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Pisownia wyrazów z utratą dźwięczności t–d, p–b, f–w, k–g Małgorzata Rożyńska

O  T Y M ,  C Z Y  ZA W SZ E  W Y P A D A  
M Ó W I Ć  „ N I E ”

* * *

A
le mróz. – powiedziałem do siebie, zerkając na zwisające z dachu so-
ple lodu. Potem poszedłem w kierunku parku i zacząłem się przyglą-

dać śladom na śniegu pod dębem. To ślady wiewiórki, to wróbla, a to wrony 
lub gołębia. A to czyj ślad? – zastanawiałem się i wówczas niespodziewanie 
usłyszałem pytanie:

– Kiedy powinno się mówić NIE?
Odwróciłem się i ujrzałem Oliwię. Była zmartwiona.
Po chwili zastanowienia odpowiedziałem jej:
– Pamiętasz, pani dużo nam mówiła, żeby nie ulegać namowom i mieć tak-

że swoje zdanie. To bardzo ważne, by umieć odmówić, gdy ktoś nas namawia 
do zrobienia czegoś złego.

Ale Oliwii wyraźnie chodziło o coś innego, więc przecząco pokiwała głową 
i mówiła dalej:

– Pamiętam, jak pani ćwiczyła z nami sztukę odmawiania. Wiem na pew-
no, jak należy się zachować, w sytuacji, gdyby podszedł do mnie nieznajomy, 
który chciałby mnie poczęstować czekoladką. Wtedy koniecznie należy od-
mówić, czyli powiedzieć NIE. Ale Bratku, co jeśli to nie jest namawianie do 
czegoś złego, tylko niewielka prośba? W zeszłym tygodniu poprosiłam Jolę, 
żeby pożyczyła mi zeszyt, bo chciałam przepisać zaległe lekcje. Wiesz, że 
byłam chora. Jola powiedziała NIE. Iwona też odmówiła, i to z uśmieszkiem. 
A wczoraj pierwszy raz w tym roku byłam na lodowisku. Gdy zauważyłam, 
że dziewczyny też tam są i bawią się w berka, podjechałam do nich i uprzej-
mie zapytałam, czy mogę się dołączyć. Znów usłyszałam NIE i znów było mi 
przykro. Jeździłam sama w kółko. Powiedz, czy Jolka i Iwona zachowują się 
w porządku, gdy mówią mi NIE?

Zasmuciło mnie to, co powiedziała Oliwia. Rzeczywiście Jola i Iwona zacho-
wały się samolubnie. Postanowiłem pocieszyć Oliwię:

– Jola i Iwona zachowały się nie fair. Nie powinny ci odmawiać wspólnej  
zabawy ani pożyczenia zeszytu. Powinniśmy być dla siebie życzliwi. Wiesz, 

pogadam z nimi, gdy tylko nadarzy się okazja. A dla poprawy humoru możemy 
się umówić na łyżwy z Jasiem i Amelką i pobawić w ganianego na lodowisku!

– Naprawdę? – spytała, niedowierzając.
– TAK. – powiedziałem radośnie i dopytałem: – Słyszysz słowo TAK?
– TAK! – odpowiedziała szczęśliwa i skinęła głową.
Spotkaliśmy się na lodowisku. Jaś, Oliwia, Amelka i ja właśnie włożyliśmy 

łyżwy, kiedy zauważyliśmy, że w naszym kierunku z łyżwami na plecach ma-
szeruje… babcia Anna. Podeszła do nas i rzekła:

– Od dawna marzyłam o jeździe na lodzie. Kiedy byłam dzieckiem, zawsze 
czekaliśmy z rodzeństwem, aż zamarznie staw. Ale to oczywiście było bardzo 
ryzykowne i nieodpowiedzialne, bo lód w stawie mógł się pod nami załamać. 
Co innego taka ślizgawka.

Babcia włożyła łyżwy, po czym śmignęła równiutko po lodzie, najpierw 
do przodu, potem przekładanką do tyłu, a po chwili wykręciła piruet niczym 
zawodowa łyżwiarka. Wszyscy zwrócili na to uwagę i bili babci brawo. Jaś 
i Amelka promienieli z dumy. A babcia krzyknęła:

– Gdy byłam w waszym wieku, bawiliśmy się w liska. Znacie tę zabawę?
– NIE!!! – odkrzyknęliśmy zaciekawieni. Jednocześnie ja i Oliwia spojrzeliśmy 

na siebie porozumiewawczo, że znów słyszymy to niezbyt przyjazne słowo.
Babcia zdjęła z szyi długi szalik, pomachała nim zawadiacko w górze i po-

wiedziała z entuzjazmem:
– Jestem głodnym liskiem i was gonię! Kogo dotknę, ten będzie moim 

pomocnikiem i pojedzie, trzymając się mojego ogona, czyli szalika. Spróbu-
jemy złapać wszystkich.

– Ale wesoła zabawa! – skwitowałem i zaczęliśmy się bawić. Babcia jeź-
dziła szybciej niż ja, więc prawie od razu stałem się pomocnikiem liska. Ale 
było śmiechu!

W pewnej chwili zauważyłem, że na lodowisko przyszła Jola, sama, bez Iwo-
ny. Postała chwilę, przypatrując się naszej wesołej zabawie. Kiedy złapaliśmy 
Oliwię, Iwona podeszła do niej i zapytała niepewnie, czy może do nas dołączyć.

Oliwia zatrzymała na mnie wzrok, jakby chciała zapytać, co o tym sądzę, 
a ja puściłem do niej oczko i przyjaźnie się uśmiechnąłem.

Jak myślicie, jaką decyzję podjęła Oliwia i co powinna zrobić w tej sytuacji 
Iwona?
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