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Karola wstała bardzo wcześnie rano. Obudził ją piękny śpiew ptaków, siedzących na 

wielkiej lipie rosnącej tuż przed jej oknem. Promienie słońca uderzały w jej okno tak 

silnie, że beżowa roleta nie była w stanie ich zakryć. Dziewczynka z dobrym 

humorem ubrała się i poszła na śniadanie.  

- Dzień dobry Karolcia! Dzisiaj jajecznica. - powiedziała z uśmiechem mama 

nakładając na jej talerz pyszną porcję jajecznego posiłku. 

- Hej mamo, dziękuję! - odpowiedziała szybko siadając do stołu i łapiąc za kubek 

gorącego kakao. 

- Jak ci się dzisiaj spało? - mama zapytała córkę. 

- Dobrze. Obudziły mnie ptaszki i słońce. Jest tak pięknie. - rozmarzyła się - Już 

niedługo wakacje... Nie mogę się doczekać!  

Był to koniec kwietnia. Kwiaty zaczynały już wspaniale rozkwitać, a dzień był długi  

i ciepły.  

- Tata wyprowadził Ci rower. Pojedź dzisiaj może nim do szkoły. - zaproponowała 

mama. 

- Dobrze, super! - dziewczynka odpowiedziała kierując się do łazienki. 

Umyła zęby, spakowała tornister i udała się do szkoły.  

- Hej Ala! Dzień dobry! - zawołała do koleżanki oraz przywitała się z jej mamą          

z uśmiechem. 

Nuciła sobie pod nosem swoją ulubioną piosenkę, aż nagle natrafiła na wielki kamyk, 

którego nie dostrzegła patrząc przed siebie. Rower natychmiast przewrócił się na bok, 

a dziewczynka razem z nim upadła na chodnik. Ból ręki, jaki czuła był tak 

niewyobrażalny, że nie mogła powstrzymać płaczu. 

- Karola! - krzyknęła w jej stronę Ala, stojąc po drugiej stronie ulicy. 

Jej mama stojąc obok niej od razu zadzwoniła do mamy dziewczyny i na pogotowie. 

- Dzień dobry, Karolka złamała rękę. Powinno być dobrze, ale zalecamy, aby została 

na noc na kontrolę - poinformował lekarz mamę dziewczyny. 

- Oczywiście, zostaniemy. - powiedziała mama głaszcząc dziewczynkę po głowie. 



Tata trzecioklasistki zwolnił się godzinę wcześniej z pracy, aby zawieść im rzeczy 

potrzebne do pobytu w szpitalu. W pokoju Karoli znajdowały się dwa łóżka, jednak 

żadne nie było jeszcze zajęte. Dziewczyna rozpakowała swoje rzeczy i otworzyła 

paczkę chipsów. Po jakimś czasie usłyszała głos kierujący się do jej sali: 

- Mamo, to bardzo boli! 

- Wiem Kasiu, z czasem ból ustanie. - mówiła starsza kobieta - To tutaj - spostrzegła i 

otworzyła drzwi 

- Dzień dobry - mama Karoli przywitała się  z nieznajomą kobietą i małą 

dziewczynką. 

- Dzień dobry - odpowiedziała starsza pani 

Dziewczynka, Kasia, nic nie mówiła. Miała złamaną nogę. Unikała kontaktu 

wzrokowego. Kiedy mama do niej mówiła, często nie reagowała. Była w "swoim 

świece".  

- Wie Pani może, czy jest tu jakiś sklep? - zapytała mama Kasi. 

- Tak, wybierałam się tam właśnie. Mogę Panią zaprowadzić. - odpowiedziała z 

uśmiechem. 

Podczas drogi do kiosku, zapoznały się. Rozalia, mama Kasi, oznajmiła, że jej córce 

kilka lat temu zdiagnozowano autyzm. Nie ma wszystkich objawów choroby, ale 

bardzo trudno nawiązuje znajomości. Jest jej bardzo ciężko. Nie potrafi rozmawiać    

o tym, co czuje i unika kontaktu wzrokowego oraz nie chce rozmawiać. Jej mama ma 

tylko ją, jednakże jest wdzięczna za to, że Kasia jest razem z nią, bo ją kocha i wie, że 

umie sobie sama poradzić, bo nie jest już aż taka mała. 

Kobiety kupiły słodycze i coś do picia dla swoich córeczek. Będąc już blisko pokoju 

usłyszały śmiech. To Karolka i Kasia. Rozmawiały się i śmiały siedząc na łóżkach 

obrócone przodem do siebie. Pani Rozalia była w szoku. Nie wiedziała, że Kasia tak 

szybko się przed kimś otworzy i zaufa. Dziewczynki opowiadały sobie historie, jak 

doszło do złamań. Mówiły też, co mają w planach robić w wakacje.  

Leżały tam 2 dni i każdego dnia rozmawiały, rysowały i oglądały telewizję. Bardzo 

się polubiły.  



Kasia miała różne dni. Raz była radosna i otwarta, ale zdarzało się też, że nie chciała 

z nikim rozmawiać, nie mówiła o swoich uczuciach. Mimo wszystko utrzymywały 

dalej kontakt. 

- Wiesz, że Kasia jest chora, prawda? - zapytała mama Karoli. 

- Tak, mamo, słyszałam, ale ja to rozumiem. Jest moją koleżanką i nie przeszkadza mi 

to. Nie zostawię jej, mimo tego - odpowiedziała ze spokojem wyrozumiała 

dziewczynka. 

Każda z nich odpoczywała po powrocie do domu, a po miesiącu umówiły się na 

spotkanie. Dzieliła ich tylko godzina drogi.  

Świetnie się bawiły. Razem upiekły czekoladowo-karmelowe ciasteczka i zajadały je 

do "Epoki Lodowcowej". Takich spotkań było jeszcze więcej. Stały się najlepszymi 

przyjaciółkami i wiedziały, że zawsze mogą na siebie liczyć. 

 


