Zyclowa lekcja
Hej! Jestem Pola i mam 12 lat. Razem z rodzicami i młodszą siostrą mieszkamy w
Warszawie.
Lubię tańczYĆ i ŚPiewaĆ. Raz w tygodniu uczęszczam na zajęcia taneczne. Jestem
dośćwysoka, mam
długie ciemne rłdosy zazwyczaj związane w warkocz oraz zielone oczy, które według
mojej babci są
jak dwa iskrzące szmaragdy. W mojej klasie większośćdzieci
mnie lubi. Moją najlepszą przyjaciółką
jest MatVlda o PodobnYm wzroŚcie co ja i w przeciwieństwie
do mnie ma jasne włosy oraz blękitne
jak niebo oczY. NiestetY nie chodzimy razem do klasy, ale widujemy się
oprócz umówionych
sPotkań, na zajęciach tanecznych. Dobrze się uczymy i mamy wzorowe zachowanie.

Pewnego dnia w szkole Pani przedstawiła nam nowego ucznia. Była to niska brunetka
z szarymi
oczami, które PatrzYłY przeraŻone na klasę. Miala na imię ąosia. Nie spieszyłam się
do zawarcia
znajomoŚci z tą dziewczyną. Nie chciatam też opiekować się nią. Lekcja nie była ciekawa
zńaszcza,
Że Pani zaPowiedziała test z ułamków zwykłych, a ja nie cierpię matematyki. Na przerwie
wyszłam
na boisko szkolne, gdzie zobaczyłam, że starsi chłopcy znowu komuś dokuczati. od razu poznałam
łobuzów. To bYli Piotrek, Paweł i Krzysiek. Nie zdziwiła mnie ta sytuacja. Ciągle wpadali
w kłopoty.
ZwYkle Platali róŻne figle, ale raz tak przeskrobali, aż nauczyciele zaprowadziti dowcipnisiów
do
Pana dYrektora. Jednak kiedy podeszłam do nich bliżej zoba czyłam, że dręczą naszą nowa
koleŻankę, Zosię. Zabralijej plecak i przerzucali go między sobą. Biedna dziewczyna
biegała między

nimi Próbując go złaPaĆ. Nie byłam na tyle odważna, by zareagować, więc zignorowatam to

zdarzenie, lecz kiedY wrócitam po lekcjach do domu miałam dziwne wyrzuty sumienia.
Następnego
dnia sYtuacja Powtórzyta się. l kolejnego. l za każdym razem czułam, że robię źle. l w końcu
nie
wYtrzYmałam. RuszYłam W stronę łobuzów i Zosi. Nie wiedziałam, dlaczego to robię. Wszystko
działo się tak szYbko. Najpierw powiedziałam co o nich myślę,a potem zabrałam plecak. Spojrzeli
na mnie trochę zdziwieni.
- JeŚlijeszcze raz komuko|wiek dokuczycie,

zagrozili:

to pójdę do dyrektora.- powiedziałam. Gardzili mną

jakiemukolwiek nauczycielowi, to będziesz miała z nami do czynienia
Nie przejęłam się tym i odeszłam.
- JeŻeli naskarŻYsz

_

zagroził.

NastęPnego dnia usĘszałam, że Piotrek, Paweł i Krzysiek zostali zawieszeni w prawach
ucznia za
znęcaniu się nad innymi. Zosia została moją przyjaciółką. Może nie najlepszą jak Matylda, ale
bardzo oddaną. Co do mnie cieszę się, że wtedy pomogłam Zosi, lecz nie wybaczę sobie, że
nie

zrobiłam tego wcześniej. To była cenna tekcja, którą zapamiętam do końca życia.
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