
  Pierwszą rzeczą, jaka rzuciła mi się w oczy, gdy poznałam Nikodema, była fioletowa plama na 

jego twarzy. Znajdowała się w okolicy lewej skroni, nachodziła trochę na brew i powiekę. Nie 

wiem czemu, ale ten kolor skojarzył mi się z burzowym niebem, przecinanym błyskawicą. 

Nieważne, głupie skojarzenie.  

  Nikodem miał jedenaście lat. Jego brązowe włosy były obcięte na rekruta wojskowego. 

Wydawało mi się, że spokojnie mógłby się schować w swojej szarej bluzie. Była na niego 

zdecydowanie za duża. Chłopak wyglądał na zagubionego. Nie zdziwiło mnie to, większość 

dzieciaków tak wygląda, gdy do nas przychodzą. Podeszłam do niego. Przedstawiłam się, on 

zrobił to samo, i zaproponowałam, aby usiadł przy dużym, kwadratowym stole, na środku sali. 

Dzieci z tego stolika popatrzyły na niego z ciekawością, ale nie trwało to długo. Ot co, kolejny 

chłopiec, który zagościł do naszej świetlicy. Niewielka sensacja. Nikodem usiadł, a raczej klapnął 

na krzesło, demonstrując ostateczną rezygnację i zaczął wyjmować książki z nieco 

podniszczonego plecaka. Usiadłam naprzeciwko niego i zapytałam od czego chcę zacząć, z czym 

ma największy problem. 

- Ze wszystkim – odmruknął, wzruszając ramionami. 

  To dość powszechna odpowiedź. Stwierdziłam, że najlepiej zacząć od matematyki. Jest to 

przedmiot, który przysparza większości uczniom sporo kłopotów. Nikodem nie miał nic 

przeciwko. Przez godzinę przebrnęliśmy przez ćwiczenia z obliczaniem pól figur, aby następnie 

popracować nad tekstem z polskiego. Te parę zadań zajęło nam sporo czasu ze względu na 

kompletny brak wiedzy u Nikodema. Musiałam mu wszystko tłumaczyć od samych podstaw.   

  Nikodem niewiele się odzywał. Dawało się wyczuć, że chciałby być gdzieś indziej. Próbowałam 

go zagadać. Z doświadczenia wiem, że dzieciaki, i nie tylko, najczęściej się otwierają, gdy prosi 

się, aby opowiadały, co lubią robić w wolnym czasie, jakie mają hobby. U Nikodema to nie 

podziałało. Spojrzał na mnie, jakbym powiedziała coś obraźliwego pod jego adresem, po czym 

uparcie przyglądał się niezapisanym kartkom w zeszycie. Wpatrywał się w nie tak intensywnie 

ignorując następne moje pytania, że zirytowana zaprzestałam dalszych prób wyciągnięcia z 

niego czegokolwiek.   

  Nasze następne spotkania wyglądały podobnie. Mogłam znieść to, że nie chce mi opowiadać 

o sobie, ale jeżeli chodzi o jego poziom nauki, to nic się nie poprawiło. Tkwiliśmy w miejscu, ku 

mojemu rozczarowaniu. Nie chodzi o to, że miał problemy z przyswajaniem materiału. 

Absolutnie nie. Po prostu chłopak nie miał ewidentnie na to ochoty.  

  Widywaliśmy się parę razy w tygodniu po lekcjach. Nikodem cały czas był niedostępny, a ja nie 

naciskałam. Skoro nie chce nawiązać kontaktu ani ze mną, ani ze swoimi rówieśnikami, to 

skupiliśmy się głównie na nauce. Przyznaję, że z początku nie darzyłam Nikodema sympatią, 

choć starałam się tego nie okazywać. Jednak za każdym razem, kiedy widziałam jak wchodzi do 

sali czułam, jakby coś ciążyło mi na żołądku i pragnęłam jak najszybciej mieć to za sobą. Wiem, 

że to nieodpowiednie podejście, ale nie potrafiłam nic na to poradzić. Chłopak był trudny w 

obyciu. I kiedy sądziłam, że nasza relacja pozostanie już tak oziębła, spotkałam Nikodema w 

sklepie. Cóż, to wydarzenie zapoczątkowało szereg zmian w moim i jego życiu. 

 



 

  Świetlica znajduje się w piwnicy Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego. Składa się z 

dwóch całkiem sporych pomieszczeń. Dzieci mogą tam przyjść, odrobić lekcje, porozmawiać lub 

po prostu spędzić miło czas. Są tam też organizowane zajęcia kulinarne oraz plastyczne. A dla 

starszych roczników lekcje informatyki. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie dzieciom i 

młodzieży miejsca, gdzie mogą znaleźć pomoc, jeżeli nie radzą sobie w szkole. Ja i inne osoby w 

moim wieku lub nieco starsze, jesteśmy wolontariuszami. Przeważnie po szkole lub kiedy nam 

pasuje, przychodzimy do tej placówki i zajmujemy się dzieciakami.  

  Moim zadaniem jest pomoc uczniom w nauce, nie ważne w jakiej są klasie. Tłumaczę im 

zadania, które są dla nich zbyt skomplikowane. Omawiamy materiał na sprawdzian lub 

kartkówkę. Inni prowadzą też dodatkowe zajęcia, mogące pomóc odkryć dzieciom ich pasję. Są 

dostępne również sesje terapeutyczne, prowadzone przez szkolnego psychologa.  

  Dołączyłam tutaj dzięki namowom mojej koleżanki z liceum. Na początku uważałam, że do 

niczego się tutaj nie przydam. Nigdy nikomu nie udzielałam korepetycji, ani nic z tych rzeczy.  

Ale szybko okazało się, jak bardzo się myliłam. Polubiłam to. Potrafiłam złapać kontakt z moimi 

podopiecznymi. A oni bardzo mnie chwalili, co oczywiście miło łechtało moje ego. Te dzieci były 

naprawdę fajne i pełne życia. Widać to zwłaszcza kiedy odkładamy książki i całą grupą gramy w 

jakieś planszówki albo szarady. Szybko się przywiązałam do tego miejsca.  

  Po skończeniu mojego, jak to lubię nazywać, „dyżuru” w świetlicy, poszłam jeszcze do 

supermarketu po parę rzeczy, o które moja mama poprosiła dziś rano. Przechadzając się między 

regałami zauważyłam Nikodema. Nie trudno było go poznać. Z początku chciałam udać, że go 

nie widzę i zająć się swoimi sprawami, ale od razu postawiłam się do pionu. Nie mogę zachować 

się wobec niego tak nieuprzejmie. Jestem starsza, powinnam dawać przykład. Nawet jeśli on 

nie jest wzorem dobrze wychowanego młodego człowieka. Już chciałam go zawołać i się z nim 

przywitać, kiedy zauważyłam, jak bierze jakiegoś batonika do ręki i chowa go pospiesznie w 

kieszeni. Zamarłam. Co on wyprawia? Czy on zdaje sobie sprawę, jakie może mieć przez to 

kłopoty? Warto kraść batonika za dwa złote? Rozejrzałam się podobnie jak Nikodem, ale nikt 

nie zwracał uwagi na to, co robił chłopiec. Ochrona również. Niewiele myśląc zaszłam Nikodema 

od tyłu. Syknęłam mu do ucha, aby poszedł ze mną. Chłopak spojrzał na mnie przestraszony, 

ale usłuchał. Zaciągnęłam go w alejkę z produktami kosmetycznymi, gdzie nikogo nie było.  

- Co ty najlepszego wyprawiasz, Nikodem? – szepnęłam wściekle. 

- Ale o co ci chodzi? – odparł zaczepnie. 

Niewiele myśląc sięgnęłam do kieszeni jego bluzy i wyjęłam baton, machając mu nim przed 

oczami. 

- O to mi chodzi! Dlaczego to zrobiłeś? 

Nikodem spojrzał na mnie z mieszanką wściekłości i wstydu na twarzy. Patrzyłam na niego 

wyczekująco. 

- Przepraszam. – mruknął pod nosem. Westchnęłam ciężko.  



- Jeszcze raz zapytam. Dlaczego to zrobiłeś? Zdajesz z sobie sprawę, że kradzież jest karalna? – 

musiałam nim trochę potrząsnąć. Niko popatrzył na mnie dziwnie i zaczął mrugać. Chyba 

powstrzymywał łzy. 

- Ja… - zaczął – nie pomyślałem… To znaczy… To tylko batonik i… Nie mam pieniędzy… - wyjąkał 

przez ściśnięte gardło. Moja złość nieco osłabła. 

- To nie powód, żeby kraść. Nie możesz tak postępować, kiedy coś chcesz, a nie możesz tego 

kupić. Wiesz jakie są tego konsekwencje? Co by powiedzieli twoi rodzice, gdyby się dowiedzieli? 

– chłopak nic nie odpowiedział, tylko mocno zacisnął usta. Wrzuciłam batonik do mojego 

koszyka i zapytałam, czy ma ochotę na jakieś pieczywo. Bułkę, albo coś. Nie pozwolę mu chodzić 

głodnemu. Gdy tak się mu przyjrzałam, po jego twarzy i tym, jak leżą na nim jego ubrania, łatwo 

można było wywnioskować, że jest zbyt szczupły, jak na swój wiek. Nikodem nieśmiało potaknął 

głową na moja ofertę. Po wyjściu ze sklepu podałam mu batonik i papierową torbę z bułką w 

środku. Oznajmiłam, że go odprowadzę, robiło się już ciemno. Nikodem skinął głową i ruszył 

przed siebie. Powiedział, że mieszka na Sienkiewicza. To osiedle bloków, dziesięć minut drogi. 

Nie rozmawialiśmy. Myślę, że Nikodem nie miał na to ochoty, a ja nie wiedziałam, co jeszcze 

mogłabym mu powiedzieć. Otrzymał już reprymendę, wystarczy. Podczas drogi zjadł batona i 

połowę bułki. Kiedy dotarliśmy pod pierwszy blok powiedział, że dalej już dojdzie sam. Nie 

oponowałam. Pożegnałam się z nim i odeszłam. Przez myśl mi przeszło, czy zobaczę go jeszcze 

w świetlicy. 

 

  Przyszedł. I to kilka razy w ciągu tygodnia. Zachowywał się tak, jak zwykle, jakby tamto 

wydarzenie w sklepie nie miało miejsca. Ja też o nim nie wspominałam, nie widziałam w tym 

sensu. Przecież nie miałam na niego żadnego wpływu. Jeśli będzie chciał coś ukraść, to i tak to 

zrobi. Choć miałam szczerą nadzieję, że przemyślał sprawę i do niczego podobnego więcej nie 

dojdzie. W nauce zauważyłam lekką poprawę. Sądzę, że zaczął uważniej słuchać to, co do niego 

mówię. Nie musiałam już tyle razy powtarzać. Ucieszyło mnie to.   

  W pewne zimowe popołudnie zapytałam Nikodema, czy nie chciałby razem ze mną i innymi 

dzieciakami zostać wolontariuszem przy okazji zbliżającej się Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Doszłam do wniosku, że takie doświadczenie mogłoby nieco wpłynąć na jego 

postępowanie. Może mogłoby mu to pomóc otworzyć się na innych? Zapewniłam go, że 

musiałby tylko zbierać pieniądze do puszki, albo rozdawać serduszka. Nie musiałby z nikim 

rozmawiać, oprócz wypowiedzenia typowych zwrotów grzecznościowych typu: „proszę” i 

„dziękuję”. Na końcu zaznaczyłam, że nie będzie sam, bo na pewno będzie przydzielony do co 

najmniej jednego starszego ochotnika. Widziałam wahanie Nikodema, po czym cicho zapytał: 

- A moglibyśmy pójść razem? – przyznaję, trochę się zdziwiłam. Sądziłam, że podobnie jak ja, 

Niko za mną nie przepadał. Pomimo początkowej niechęci pomyślałam, że będę czuć się lepiej, 

jeśli będę mieć na niego oko. Odparłam, że porozmawiam z kim trzeba. Niko tylko pokiwał 

głową i odszedł, ale jego spojrzenie wydawało mi się nieco bardziej radosne niż zazwyczaj. 

 



 

  Niko towarzyszył mi podczas zbierania pieniędzy do puszki. Ustawiliśmy się pod znanym 

supermarketem i cierpliwie czekaliśmy na każdy datek, dziękując uprzejmie i darując serduszka. 

Było mroźno, w końcu to styczeń, ale z nieba nie spadła ani jedna śnieżynka. Nie wiało, ku mojej 

uciesze, a my byliśmy grubo ubrani. Nikodem miał za dużą puchową kurtkę i czapkę, którą ciągle 

poprawiał, bo ta nieustannie zsuwała mu się na czoło. Zastanawiałam się, czy jego rodzice 

kupują mu te ubrania w ciemno? A może ma je po starszym rodzeństwie?   

  Głównie stawaliśmy pod marketami, gdzie jest najwięcej ludzi, ale dla rozgrzania robiliśmy 

spacer. Większość ludzi, kiedy nas mijała, zawsze dawała jakieś drobne, jednakże byli i tacy, 

którzy jawnie nas ignorowali lub, co było dla mnie dziwne, wręcz przechodzili na drugą stronę, 

jakbyśmy byli zadżumieni. Takie zachowania nie uszły uwadze Nikodema. Wpatrywał się 

oskarżycielsko w tych ludzi, a oni prędko odwracali wzrok. 

- To nie w porządku – zaczął Niko – Dlaczego oni tak się na nas gapią? Żal im paru złotych? To 

przecież dla chorych dzieci. 

  Wiedziałam skąd bierze się ta frustracja, ale tak już po prostu było. Ci ludzie nie mieli 

obowiązku nam dawać pieniędzy i należało wyjaśnić to chłopakowi, bo z takim spojrzeniem 

odstraszy wszystkich potencjalnych darczyńców. 

- Wiem, że to może wkurzać. Ale zamiast się na tym skupiać, lepiej pomyśl o tych wszystkich 

ludziach, którzy nas wspomogli. Kiedy zobaczysz końcowy wynik uzbieranej kwoty, polepszy ci 

się humor. Pewnie padnie kolejny rekord. Nie możesz jednak osądzać tych, którzy nic nie dają. 

Mogą być w ciężkiej sytuacji. Dlatego, nie przejmuj się tym za bardzo. – miałam nadzieję, że tym 

wywodem zmienię nieco jego nastawienie. Nikodemowi chyba spodobał się nasz wolontariat. 

Na początku był nieśmiały, jednak im dłużej zbieraliśmy pieniądze, tym miał pogodniejszą minę. 

Aż poprawiło mi się samopoczucie. Dobrze wiedzieć, że ten młody chłopak potrafi się 

uśmiechać. 

 

  Po raz pierwszy widziałam tak pełnego entuzjazmu Nikodema, kiedy opowiadał mi, jak fajnie 

było i czy możemy to powtórzyć za rok. Odparłam, że jak najbardziej. Ciepło robiło mi się na 

sercu, gdy widziałam go tak podekscytowanego. Nasze relacje uległy znacznej poprawie. Co 

prawda dalej nie znałam żadnych szczegółów z życia Nikodema, ale zaczął nieco opowiadać o 

szkole. I tak dowiedziałam się, że uwielbia przyrodę i historię. Nie lubi matematyki, a polski i 

języki obce są znośne. Przyznał też, że kolekcjonuje karty ze sławnymi piłkarzami. Przyniósł je 

kiedyś do świetlicy w metalowym pudełku po cukierkach. Chłopcy z naszej świetlicy otoczyli 

Nika podziwiając jego kolekcję. Sądziłam, że będzie speszony tą nadmierną uwagą, ale Niko 

pewnym głosem odpowiadał na pytania kolegów. Przyznał też, że odziedziczył po dziadku 

modele zabytkowych samochodów. Widać, że miał do nich sentyment. Opowiadał mi o nich, 

gdy odprowadzałam go pod bloki. Kiedy znaleźliśmy się na jego ulicy chciałam się już pożegnać, 

ale on zaskoczył mnie zaproszeniem do swojego domu. Spojrzałam na zegarek, ale 

stwierdziłam, że powtórka z geografii nigdzie mi nie ucieknie, a chłopcu bardzo zależało na 

mojej wizycie. Ruszyliśmy w stronę blokowisk. No cóż, było to osiedle jakich wiele w polskich 



miastach. Nieco trawy, plac zabaw i prowizoryczne boisko otoczone posępnymi budowlami. 

Mieszkanie Nika znajdowało się na drugim piętrze. Spytałam, czy jego rodzice nie będą mieli nic 

przeciwko. Odparł, że mieszka z babcią a ona lubi mieć gości. Na chwilę zamarłam. Już chciałam 

go zapytać co z jego rodzicami, ale się powtrzymałam. Tak długo znałam Nika, iż wiedziałam, że 

to on musi zdecydować, czy zdradzi mi na ten temat coś więcej.  

  Pani Teresa – babcia Nikodema – została przez nas wybudzona z drzemki. Szybko jednak się 

pozbierała i bardzo uprzejmie zapytała Nika o jego towarzyszkę – czyli o mnie. W czasie kiedy 

Niko jadł obiad w kuchni – mnie też zaproponowano posiłek, ale grzecznie odmówiłam, 

tłumacząc, że jedzenie czeka na mnie w domu – poczęstowała mnie herbatą. Przyznała, że Niko 

opowiadał jej o mnie i bardzo chwaliła moją opiekę nad jej wnuczkiem. Bała się, że Niko nie zda 

do następnej klasy, a ona nie ma tyle siły, żeby go przypilnować z lekcjami. Przyciszonym głosem 

wyjaśniła mi, że jej córka straciła prawo do opieki nad chłopcem. Nie podała z jakiego powodu, 

lecz mogłam się domyśleć. A ojciec chłopaka był nim kompletnie niezainteresowany. Oczywiście 

wysyła ustalone sądownie alimenty, ale to wszystko. Nikodem nie widział go na oczy. Trudno 

jest jej wychowywać Nika, a jeszcze trudniej zapewnić mu odpowiedni byt. Jej emerytura i 

alimenty nie wystarczają na wiele. Aczkolwiek, jak podkreśliła dają sobie radę, dostają też 

pomoc od życzliwych ludzi. Ogarnęło mnie wielkie współczucie dla tej dwuosobowej rodziny. 

Przypominałam też sobie, jak z początku nie polubiłam Nikodema, i mogłam poczuć, że policzki 

mnie palą ze wstydu na to wspomnienie. Pani Teresa zdawała się tego nie zauważać. Potem 

wszedł Niko. Jeśli coś usłyszał z naszej konwersacji, nie dał tego po sobie poznać.  Zaprowadził 

mnie do swojego pokoju, gdzie z błyskiem w oku opowiadał mi o każdym samochodzie z kolekcji 

dziadka, mającej honorowe miejsce na półce nad jego biurkiem. Opuszczając to małe 

mieszkano, czułam nieodpartą wdzięczność za to, że nie skreśliłam Nika. Dotarło do mnie, jak 

bardzo przywiązałam się do tego niepozornego chłopca. 

 

  Przyjaźń moja i Nikodema kwitła w najlepsze. Czułam się, jakbym zyskała młodszego brata. 

Dalej pomagałam mu z nauką. Zadał mi to odwieczne pytanie: „Na co mi się to wszystko przyda 

w życiu?” Odparłam zgodnie z prawdą, że może i wcale, ale właśnie poprzez poznawanie 

nowych rzeczy odkrywamy, co nas naprawdę kręci.  

  Ja szybko odkryłam moją pasję do przekazywania wiedzy. Przyznałam, że odczuwam 

niewysłowioną dumę za każdym razem, kiedy mój podopieczny przynosi coraz lepsze oceny lub 

chwali się nowymi osiągnięciami. To właśnie tutaj odkryłam, że chcę nauczać. Co prawda jeszcze 

nie zdecydowałam co, lecz miałam jeszcze sporo czasu na przemyślenie tego.  

  Nikodem oczywiście nie miał pomysłu na swoją przyszłość. Nie miał pojęcia, jak układanie 

planu wydarzeń lektury z polskiego ma mu pomóc odkryć, co jest jego powołaniem. Ale nie 

musiał się śpieszyć, w końcu jeszcze nie skończył podstawówki. W ciągu następnych miesięcy 

spędzaliśmy ze sobą coraz więcej czasu. Razem z Nikodemem zaangażowałam się w 

wyprowadzanie psów ze schroniska. Nigdy bym na to nie wpadła, ale Nikodem wyczytał w 

Internecie, że jest taka możliwość i mnie namówił. Od zawsze chciał mieć psa, jednak przez to, 

gdzie mieszkał, nie było to możliwe. Te spacery przynajmniej dawały mu pewną namiastkę 

posiadania pupila.  



  W naszym życiu zaszło wiele zmian, mam na myśli zwłaszcza życie Nikodema. Znacznie 

poprawił się w nauce. Okazało się, że miał smykałkę do biologii i chemii. Zanim się obejrzałam 

był prymusem w tych dziedzinach. Jeździł na konkursy i udzielał korepetycji dzieciom ze 

świetlicy. Co roku chodziliśmy na zbiórki WOŚP. Moje życie kręciło się wokół domu, szkoły, 

świetlicy i Nikodema. I tak czas mijał, a ja skończyłam szkołę i zostałam przyjęta na studia. 

Wakacje spędziłam z rodziną oraz Nikodemem, który stał się nieodłączną częścią mojego 

harmonogramu. Niko też się bardzo zmienił. Nie tylko pod względem fizycznym (znacznie urósł 

i zapuścił włosy), ale również osobowościowym. Pomagał w świetlicy, z podopiecznego stał się 

wolontariuszem. W szkole układało mu się coraz lepiej. Zaczął się wyróżniać. Czułam 

niewysłowioną dumę, kiedy na niego patrzyłam. Kto by pomyślał, że wystarczy trochę uwagi i 

życzliwości, aby dać dziecku nadzieje. To już nie był ten sam zagubiony i przygnębiony chłopiec. 

Stał się lepszą wersją siebie.  

  Nie mogę powiedzieć, że opuszczałam moje rodzinne miasto z lekkim sercem, ale to było 

konieczne. Utrzymywałam z Nikodemem kontakt mailowy. Na początku pisaliśmy do siebie 

niemal codziennie. Potem tylko parę razy w tygodniu. Raz na miesiąc. Kiedy byłam na ostatnim 

roku studiów, pisaliśmy do siebie naprawdę sporadycznie. Miałam na głowie uczelnie oraz 

pracę. Poznałam nowych znajomych, jednak nie zapomniałam o Niku. Po prostu w pewnym 

momencie nasze drogi się rozeszły, choć nadal wymienialiśmy się mailami. Z otrzymanych 

wiadomości dowiedziałam się, że ciągle pomaga na świetlicy, zaczął udzielać się charytatywnie 

- nie tylko wyprowadzał psy i zbierał pieniądze do puszki raz w roku. Bardzo zaangażował się w 

pomoc chorym dzieciom i ich rodzinom. Kiedy był w liceum oznajmił mi, że marzą mu się studia 

medyczne. Ciężko pracował. W ostatniej klasie dostał stypendium za wysokie wyniki w nauce, 

co zapewniło mu lepszy start na pierwszym roku studiów. Jego babcia trzymała się całkiem 

nieźle, choć doskwierał jej reumatyzm. Niko dbał o nią. Znalazł dorywczą pracę i oddawał jej 

tyle pieniędzy ile mógł. Podobnie jak ja uczył się i pracował. Zdobywał doświadczenie. 

Ostatecznie osiągnął swój cel i został lekarzem specjalizującym się w onkologii dziecięcej. 

Pamiętam, że się popłakałam, kiedy wysłał mi zdjęcie dyplomu. 

  Obecnie siedzę w swoim mieszkaniu sprawdzając sprawdziany moich uczniów. Minęło prawie 

dwadzieścia lat odkąd poznałam Nikodema. Słyszę dźwięk dzwonka do drzwi. Otwieram, to 

listonosz. Wręcza mi kopertę, jest od Nika. Rozdzieram kopertę i wyjmuję jej zawartość. Jest list 

oraz parę zdjęć. Niko relacjonuje mi swój pobyt w Afryce, gdzie obecnie pomaga miejscowej 

ludności. Leczy ich oraz uczy miejscowe dzieci. Opis tego miejsca bardzo mnie zasmuca, jednak 

Niko jest pełen optymizmu. Widać, że wierzy w to, co robi. Na końcu mi dziękuję. Pisze, że gdyby 

nie ja, nie osiągnąłby tak wiele. Próbuję powstrzymać łzy wzruszenia. Niko zaznacza, że moja 

przyjaźń i cierpliwość wobec niego dały mu niezbędnego paliwa do zdobywania swoich celów. 

Nie mogę już powstrzymać łez, które płyną mi po policzkach. Niko wielokrotnie mi już 

dziękował, a ja zawsze zbywałam to machnięciem ręki. Powtarzałam, że do wszystkiego doszedł 

sam, ja go tylko popchnęłam. On kategorycznie się z tym nie zgadzał, co zawsze dawał mi odczuć 

w tych paru listach, które dostałam, odkąd wyjechał z kraju.  

  Chwyciłam zdjęcia. Przedstawiają różne kadry z życia codziennego Nika. Jak pisze coś na 

tablicy, gra w piłkę nożną z paroma chłopcami. Jedno zdjęcia przedstawia grupę jego uczniów i 

samego Nika pośrodku nich. Mężczyzna uśmiecha się radośnie, a dzieciaki wydają się 



rozradowane, niektóre robią śmieszne miny. Trudno się nie uśmiechnąć na taki widok. 

Większość zdjęć schowałam do specjalnego pudełka, gdzie przechowuję listy od Nika, ale to 

jedno umieściłam na lodówce za pomocą magnesu. Pomyślałam, że to zdjęcie bardzo tu pasuje. 

Następnie odgarnęłam włosy z czoła i wzięłam się za dokończenie mojej pracy. Kiedy znajdę 

wolną chwilę, odpiszę Niko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


