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Rozdział 1  
Oparłam głowę o szybę, patrzyłam na spadające krople wody 

i  siedziałam tak, owinięta śnieżnobiałym kocem aż pod samą brodę, 
przytulając misia, którego dostałam od taty na święta. 
   Ech, już jutro KOLEJNY pierwszy dzień w liceum i KOLEJNI pierwsi 
przyjaciele. Choć znając moją matkę to nawet nie zdążę się z nikim 
zaprzyjaźnić, a już kupi nowe mieszkanie przez KOLEJNY głupi awans 
i znów będę musiała zmienić szkołę… 

Niespodziewanie do pokoju weszła Dagmara, moja starsza 
siostra. 

- O Jezu, Ty znowu rozpaczasz nad tym? Ja 
też to przechodziłam i dałam radę - 
westchnęła. - Niedługo wreszcie będę miała 
wystarczająco pieniędzy, żeby się od niej 
wyprowadzić i obiecuję, że wezmę cię ze 
sobą. 
- Jesteś kochana, ale na serio myślisz, że 
matka zgodzi się, żebym z tobą 
zamieszkała..? 
- Przecież ją obchodzi tylko praca i praca. Ma 
nas gdzieś! - powiedziała drżącym głosem.  
- Jak myślisz, dlaczego przeprowadzamy się 
za każdym razem kiedy dostanie awans? Nie 

obchodzą jej nasze problemy. Tylko ona, jacyś faceci, co miesiąc nowi i 
praca całodobowa. Nie mam racji? 
- Masz rację... Niestety masz... - na mojej twarzy pojawiła się 
momentalnie podkówka. 
- Ej, co to za smutna minka! Idę zrobić kakałko, a Ty wybierz jakiś serial, 
co Ty na to? - szybko zmieniła temat. 

- Haha, bardzo chętnie. Kocham cię, wiesz?  
- No, mam nadzieję - powiedziała i zrobiła 
głupią minę chcąc mnie jeszcze trochę 
rozśmieszyć. 
  Oglądałyśmy serial do drugiej w nocy 
i położyłyśmy się razem spać, bo bałam się 
spać sama po horrorze. Następnego ranka 
Katarzyna, nasza matka, wpadła z krzykiem 
do pokoju. 
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- Co wy jeszcze robicie w łóżkach?! 
- zaczęła zirytowana. - Wiecie, która 
jest godzina? Za dwie godziny 
Margerita zaczyna pierwszą lekcję! 
- No wiem, za około pół godziny 
mam nastawiony budzik - 
odrzekłam, jeszcze śpiąca. - 
Przecież na luzie wyrobię się w 
godzinę, a pół zostaje na dojście do 
szkoły. 

- Tak w ogóle to od kiedy ty się nią tak bardzo interesujesz? - syknęła 
Dagmara. 
- Jak ty się do mnie odzywasz? Trochę szacunku dla kobiety, która Cię 
wychowała. 
- Oj tak, mamusiu, przepraszam. A jednak... Nie. Bo wiesz, z mojego 
dzieciństwa pamiętam tylko babcie, a z tobą mam tylko takie 
wspomnienia, w których na mnie bez przerwy krzyczysz i wyżywasz się, 
jak ci coś w pracy nie wychodzi! - powiedziała prawie płacząc i wybiegła 
z pokoju. 
- Boże, co ja za dziecko urodziłam... A ty się lepiej zacznij zbierać do 
szkoły i nie przynieś mi wstydu, kochanie - oznajmiła, znacząco 
podkreślając ostatnią część zdania. 
  Szybko zebrałam się i poszłam do szkoły, żeby jak najszybciej 
wyjść z domu i zapomnieć o porannej rozmowie. 
   Wracając do domu modliłam się w duchu, żeby tylko matki nie 
było w mieszkaniu. 
- Wróciłam! - rzuciłam w przestrzeń, po czym nasłuchiwałam odpowiedzi. 
Jezu, jakie szczęście... Nareszcie mam czas tylko dla siebie. 

 Nagle zadzwonił mój telefon. 
- Oby to nie była matka, błagam...  
Zgodnie z moimi oczekiwaniami to nie 
była mama, tylko dziewczyna z mojej 
nowej klasy, jedyna, która odezwała 
się do mnie i chciała się bliżej 
zaprzyjaźnić. 
- Halo? - zaczęłam niepewnie. 
- Hej! To ja, Nina - przedstawiła się z 
entuzjazmem. - Ta z twojej klasy. 
- A, no tak, hej. Z jakiego powodu 
dzwonisz? 
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- Dzwonię, bo chciałam zapytać czy chcesz się gdzieś spotkać i może 
jakoś lepiej poznać. 
- Nie wiem, czy to dobry pomysł, moja mat... - zawahałam się, ale 
pomyślałam, że zrobię mamie trochę na złość. - To znaczy bardzo 
chętnie się gdzieś z Tobą spotkam. 
- Oo, to super, nie mogę się już doczekać. Słyszałam, że otworzyli nową 
kawiarenkę tuż za szkołą, to może tam? Na przykład o 17? 
- Okej, mi pasuje - zakończyłam z lekką niechęcią. 
- No dobra, to do zobaczenia, papa! 

Rozłączyłam się bez słowa, gdyż nie miałam ochoty nigdzie 
wychodzić. Przebrałam się z mundurku szkolnego w wygodne ubranie 
i wyszłam z domu do kawiarenki. 
  Po drodze niespodziewanie spotkałam starego przyjaciela 
z dzieciństwa. Nazywał się Łukasz. Łukasz Wysocki. 
 - Wysocki?- stanęłam jak słup. 

- Wow, Maga? To naprawdę ty? Ale się 
zmieniłaś! I wreszcie trochę urosłaś - odparł 
żartobliwie Łukasz. 
- Ha ha ha, bardzo śmieszne wiesz? A ty jakoś 
przybrałeś tu i ówdzie. 
- No, zgadza się, zacząłem chodzić na siłownię 
- oznajmił dumnie. 
- Miałam coś innego na myśli, ale niech ci 
będzie, tak w ogóle to co tutaj robisz? 
- Mieszkam? 
- Jak to mieszkasz? - zdziwiłam się i moja mina 

musiała wyglądać naprawdę głupio, bo Łukasz się roześmiał. 
- Normalnie, moja mama dostała propozycję nowego lepszego 
stanowiska pracy, ale w innym mieście niestety, przez co się 
przeprowadziliśmy tutaj już jakieś pół roku temu. A ty?  
- Ja, jak pewnie się domyślasz, jestem tu przez kolejny awans mojej 
"ukochanej mamusi" i mieszkam tu od jakiegoś tygodnia. A do której 
szkoły chodzisz? 
- Do tego tutaj liceum za skrzyżowaniem. 
- Niemożliwe, ja też... 
- No to mamy okazję odnowić znajomość. Z tego, co pamiętam to chyba 
ostatni raz widzieliśmy się w szóstej klasie podstawówki, piękne czasy. 
Byłaś wtedy takim zabawnym niziołkiem. 
- Bez przesady. No dobra, ciut w tym racji jest. Okej, fajnie się gadało, 
ale niestety muszę już lecieć, umówiłam się z koleżanką. 
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- Jasne, piękna, już Ci nie zawracam ślicznej główki. To do jutra w szkole, 
papa! 
- Nie mów do mnie “piękna”. Do zobaczenia. Pa. 

  Przez całe spotkanie z Niną 
byłam zaskakująco szczęśliwa. 
Polubiłam ją. Po drodze do domu 
wspominałam sobie czasy 
przedszkola i początków 
podstawówki, oczywiście - to te z 
Łukaszem. Ledwo zamknęłam 
drzwi od domu, a moja matka od 
razu pojawiła się przede mną. 
- Co ty sobie wyobrażasz, młoda 
damo?! - zaczęła od razu z 
krzykiem. - Jest godzina 

dwudziesta, a ty się gdzieś szwendasz! Co to ma w ogóle znaczyć? Nie 
wiem już naprawdę, co się z tobą dzieje, czego ci w życiu brakuje? - nie 
dawała dojść mi do słowa. - A może ty się szlajasz z jakimiś chłopakami? 
Ty masz szesnaście lat! 
- Uspokój się! - wreszcie doszłam do siebie i udało mi się coś z siebie 
wydusić. - Nigdzie się nie szlajam, byłam z moją NOWĄ koleżanką z 
mojej NOWEJ klasy z mojego NOWEGO liceum. Przez ciebie i tę twoją 
pracę nie mam praktycznie żadnych znajomych. A jak już o znajomych 
mowa to spotkałam Łukasza, pamiętasz go? - powiedziałam 
uspokajającym głosem, aby przerwać toczącą się kłótnię. 
- Tego Wysockiego? - od razu zmieniła ton głosu. - No i co z nim? 
- No, po prostu go spotkałam i rozmawialiśmy. Okazało się, że mieszka 
niedaleko i chodzi nawet do tego samego liceum co ja. 
- Bardzo ciekawe, kochanie, ile to już lat odkąd się ostatnio widzieliście? 
- Chyba z pięć. Nie mogę się doczekać, aż jutro znów go zobaczę. 
- Może coś z tego wyjdzie - powiedziała z uśmiechem na twarzy. - No 
wiesz, masz już szesnaście lat, lada moment siedemnaście, a nawet 
osiemnaście, a jeszcze żadnego chłopaka nie miałaś. A nie powiem, jakiś 
tam kobiecy wdzięk masz - kolejny raz nie dawała dojść mi do słowa. - 
Czas najwyższy, żeby sobie kogoś znaleźć, bo ani się obejrzysz, a już 
zestarzejesz się w samotności. A Wysockiego znasz od dawna i to jest 
naprawdę porządny chłopak. Przynajmniej nie chodziłabyś taka blada i 
smętna. 
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  Momentalnie uśmiech zszedł mi z twarzy i poszłam do pokoju pod 
pretekstem, że jestem zmęczona po szkole i po tym spotkaniu. A jedyne, 
co chciałam teraz zrobić to wziąć gorący prysznic i pójść spać.  
   Przynajmniej nie musiałam kłamać, naprawdę byłam padnięta jak 
nigdy. Ale może mama miała rację, Łukasz jest wspaniałą osobą. Zawsze 
był miły, sympatyczny i taki opiekuńczy. Pamiętam jak w czwartej klasie 
stanął w mojej obronie przed łobuzami ze starszej klasy i nawet jednemu 
przyłożył, poszedł po tym do dyrektora i został zawieszony w prawach 
ucznia. Od tamtej chwili był dla mnie jak najprawdziwszy bohater. Często 
też pomagał mi w lekcjach i to dzięki niemu mam do teraz takie znakomite 
oceny. Nie zapominajmy także o tym, że w podstawówce nie miałam 
żadnych przyjaciół i nie lubiłam się za bardzo przyjaźnić z dziewczynami, 
bo ich nigdy nie rozumiałam. Te ich wszystkie zaloty do chłopaków ze 
starszych klas i kupowanie najdroższych ciuchów jakie tylko istnieją... 
Wolałam wtedy granie w piłkę, taplanie się w błocie kiedy padało, no i 
ogólnie “rzeczy dla chłopaków”. W sumie to nigdy nie miałam przyjaciółki, 
tylko samych kolegów, chyba dlatego nie mogłam też znaleźć żadnych 
koleżanek - zazdrościły mi, że tyle "fajnych" i "pięknych" chłopaków chce 
się ze mną zakumplować, ale ja nie patrzyłam na nich jako na przyszłych 
chłopaków czy coś w tym stylu. A idąc dalej tym tokiem myślenia to 
właściwie nigdy nie kręciły mnie związki. Dobra! Koniec tego rozmyślania 
nad wszystkim, idę się położyć bo zaraz zwariuję, nie lubię wspominać, 
to bez sensu, bo przecież trzeba żyć chwilą... Żyć chwilą. Tak, dobre 
sobie, no, chyba, że komuś podoba się jego życie... 
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Rozdział 2 
 
Kilka miesięcy później 
 
“Jak dzisiaj przepięknie pada, idę się przejść.” 
  Jak pomyślałam tak też zrobiłam, szybko się przebrałam i jeszcze 
szybciej wybiegłam z domu, żeby Dagmara mnie nie zatrzymała i nie 
palnęła mi kazania, że się przeziębię. Matki nie było w domu, więc się 
nawet nie przejmowałam co powie, jak wróci w nocy i zobaczy moje 
mokre ciuchy na suszarce. 
  Jejku, jak cudownie chłodno, poszłabym do parku pochodzić, ale 
wolałabym z kimś... O już wiem! Pójdę po Łukasza, on też strasznie lubi 
chodzić po deszczu. Jakoś tak przez ostatnie miesiące bardzo się do 
siebie zbliżyliśmy - rozmarzyłam się głęboko w drodze do Łukasza... Nie, 
stop! O czym ja myślę, Łukasz to mój przyjaciel - ocknęłam się - to tylko 
przyjaciel, to mój najlepszy przyjaciel... i jedyny. 
  Przez te całe rozmyślania wpadłam na kogoś, podniosłam głowę i 
zobaczyłam wysoką, czarną i mokrą postać. Na początku nie widziałam 
twarzy, bo wieczór był wyjątkowo ciemny, ale po chwili rozpoznałam ten 
głos. To był Łukasz. 
- Maga, to ty? - ucieszył się od razu gdy mnie rozpoznał. 
- Łukasz? Co ty tu robisz? - byłam zaszokowana obrotem sytuacji. - 
Właśnie szłam po ciebie. 
- Nie gadaj, serio? Bo ja właśnie szedłem po ciebie. Widocznie los chciał, 
żebyśmy się spotkali, jesteśmy sobie przeznaczeni i wreszcie mam na to 
dowody. Poza tym, czemu idziesz z taką spuszczoną głową? Coś się 
stało? Znowu matka? - powiedział trochę cichszym głosem. 
- Nie, spokojnie, nic się nie stało, tylko się zamyśliłam nad jedną rzeczą... 
- Uuu, ciekawe, a nad czym tak księżniczka rozmyślała, że aż wpadła na 
swojego księcia? 
- Przestań, nie jestem żadną księżniczką. Książę z bajki, a taki ma 
żenujący sposób na podryw. 
- Ja tylko żartuję, moja piękna Księżniczko. Jeśli chciałbym cię naprawdę 
poderwać to w sekundę wylądowałabyś w moich ramionach z zachwytu. 
- Po pierwsze: nie jestem piękna, po wtóre: ty miałbyś poderwać mnie? 
Ha, dobre sobie! I jeszcze w twoich ramionach? Rozwalasz mnie. 
I tak minął nam cały wieczór. Nagle zadzwonił mój telefon. 
- Halo? - zaczęłam niepewnie, bo już wiedziałam co się święci - co się 
stało, kochana mamusiu? 
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- Gdzie ty, do cholery, jesteś?! Nie odbierasz telefonu, leje jak z cebra, a 
ty sobie gdzieś wychodzisz! Do reszty zwariowałaś?! Jak się 
rozchorujesz to sama będziesz sobie do lekarza chodziła, ja nawet przy 
tym palcem nie kiwnę! Ja ciężko pracuję do nocy, a ty się znowu gdzieś 
szlajasz! Nie wytrzymam już z tobą! 
- Jezu, uspokój się już. Jestem niedaleko domu, z Łukaszem, nie masz 
się o co martwić, mam kurtkę. 
- Kpisz sobie ze mnie? Masz w tej chwili wracać do domu! - rozłączyła 
się. 
- No, to nieźle - Łukasz jakoś próbował rozluźnić nastrój. - Odprowadzę 
cię, bo jest już bardzo ciemno i niebezpiecznie, jeszcze ktoś cię 
napadnie. 
- Nie ma potrzeby, poradzę sobie - powiedziałam oschle, zirytowana na 
matkę, że przerwała mi taki cudowny wieczór. - Dzięki za dzisiaj, super 
się bawiłam. 
- Ja też ci dziękuję Księżniczko, to do poniedziałku. Pa! 
- Pa, Książę. 

Po powrocie do domu mama na szczęście już spała, ale 
Dagmara, niestety, jeszcze nie. 
- Wiesz jaką miałam awanturę, że cię nie przypilnowałam? - zaczęła z 
wyrzutem. 
- No wiem, przepraszam, ale nie chciałam siedzieć w taki piękny wieczór 
w domu, a do tego chciałam się zobaczyć z Łukaszem - nieświadomie 
się rozmarzyłam. 
- Z Wysockim? To ten, co z nim chodziłaś do podstawówki? - roześmiała 
się i całe napięcie zniknęło. - Zawsze myślałam, że będziecie razem. 
- Nie gadaj głupot, to mój przyjaciel. Tylko przyjaciel - zakończyłam trochę 
ze smutkiem w głosie i poszłam się wykąpać. 

Następnego dnia w szkole Łukasz zaprosił mnie na randkę. Mnie! 
 Po powrocie ze szkoły byłam w szoku, załamana i jednocześnie 

skakałam ze szczęścia. 
- Jezu, co mam zrobić? W co się ubrać? O czym będziemy rozmawiać? 
O nas? A co, jeśli będzie chciał coś więcej? - mówiłam sama do siebie. - 
W sumie to... nie! Przecież on... ja... my się przyjaźnimy. Ale czy można 
nazwać przyjaźnią to, jak druga osoba w tej znajomości ci się podoba? 
Bądź co bądź, to on mnie zaprosił, więc może jest szansa, że ja też mu 
się podobam? Dobra, koniec tego, za dużo o tym myślę. Zapytam się 
Dagmary, ona na pewno będzie coś o tym wiedziała.  

Trochę się uspokoiłam - jak była w moim wieku to chodziła na 
randki co tydzień, a chłopaków zmieniała jak skarpetki. Ogólnie to trochę 
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zazdroszczę jej tej cudownej figury, cery, długich nóg, pięknego biustu, 
tej niespotykanej pewności siebie i asertywności. Chciałabym być taka 
jak ona, i z wyglądu i z osobowości. Tak bardzo chcę być nią... Okej, stop, 
nie mam czasu na jakieś nierealne marzenia, muszę iść jak najszybciej 
do niej i pożyczyć jakieś fajne ciuchy i kosmetyki, bo nie zostało mi już 
dużo czasu do randki. 
- Hej, Daga, jest sprawa... 

Dagmara oczywiście chętnie 
pomogła mi się przygotować do tej 
randki i stroiła mnie aż do czasu, kiedy 
musiałam wyjść z domu i zostać już 
tylko sam na sam z Łukaszem. 
  - Hej, piękna! 
- O, hej, nie mówiłeś, że po mnie 
przyjdziesz - byłam tak 
podekscytowana, że ledwo wydusiłam 
z siebie to zdanie. 

- Chciałem zrobić ci niespodziankę, ale wyglądasz tak nieziemsko, że to 
raczej ty mi zrobiłaś niezłą niespodziankę, złotko - rzeczywiście, był 
naprawdę onieśmielony. 
- Oj tam, nie przesadzaj - chciałam żeby mnie jeszcze troszkę 
pokomplementował. - Ty też nie wyglądasz najgorzej. 
- Nie śmiem się porównywać do twej piękności, księżniczko.  
- To co, idziemy ?  
 
Koniec. 

 


