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Konwalia – Maja Janic 

Przyjaciel  

“Dlaczego jesteś taka dziwna?” - to pytanie zadał każdy, kto choć raz spotkał ją w 

swoim życiu, ale nikt nie próbował jej zrozumieć. Dla klasy była odludkiem, którego nikt nie 

akceptował. Mela stawała się obiektem drwin ze strony kolegów i koleżanek, bardzo lubili jej 

dokuczać, a w najlepszym przypadku nie zwracali na nią uwagi. Dziewczyna kochała 

muzykę.  Słuchała jej niemalże nieustannie. Muzyka była dla niej przepustką do innego, 

lepszego świata, z którego nigdy nie miała ochoty wychodzić, tylko tam czuła się szczęśliwa.  

Zaczął się kolejny dzień w szkole. Mela poszła tam z wielką niechęcią, jak zresztą 

zawsze. Na godzinie wychowawczej do ich klasy dołączył nowy uczeń. Dziewczynę  

niespecjalnie to przejęło, ponieważ sądziła, że to kolejna osoba, która będzie się z niej 

nabijała. Do klasy wszedł wysoki, szczupły brunet o brązowych oczach, szybko przywitali go 

inni uczniowie. “Nowy” miał na imię Bartek, Mela nie zareagowała tak, jak reszta klasy. Nie 

obchodziło ją jego imię ani to, czy ją polubi. Siedziała na swoim miejscu ze słuchawkami w 

uszach, podczas gdy inni witali się z nowym kolegą. Nauczycielka kazała Bartkowi zająć 

miejsce, a on bez wahania mimo próśb innych usiadł z Melą. Na wszystkich twarzach  

pojawiło się zdziwienie. Mela również była zaskoczona sytuacją. Dziewczyna od bardzo 

dawna tkwiła w przekonaniu, że nic nie jest w stanie sprawić jej radości, lecz wtedy gdzieś w 

głębi duszy ją poczuła. Gdy zadzwonił dzwonek, Bartek wyszedł otoczony innymi, a Mela jak 

zawsze sama. Przechodząc obok nowego kolegi, który siedział na ławce i rozmawiał z 

innymi, Mela nagle usłyszała swoje imię, a po nim same złe rzeczy na swój temat, które 

opowiadają koledzy z klasy. Było jej bardzo smutno i choć przyzwyczaiła się już do tego, to 

nadal sprawiało jej to taki sam ból. Mela uznała za pewne, że nie ma szansy na jakąkolwiek 

znajomość z Bartkiem.   

Kolejne dni w szkole minęły Meli jak zwykle. W ławce nadal siedział z nią Bartek, nie 

rozmawiali dużo, właściwie w ogóle. Tylko czasami chłopak zapytał o stronę, na której są 

obecnie w podręczniku. Mimo to Mela cieszyła się nawet z takiego kontaktu. Na lekcji 

geografii Bartek zaproponował jej spotkanie. Zgodziła się. Umówili się w parku po szkole. 

Mela bardzo denerwowała się. Nie miała pomysłu, o czym mogliby gadać, przez myśl 

przeszło jej nawet, żeby nie przyjść, jednak później uświadomiła sobie, że czułaby się 

nieswojo, siedząc z chłopakiem w jednej ławce po takiej sytuacji.   

Nadszedł moment spotkania. Po lekcjach Mela poszła w umówione miejsce, gdzie 

Bartek już na nią czekał. Dziewczyna podeszła do niego i razem udali się na spacer po parku, 

który o tej porze roku wyglądał zjawiskowo. Przechadzali się po wąskich uliczkach 

kwiatowego raju, rozmawiając na przeróżne tematy. Mela poczuła, że otworzyła się na 

znajomość z Bartkiem. Konwersacja była bardzo interesująca i ożywiona. Nagle do Bartka 

podszedł jakiś chłopak i złapał go za bark.   

- Siema Bartuś, co ty tak nagle od nas odszedłeś? - zapytał z kpiną w głosie chłopak w 

dresie, który nie wyglądał przyjaźnie.   

Bartek nic mu nie odpowiedział, a chłopak w końcu odpuścił i poszedł do grupki 

kolegów, z którymi po chwili zaczął się śmiać. Bartek nie wydawał się zadowolony z tego 
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spotkania, wyglądał na wystraszonego. Mela bardzo chciała dowiedzieć się, o co chodziło i 

dlaczego Bartka tak sparaliżowało na widok napotkanego kolegi.   

- Kto to był? - zapytała Mela.   

-To był mój kolega z byłej klasy - odpowiedział zwięźle przestraszony chłopak.  

- Dlaczego tak się go wystraszyłeś? - spytała Mela i spojrzała na niego, a ten odwrócił 

swój wzrok.   

- Nie chcę o tym rozmawiać - odpowiedział patrząc w ziemię.  

Meli nie dawało to spokoju. Do końca ich spaceru Bartek wydawał się przejęty 

wcześniejszą sytuacją, co jeszcze bardziej podsycało jej ciekawość. Postanowiła zapytać go o 

to jeszcze raz. Przerwała dotychczasową rozmowę:  

- Przepraszam, ale nie daje mi to spokoju. Proszę, odpowiedz mi, dlaczego się go 

wystraszyłeś? Odkąd ta sytuacja miała miejsce, czuję, że jesteś jakiś inny. Co się stało?  

Chłopak zatrzymał się i po krótkim namyśle powiedział stanowczo:  

- Nie ma sensu o tym mówić.  

- Proszę, powiedz mi – Mela nalegała, a po chwili zamilkła i oboje szli w ciszy.  

Po jakimś czasie Bartek przerwał panującą ciszę:  

- No dobra, powiem ci. W mojej poprzedniej szkole byłem gnębiony przez innych, 

dlatego przeniosłem się do nowej szkoły. A to byli moi dawni koledzy, którzy mnie 

wyśmiewali i jak widać nadal to robią. Dlatego wiem, co czujesz. Chciałbym ci pomóc, zaufaj 

mi...  

- Ufam ci - powiedziała uśmiechając się szeroko.    

- Po raz pierwszy widzę, jak się uśmiechasz - powiedział i przytulił dziewczynę.  

Mela naprawdę zaczęła ufać Bartkowi. Czuła, że znajdzie u niego zrozumienie i 

wsparcie, którego potrzebowała. Była pewna, że chłopak przeszedł przez nie mniejsze zło niż 

ona.  

Kolejne dni stanowiły początek pewnego rodzaju przyjaźni między Melą a Bartkiem. 

Spędzali razem każdą lekcję i przerwę. Odbiło się to na koleżeństwie Bartka z resztą klasy, 

ponieważ ci zaczęli traktować go tak samo jak Melę, czyli z pogardą.  

Mela zachorowała, a po wizycie u lekarza okazało się, że rozłożyła ją grypa i będzie 

musiała przynajmniej tydzień leżeć w łóżku. Zrobiło jej się przykro, gdy usłyszała o 

tygodniowej przerwie od szkoły. Dzięki Bartkowi dziewczyna polubiła chodzić do zwanej  

“budy”, spotkania z chłopakiem dawały jej więcej radości niż kiedyś muzyka. Kiedyś Mela 

cieszyłaby się z wolnego od szkoły, teraz bała się o swoją relację z przyjacielem.  Przez długi 

czas spędzony samotnie w domu posmutniała. Nigdy nie miała przyjaciółki ani przyjaciela, 

dlatego nie wiedziała, jak zniesie rozstanie. Niestety rozłąka z osobą, która dawała jej radość 

każdego dnia, okazała się dla dziewczyny trudniejsza niż myślała. Po raz pierwszy od 

dłuższego czasu włożyła słuchawki i zaczęła słuchać swojej ulubionej muzyki. Poczuła 

wkraczanie w “stary” świat i automatycznie przypomniała sobie, co działo się, gdy nie znała 
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jeszcze Bartka. Mela zaczęła płakać. Sama nie spodziewała się, że kiedykolwiek wzruszy się 

słuchając tego, co kiedyś dawało jej ogromną radość. Siedziała na swoim łóżku i szlochała 

jeszcze przez kolejne kilka minut. Bardzo chciała skontaktować się z Bartkiem, ale nie miała 

ani jego numeru ani żadnych social mediów, przez które z łatwością mogłaby się z nim 

skontaktować. Mela nigdy nie miała znajomych, nie potrzebowała konta na Facebooku czy 

innych aplikacjach służących do kontaktu. Wtedy najważniejszą rzeczą dla niej nie było 

istnienie w serwisach internetowych, do szczęścia potrzebowała tylko naładowanego telefonu 

i słuchawek, teraz było trochę inaczej.   

Nastał poniedziałkowy ranek, Mela zerwała się z łóżka i pobiegła przygotować się do 

pierwszego dnia w szkole po przebytej chorobie. Bardzo cieszyła się, że w końcu zobaczy się 

z przyjacielem. Tęskniła za jego poczuciem humoru. Wchodząc do szkoły rozglądała się po 

korytarzu za Bartkiem, a gdy go dostrzegła, zobaczyła, że stoi on z innymi chłopakami z 

klasy i o czymś rozmawiają. Melę trochę to zmartwiło, nie chciała, żeby między nią a jej 

przyjacielem coś się zepsuło. Podeszła bliżej i usłyszała głosy chłopaków z klasy:  

- Ej chłopaki! W ogóle to, gdzie jest ta dziwaczka Mela? Już od dawna nie ma się z 

kogo pośmiać - powiedział jeden z nich.   

- No właśnie, zapomniałem o niej. Bartek, ty się niestety z nią zadajesz, kiedy wróci 

do szkoły?  

- Nie, no co wy, ja tak naprawdę wcale jej nie lubię, z nią jest taka nuda, chciałem 

wyciągnąć od niej jakieś informacje, żebyśmy mieli z czego się pośmiać. Myśleliście, że 

naprawdę się z nią koleguję? 

Meli pękło serce. W momencie w jej oczach zebrały się łzy, które po chwili spłynęły 

po jej piegowatych policzkach.  Szybko pobiegła do łazienki, a kątem oka zauważyła, że 

Bartek zorientował się, że przyjaciółka jest już w szkole. Zatrzasnęła się w łazience i zaczęła 

płakać. Nie pamiętała, kiedy ostatni raz tak bardzo płakała. Nie mogła opanować łez. Jej cały 

szczęśliwy świat nagle legł w gruzach. Znów czuła ten sam ogromny smutek i wielką 

samotność. Po dłuższej chwili postanowiła jednak doprowadzić się do porządku. Po dzwonku 

weszła do klasy i usiadła w swojej ławce. Miała ochotę płakać, gdy obok niej siedział Bartek, 

lecz zdołała się powstrzymać. W myślach powtarzała sobie, że da radę.   

- Obraziłaś się? - zapytał szeptem znienacka Bartek.  

Mela w geście odpowiedzi spojrzała mu w oczy i wróciła do rozwiązywania zadań z 

matematyki.  

- Przepraszam... - powiedział smutnym głosem, lecz Meli to nie wzruszyło. - Może 

masz ochotę gdzieś wyjść w ramach przeprosin? To co mówiłem, nie było prawdą...  

Mela zajrzała do swojego plecaka, po chwili wyjęła z niego kartkę, na której napisała: 

“Nie mam ochoty nigdzie wychodzić, nie wierzę ci”. Rzuciła kartką w stronę Bartka, a ten 

bez wahania przeczytał wiadomość, po czym napisał coś na jej odwrocie i włożył do kieszeni 

jej bluzy. Dziewczyna postanowiła, że sprawdzi wiadomość w domu.  

Nie sprawdziła. Czuła się fatalnie. “Dlaczego on mi to zrobił?” - Mela nieustannie 

próbowała odpowiedzieć sobie na to pytanie. Płakała. Nie, szlochała. Nie mogła się uspokoić. 



Konwalia      Przyjaciel Strona 4 
 

Rodziców nie było w domu, pracowali, jak zwykle do ciemnej nocy. Znów była sama, jak 

zawsze. W uszach dziewczyny wciąż dźwięczał głos Bartka: „To, co mówiłem, było 

nieprawdą”, tak bardzo chciała w to wierzyć, ale nie mogła. Cierpiała i nie umiała sobie z 

bólem poradzić. 

Wieczorem wyszła z domu, przed siebie. Jej kroki mimowolnie kierowały się w stronę 

rzeki. Wreszcie stanęła przy oświetlonym moście. Postanowiła jeszcze przeczytać wiadomość 

od Bartka. Napisał: „Dzwoń w razie czego” i podał numer telefonu. Mela nie myślała 

dzwonić, ale zdecydowała się na ostatnią wiadomość. Zrobiła zdjęcie miejsca, w którym 

obecnie się znajdowała, wybrała numer do chłopaka i wysłała je wraz z dopiskiem: “Dzięki za 

chwile szczęścia i poczucia, że jestem ważna...”, kliknęła “wyślij” i wzięła głęboki wdech. 

Chciała wyrazić dosadnie swą złość i rozczarowanie, dlatego wybrała taki ironiczny 

komentarz. Wiedziała, że ma do czynienia z inteligentną osobą, która zrozumie, jak bardzo ją 

skrzywdziła. Natychmiast zdała sobie jednak sprawę z tego, że napisała prawdę, bo Bartek 

był zarówno „sprawcą” największej radości w jej życiu, jak i największej rozpaczy. Nie 

chciała kierować takiego dwuznacznego komunikatu, ale trudno, wiadomość została wysłana. 

Chwilę jeszcze postała i popatrzyła na niebo, lecz nawet jasne gwiazdy nie zdołały rozświetlić 

jej czarnych myśli. „Czas na mnie” – pomyślała. Szła przed siebie, w głąb mostu. Ruch o tej 

porze był bardzo mały, więc Mela miała niemalże pewność, że nikt jej nie powstrzyma. Gdy 

była mniej więcej na środku, pomyślała jeszcze, że życie na tym świecie nie było dla niej 

łaskawe i zaczęła wchodzić za barierkę. Stała przodem do rwącej rzeki i patrzyła w dół. 

Trzymały ją tylko jej własne ręce. Zaczęła mieć wątpliwości, ale wiedziała, że albo to albo 

koszmarne życie. Wahała się. Wreszcie była gotowa oderwać ręce od barierki i pochylić się 

do przodu. Niespodziewanie ktoś złapał ją za ręce.   

- Nie rób tego - usłyszała bardzo dobrze znany jej głos.   

- Puść mnie, chcę to zrobić - powiedziała wyrywając swoje ręce z silnego uścisku 

Bartka. 

- Przepraszam za wszystko, co zrobiłem. Nie myślę tak o tobie. Chciałem przypodobać 

się innym. Tak naprawdę myślę, że jesteś wspaniałą osobą. Nie mogę cię stracić... - przyznał 

przez łzy Bartek.  

W głowie Meli plątały się różne myśli. Postanowiła zejść. Wiedziała, że będzie 

zaliczać tę próbę do nieudanych.  

- Przepraszam cię, nie chciałem zranić cię tymi słowami. Wybacz mi – błagał chłopak. 

- Muszę to przemyśleć - odpowiedziała obojętnie Mela.   

Bartek odprowadził dziewczynę pod sam dom i dopilnował, żeby na pewno do niego 

weszła. Mela nie czuła nic. Położyła się spać, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Nie płakała, 

przespała całą noc…  

 

 


