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Wbrew pozorom na myśl o wariatkówte
on ««; ciepło na «rcu Żelazne drzwi oddiia\u odftiadza-
ly mnie od codziennego życia, od wyrzutów tumienia
związanych z jedzeniem i od ciągłego drżenia do bycia
perfekcyjną. . .

Odkąd pamiętam, zawizc robiłam wszystko ideałnie.

Jako mała dziewczynka starałam się układać zabawki łub
/rnywai talerze dokładnie tak, jak pokazywała babcia,
Trzy okrężne ruchy 4cicrcczką — w lewo, w prawo i znów
w lewo — talerze lśniły na kuchennej suszarce. Chciałam.
by była 7.c mnie dumna i chwaliła się mną przed innymi
babciami. W głowie na łata pozostanie mi obraz me-
zadowolone! staruszki, która musiała poprawić po mmc
odkurzanie. Nie mogła wtedy powiedzieć sąsiadkom,

ze ma dobrą wnuczkę Pamiętam, iak bardzo było mi

smutno. Widząc ukochaną babułkę z zawiedzioną miną.

zawsze robiło

klęczącą z odkurzaczem w ręce, czułam się strasznie. ZJC

złości nazwalam ją babą-jagą i szybko pobiegłam do po¬

koju, Plącząc, tuliłam misia, a w głowie kotłowały się

wyrzuty sumienia. Nic powinnam była tak jej nazywać.

Wiedziałam, ze mnie bardzo kocha, tylko ja po prostu ją

zawiodłam. To była moja wma. Obiecałam sobie, ze już

udo¬
ił igdy nikogo me rozczaruję. Wręcz przeciwnie —
wodmę, ze jestem najlepsza.

Pierwszą rywalką stała się starsza siostra cioteczna.

Zaczędarn we wszystkim porównywać się do niej i chcia-

solidna i rzetelna. W moich oczach Pau-

Zazdroścdam jejlam być równie

Ima bezwzględnie była jednak lepsza.

lalek, zdolności, wyglądu. Czułam się gor-

icj nikt nie przezywał.
ani >.pul-

wszystkiego

od kuzynki także dlatego, ze jej

Żadna sąsiadka me mówiła o Paulinie „pączuś
sza < ii
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