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— Jutro posprzątam —  

obiecałam mamie, idąc spać.
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— Znowu ty? — westchnęłam rano na widok Dzisiaj.
Potem przypomniałam sobie, że jestem na nie obrażona. Bawić się, 

to owszem — ale pomóc w sprzątaniu nie było komu! 

Wstałam więc bez słowa i poszłam do łazienki.

Żeby ukarać Dzisiaj, postanowiłam przez cały dzień nie 

zwracać na nie uwagi. Od śniadania czekałam na Jutro.  
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A może krzyczała, bo nie podobał się jej portret Wczoraj…? 

Wycisnęłam z tubki całą fioletową farbę, a potem wymieszałam ją z kremem, 

który stał w łazience — żeby stworzyć kolor, który kojarzył mi się z kimś, kto 

myśli tylko o sobie…  

— Co to jest?! — wycedziła mama, wskazując portret. Przylepiły się do niego 

moje skarpetki i rzeczywiście nie wyglądał zbyt ładnie.

— To jest Wczoraj — odpowiedziałam. A potem, widząc zaciśnięte wargi 

mamy, zaczęłam tłumaczyć szybko: — Jest malutkie, bo ucieka i jest już daleko. 

Wszystko zrzuca na Dzisiaj, bo to samolub!

Mama jednak chciała wiedzieć przede wszystkim, dlaczego zużyłam jej 

najdroższy krem! Zrobiło się niezbyt miło. Wolałabym, żeby już było Jutro.
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Sprzątałyśmy razem — tak długo, że o mało nie doczekałam Jutra. 

Zanim jednak przyszło, ziewnęłam raz i drugi — a potem nie wiem już, co było. 

Zasnęłam przytulona do zmiotki.
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