
                     „ROSE I BELLA” 
Małgorzata Bojarska, klasa V 

 

Mam na imię Bella. Opowiem Wam historię pewnej dobrze znanej mi osoby, 

która niedawno zmarła. Jako dziecko nazywana była dziewczynką z zapałkami. 

Dlaczego? Rose – bo tak miała na imię, pochodziła z bardzo biednej rodziny. W każde 

święta Bożego Narodzenia wychodziła na ulicę i sprzedawała zapałki. Pewnego zimnego 

wieczora zamarzła na kość. Przynajmniej tak mówiono, lecz ludzie jak to ludzie, zawsze 

muszą coś przekręcić.  

                                                                      *** 

Jeden po drugim szli i nie zwracali uwagi... Głodna, zmarznięta, wyczerpana, ale 

nadal pełna wiary, siedziała przytulona do ściany budynku. W swych maleńkich, 

zaczerwienionych rączkach obracała ostatnią paczkę zapałek. Nagle usłyszała szmer. 

Zwróciła wzrok ku przewróconemu koszowi na śmieci. Po chwili wypełzła zza niego mała 

dziewczynka. Na oko miała około pięciu lat. Jej policzki były umorusane i mokre od łez. Po 

kruczoczarnych włosach dziecka spływała smużka krwi. Wzrok miała pełen smutku i 

rozpaczy. Jej piwne oczy wpatrywały się w nieznajomą. Ubrania miała podarte i brudne, a 

stopy bose. Rose uśmiechnęła się do niej i cicho ją zawołała. Urwawszy kawałek swojej 

sukienki, obwiązała nim głowę dziewczynki i oddała jej ostatni pudełko zapałek. Dzieci 

przytuliły się do siebie i zapaliły jedną z nich. Patrząc w płomień wydzielający odrobinę 

ciepła, zastygły w głębokim śnie.  

                                                                   *** 

Obudziła się w dziwnym miejscu. Jedyne co dostrzegła to białe ściany, twarde łóżko, na 

którym leżała i kroplówka. To oznaczało jedno – szpital. Jak się tam znalazła? Gdzie jest 

ta mała? Czy wszystko t było jedynie snem? Wiele pytań krążyło jej po głowie. Brak 

odpowiedzi na każde z nich było nie do zniesienia.  

                                                                  *** 

Drzwi się otworzyły .Stała w nich lekarka z promienistym uśmiechem.  

- Witaj moja droga! Jak się czujesz? W końcu się obudziłaś -  mówiąc to podeszła Rose i 

siadła na brzegu łóżka.  



- Jak to? Ile ja spałam? – zdziwienie malowało się na jej twarzy. 

- Dwa lata... – powiedziała pani doktor.  

- Jak się tu znalazłam? Co z moją towarzyszką? – zapytała. 

- Znalazła was jakaś staruszka. Prawdopodobnie bardzo zamożna. Bardzo się martwi o 

wasze zdrowie. Twoja przyjaciółka czeka na korytarzu. Czy mam ją zawołać? 

- Tak dziękuję – powiedziała Rose i uśmiechnęła się od ucha do ucha.  

Po chwili nad łóżkiem pacjentki stała czarnowłosa dziewczynka. Długo ze sobą 

rozmawiały. Rose dowiedziała się, że mała ma na imię Bella. Po chwili usłyszała też coś, 

co bardzo ją zaskoczyło.  

- Pani doktor mówiła ci kto nas znalazł? – zapytała Bella. Ta przemiła staruszka nas 

adoptuje. 

Rose i Bella bardzo się zaprzyjaźniły. Dorastały pod czujnym okiem staruszki o 

imieniu Clerie, która bardzo o nie dbała. Dawała im wszystko, czego potrzebowały. 

Zmarła w wieku 89 lat. Dziewczęta odziedziczyły po niej ogromy spadek. Dzięki temu 

mogły wspierać szkoły, domy dziecka i wszystkie biedne rodziny w okolicy.  

I takim oto sposobem przekonujemy się, że dobro zawsze zostaje wynagrodzone.  

Skąd to wiem? To ja byłam tą dziewczynką.  

 

 


