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Karolina miała osiem lat, burzę rudych włosów, piegi, lekko zadarty nosek i zielone oczy. Mieszkała z mamą, tatą  

i psem Ciapkiem w szeregowcu na obrzeżach miasta. Życie Karoliny upływało spokojnie. Rodzice bardzo ją kochali. 

Dziewczynka była lubiana przez inne dzieci za swoją radość, poczucie humoru i niespożyte siły do zabawy. Miała licznych 

znajomych. Spędzała z nimi mnóstwo czasu, jeżdżąc na rowerze lub na rolkach. Cóż, była po prostu żywym 

sreberkiem. Ach! Miała jeszcze babcię Kazię - babcię od książek i wakacyjnych szaleństw, starszą panią  

z duszą dziecka. Karolina była prawie szczęśliwa. Prawie, bo miała jedno wielkie marzenie. Chciała mieć 

rodzeństwo, najchętniej brata. 

Dziewczynka nie zastanawiała się nad tym, czy jest ładna. Dla dziecka w jej wieku nie było  

to ważne. Rodzice wychowywali ją w przekonaniu, że jest wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju. Pozwalali 

jej zakładać ulubione ubrania, nawet jeśli były odrobinę zniszczone i nie pasowały do siebie kolorami. 

Mama nie  związywała jej rudych loków w kucyki i nie zmuszała jej do noszenia opasek, których Karolina  

nie znosiła. Rodzice nie spełniali jej każdego kaprysu, tylko rozmawiali z nią o tym, czy kolejna zabawka  

albo sukienka jest jej na pewno potrzebna. Chwalili ją i doceniali, ale jeśli robiła coś głupiego, co zdarzało 

się dość często, cierpliwie tłumaczyli, że następnym razem, kiedy rozbije sobie głowę, nie będzie  

to śmieszne. Była ich ukochaną księżniczką. Uczyli Karolinę, że są dzieci niekochane, takie które nie mają 

rodziców. Dziewczynka nie była więc przemądrzała i nie czuła się lepsza od innych. 
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Pewnego dnia w klasie pojawił się nowy uczeń. Od razu Karolina zrozumiała,  

że z jakiegoś powodu Nowy jej nie lubi. Kiedy przechodziła obok chłopaka, ten robił 

głupie miny. Szeptał coś do innych dzieci, a potem dziwnie się Karolinie przyglądali  

i chichotali. Potrafił stanąć za nią z tyłu i wysyczeć „ruda wiewióra”. Podrzucił jej  

na ławkę rysunek z wiewiórką z wystającymi zębami. Rysunek byłby całkiem zabawny, 

gdyby nie to, że zwierzak przypominał Karolinę, a podpis pod nim brzmiał „Wredna 

wiewióra”. Nowy wciąż wymyślał sposoby dokuczenia dziewczynce: chował jej 

plecak, wkładał do zeszytów karteczki z głupimi wierszykami i rysunkami, odsuwał 

krzesełko, zanim Karolina zdążyła na nim usiąść. 

Dziewczynce wydawało się, że jej dawni znajomi nie spędzają już z nią tak chętnie czasu,  

jak miało to miejsce wcześniej. Właściwie, jedyną jej przyjaciółką była Emilka. Niestety, od czasu  

gdy urodziła się jej młodsza siostrzyczka, miała więcej obowiązków i rzadziej wpadała do Karoliny,  

by pojeździć na rolkach. Dziewczynka czuła się coraz bardziej samotna. Zaczęła bać się chodzić do szkoły.  

Wiedziała, że Nowy jej nie polubił, ale to, że inne dzieci odsunęły się od niej, było już dla niej 

niezrozumiałe. Przecież ona się nie zmieniła, była wciąż tą samą Karoliną. Złościło ją to. Uczucie to było 

jak nadmuchiwany balonik, który rósł w jej sercu coraz większy i większy, aż nagle trach pęk 

niespodziewanie. Oto, kiedy na zajęciach plastycznych sięgnęła do plecaka, by wyjąć przybory  

do malowania, zobaczyła kartkę z wierszykiem: 

„Ruda wiewióra orzeszki zbierała, 

a że skąpa była, nikogo nie poczęstowała.” 

Niewiele się zastanawiając chwyciła stojącą na ławce butelkę z wodą i wylała na tworzony 

pracowicie przez Nowego rysunek. Coś, co wcześniej wyglądało jak robot, 

stało się w jednej chwili malowniczą plamą. Oczy Nowego zrobiły się wielkie 

jak spodki.  Próbował mówić, ale nie mógł wydobyć z siebie głosu,  a potem 

rozpłakał się w najlepsze. Karolinie zrobiło się strasznie głupio, bo nigdy 

wcześniej nie zachowała się tak podle. Było jej też ogromnie przykro,  

że zrobiła komuś krzywdę. Pani Ela spojrzała na Karolinę lodowatym 

wzrokiem i szybko  podeszła do ławki Nowego. Kazała dziewczynce sprzątnąć 

bałagan. Następnie poleciła obojgu, by na przerwie pozostali w sali,  

ponieważ musi z nimi porozmawiać. To był koszmar. Żadne z nich nie potrafiło 

wyjaśnić, jak doszło do konfliktu. Nauczycielka  zrobiła im długą, 

długaśną, nudną pogadankę na temat właściwego zachowania. 

Oczywiście musieli podać sobie dłonie i  wypowiedzieć magiczne 

słowo „przepraszam”, chociaż żadne z nich nie miało na to ochoty. 
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Dorośli są dziwni – pomyślała Karolina. – Najpierw nie widzą, co się dzieje, a potem szybko rozwiązują 

problem, a przecież nie da się go wymazać gumką jak rysunku. 

Na koniec pani Ela popatrzyła na nich z troską i powiedziała, że wymyśli sposób, aby się pogodzili.  

Ja z nim? Nigdy w życiu 

Po powrocie do domu Karolina nie chciała z nikim rozmawiać. Nawet nie miała ochoty bawić się  

z Ciapkiem. Zamknęła się w swoim pokoju, zwinęła w kłębek i rozpłakała. Czuła się bardzo skrzywdzona. 

Była małą, szarą deszczową chmurką, która płacze i płacze, aż wypłacze całą szarość, by wreszcie zrobić 

miejsce pogodnemu niebu. Rodzice pozwolili jej pobyć samej. Dali czas, by się uspokoiła i mogła 

opowiedzieć, co się stało. Potem cierpliwie wysłuchali córki, przytulili ją i zaproponowali wyjazd do babci 

Kazi, która od zawsze była najlepszym lekarstwem na smutki Karoliny.  
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Babcia nie pytała o powód jej zmartwienia. Wiedziała, że wcześniej czy później wnuczka sama jej 

o tym opowie. Robiły za to wspólnie różne miłe rzeczy. Przeczytały chyba po raz setny przezabawną 

książkę o konflikcie smoków z rycerzem z sąsiedniej krainy. Piły przepyszną zieloną herbatę z trochę 

zniszczonych filiżanek, które  babcia dostała dawno temu od  dziadka. Oglądały albumy ze zdjęciami,  

na których  babcia była młoda i piękna. Twarz babci oglądającej zdjęcia promieniała, zmarszczki prostowały 

się w uśmiechu, a w oczach pojawiały się wesołe iskierki.  

Spacerowały również po babcinym ogrodzie, który wiosną stawał się prześlicznym miejscem. 

Zieleniła się w nim młodziutka trawa, bieliły się i różowiły drzewka owocowe, kwitły ostatnie tulipany,  

w tym te Karoliny ulubione ciemnobordowe.
  

Wieczorem długo rozmawiały. 

- Babciu, dlaczego on mnie nie lubi? – zapytała Karolina.– Nie wiem kochanie. –  Babcia zamyśliła się. Po chwili dodała. - 

Może przypominasz mu kogoś, kto nie był dla niego miły? Może poczuł się niepewnie w nowej szkole, a naśmiewając się 

z Ciebie chciał pokazać jaki jest fajny? Pamiętaj Karolinko, że nie wszyscy nas lubią i nie wszystkim podoba się nasz 

wygląd. 

- A dlaczego on naśmiewa się z mojego koloru włosów? 

- To długa historia. Od zawsze ludzi z rudym kolorem włosów było dużo mniej, niż pozostałych, dlatego traktowano ich jak 

odmieńców i przypisywano takie cechy jak: złośliwość, przebiegłość, podstępność. Uważano, że są źli i wredni. 

- Ale, ja nie jestem wredna! – oburzyła się Karolina. 

- Oczywiście, że nie. Jesteś wyjątkowa, a Twoja wartość nie zależy od koloru włosów,  ale od tego, jaka jesteś dla ludzi.
 

- Ale ja starałam się być dla Nowego miła, a on był dla mnie okrutny. 

- Bycie dla kogoś miłym i grzecznym nie wystarczy by ktoś nas polubił. Tak jak my nie zawsze wszystkich lubimy, tak nie 

wszyscy lubią nas.  

- To co ja mam teraz zrobić? 

-Spróbuj nie odpowiadać na jego złośliwości. Myślę, że Twoja pani wymyśli coś, co pozwoli Wam się 

polubić. 

- Przenigdy,  babciu! Nienawidzę go i nie chcę mieć z nim nic wspólnego! – rzuciła Karolina z mocą. 

- Zobaczymy –  Babcia uśmiechnęła się tajemniczo. 

W nocy Karolinie przyśnił się Nowy, który wręczył jej bordowego tulipana. O dziwo, był to przyjemny sen. 

Kiedy w niedzielne popołudnie Karolina wyjeżdżała z tatą od babci czuła się o wiele lepiej.  
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W poniedziałek dziewczynka starała się nie zwracać uwagi na Nowego. Na pierwszej lekcji pani 

Ela zaproponowała dzieciakom przygotowanie przedstawienia o Pippi Langstrumph z okazji Dnia Dziecka.  

W roli Pippi obsadziła Karolinę, a w rolach Tommy’ego i Anniki Emilkę i Nowego.  

Karolina, ze swoimi piegami i rudymi włosami, była wprost stworzona do tej roli. Do wystawienia 

przedstawienia został niecały miesiąc, więc wszyscy musieli ostro brać się do pracy. 

Na początku nie obyło się bez konfliktów pomiędzy Nowym i Karoliną, ale później odgrywanie 

śmiesznych przygód Pippi i jej przyjaciół stało się okazją do fantastycznej zabawy. Dwa tygodnie przed 

występem Nowy nie pojawił się w szkole. Pani Ela, wprawdzie na wszelki wypadek, przygotowywała  

do roli Tommy’ego Jaśka, ale nie grał on tak dobrze jak Nowy. Po kilku dniach nieobecności Nowy zjawił 

się w szkole bardzo smutny. Uczestniczył w próbach, ale mylił się w tekście. Pani Ela zastanawiała się,  

czy będzie mógł wystąpić. Karolinie zrobiło się żal Nowego i postanowiła z nim porozmawiać.  

Chłopiec z wielkim trudem wyjawił, że jego tata jest chory i nie potrafi skupić się na swojej roli. 

- Sebastianie, musisz wystąpić, bez Ciebie to nie będzie to samo przedstawienie. 

Odtąd Karolina starała się wspierać Sebastiana (Tak, Nowy ma imię!), spędzali razem dużo czasu, 

rozmawiali i jeździli na rolkach.  

Kiedyś Sebastian zawstydzony powiedział:  

- Przepraszam, że byłem dla Ciebie taki niemiły. To chyba przez to, że chciałem być zabawny, bałem się,  

że dzieciaki mnie nie polubią, a jeszcze tata zachorował i byłem zły na cały świat. Nie chciałem naśmiewać 

się z Twoich włosów. Wiesz, że jeden z najlepszych polskich piłkarzy ręcznych, Karol Bielecki też jest rudy. 

Chciałbym kiedyś grać tak jak on. Dasz się przeprosić? 

- Przeprosiny przyjęte – Karolina wyciągnęła rękę do Sebastiana i tym razem była to prawdziwa zgoda,  

taka prosto z serca. 

Przedstawienie okazało się wielkim sukcesem. Karolina w roli Pippi była rewelacyjna. Dzieciaki 

skręcały się ze śmiechu, kiedy na przyjęciu u Tomme’go i Aniki Pippi chcąc zjeść tylko jedną wisienkę  

z tortu wpadła w niego całą buzią. Natomiast Sebastian najlepiej wypadł w scenie, kiedy zamiast małpki 

Pippi  znalazł groźnego byka, przed którym musiał uciekać. Na widowni oglądał przedstawienie pan z brodą.  
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Po odegraniu ostatniej sceny i brawach od widowni Sebastian podszedł do Karoliny. 

- Byłaś prześmieszna – pogratulował jej. 

- Ty też byłeś świetny.  

Przybili piątkę.  

Obok Sebastiana stanął pan z brodą. 

- Chciałbym Ci kogoś przedstawić. To mój tata, nie jest jeszcze całkiem zdrowy, ale bardzo chciał obejrzeć 

nasze przedstawienie. 

- Miło mi Cię poznać. Sebastian dużo mi o Tobie opowiadał. Gratuluję udanego występu. W nagrodę 

zapraszam was na lody - dodał. 

Karolina zaprzyjaźniła się z Sebastianem. Potrafił słuchać, był wesoły, miał dużo szalonych 

pomysłów To, co ich łączyło najbardziej to ogromna energia - wszędzie było ich pełno i nie mogli długo 

usiedzieć w jednym miejscu.  Babcia Kazia mówiła odtąd o nich „żywe sreberka”. Dla Karoliny  

bez znaczenia było to, że koleżanki z klasy podśmiewały się, kiedy widziały ją z Sebastianem. Przecież nikt  

nie powiedział, że dziewczyny mogą przyjaźnić się tylko z dziewczynami. 

- Poza tym, te dziewczyny są strasznie nudne – zwierzyła się kiedyś Karolina babci. - No, może poza 

Emilką?

 

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w dokumencie są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy
„Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości
lub w części bez zgody autora jest zabronione.


