
Nareszcie pociąg zatrzymał się na dworcu centralnym w Warszawie, 

gdzie miała czekać babcia. Kasia zupełnie nie pamiętała o swojej 

przesiadce, a także o opóźnieniu, z jakim dotarła na miejsce, dlatego nie 

zastanawiała się, czy krewna nie zrezygnuje z kilkugodzinnego 

wyczekiwania na stacji. Wychyliwszy zaledwie głowę z okna, od razu 

dostrzegła siedzącą nieopodal starszą kobietę. Przez chwilę rozważała, 

czy owa niewiasta jest jej krewną, w końcu ostatnim razem widziały się 

kilka lat temu, gdy babcia przyjechała w odwiedziny na święta Bożego 

Narodzenia. Gdy jednak dostrzegła sporych rozmiarów pieprzyk na czole 

staruszki, rozwiały się jej wszelkie wątpliwości. Ten szczególny znak 

posiadały także ona i jej matka. 

Podeszła do staruszki. Ze łzami w oczach, nieśmiało chwyciła babcię 

pod rękę i nie zamieniwszy ani słowa, powędrowały razem na przystanek 

tramwajowy, z którego dojechały do oddalonej od centrum Południowej 

Pragi, gdzie mieszkała krewna.  

W czasie podróży dziewczyna rozglądała się wkoło i nie mogła 

uwierzyć, że to cudowne, przepiękne miasto, o którym mówił nieznajomy 

z dworca, to właśnie Warszawa. Obserwując ogromne nowoczesne 

molochy, otulające środek stolicy, trudno było wyobrazić sobie, aby żyli w 

nich uczuciowi, kochający się ludzie, zdolni do tworzenia przeróżnych 

wytworów sztuki. Kasia tak bardzo liczyła na chwile, w których wreszcie 

będzie mogła spokojnie napawać się artystycznym pięknem. Tłumaczyła 

sobie, że być może wewnątrz tych oszklonych fortecy tętni życie 

kulturalne, bo gdyby było inaczej, działalność króla Zygmunta III Wazy, 

inicjatora ukulturalnienia Polski, nie miałaby sensu.  

Jakże ogromne było zdziwienie dziewczyny, gdy po wydostaniu się z 

zatłoczonego centrum Warszawy znalazła się na pozbawionej kolorów, 

szarej Pradze. Na tym terenie nic nie przypominało nowoczesnych fortec. 



Prostej konstrukcji, gdzieniegdzie pozbawione tynku budynki wydawały 

się nie należeć do rzeczywistości europejskiego miasta.  

Kobiety zatrzymały się przed czteropiętrowym blokiem, przypo-

minającym wycięty z tektury prostokąt. 

— Jesteśmy na miejscu — odezwała się babcia z ulgą; odczuwała 

zmęczenie po podróży. 

— Czy robicie jakieś remonty w budynku? — zapytała wnuczka, 

przyglądając się porysowanym ścianom klatki schodowej, gdy wchodziły 

po schodach. 

— Niekiedy drobne reperacje są niezbędne. W tej dzielnicy to 

nieuniknione.  

— Jak to? — zdziwiła się dziewczyna. 

— Dziecko, wchodź szybciej! Mamy jeszcze piętro do pokonania, 

a nogi odmawiają mi posłuszeństwa — pośpieszyła babcia, aby zmienić 

niewygodny temat.  

Dotarły w końcu na czwarte piętro, gdzie mieszkała krewna pod 

numerem trzydziestym drugim. Weszły do mieszkania, w którym dla Kasi 

był przygotowany mały pokój pomalowany na niebiesko. Babcia 

doskonale pamiętała, że to ulubiony kolor wnuczki.  

Tej nocy Kasia, zaledwie przyłożyła głowę do poduszki, od razu 

zasnęła. Znalazła się w rodzinnej willi. W każdym zakamarku panował 

niebywały spokój. Przemierzyła długi korytarz i salon, jednak nie napotkała 

nikogo. Tego dnia tata nie wybiegł jej przywitać, nie zauważyła również 

mamy.  

— Jestem już! — zawołała radośnie.  

Nie doczekawszy się odpowiedzi, wsłuchiwała się w głuchą ciszę, 

w której słyszała własny oddech. Rzuciła plecak na podłogę i wbiegła na 

górę po dębowych schodach. Przemierzając korytarz, zauważyła męski 

but leżący przy wejściu do sypialni rodziców. Schyliła się, aby go podnieść. 



W tym samym momencie przez pomarańczową szybę w drzwiach 

pokojowych zobaczyła spoczywającego na łóżku ojca. Na palcach, tak aby 

nie zbudzić mężczyzny, podeszła bliżej. Znieruchomiała. Czas się 

zatrzymał. Stała bezwładnie, wpatrując się w wybałuszone, pozbawione 

życia oczy, pokryte plamami szaroblade ramiona, zanurzoną we krwi 

klatkę piersiową. I ten przeraźliwy dźwięk, którego już nigdy nie będzie 

potrafiła wymazać ze swej pamięci — ledwie słyszalny odgłos kropli krwi 

spływających wolno z prześcieradła i wpadających z pluskiem do 

czerwonej kałuży.   

Przebudziła się z płaczem. Skulona w kłębek, oblana potem 

wpatrywała się w niewielkich rozmiarów przebarwienie na suficie; nie 

chciała lub nie potrafiła oderwać od tego punktu wzroku. Teraz cała 

przeszłość znów wróciła, a przecież tak bardzo prosiła Boga o wyma-zanie 

z jej pamięci tego okrutnego, niezrozumiałego wydarzenia. „Widocznie nie 

wszystkie modlitwy zostają wysłuchane” — myślała. Czuła się bardzo 

samotna, opuszczona przez wszystkich, którzy niegdyś tworzyli jej 

rodzinę, pozostawiona na łasce losu, który jak dotąd nie był dla niej 

łaskawy. 

Przeleżała tak do brzasku. Gdy słoneczne promienie wpadały przez 

okno wprost na jej zmęczoną twarz, zaczęła mrużyć oczy, które jeszcze 

nie były przygotowane na powitanie poranka. Do uszu Kasi dobiegł cichy 

stukot. Przez chwilę myślała, że to wytwór jej wybujałej wyobraźni, jednak 

dźwięk natrętnie się wyostrzał. Leniwie wynurzyła nogi spod cieplutkiej 

kołdry, a następnie resztę ciała. Otworzyła drzwi swego pokoju, w których 

stała uśmiechnięta krewna. 

— Kasiu, wstawaj na śniadanie, już dziesiąta. Zaraz wybieram się do 

centrum. Chcę zrobić małe zakupy. 

Dziewczyna udała się do kuchni, gdzie na stole znalazła świeże 

bułeczki i pokrojoną wędlinę. Cierpliwie poczekała, aż babcia wyjdzie 



z mieszkania, po czym ponownie zamknęła się w swoim pokoju. Nie miała 

ochoty na aktywne spędzanie sobotniego przedpołudnia. 

 

* * *  

Pani Nowak niespokojnie krzątała się po opustoszałej willi. Na jej 

twarzy co kilka sekund pojawiał się nerwowy tik kącików ust, które 

wyglądały na notorycznie wprawiane w niedbały uśmiech. Drobnymi, 

szybkimi krokami bez konkretnego celu przemierzała rezydencję wszerz i 

wzdłuż, ściskając w dłoni niewielkich rozmiarów kratkowaną kartkę; nie 

mogła sobie znaleźć miejsca. W końcu zarzuciła na siebie elegancki 

płaszcz i wyszła.  

— Anna?! — wydusiła ze zdziwieniem Krystyna, gdy tylko ujrzała 

nieoczekiwanego gościa.  

Natychmiast wykonała gest zapraszający znajomą do środka. Nie 

zamierzała wypytywać o nic, już sam ponury widok koleżanki zapierał 

dech w piersi. 

Pani Nowak, osunąwszy się na niedużych rozmiarów krzesełko 

stojące tuż przy drzwiach, spuściła głowę. Jej rozwiane włosy 

przypominały gniazdo, a szara zmizerowana cera w niczym nie 

dorównywała dawnej gładkiej jak aksamit skórze Anny. Patrząc na 

znajomą, Krystyna nie mogła uwierzyć własnym oczom. Zastanawiała się, 

co stało się z tą przepiękną, wyniosłą kobietą, jaką jej znajoma była 

zaledwie pół roku temu.  

Anna spod płaszcza wyłoniła swe szczupłe dłonie, w których trzymała 

niewielką pomiętą kartkę. Uniosła ją drżącym ruchem. Krystyna bez słowa 

chwyciła świstek papieru i czytała: 

Droga Anno, 

wprowadziłaś wiele radości w me życie. Nadałaś sens codzienności, 

z którą borykałem się każdego dnia. Byłem szczęśliwym człowiekiem. 



Pokochałem Cię szczerze, a moje uczucie zostało odwzajemnione. Tak 

bardzo chciałbym razem z Tobą i naszą córką cieszyć się życiem jeszcze 

wiele lat. Lecz nie mogę, ukochana. Każdego ranka, gdy patrzę w lustro, 

nie poznaję faceta, którego widzę. Brzydzę się go. Nie pozwolę, aby nadal 

was krzywdził. Nie potrafię tak dłużej żyć. Wybacz mi. Nie mogę was 

narażać. 

Na zawsze Twój 

Zbigniew  

 

— Co to znaczy? — zapytała Krystyna. Po przeczytaniu tekstu 

wyglądała na wyraźnie zdziwioną. — Zbyszek pozostawił list?! Jak to 

możliwe? 

Anna wstała z krzesła, wtuliła się w koleżankę i szepnęła jej do ucha: 

— To nie był przypadkowy napad rabunkowy. Mój mąż wiedział, że 

zginie. 

 

* * *  

— Ooo, już brzask! — powiedziała od niechcenia do siebie Kasia, 

przecierając zaspane oczy. Właśnie zdała sobie sprawę z tego, że jest to 

jej trzeci poranek w Warszawie. Czy jednak mogło mieć znaczenie 

miejsce, w którym się znalazła? Twarz przypominająca marmurowy posąg 

— obojętne spojrzenie, usta bez wyrazu — stanowiła odzwierciedlenie 

beznamiętnego podejścia dziewczyny do świata, który właśnie ją otaczał. 

Stanęła przed ogromną zabytkową szafą w orzechowym kolorze. 

Otworzyła jej skrzydła, które wprawione w ruch zaskrzypiały przeraźliwie, 

co wywołało grymas niezadowolenia na twarzy nastolatki. Jakby 

zbudzona z głębokiego snu energicznie podrapała się po czole, otworzyła 

szeroko oczy i przez chwilę wpatrywała w posegregowaną odzież. 

Zastanawiała się, w co się ubrać. Nie miała pojęcia, w jaki sposób ubierają 



się miastowe dziewczęta. Myśl o tym, że dołącza do zupełnie nieznanej 

klasy w połowie roku szkolnego, budziła stres, dlatego nie miała zamiaru 

narażać się na kpiny otoczenia z powodu swego wyglądu 

niedostosowanego do tutejszej mody.  

Czas naglił, więc nie dumała długo. Zdecydowała się na zieloną 

spódniczkę w jasną kratkę oraz turkusowy sweter. Był to jej ulubiony strój, 

w którym zarówno czuła się, jak i wyglądała świetnie, a z racji minusowej 

temperatury panującej na dworze, wybrała do tego grube bawełniane 

rajstopy z wzorkiem na boku. 

Ubrawszy się, udała się do kuchni, gdzie czekała krewna z przy-

gotowanym posiłek.  

— Babciu, czy wyglądam przyzwoicie? — zapytała nieśmiało. 

— Hm! Przyzwoicie?! — powtórzyła staruszka, wpatrując się swymi 

smutnymi oczyma we wnuczkę.  

U młodych ludzi ceniła poprawną polszczyznę, jednak ogłada 

i wyrafinowane słownictwo Kasi wzbudzały niepokój.   

— Czy jestem dobrze ubrana? — powtórzyła swe pytanie. 

Krewna westchnęła głośno. 

— Jesteś piękną dziewczyną, wyglądasz bardzo ładnie i schludnie, 

odpowiednio do sytuacji — odpowiedziała poważnym tonem. 

— A czy moje uczesanie też jest odpowiednie? — pytała dalej. 

— Tak — rzekła krótko staruszka, spoglądając na jej długi, ciemny 

warkocz. — Kasiu, jesteś miłą, bardzo ładną i zgrabną dziewczyną. 

Niepotrzebnie przykładasz tak dużą wagę do ubioru. Jestem przekonana, 

że zrobisz pozytywne wrażenie na wszystkich.  

Po tych słowach otuchy nastolatka odetchnęła z ulgą. Babcia 

natomiast przybrała poważną, nacechowaną smutkiem minę. Wcześniej 

domyślała się, że koszmarne wydarzenia, jakie miały miejsce zaledwie 

kilka miesięcy temu, w pewnym stopniu dotknęły jej wnuczkę, teraz jednak 



była pewna, że przeżyta tragedia jest nadal nieodłącznym elementem 

życia Kasi.  

Dziewczyna niemal bezszelestnie zjadała przygotowaną przez 

babcię kanapkę. Wyglądała przy tym bardzo łagodnie; jej nieskazitelna 

twarz odbijała docierające przez okno promienie słoneczne; emanowała 

spokojem i ciepłem. W żaden sposób nie okazywała niepokoju przed nową 

sytuacją, z którą za chwilę miała się zmierzyć. Wsunęła ciepłe kozaczki, 

zarzuciła plecak na ramiona i wyszła przywitać nieznane środowisko 

szkolne.  

Budynek szkoły znajdował się kilka przecznic dalej. Poprzedniego 

dnia przechodziły z krewną obok, więc doskonale wiedziała, którędy pójść. 

Szła bardzo wolnym, niepewnym krokiem, jakby chciała opóźnić moment 

przekroczenia murów obcej instytucji. W końcu jednak stanęła przed 

wejściem głównym.  

— Jestem na miejscu — wyszeptała.  

Zrobiła głęboki wdech i… 

— Odsuń się, poczwaro! — usłyszała za plecami i poczuła na 

ramieniu uścisk czyjejś ręki. Zanim się zdążyła odwrócić, została silnie 

popchnięta.  

— Aaa! — krzyknęła, gdy się przewracała. 

Wrzask Kasi nie wzbudził zainteresowania. Podniosła więc szybko 

wzrok, aby zobaczyć swego oprawcę. Zdziwiła się, gdy nieopodal 

zauważyła dwie drobne dziewczyny, rozbawione widokiem jej 

rozłożonego na ziemi ciała.  

— O co chodzi? — zapytała zdenerwowana. 

— O co? Nie bądź śmieszna. Kto stoi tyle czasu przed drzwiami i pełni 

funkcję blokady wejścia?! — odezwała się jedna z dziewcząt, przybrawszy 

szyderczą minę. Następnie śmiejąc się,  zniknęły w wejściu. 



Kasia podniosła się, wzięła plecak w rękę i weszła do środka. 

Nieznany korytarz wydał się okropnie długi, a szare, ponure ściany niczym 

nie przypominały poprzedniej szkoły, do której uczęszczała. Z każdej 

strony dobiegały natarczywe głosy, było ich tyle, że zamknęła oczy; miała 

nadzieję, iż wraz z podniesieniem powiek wszyscy znikną. Przez moment 

wyobrażała sobie, że znajduje się w tunelu wiodącym do przecudownego 

miejsca, wystarczyło tylko pokonać kilka metrów, aby świat wyglądał 

inaczej. Wolnymi krokami posuwała się naprzód. Uchyliła rąbek źrenic. 

Wpatrywała się we własne lekko zniszczone czarne kozaczki. Czuła 

napływ gorąca. Uniosła głowę, a to, co dostrzegła kątem prawego oka, 

wywołało wyraz ukojenia na jej przerażonej twarzy. Nigdy wcześniej nie 

przypuszczała, że taką radość może sprawić jej widok niedomkniętych, 

odrapanych drzwi toalety. Czym prędzej chwyciła za klamkę, aby schować 

się przed rozwrzeszczanym tłumem. 

Po skorzystaniu z toalety i kilkukrotnym powtórzeniu słów dodających 

otuchy, postanowiła zmierzyć się z nową rzeczywistością. Teraz już nic 

nie mogło jej wyprowadzić z równowagi, w końcu zastosowała stary 

sprawdzony sposób na trudne chwile. Z łazienki wyszła z odmienioną, 

pewną siebie miną. Od razu równym krokiem udała się na poszukiwanie 

klasy pierwszej C gimnazjum, do której miała dołączyć. Zadarła nos tak 

wysoko, że z trudem dostrzegała uczniów stojących po bokach korytarza, 

mimo to tym razem wydawało się jej, iż nieznajomi uśmiechają się do niej 

przyjaźnie. Szybko jednak przywołała się do porządku. Uznała, że jej 

umysł wytworzył kolejne złudzenie, aby znów zbić ją z tropu. Postanowiła 

nie reagować na złudne wrażenia, szła dalej. 

— Ufff, już ósma — szepnęła z ulgą po usłyszeniu dźwięku dzwonka. 

W mgnieniu oka wszyscy rozeszli się do klas, a dziewczyna pozostała 

zupełnie sama na długim, nieprzyjemnym korytarzu. Stanęła. Nie 

wiedziała, co robić. Czuła się dziwnie. Poszarzałe ściany, wywołujące 



ciarki, jednocześnie wydawały się znajome. Przez chwilę walczyła z 

myślami, nie chcąc dopuścić do świadomości wspomnień, o których tak 

bardzo chciałaby zapomnieć, które piętrzyły się w jej głowie, aby 

nieuchronnie znów przypomnieć o swym istnieniu. Oparta o wyblakłą 

ścianę osunęła się na podłogę. Schowawszy twarz w mizernie 

wyglądających dłoniach, drobnymi palcami zamierzała jak najszybciej 

zasłonić widok ponurej przeszłości, obraz wielu dni spędzonych w 

zamknięciu.  

— Młoda damo, co robisz jeszcze na korytarzu? — usłyszała nagle 

nad głową czyjś ciepły, spokojny głos. Zdezorientowana spojrzała ku 

górze, gdzie napotkała pogodną twarz młodego mężczyzny wpatrzonego 

w skuloną postać, wyglądającą niczym przestraszone zwierzątko.  

Zauważywszy zakłopotanie u dziewczyny, nieznajomy wyciągnął 

dłoń w jej kierunku i powiedział: 

— Zmarzniesz, jeśli dłużej będziesz siedziała na tej lodowatej 

podłodze. Wstań! 

Kasia z nieufnością chwyciła koniuszki palców młodego człowieka. 

Nie miała innego wyjścia, mężczyzna nie zamierzał pozostawić samotnej 

nastolatki na korytarzu. 

— Nie chciałam siedzieć tutaj godzinami — odezwała się wreszcie, 

gdy już stanęła na równe nogi. — Szukałam mojej klasy, jednak… 

— Szukasz pierwszej ce gimnazjum?! — przerwał jej z uśmiechem. 

— Ach, jesteś tą nową uczennicą! 

Na twarzy Kasi zarysowało się zdziwienie. Zastanawiała się, jak to 

możliwe, że nieznajomy wie o jej przybyciu. Tak ogromna szkoła 

wydawała się ogarniać niezliczone ilości uczniów. Można było pomyśleć o 

pewnym rodzaju anonimowości w tłumie, jednak mężczyzna burzył 

wyobrażenia dziewczyny, sprawiając wrażenie wszechwiedzącego, a co 

najmniej znającego każdego ucznia tejże placówki.  



— Jestem wychowawcą pierwszej ce — mówił dalej. Chodź ze mną! 

Idę właśnie do twojej nowej klasy. 

— Dobrze — zgodziła się bezwarunkowo.  

Uczniowie, na widok nauczyciela, energicznie podnieśli się z krzeseł. 

Od razu zwrócili uwagę na nieśmiałą dziewczynę u boku wychowawcy. 

Zauważywszy zainteresowanie nastolatką, pedagog postanowił oficjalnie 

przedstawić nową uczennicę. 

— Informowałem was, że do klasy dołączy uczennica. To właśnie 

ona! — oznajmił. — Możesz się przedstawić — zwrócił się do Kasi. 

— Nazywam się Katarzyna Nowak — mruknęła pod nosem.  

Nie zamierzała rozbudowywać swej wypowiedzi. Spuściła głowę.  

— Wybierz sobie miejsce — zaproponował. — W sali jest jeszcze 

kilka wolnych krzeseł. 

Dziewczyna rozejrzała się spokojnie, po czym zdecydowała, że 

usiądzie na samym końcu. Wolnym krokiem ruszyła przez środek klasy. 

Zapewne zignorowałaby cichy śmiech za plecami, gdyby nie wpadła na 

pomysł, aby siadając, przygładzić tył swej kraciastej spódnicy, którą 

chciała uchronić przed wygnieceniem. Zamiast jednak plisowanej 

bawełny, na swych pośladkach poczuła gładkie rajtuzy. Usiadła szybko, 

po czym nerwowo wyciągała, centymetr po centymetrze, kraciasty 

materiał spod obcisłych rajstop. Teraz już było wszystko jasne, wiedziała, 

dlaczego po wyjściu z toalety czuła na sobie wzrok uśmiechających się 

osób. 

Nie mogła skupić się na lekcji. Rozglądała się dookoła, przypatrując 

się uważnie rówieśnikom. Żałowała, że wybrała tak niefortunne miejsce w 

męskim towarzystwie. Była przekonana, że z dwoma chłopcami 

z sąsiedniej ławki nie będą mieli wspólnych tematów do rozmów. 

Wyglądali jednak na całkiem sympatycznych — odwracali się co chwilę 

i uśmiechali ukradkiem.  



Kasia szybko zorientowała się, że w klasie pierwszej C znajduje się 

niewiele dziewcząt — dwie, siedzące w pierwszym rzędzie, nie odwracały 

wzroku od nauczyciela; kolejna, w zasięgu ręki po prawej stronie, 

wyglądała przyjaźnie, jednak nie wydawała się  zainteresowana nowo 

przybyłą uczennicą; dwie, usadowione w środkowym rzędzie — wyglądały 

znajomo. Kasia nagle spoważniała, a jej twarz przybrała ponury wyraz. 

Uzmysłowiła sobie, że to właśnie te dziewczyny, z którymi miała do 

czynienia przed szkołą. 

Nauka w nowej placówce przerażała Kasię. Nie spodziewała się, że 

będzie jej tak trudno zmierzyć się z nowym miejscem oraz miastowym 

rozwrzeszczanym tłumem pewnych siebie młodych ludzi. Miała nadzieję, 

że w tak dużej szkole jej pojawienie się nie będzie zauważone, jednak się 

myliła. Szybko zrozumiała, iż w tym miejscu osoby znikąd nie są mile 

widziane.  

Przerwała swe rozmyślenia dopiero, gdy zadzwonił dzwonek. 

Uczniowie z zapałem zerwali się z twardych, niewygodnych krzeseł — 

jedni by wyjść na korytarz, inni znów by podyskutować z rówieśnikami 

z oddalonych ławek. Każdy beztrosko spędzał międzylekcyjną chwilę 

wolnego czasu, jakby nie zauważając osamotnionej i przestraszonej 

nowym środowiskiem Kasi.  

Pięciominutowa przerwa minęła w mgnieniu oka, a sala znów 

zapełniła się hałaśliwą grupą nastolatków. Wesołe rozmowy umilkły 

dopiero na widok wysokiej, szczupłej kobiety w wieku około pięćdziesięciu 

lat, która niespodziewanie i wyjątkowo pewnie wkroczyła do klasy. Nagle 

zrobiło się cicho. Wszyscy energicznie wstali, aby przywitać nauczycielkę. 

Kasia próbowała odgadnąć, jakiego przedmiotu może nauczać tak 

poważna, ponuro wyglądająca osoba, przed którą uczniowie drżeli ze 

strachu. 

— Hej! Jaka to lekcja? — zapytała chłopców z sąsiedniej ławki. 



— Matma — szepnął jeden z nich. — A to jest Sroka — dodał, 

zasłoniwszy usta palcami. 

Kasia, spostrzegłszy zakłopotanie u swego sąsiada, zrezygnowała 

z dalszego dręczenia pytaniami i wyciągnęła zeszyt do matematyki. 

Nauczycielka podyktowała temat lekcji, po czym na tablicy zapisała 

zadanie polegające na obliczeniu pola powierzchni walca. Odwróciwszy 

się zamaszyście do klasy, oschle wydała polecenie: 

— Anna Kowalczyk… poproszę do tablicy! 

Kasia, rozglądając się po klasie, zwróciła uwagę na nieśmiało 

podnoszącą się dziewczynę, tę samą, którą spotkała przy drzwiach 

wejściowych szkoły. Nastolatka wolnym krokiem, z opuszczoną głową 

podeszła do tablicy, chwyciła kredę i czekała na jakąkolwiek podpowiedź 

znajomych. Wszyscy jednak milczeli jak zaklęci. Nikt nie ważył się 

otworzyć ust z obawy, że zostanie przyuważony przez matematyczkę.   

— Proszę obliczyć zadanie! — poleciła wyraźnie nauczycielka. 

Dziewczyna stała jednak nieruchomo.  

 


