ina czej chłop cy z dru ży ny prze ciw nej nie
da dzą im żyć. Cią gle bę dą się wy śmie wać i na igra wać, że prze gra li.
No to dzi siaj im po ka żą.
Ma rek cie szył się, że ma pod do mem bo isko do gry, bo aku rat miesz -
kał bli sko par ku, jak wie lu je go ko le gów. Park był nie wiel ki i po dru -
giej je go stro nie miesz ka ło też kil ku chło pa ków, a na wet dziew czy ny,
któ re lu bi ły grać w pił kę. Wszy scy spę dza li du żo cza su ra zem i do -
brze się zna li. Gra li w dwa ognie, zbi ja ka, ale na de wszyst ko w pił -
kę noż ną. Zwy kle do jed nej bram ki, ale
dzi siaj mia ło się ze brać ty le osób, że
za gra ją do dwóch.
Ma rek przez chwi lę się roz grze -
wał. Obiegł bo isko trzy ra zy do oko -
ła, roz cią gnął się, roz ru szał sta wy.
Te raz był go tów do kil ku wspa -
nia łych strza łów do bram ki. 
Po ło żył pił kę na wła ści wym
miej scu, od szedł kil ka kro -
ków, przy mie rzył się i od -
dał strzał. Pu dło! 
Zdzi wił się, po biegł po pił kę
i przy go to wał ją do kop nię cia.
Zno wu po le cia ła nie tam, gdzie
trze ba, wy so ko nad po przecz ką.



KIE DY COŚ SIĘ NIE UDA JE…

— Co jest? Co ja źle ro bię? — po my ślał, za nim kop nął pił kę po raz
trze ci. Mi nę ła bram kę z bo ku.
— Co za fe ler na pił ka! — za wo łał i po biegł po nią. — Je śli jesz cze
raz nie tra fię, to ją wy rzu cę!
Te raz już nie miał pew no ści, że strze li go la. Spiął się, przy go to wu jąc
do kop nię cia. Po my ślał, że nic mu dzi siaj nie wy cho dzi, że jest do ni -
cze go. Na pew no przez nie go prze gra ją ten mecz. 
Kie dy kop nął pił kę, nie miał już si ły w no dze ani pew no ści, że wie,
co ro bi.
Kie dy pił ka mi nę ła bram kę dla od mia ny z dru giej stro ny, był wście kły.
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Po szedł po nią, ale nie pod niósł, tyl ko kop nął zde ner wo wa ny da le -
ko w krza ki. Ze zło ścił się jesz cze bar dziej, że te raz ta ki ka wał mu si
po nią iść. 
— Je stem idio tą, wszyst ko co ro bię jest głu pie! Nie na wi dzę tej pił ki!
Wresz cie pod niósł ją i po szedł do do mu.
— Nie idę na ten głu pi mecz! — po sta no wił. — Już ni gdy nie bę dę
grał w pił kę. 
Chło pa cy bę dą się gnie wać, bo li czą na nie go. Niech spa da ją, nie bę -
dzie grać, sko ro nie po tra fi. Jest do ni cze go.
Na klat ce scho do wej spo tkał swo je go naj lep sze go ko le gę Piotr ka.
Mi nął go bez sło wa. Za sko czo ny Pio trek za py tał:
— Ma rek, co się sta ło?
Nie od po wie dział.
— Ma rek?
— Spa daj — wark nął. Zro bi ło mu się bar dzo przy kro, kie dy Pio trek
zbiegł ze scho dów i trza snął za so bą drzwia mi.
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„DO DA TEK DY DAK TYCZ NY” 

CO PO CI CHU, TO I NA GŁOS 

I. Co mó wisz do sie bie po ci chu?

Ob ra ża nie sie bie sa me go i pod ci na nie so bie skrzy deł 
Wie lu lu dzi mó wi do sie bie po ci chu strasz ne rze czy, przy kre i bo -
le sne. A ty, co DO TĄD mó wi łeś?

………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...

Jak się z tym czu jesz?
Ogar nia cię złość, po czu cie bez rad no ści i smu tek. Od bie rasz so bie
wia rę w sie bie i chęć do dzia ła nia. Pod da jesz się. Uwa żasz, że in ni są
lep si.
Pa mię taj, to co mó wisz do sie bie NIE JEST praw dą.


