
Dzień, który zmienił wszystko 
 

Aurelia przyszła do szkoły na trzecią lekcję. Ten tydzień miała całkowicie przepełniony różnymi 
pracami, a do tego dochodzą rzeczy osobiste, np. prawo jazdy czy dorywcza, weekendowa praca. 
Mimo przemęczenia, jakie towarzyszyło jej od dłuższego czasu przez natłok nauki przed maturami        
i innymi obowiązkami, przyszła do szkoły wypoczęta oraz szczęśliwa. Bowiem trzy dni wcześniej 
spędziła swoje najcudowniejsze urodziny. Pełnoletnia już Aurelia była bardzo inteligentną, 
wyróżniającą się piękną urodą, prowadzącą zwyczajny tryb życia nastolatką. Miała tylko dwie 
koleżanki i chłopaka, przy których czuła się dobrze i nie potrzebne jej było inne towarzystwo. Nauka 
była dla niej szczególnie ważna i wszelkiego rodzaju spotkania zbiorowe nie interesowały jej zbytnio. 
Licealistce bardzo zależało na dobrym zdaniu matury. Znaczenie nauki było jej wpajane już od 
najmłodszych lat. Jej ojciec bezustannie stwierdzał, że będzie nikim, jeśli nie uda jej się osiągać 
wyników możliwie wysokich i satysfakcjonujących oraz wypominał, jaka przyszłość będzie dla niej 
dobra. Nastolatka była po wielu przejściach i nie zawsze słuchała się rodziców. Natomiast z czasem 
zaczęła rozumieć słowa taty i stosować się do nich, bo wiedziała, że ją kocha i że chce on dla niej jak 
najlepiej. Wtorek, jedenasty dzień września 2020 roku był dla dziewczyny czymś nowym. Ubrała 
koszulkę z krótkim rękawem i białe jeansy. Nigdy nie bała się trochę krótszych czy bardziej opiętych 
ubrań. Tego dnia wszystko się zmieniło.  
- Słyszałaś o tym co się stało? - usłyszała szept Wiktorii skierowany do Amelki - Widziałam wczoraj       
z innymi chłopaka Buszyńskiej, jak całuje się z taką jedną z 2C.  
- Poważnie? To było w sumie do przewidzenia, popatrz jak ona wygląda - odpowiedziała Amelka i obie 
ze śmiechem popatrzyły w stronę przerażonej, tym co usłyszała, dziewczyny.  
Ona natychmiast odwróciła wzrok i skierowała go w zeszyt. Myślała, że to na pewno jakieś plotki,      
że to niemożliwe. Przecież Hubert tak się o nią troszczył... Po chwili jednak zaczęła wątpić w swoje 
próby pocieszenia i na zapisane kartki od zeszytu zaczęły spadać łzy, rozmazując przy tym ślad 
długopisu na papierze. Kiedy lekcja dobiegła końca, Aurelia szybko wybiegła z klasy i zamknęła się      
w łazience. Widziała po drodze grupę chłopaków patrzących na nią i śmiejących się z niej. Miała 
wrażenie, że wszyscy na nią patrzą i mówią o niej za plecami. Jej tusz zaczął się rozmazywać z 
podkładem na policzkach. Dziewczyna była zrozpaczona mimo tego, że nie wiedziała, czy to, czego się 
przed chwilą dowiedziała, było czystą prawdą. Wyciągnęła komórkę i wykręciła numer. Nie odebrał. 
Próbowała się uspokoić i myśleć pozytywnie, że to na pewno plotki i nigdy by do tego nie doszło. Kasia, 
widząca jak dziewczyna chaotycznie wybiegła z sali, zapukała w drzwi od toalety szkolnej.  
- Hej, Aurelia, jesteś tam? - zapytała. 
- Tak, zaraz wychodzę. - szybko odpowiedziała nastolatka chcąc ukryć zapłakany, łkający głos.  
- Wszystko okej? Martwię się. - ciągnęła Kasia.  
Dziewczyna otworzyła drzwi od łazienki i nic nie mówiąc przytuliła koleżankę z coraz to większymi 
łzami w oczach.  
- To prawda? - zapytała z wielkim smutkiem w głosie.  
- Tak... prawie wszyscy już o tym mówią. Dodał z nią zdjęcie na Instagrama - powiedziała pokazując jej 
posta wrzuconego godzinę temu, gdzie Hubert całuje w usta Weronikę Radzką. Dziewczyna wzięła 
telefon koleżanki do ręki i nie mogła uwierzyć. Jej chłopak z inną dziewczyną w swoim domu? 
Dlaczego? Czy ona coś źle zrobiła? Czuła smutek, żal, ale też złość. Denerwowało ją to, że ktoś, komu 
zaufała zrobił jej taką obrzydliwą rzecz, ale też to, że mimo wszystko, dalej go kochała.  
- Nic z tego nie rozumiem Kasia, czy ja coś zrobiłam? - zapytała załamanym głosem.  
- Nawet tak nie myśl! Zawsze przy nim byłaś i wspierałaś go. Robiąc takie świństwo pokazał Ci, że nie 
był Ciebie wart. Jest od Ciebie starszy, a nie powiedział Ci o tym samodzielnie, tylko dowiadujesz się    
z opublikowanego zdjęcia. - odpowiedziała koleżanka - Wszystko się ułoży, zapomnisz o nim i będzie 
lepiej, to kwestia czasu. Tylko pamiętaj, nie zmieniaj się, bo jesteś niesamowita. - powiedziała 
ocierając łzy koleżance z jej zaczerwienionych policzków.  
- Dziękuję Kaśka. Chodź, bo się spóźnimy na polski. - powiedziała zakładając plecak i wychodząc            
z toalety.  
Nie chciała o tym rozmawiać, bo jeszcze bardziej ją to dobijało. Była jednak wdzięczna, że ma kogoś 
takiego jak ona. Pomimo tego, ciągle nie dawały jej spokoju słowa dziewczyn z klasy. Może faktycznie 
coś jest z nią nie tak? Była bardzo zadbana i schludnie ubrana. Jej włosy były zawsze rozczesane,          
a delikatny makijaż podkreślał jej urodę. Wiedziała o tym, że jest atrakcyjna. Po powrocie do domu 
popatrzyła w lustro i zobaczyła coś, co widziała codziennie, ale jednak coś było inaczej. Jej nogi nie 
były takie smukłe, jak Magdy z 3A, a brzuch nie był idealnie płaski jak tej influencerki z Instagrama, 



którą zaczęła niedawno obserwować. Miała przeciętną figurę i nigdy jakoś szczególnie nie zwracała na 
nią uwagi. Podobała się sobie i nie chciała nic w sobie zmieniać. Po tym dniu była wykończona 
psychicznie i obraz w jej głowie się trochę zniekształcił.  
- Jak szybko schudnąć... - wpisała w wyszukiwarkę, mówiąc sobie pod nosem.  
Nie znała się na tym i po przeczytaniu totalnych bzdur na temat zrzucenia zbędnych kilogramów 
zaczęła się do tego stosować. Przestała jeść śniadania przed wyjściem ze szkoły, odmawiała 
wszelkiego rodzaju słodyczy, w szkole też starała się nic nie jeść. Uważała, że 7 litrów wody dziennie     
i jeden posiłek z małą ilością węglowodanów i tłuszczów będzie idealnym sposobem na wymarzoną 
sylwetkę. Bardzo się wkręciła w taki "styl życia" i wmawiała sobie, że to jest dobre. Godzinne 
ćwiczenia każdego dnia i rezygnacja z obiadów po trzech tygodniach sprawiło, że dziewczyna może      
i nie myślała już o chłopaku, który ją zranił, ale często mdlała, była osłabiona, a jej stopnie znacznie się 
pogorszyły. Wmawiała sobie, że to jest dobre. Inni również zaczęli zauważać zmiany w jej wyglądzie     
i niestety nie były one pozytywne. Po dwóch miesiącach tego trudnego dla niej czasu, Aurelia podczas 
długiej przerwy natknęła się na posta udostępnionego na Facebooku przez jedną z dziewczyn ze szkoły 
dziewczyny, mówiącego o pozytywności względem siebie samego. Myślała o tym, co przeczytała do 
końca dnia i przez całą noc. Zrozumiała, że jest chora i postanowiła z tym walczyć. 

Minęły 4 miesiące od kiedy maturzystce udało się wrócić do w miarę dobrych relacji z jedzeniem,    
a co za tym idzie - z innymi oraz z samą sobą. Nie zasypiała już przy książkach podczas nauki, a oceny 
w dzienniku były coraz lepsze. Była skoncentrowana i uśmiechnięta. Natomiast, zaburzenia dalej jej 
towarzyszyły i mimo, że była znaczna poprawa, to jednak nie wyzdrowiała całkowicie. Ciągle bała się 
przytyć, bo nie chciała znów czuć się aż tak źle w swoim ciele. Któregoś dnia, idąc z Rozalią i Kaśką po 
korytarzu w stronę sali do biologii, ujrzała chłopaka o ciemnych włosach, siedzącego samotnie na 
ławce pod salą. Złapała z nim kontakt wzrokowy, ale jej spojrzenie szybko uciekło w podłogę.  
- Ej, dziewczyny, kim jest ten chłopak? - zapytała koleżanki.  
- Nie mam pojęcia. Nigdy wcześniej go nie widziałam. - odpowiedziała również zaciekawiona 
tajemniczym licealistą Kasia. 
 - Pewnie jest tu nowy. Widać, że sportowiec, ciekawe co trenuje. - powiedziała z uśmiechem Rozalia 
spoglądając na strój chłopaka i sportową torbę, którą trzymał obok siebie.  
Kasia stała przez chwilę zapatrzona w tajemniczego licealistę i nie mogła oderwać wzroku od jego rys 
twarzy i idealnie wysportowanej sylwetki.  
 - Wiele jest tu nowych chłopaków, nic nadzwyczajnego. Chodźcie do klasy, bo jeszcze nam zajmą 
naszą ławkę. - stwierdziła Aurelia.  
Nie chciała się zakochiwać i myśleć o chłopakach, bo nie była pewna, czy byłaby w stanie kolejny raz 
jakiemuś zaufać, ale wciąż miała w głowie obraz tych jego niesamowitych oczu wpatrujących się w jej 
stronę z delikatnym uśmiechem. 
Kiedy zadzwonił dzwonek i wszyscy wychodzili z klasy, Aurelia przypomniała sobie o oddaniu książki 
do biblioteki.  
- Poczekajcie na mnie w sklepiku. Pójdę oddać książkę i do was wracam. - oznajmiła koleżankom. - 
Kasia, kupisz mi wodę? - poprosiła wyciągając z portfela parę monet.  
- Pewnie, chcesz coś jeszcze? - zapytała.  
- Jak Ci wystarczy, to kup drożdżówkę z budyniem. Dziękuję. - powiedziała z uśmiechem.  
Wchodząc do biblioteki zobaczyła, że w kolejce stoi on. Tajemniczy chłopak, który na tamtej przerwie 
siedział na ławce na korytarzu. 
 - Dzień dobry. - dziewczyna przywitała się z bibliotekarką. 
 Była zawstydzona. Dalej miała w głowie spoglądający na nią wzrok sportowca. Wiedziała, że patrzył 
na nią.  
- Przepraszam. - odezwał się chłopak chcąc wyjść z ciasnej biblioteki.  
- A, tak, proszę. - powiedziała cicho.  
- Do widzenia. - pożegnał się chłopak zamykając drzwi i uśmiechnął się do licealistki.  
 Mówiła sobie, że to nie ważne, bo co jeśli on zrobi to samo? Nie chciała wrzucać każdego do jednego 
worka, aczkolwiek on też może ją okłamać i zdradzić, a później go nie będzie. Bała się tego. 
Wydarzenie, które ją spotkało nie było już non stop w jej głowie, ale dalej miało tam gdzieś swoje 
miejsce i wciąż czuła się zraniona. Szczególnie wtedy, kiedy o tym myślała.  
- Co dla Ciebie? - zapytała bibliotekarka, kiedy nadeszła jej kolei. 
- Chciałabym oddać książkę. Klasa 3B, Aurelia Buszyńska. - odpowiedziała.  
- Dobrze, wszystko się zgadza. Dziękuję bardzo. - powiedziała Pani z uśmiechem.  
- Do widzenia, miłego dnia! - powiedziała głośniej wychodząc z biblioteki.  



Znowu on. Tym razem stał przed nią. Czekał na nią. Co ona ma zrobić? Uśmiechnęła się i chciała go 
wyminąć.  
- Chciałabyś może gdzieś dzisiaj się spotkać? - zapytał.  
Dziewczynę zamurowało. Nie znali się. Jakie były jego zamiary? Może miał jakiś zakład z kolegami?    
Po jej głowie krążyło tysiąc myśli. 
 - Znamy się? - zapytała.  
- Jestem tu od kilku tygodni. Przyszedłem do tej szkoły podczas zdalnych, dlatego pewnie mnie nie 
kojarzysz. - odpowiedział chłopak - Jestem Oscar. - podał rękę dziewczynie. 
 - Aurelia. - odpowiedziała z uśmiechem.  
- To wiem. Sporo o Tobie słyszałem. - powiedział - Widziałem wiele artykułów o Tobie. Dużo razy 
występowałaś na scenie. Widziałem kilka filmików opublikowanych na YouTube. Cudownie śpiewasz.- 
odpowiedział Oscar.  
- A, tak. To przeszłość. Skończyłam ze śpiewaniem. - powiedziała patrząc w dół. 
- Szkoda. Byłaś w tym naprawdę dobra. - wtrącił chłopak.  
- Będę szła. Koleżanki na mnie czekają - stwierdziła. 
 - Rozumiem. Do zobaczenia Aurelia. - odpowiedział dziewczynie.  
Zostało kilka minut przerwy. Poszła do dziewczyn i opowiedziała im to, co się stało.  
- O, dziękuję za wodę. - podziękowała Rozalii - Nie uwierzycie, co się stało. - mówiła dalej 
podekscytowana Aurelia. - Rozmawiałam z tym sportowcem. Ma na imię Oscar. Chciał się ze mną 
spotkać. - mówiła.  
- Poważnie? I co? Jaki jest? Jak to się w ogóle stało? - pytała zaciekawiona Kasia.  
- Był bardzo miły, nie spodziewałam się tego. Mówił, że zna mnie z moich występów. - odpowiedziała 
zadowolona dziewczyna. 
Po chwili jednak z jej twarzy zniknął uśmiech. Przypomniała sobie, dlaczego przestała śpiewać i z jak 
wielu rzeczy, które kochała zrezygnowała po tym wydarzeniu. Skupiała się tylko na liczbach. Kalorie, 
kroki, waga - to były jej priorytety. Wszystko inne przestało się liczyć. 
 - Zaraz zadzwoni dzwonek, idziemy? - powiedziała Rozalia, która wiedziała, że dziewczyna nie lubi      
o tym rozmawiać.  
- Tak, chodźmy - odpowiedziała Kasia.  
- Jak dobrze, że to już ostatnia lekcja. - odetchnęła Aurelia idąc z dziewczynami w stronę sali od fizyki. 
Wychodząc z sali poszły do szatni po kurtki i wyszły ze szkoły. Stał tam on, Oscar. Aurelia pożegnała się 
z dziewczynami i poszła w stronę swojego domu. Widząc to, chłopak szybko podał rękę koledze na 
pożegnanie i podbiegł do dziewczyny. Wiedział, że go zobaczyła.  
- Znowu się widzimy. - powiedział do niej.  
Dziewczyna uśmiechnęła się.  
- Odprowadzić cię do domu? - zapytał.  
- Jeśli chcesz, to chętnie. - powiedziała.  
Przez całą drogę długo rozmawiali i dużo się o sobie dowiedzieli. Chłopak mówił dziewczynie dużo 
miłych rzeczy na temat jej wyglądu, a szczególnie wnętrza. Jej oczy z dnia na dzień napełniały się 
wielką radością. Mówił jej, że są piękne. Przestała patrzeć na swój wygląd zewnętrzny, bo zrozumiała, 
że to, jaka jest w środku jest najważniejsze. Aurelia i Oscar zaprzyjaźnili się. Wiedzieli, że mogą na 
siebie liczyć.  

Kilka tygodni po maturach, które poszły jej naprawdę świetnie, dziewczyna wracała ze szkoły. Była 
już blisko swojego domu. Przechodząc przez pasy, samochód jadący z lewej strony nie zatrzymał się,   
a dziewczyna była już na ulicy. Uderzył maską samochodu prosto w dziewczynę. Upadła na drogę nie 
mogąc się ruszyć. Samochód zatrzymał się na poboczu i wyszło z niego dwóch chłopaków. Para osób 
przechodzących obok, niezwłocznie zadzwoniła po pogotowie.  
- Aurelia? Aurelia!? - krzyczał jeden z chłopaków - Co Ty zrobiłeś, idioto? Nie widziałeś, że ona 
przechodzi przez pasy!? Aurelia! Odezwij się! - mówił dalej ze łzami, które z każdą sekundą bardziej 
napełniały jego oczy.  
Ona jednak dalej leżała. Otworzyła oczy. Nad sobą zobaczyła Oscara, a obok Roberta, kolegę chłopaka, 
łapiącego się za głowę po uświadomieniu sobie, co zrobił.  
- Wszystko będzie dobrze. Zaraz będzie karetka. Zostań ze mną. - mówił z przerażeniem w głosie Oscar 
- Nie chcę Cię stracić.  
Spojrzała na niego z uśmiechem. Cieszyła się, że go widzi.  
- Oscar... - powiedziała cicho ledwo biorąc oddech.  



- Nic nie mów. - przerwał jej - Nie trać sił. Zaraz wszystko się ułoży. Chciałem Ci zrobić niespodziankę    
i przyjechać do Ciebie po meczu. - mówił chłopak ocierając krople łez.  
- Oscar... - wydobyła z siebie ponownie ciągle się uśmiechając - Muszę Ci coś powiedzieć...  
- Tak, porozmawiamy, ale nie teraz. Na spokojnie. Nie marnuj sił, proszę. - ciągnął dalej.  
Dziewczynie poleciała łza. 
 - Byłeś moim wszystkim. Dziękuję. - wyszeptała. 
- Nie dziękuj mi. Jesteś cudowna. I błagam, nie odchodź. - kierował ku niej słowa rozpaczy. 
- Kocham Cię, Oscar. - powiedziała dziewczyna zamykając oczy, których już nigdy więcej nie otworzyła. 

 
 


