HISTORIA DARlI

Daria chodzi do drugiej klasy gimnazjum. Jest bardzo dobrą uczennicą,
nie wchodzi w żadne konflikty i jest bardzo grzeczna. Od kilku tygodni Darii
dokucza Juliana — dziewczyna ze starszej klasy chirliderka. Niegrzecznie
odzywa się do Darii, popycha ją i wyśmiewa się z niej. Daria nic sobie z tego
nie robiła ponieważ myślała, że Juliana przestanie jej dokuczać.
Pewnego dnia, kiedy Daria miała właśnie w planie lekcji w-f, szła z
koleżankami z klasy do szatni. Dziewczynce dużo czasu zajęło przebieranie,
więc została w szatni sama. Nie zauważyła jednak że w toalecie obok ktoś jest.
Była tam Juliana. Kiedy Daria ściągała ubranie i stała w samej bieliźnie, Juliana
zrobiła jej zdjęcie! Dana nie wiedząc o tym, ubrała strój sportowy i wyszła na
salę gimnastyczną.
Po powrocie ze szkoły i odrobieniu lekcji Daria weszła na facebooka i
kiedy otwierał się jej profil~, zobaczyła swoje zdjęcie w samej bieliźnie !!!!
Było tam również mnóstwo niegrzecznych i obraźliwych komentarzy.
Dziewczynka rozpłakała się. Napisała pod zdjęciem: Usuń to !!!! Co ja ci
zrobiłam ?! Ale nie zadziałało. Daria próbowała coś zrobić, aby usunąć to
zdjęcie, ale się nie udało.
Dziewczynka przez cały dzień płakała i nie wychodziła z pokoju, a kiedy
jej mama zaglądała i pytała się Darii co się stało, ona nie odpowiadała i prosiła,
aby mama opuściła jej pokój. Następnego dnia w szkole wszyscy się z niej
śmiali, popychali i obrażali. Dziewczynka po dwóch lekcjach już prawie nie
wytrzymała psychicznie, wyszła ze szkoły i spacerowała po okolicy. Spotkała
po drodze dwóch chłopców z innej szkoły, których kojarzyła z widzenia, a oni
podeszli do niej i powiedzieli:
- Patrz, to ta frajerka z facebooka !!!
- Aaa kojarzę ją, to ta, co pozuje do zdjęć w samych gaciach !!!

Jeden z chłopców podszedł do Darii i popchnął ją tak mocno, że aż upadła.
Chłopcy odeszli śmiejąc się, a Daria siedziała sama na ulicy i płakała.
Kiedy już była w stanie wstać i iść dalej był wieczór, godzina 18.00, a ponieważ
był listopad, robiło się już ciemno i zimno. Daria wróciła do domu. Jej mama
była bardzo zaniepokojona długą nieobecnością córki więc zapytała:
- Dario, dlaczego tak długo Cię nie było? - dziewczynka nie odpowiedziała,
tylko weszła do swojego pokoju i zamknęła się na klucz. Zawinęła się w koc i
zasnęła w potoku własnych łez.
Następnego dnia Daria poszła do szkoły. Kiedy weszła do klasy zobaczyła na
tablicy napis : DARIA - IDIOTKA W SAMEJ BIELIŹNIE DO ZDJĘĆ
POZUJE !!!
Daria wyleciała z klasy cała zalana łzami, po drodze na korytarzu wszyscy
wytykali ją palcami i mówili : IDZ I NIE WRACAJ !!!
Daria szła i szła przed siebie, tam gdzie ją nogi poniosą. Nagle doszła do mostu
pod którym przepływa Odra, patrzyła dłuższy czas w rwący nurt rzeki. Nagle z
zamyślenia wyrwał ją dzwonek telefonu. Dostała sms-a od Juliany: JESTEŚ
SKOŃCZONA TOTALNA KRETYNKO IDŹ I NIE WRACAJ PAPA NIE
BĘDZIEMY TĘSKNIĆ !!!!!!!!
Daria wyrzuciła telefon do rzeki, rozpłakała się, popatrzyła na miasto, na słońce
i niebo…. Stanęła na barierce …………i skoczyła w rwący nurt rzeki.
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