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Pies trącił nosem przytuloną do prześcieradła nagą stopę, ma-

jąc nadzieję, że przynajmniej ona wykaże się rozsądkiem. Stopa 

jednak czym prędzej umknęła pod kołdrę.

– Przecież Kasia spóźni się do szkoły! – jęknął pies.

– Trudno! – Budzik był niewzruszony. – Nie kazała mi dzwonić, 

więc..

– A kto mnie wyprowadzi na dwór, co?! – przerwał mu pies.

W tym momencie Kasia przebudziła się i spojrzała na nich za-

spanym wzrokiem.

– Musicie tak hałasować? – zapytała. – Jest niedziela…

–  Psy należy wyprowadzać nawet w niedzielę! – zaskomlał 

pies.

– Ale nie pluszowe, głuptasie! – przypomniała z uśmiechem 

Kasia. 

A potem przytuliła się do niego – i zasnęła.
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Szczególnie jeśli klasa Bodzia i Pulpeta chciała na poważnie my-

śleć o zwycięstwie.

– A strumyk? – zapytał z nadzieją Bodzio.

Zwykle jego dno i brzegi były usiane kartonami po napojach 

oraz plastikowymi torebkami. Tym jednak razem w strumyku plu-

skało się więcej kaczek niż śmieci.

– No to klops – oświadczył Pulpet.

Ale Bodzio nie tracił nadziei.

– Przecież możemy zebrać trochę śmieci z boiska – zapropono-

wał. – Tylko trzeba się śpieszyć, żeby ceklasiści nas nie nakryli…

– To nieuczciwe – zaoponował Pulpet.

– Jak to nieuczciwe? – zdenerwował się Bodzio. – A kto mi 

zabroni podnieść puszkę, którą sam wczoraj kopnąłem do bram-

ki?! 

Pulpet powędrował wzrokiem w stronę boiska. Rzeczywiście, 

jakby się tak dobrze zastanowić, to połowa leżących tam śmieci 

należała do Bodzia. W tym momencie jednak zza pobliskiego blo-

ku wyłoniła się maszerująca w parach klasa „c” – i na sprzątanie 

ich terenu było już za późno.

– A co sprzątają ci z „a”? – zapytał zrezygnowany Bodzio.

– Okolice McDonalda – powiedział rozmarzony Pulpet. – Mnó-

stwo zatłuszczonych śmieci…

Jednym słowem szanse na zwycięstwo zmalały niemal do 

zera. Chyba że…

– Mam pomysł! – krzyknął Bodzio. – Tylko trzeba działać szyb-

ko, zanim przyjdzie nasza pani!

Pulpet i pozostali uczniowie z klasy „b” spojrzeli na Bodzia 

z nadzieją. 
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wziął głę bo ki od dech, od go nił na tręt ne go mo tyl

ka… i przedarł się przez krze wy do środ ka.

Uczu cie ulgi by ło rów nie sil ne jak zdu mie nie. 

Spo dzie wał się, że zo ba czy zwło ki, tym cza sem 

nie by ło po nich na wet śla du. Ba! Nic nie wska zy

wa ło, że kie dy kol wiek tu le ża ły. Wpraw dzie de tek tyw Po zy tyw

ka ni gdy wcze śniej nie zaj mo wał się mor der stwem, ale wie dział 

z ksią żek, że po wi nien do strzec pla my krwi, ewen tu al nie mo ne ty 

i in ne dro bia zgi, któ re mo gły wy paść ofie rze z kie sze ni. A choć by 

i zgnie cio ną tra wę. Prze cież ta ki nie bosz czyk mu siał tro chę wa

żyć. Tym cza sem ukry ta wśród krze wów po lan ka wy glą da ła nie

win nie, jak tyl ko to moż li we – i ten wła śnie fakt na gle wy dał się 

de tek ty wo wi Po zy tyw ce nie po ko ją cy. 

Ko muś bar dzo za le ża ło na tym, że by za trzeć śla dy zbrod ni!

Ten ktoś wciąż mo że być gdzieś w po bli żu!

Kto wie, czy nie czai się te raz za jed nym z krze wów i nie ob

ser wu je de tek ty wa Po zy tyw ki, go tów za ata ko wać, je śli tyl ko 

uzna, że de tek tyw Po zy tyw ka wpadł na ja kiś trop!

Na le ża ło być bar dzo ostroż nym.

De tek tyw Po zy tyw ka znie ru cho miał i wy tę żył słuch. Uniósł 

rę kę, w któ rej trzy mał kak tus, go to wy w każ dej chwi li do od par

cia ata ku. Gdzieś za nim trza snę ła ga łąz ka. Po czuł, jak je go ser

ce pod ska ku je gwał tow nie, i wte dy…

–  Zna lazł pan? – ode zwa ła się Asia, sta jąc obok spo co ne go 

z wra że nia de tek ty wa.

– Ciii… – De tek tyw Po zy tyw ka przy ło żył pa lec do ust. – On 

mo że być gdzieś bli sko.

– Kto? – szep nę ła Asia.

mo men cie z alej ki i wska za ła ro sną ce na środ ku skwe ru ozdob ne 

krze wy. By ły dość wy so kie, bez tru du skry ły by do ro słe go męż

czy znę. Za sa dzo no je je den obok dru gie go, tak aby two rzy ły krąg 

– je go wnę trze by ło cał ko wi cie nie wi docz ne dla spa ce ru ją cych 

po par ku lu dzi. De tek tyw Po zy tyw ka opa no wał drże nie ły dek, 
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Bałwanki

Mój synek Kacper miał wiele pomysłów na to, kim zostanie 

w przyszłości. Konduktorem, rzeźbiarzem, panem z telewizji, 

a nawet kierowcą elektrycznego samochodu – takiego, który jeź-

dzi po cmentarnych alejkach na Wólce Węglowej. Nigdy jednak 

nie pragnął zostać rolnikiem. Jakież więc było moje zdumienie, 

gdy oświadczył, że nie możemy prosto po przedszkolu wracać do 

domu, bo trzeba zasadzić bałwanki.

– Zasadzić? – zapytałem zdziwiony. – Czy ulepić?

– Zasadzić – odpowiedział Kacper.

I dziarsko zabrał się do roboty.

Ulica Księgarzy, przy której mieści się przedszkole Kacpra, była 

od kilku dni zasypana śniegiem. Nieliczne samochody sunęły nią 

wolno, zostawiając za sobą głębokie koleiny. Skuleni od chłodu 

przechodnie dreptali gęsiego po coraz węższych chodnikach. Pan 

dozorca spoglądał w niebo z wyraźną odrazą. Na nic odśnieżanie, 

na nic zaklinanie chmur – śnieg sypał się jak puch z dziurawej 

poduszki. 

– Pomóż mi – usłyszałem głos Kacpra.

Lepił śnieżki, a potem starannie zakopywał je w pryzmach 

śniegu. Dziwne. 

– Jak mam pomóc?

–  Trzeba przy każdej z sadzonek wbić patyk – wytłumaczył 

Kacper. – Żeby bałwanki miały się na czym oprzeć, gdy wyros-

ną.
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Najważniejszy jest pomysł!

Po czym poznać wujka Alfreda? Po wyrazie roztargnienia na 

twarzy. No i po kontrabasie, który nie dość, że dorównuje wujko-

wi wzrostem, to na dodatek jest od niego o wiele grubszy. Grub-

szy i bezczelniejszy. Kontrabas rozpycha się wszędzie: w auto-

busie, pociągu, samolocie, a wujek Alfred tkwi przy nim skulony, 

nieszczęśliwy i skrępowany pełnymi wyrzutu spojrzeniami po-

dróżnych. Prawdę mówiąc, wujek Alfred wygląda jak dodatek do 

kontrabasu, a nie jak muzyk poważnej orkiestry symfonicznej. Co 

zresztą owocuje zabawnymi sytuacjami. Mało to razy konduktor, 

zamiast do wujka Alfreda, zwracał się z prośbą o bilet do kontra-

basu? Mało to razy poproszeni o pomoc młodzieńcy wpychali na 

bagażową półkę nie kontrabas, lecz właśnie wujka Alfreda? Mało 

to razy wreszcie kontrabas kwaterowano w luksusowym aparta-

mencie, a wujka Alfreda w najmniejszej hotelowej komórce?

O hotelach można by mówić i mówić, ale to później, teraz czas 

przedstawić kolejnego bohatera tej opowieści. Bo skoro jest wu-

jek, to musi być i siostrzeniec, prawda? Proszę bardzo, oto i on, 

siostrzeniec jak się patrzy! Wiek: mniej więcej osiem lat. Imię: 

Franek. Cechy charakterystyczne: uśmiech na pół twarzy i po-

targana fryzura. Plany na przyszłość: zostać podróżnikiem i mieć 

własny program w telewizji.

– Taki jak „Boso przez świat”? – dopytywała z ciekawością ma

ma Franka. – Albo „Podróże kulinarne Roberta Makłowicza”?

– Nie, nie! – zaprotestował Franek. – To musi być coś zupełnie 

nowego.
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