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Ania była pogodną dziewczyną o spokojnym usposobieniu. Bardzo lubiła spacery, góry, 

książki i podróże. W przyszłości chciała zostać przewodnikiem beskidzkim. Dobrze się uczyła. 

Nauczyciele doceniali jej zaangażowanie w życie szkoły oraz wytrwałość w nauce. Wszystko było 

idealnie do momentu, kiedy poszła do liceum i sama musiała zadbać o własne drugie śniadanie. Na 

początku jakoś szło, a plan był prosty: wstać z łóżka, umyć zęby, zjeść śniadanie, przygotować drugie 

do szkoły i udać się na przystanek autobusowy. Nie było to jednak takie  proste, gdyż po kilku 

tygodniach późnego chodzenia spać, rano mogłaby leżeć pod ciepłą kołdrą nawet do dziesiątej. 

Nabrała też innych nawyków żywieniowych. Razowe kanapki ze świeżymi warzywami zamieniły się 

w drożdżówki, pączki i inne dobrodziejstwa piekarni, którą mijała codziennie. Potem doszły jeszcze 

fast foody jedzone pomiędzy zajęciami i popijane słodkimi napojami. 

- Aniu – z zamyślenia wyrwał ją głos nauczyciela: - Czy wszystko w porządku? Nie wyglądasz dzisiaj 

najlepiej… 

- Wszystko w porządku…- odrzekła dziewczyna. Zdawała sobie sprawę z tego, że ostatnio źle sypia, 

ale w sumie uważa, że to nie jej wina. Stanowczo za dużo czasu spędzała, patrząc bezsensownie w 

telewizor, lecz z drugiej strony nie miała na nic ochoty, zajęcia szybko ją nudziły, nie mogła skupić się 

na dłużej. Nawet książki nie porywały jej jak dawniej. Najchętniej zagrzebałaby się pod kołdrą czy 

kocem i nie wychodziła z łóżka przez kilka dni. Na zajęcia dodatkowe także nie chciało jej się już 

chodzić. Wykazywała zupełny brak motywacji do jakichkolwiek działań. Z całej  lekcji zapisała 

dzisiaj jedynie dwa zdania. „Jeszcze tylko dwie godziny i do domu” – ożywiła się. Wyjęła z plecaka 

słodką bułeczkę, batona i garść cukierków. „Na drugie śniadanie wystarczy” – powiedziała do siebie, 

przecież cukier pokona każdy głód. – „A po lekcjach muszą być jednak frytki albo kebab? To dobry 

plan. Tylko przetrwać do końca”.  

-Nad czym tak myślisz? – spytała nagle Magda.  

– Coś niewyraźnie ostatnio wyglądasz. Czy wszystko w porządku? 

 – Tak, tylko coś jestem ostatnio bardzo zmęczona, nic nie chce mi się robić. 

 – To tak jak większość z nas – pocieszała ją Magda. 

 - Chodźmy może zrobić coś ciekawego po lekcjach? Może pójdziemy na basen?  

– Nie – odparła Ania. 

 – Przyda ci się. Przecież lubisz pływać…  

- Dlaczego ma mi się przydać? Czy coś ci się w moim wyglądzie nie podoba? – spytała szorstko Ania. 

– No trochę ci się przytyło… - szczerze odpowiedziała koleżanka.  

– Aha. Dzięki, kumpelo. Po lekcjach idę do domu, a na razie „Cześć!” Anka obraziła się nie na żarty, 

spakowała plecak i poszła do klasy, w której miały się odbyć następne zajęcia. Magdzie zrobiło się 

przykro… W drodze do domu Anka rozmyślała nad słowami Magdy: „Jak ona śmiała tak do mnie 

powiedzieć?!” – nie mogła zrozumieć. Marzyła tylko o jednym – żeby w domu zjeść coś dobrego, 

napić się dobrej kawy i usiąść do komputera. W ten sposób zabijała wszelki stres… Nazajutrz Anka 

zwlekła się po ciężkiej nocy z łóżka znów niewyspana. Przechodząc koło szafy, zobaczyła swoją 

sylwetkę w lustrze. Zatrzymała się i popatrzyła krytycznie przez chwilę. „Jak ja nie lubię teraz 

swojego wyglądu’ – zezłościła się. Najchętniej zapadłaby się pod ziemię i już stamtąd nie wychodziła. 

„Muszę coś zrobić, teraz, zaraz, natychmiast”. Złapała za telefon i zadzwoniła do Magdy.  

– Magda, przepraszam za wczoraj. Potrzebuję twojej pomocy… 

 

 

 


