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O godności

Po wyjściu z kina zatrzymaliśmy się na przystanku, czekając na autobus. Nie zwracając uwagi na sto-
jących obok ludzi, głośno wymienialiśmy wrażenia z obejrzanego filmu. Marek jak zwykle w niemal 
każde zdanie wtrącał jakiś wulgaryzm. Anka nie była od niego gorsza. Ja również nie żałowałam nie-
przyzwoitych słów. Ktoś zwrócił mi uwagę, ale wzruszyłam tylko ramionami i arogancko odburknęłam. 
Czuliśmy na sobie spojrzenia pełne oburzenia.

‒ Co się stało z tą Zosią, miłą i kulturalną dziewczynką? – usłyszałam tuż za moimi plecami. 
Odwróciłam się i zobaczyłam moją dawną sąsiadkę, panią Marię. Przeprowadziła się kilka miesięcy 
temu do innego domu, ale do tej pory wspominamy z mamą herbatki, na które nas zapraszała. Prze-
bywając w jej towarzystwie zawsze odnosiłyśmy wrażenie, że znajdujemy się w innym, piękniejszym 
świecie. Jej kultura budziła wielki szacunek i respekt. 

‒ Czy dbasz o swoją godność? – z zamyślenia wyrwało mnie jej kolejne pytanie. I nie czekając na 
odpowiedź, pani Maria odeszła.

„Czy dbam o swoją godność?” – powtórzyłam w myślach pytanie pani Marii. „Oczywiście, że tak. 
Niechby tylko ktoś spróbował mnie poniżyć. Nie liczyłabym się wtedy ze słowami” ‒ odpowiedziałam 
sobie, ale w głębi duszy czułam, że chyba nie o to chodziło starszej pani. Już niedługo miałam się o tym 
przekonać.

Tosia to jedna z moich koleżanek z klasy. Skromna „szara myszka”, która nikomu nie wadzi. 
Nawet ją lubię, chociaż niektóre dziewczyny jej dokuczają. Wczoraj w szkolnej stołówce Tosia zajęła 
miejsce, które wcześniej upatrzyła sobie Anka. To wystarczyło do wszczęcia awantury. Najpierw zrzu-
ciła Tosię z krzesła, a potem obrzuciła ją najgorszymi obelgami.

‒ Dlaczego się nie broniłaś? Przecież mogłaś Ankę potraktować tak, jak ona ciebie – zwróciłam 
się do Tosi, która powoli podnosiła się z podłogi.

‒ Bo szanuję siebie i dbam o swoją godność, która nie pozwala mi używać wulgarnych słów 
i krzywdzić innych – odparła. A po chwili zapytała: – A ty? 

Zaskoczona tym pytaniem, nic nie odpowiedziałam.
Małgorzata Sasin 


