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Przeczytaj i porozmawiaj z opiekunami. 

Niebezpieczna lekcja substancje psychoaktywne 
Iza patrzyła na piętrzący się przed nią na biurku stos przedmiotów: 
zeszyt, podręcznik, kalkulator, tablice matematyczne, ołówki, gumki 
do mazania, bateria długopisów, przybory kreślarskie i geometryczne 

oraz mnóstwo zapisanych kartek z notesu, i nie kryła przerażenia. 

W największy popłoch wprawiał ją jednak kalendarz i oznaczony 

przez nią czerwonym długopisem dzień 9 stycznia. Trzy wykrzykniki 

nakreślone zamaszyście koło daty nie pozwalały zapomnieć o sprawdzianie 

z matematyki z całego semestru. 

Siedząc przy biurku i próbując ogarnąć spojrzeniem cały ten bałagan, 

musiała przyznać jedno: nie nauczy się ogromu materiału w ciągu 

tak krótkiego czasu. Czerwone okienko na pasku kalendarza wskazywało 

bowiem 8 stycznia. Iza westchnęła tylko… 

Za oknem rozpościerało się złowieszcze, pochmurne niebo. Jego 

kontrast z bielą firanki dawał wyjątkowo smutny efekt. Ani śladu śniegu, 

za to kobieta sunąca w czerwonym płaszczu po chodniku trzymała 

w ręce parasol. Wszystko wokół, nawet pogoda, wydawało się podzielać 

przygnębienie dziewczyny. 

Zgniotła pustą puszkę po napoju energetyzującym i wstała, by wyrzucić 

ją do kosza. Idąc do kuchni, zajrzała przelotnie do pokoju młodszej 

siostry. Dziewczynka oglądała jakąś bajkę i nawet jej nie zauważyła. 

Iza zgodziła się popilnować siostry, wiedząc, że i tak dzisiaj zostanie 

w domu. Siostra nie sprawiała żadnych problemów i bawiła się grzecznie, 

sama nie skupiając niczyjej uwagi. 

Iza wróciła do swojego pokoju i otwarłszy drugą puszkę napoju, 

zasiadła przy biurku. Podparła głowę, otworzyła zeszyt i sięgnęła po 

zbiór zadań. Bezskutecznie próbując się skupić, rozwiązała jakoś dwa 

zadania, ale utknęła przy trzecim, najtrudniejszym. 

Spojrzała na zegarek i w popłochu uświadomiła sobie, że zajęło jej 

to dwie godziny. Nie powtórzyła nawet jednej czwartej materiału… 
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„Chyba najwyższy czas podjąć decyzję…” – pomyślała. 

Wyjęła z plecaka telefon i wyszukała numer koleżanki. Jola odebrała 

po drugim sygnale. 

– Cześć! Nie przeszkadzam ci? – zapytała Iza. 

– Nie, właśnie kończę powtarzać matematykę przed jutrzejszym 

sprawdzianem. 

Iza przełknęła ze zgrozą ślinę. 

– A co u ciebie? – zagadnęła z ciekawości Jola. 

– Kiepsko mi idzie. Nawet bardzo kiepsko… . 

Nastała cisza. Mimo że Iza zadzwoniła do Joli w konkretnym celu, 

teraz nie bardzo wiedziała, jak zacząć rozmowę. Szybko przypomniała 

sobie jednak, że nie ma już nic do stracenia. 

– Słuchaj, wspominałaś mi kiedyś, że masz jakieś tabletki na koncentrację 

czy coś takiego. Przypominasz sobie? 

Przez chwilę po drugiej stronie nikt się nie odzywał, tak, że Iza bała 

się, iż Jola się rozłączyła. 

– Mam. A co, chciałabyś spróbować? 

– Tak, bez tego nie zdążę z przygotowaniem się do jutrzejszego 

sprawdzianu. Rozumiesz… Mogłabyś 

mnie wspomóc jedną? 

– Dobra… – westchnęła Jola. – 



Ale ostrzegam, że jest to naprawdęmocne! Mnie zawsze pomaga 

w nauce. Wpadnij, to cidam. 

– Dziękuję, ale nie damrady, teraz nie przyjdę,bo pilnuję siostry. 

Gdybyś mogłaty do mnieprzyjść … – poprosiła Iza 

– Będę za piętnaście minut – odparła Jola. 

Mieszkała na tym samym osiedlu, tylko że dwa bloki dalej. Czekając 

na koleżankę, Iza przygotowała siostrze kolację. Ledwie wyłączyła telewizor 

i posadziła dziewczynkę przy stole, rozległ się dzwonek u drzwi. 

Jola okazała się niezawodna… 

– Nie martw się, jak zażyłam tę tabletkę pierwszy raz, efekt przerósł 

moje oczekiwania. Zaliczysz matmę od ręki – zachwalała produkt, 

żegnając się z koleżanką. 

– Dzięki! To moja ostatnia szansa. Wiesz, nie mogę zawieść mamy, 

muszę zaliczyć tę straszną matmę, a w ogóle nie mogę się skupić. 

Gdy tylko Iza zamknęła za Jolą drzwi, od razu zażyła pastylkę i – nie 

mając czasu do stracenia – zabrała się do nauki. Przekartkowała podręcznik 

i notatki, a następnie w krótkim czasie rozwiązała kilka zadań, 

przy których wcześniej czuła się znużona. 

Zaczęła od tego, na którym utknęła przed telefonem do Joli. Oderwana 

od pracy przez śpiącą siostrę, zrobiła sobie jedynie małą przerwę 

na pomoc dziewczynce w umyciu się i ułożeniu jej do snu. 

Wracając do nauki, spojrzała na zegar, który wskazywał dziewiętnastą. 

Po przerobieniu arytmetyki zajęła się geometrią. Zawsze bardziej 

lubiła rachunki, ale i tym razem nie czuła znużenia, tylko jakiś rodzaj 

dziwnego – nieco utrudniającego naukę – pobudzenia. 

Gdy zegar wskazywał pierwszą w nocy, ze zdziwieniem i z zadowoleniem 

uznała, że w ogóle nie jest senna, mimo iż uczy się bez przerwy. 

Miała poczucie, że szansa na pozytywne napisanie sprawdzianu 

jest realna. Uczyła się jak w transie i – choć nie wszystko w zadaniach 

jej wychodziło, nie wszystko się zgadzało, było jasne i oczywiste, że 

sprawdzian potencjalnie wydaje się do zdania. 

Do czasu gdy nagle poczuła się bardzo senna… 

Wiedząc, że nie zostało jej wiele do powtórzenia, postanowiła położyć 

się na chwilę. Poczuła ulgę, ale zaraz zrobiło jej się słabo. W 

uszach słyszała oszalały rytm serca, a w ustach czuła ogromną suchość. 

Spróbowała wstać, by otworzyć okno, lecz nogi ugięły się pod 

nią, jakby nie miała nad nimi żadnej władzy. 

W końcu leżąc, udało jej się szarpnąć za framugę okna; po chwili 

poczuła zimne, świeże powietrze. Ogromna duszność i słabość jednak 

nie ustąpiły. Było jej na przemian zimno, a chwilę potem niewyobrażalnie 

gorąco. Zrobiło jej się niedobrze, więc przechyliła się na bok i 

spróbowała zwymiotować, ale nie mogła. 

Nagle pojawiła się w jej głowie przerażająca myśl, że umiera. Pewnie 

powinna zadzwonić na pogotowie, ale nie miała sił doczołgać się 

do telefonu. Zresztą nie skończyła jeszcze osiemnastu lat, więc lekarz 
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musiałby zgłosić sprawę rodzicom i policji. Wolała umrzeć w samotności, 

niż żeby rodzice się dowiedzieli. 

Pomyślała o młodszej siostrze w pokoju obok. Dobrze, że śpi. Nic 

nie powie. O niczym się nie dowie. Jedyne, co pozostawało, to leżeć 

nieruchomo. Wszystko i tak wirowało jej nad głową, aż w końcu przestała 

myśleć o czymkolwiek… 

Gdy otworzyła oczy, była bardzo słaba. Od razu zorientowała się, że 

jest w swoim pokoju, który na szczęście przestał wirować. Przeraźliwie 

bolała ją głowa i wydawało jej się, że budzi się po ciężkiej chorobie. Na 

szczęście z ulgą stwierdziła, że najgorsze minęło i czuje się już lepiej. 

Udało się jej przetrwać i pomyślała, że nigdy więcej nie chce już tego 



przeżywać! Dobrze wiedziała, że mogła się nigdy nie obudzić. 

Nagle poczuła przenikający chłód. Przypomniała sobie o otwartym 

oknie i podeszła, by je zamknąć. Brr…, jaki ziąb. Dobrze, że nie zamarzła. 

Niespodziewanie przypomniała sobie coś jeszcze. Ruszyła do pokoju siostry, 

pchnęła drzwi i ku swemu przerażeniu ujrzała… puste łóżeczko. Było niezaścielone i 

wyglądało zupełnie tak, jakby ktoś wstał na chwilę i zaraz miał wrócić. Pędem pobiegła 

do łazienki ,ale nikogo tam nie było. Stwierdziwszy, że w mieszkaniu nie ma nikogo poza 

nią, ruszyła w stronę drzwi. Były zamknięte, ale nie na zamek. Próbowała sobie 

przypomnieć, czy w ogóle zamknęła je za Jolą, czy nie. Jeśli zamknęła, to siostra i tak 

umiała je otworzyć. Ale co się stało? Nie mogła pojąć tego, co zastała po przebudzeniu 

się. Może ma jakieś halucynacje? Nagle z zamyślenia wyrwał ją dzwonek u drzwi. 

Otworzyła w nadziei, że zobaczy w nich siostrę całąi zdrową i koszmar się skończy. W 

progu stała policjantka. Iza cofnęła się w panice w głąb przedpokoju. 

„Czyżby policja tak szybko dowiedziała się o tym co wczoraj zrobiła?” – pomyślała w 

duchu. 

Miała ochotę zaklinać się, że to już nigdy więcej się nie wydarzy. Jej 

strach zanikał stopniowo, ustępując miejsca zupełnie innym, przytłaczającym 

emocjom. 

Słuchając kobiety, nagle Iza zobaczyła siostrę, jak budzi się w nocy 

i wstaje z łóżeczka. Wychodzi z pokoju, pewnie do łazienki, widzi zapalone 

światło u Izy i próbuje ją obudzić. Siostra jednak nie reaguje, leżąc 

bezwładnie w wyziębionym pokoju z otwartym na oścież oknem. 

Są same w mieszkaniu. 

Mała próbuje szukać pomocy, więc otwiera drzwi i zapewne puka do 

sąsiadów, ale w nocy, kiedy wszyscy śpią, nie tak szybko ktoś usłyszy 

delikatny głos dziecka i otworzy, pytając, co się stało. 

Dziewczynka w panice zbiega więc na dół, wypada na zewnątrz, 

wprost pod samochód. Na szczęście kierowca nie odjeżdża – nawet 

gdyby dziecku nic się nie stało, nie miałoby szans na ulicy w styczniu 

w samej piżamie. Zatrzymuje się i zabiera dziecko do szpitala. Okazuje 

się, że nie doznało ono większych obrażeń poza otarciami i złamaną 

nogą. 

Lekarzom zajmuje jednak sporo czasu ustalenie, jak dziewczynka 

się nazywa, bo przecież nikt nie zgłosił zaginięcia dziecka, a ono samo 

jest w szoku i powtarza tylko, że coś się stało siostrze. 

W końcu, po kilku godzinach, dziewczynka powiedziała, jak się nazywa 

i gdzie mieszka. Szpital skontaktował się z policją, by ta sprawdziła, 

co takiego się stało, że pięciolatka znalazła się sama na ulicy w 

środku nocy i czy coś złego nie przytrafiło się starszej siostrze, co mogło 

spowodować całą tę sytuację. Przede wszystkim zaś należało zbadać, 

gdzie są rodzice dziecka. 

Iza poinformowała policję, że mieszkają tylko z mamą, która dopiero 

wieczorem wróci z delegacji. Ona zaś uczyła się do późna i po prostu 

zasnęła. Siostra musiała znaleźć ją śpiącą i przestraszyła się, że 

coś się stało. A ponieważ potrafi otwierać drzwi, przekręciła klucz i wyszła 

sama. 

Policjantka z pewnym niedowierzaniem przyjęła to do wiadomości. 

Przynajmniej na razie, bo poprosiła o numer telefonu do mamy. 

Iza odetchnęła z ulgą. Udało się! Nikt się niczego nie domyślił. Nikt 

jej o nic nie podejrzewa, a ona już nigdy więcej tego nie spróbuje. Zaraz 

jednak zamyśliła się: 

„Czy jednak naprawdę się udało? I co ze sprawdzianem…?”. 
Marta Jurek 

 

 



Co myślisz o postępowaniu dziewczyny? 

Czy można samemu brać nieznane lekarstwa? 

Jakie zagrożenie ściągnęła na siostrę swoją lekkomyślnością? 

Do kogo można się zwracać w trudnej sytuacji? 

Do kogo, ty zwróciłbyś się o pomoc? 


