


Pewnego dnia po lekcjach spostrzegłem, że Guz znalazł
sobie kolejną ofiarę – nowego ucznia w szkole. Najpierw
kazał mu oddać pieniądze, a potem popychał go i po -
szturchiwał.
– Zejdź mi z oczu, mały! I pamiętaj – żeby wejść do
szkoły, musisz przyjść tu i zapłacić mi pięć złotych 
za bilet wstępu, hi hi hi – zaśmiał się tym swoim
wstrętnym śmiechem. Odwrócił się do nas i wyjaśnił:
– Nowy musi wiedzieć, gdzie jest jego miejsce.

Kumple Guza jak zwykle zarechotali z aprobatą.



Stałem jak słup soli. 
Słyszałem stukanie kasztanów spadających na ziemię.
Rozejrzałem się wokoło. Było nas kilkunastu. Wszyscy
zamarli w bezruchu i patrzyli na poczynania Guza bez
mrugnięcia okiem.

„JA TEŻ JESTEM NOWY. CZY BĘDĘ NASTĘPNY?”

Potrafiłem myśleć tylko o jednym:



Wtem, tuż obok mnie, wyrósł jak spod ziemi mój starszy
brat.
– Natychmiast marsz do domu! – zasyczał mi do ucha 
w taki sposób, że straciłem ochotę, by stawiać opór.
Wziął mnie za rękę i pociągnął za sobą. Byłem wściekły
i przerażony. Teraz zwrócą na mnie uwagę. Przypomną
sobie, że JA TEŻ JESTEM NOWY! Zobaczą, że można mnie
traktować jak małe dziecko. Spojrzałem w stronę Guza.
Obserwował nas spode łba.
– To już koniec – pomyślałem. – Będę następny.
– Tchórze! – mój brat obrócił się do gromady chłopaków
z wyrazem niechęci na twarzy i powtórzył dobitnie 

– Jesteście tchórze.



Pomyślałem, że już nigdy więcej nie przyjdę do
szkoły, bo wszyscy będą przeciwko mnie.
– Co ty wyprawiasz? Puść mnie! – szarpnąłem się,
chcąc wyrwać rękę z jego uścisku i pokazać, że
wcale nie jestem po jego stronie.

„Ale obciach. Ale wstyd. 

Wyśmieją mnie. 

Nie będę miał żadnych kolegów. 

Zostanę sam jak palec”. 

Mój brat szedł tak zagniewany, że ziemia drżała pod
jego stopami. Wcale mnie nie słuchał. Jeszcze go takim
nie widziałem. Zacząłem się niepokoić. Kiedy we -
szliśmy do domu, pomknąłem do kuchni i zniknąłem
w lodówce.




