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1.
Idę do zerówki!

Mam na imię Ula. Niedawno skończyłam pięć lat, 

ale jestem trochę mała jak na swój wiek. Ciocia Gosia 

się tym martwi, ale mama i tata nie, bo oni też są mali 

jak na swój wiek i mówią, że w naszej rodzinie to nor-

malne.

Mnie to nie przeszkadza, bo niedługo i tak idę do 

szkoły – do zerówki!

Zawsze chciałam tam iść. Od dawna pytałam ro-

dziców, kiedy wreszcie pójdę do szkoły, aż w końcu 

powiedzieli, że po wakacjach. Wtedy zaczęłam pytać, 

kiedy te wakacje się skończą, a one za nic nie chciały 

się skończyć. Mówię wam, to chyba były najdłuższe 

wakacje świata! 
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Wreszcie zaczęły się koń-

czyć i zostało ich jeszcze tylko 

dziesięć dni.

Dobrze wiem, ile to dzie-

sięć: człowiek ma tyle palców 

u rąk. Albo u nóg.

– Jeszcze tylko dziesięć dni! 

Dziesięć! – zawołałam wesoło, po-

kazując dziesięć palców Urwisom, czyli 

bliźniakom Mirkowi i Sławkowi, którzy 

mieszkają naprzeciwko i mają ze mną wspólne 

podwórko.

To podwórko jest całkiem niezłe, choć nie rosną na 

nim drzewa. A przydałyby się, bo chciałabym domek 

na drzewie. Niestety wszystkie drzewa są za głupim 

ogrodzeniem, a ja nie mogę tam się bawić, bo jestem za 

mała i jeszcze by mnie coś przejechało. Mirek i Sławek 

też nie mogą, ale już niedługo będziemy tam wycho-

dzić – do zerówki!

Może nawet pójdziemy tam sami? Bo zerówka jest 

po drugiej stronie ulicy!
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Wystarczy tylko wyjść przez bramę w tym głupim 

ogrodzeniu, przejść przez pasy i już jest się obok szko-

ły, a zerówka mieści się właśnie w tej szkole.

Zawsze, kiedy gdzieś szłam z mamą, tatą, babcią 

albo dziadkiem zaglądałam przez ogrodzenie wokół 

szkoły. Często widziałam dzieci na boisku i nie mo-
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głam się doczekać, aż też będę tam grać w piłkę albo 

biegać.

Wreszcie się doczekałam!

No, prawie, bo zostało jeszcze dziesięć dni. Ale to 

całkiem niedużo, prawda?

– Już za dziesięć dni! – wołałam, podska-

kując. – Za dziesięć dni będziemy mog-

 li biegać po boisku i grać na 

nim w piłkę! I zostaniemy 

uczniami!

– Ale mama mówi, 

że nie pójdziemy tam 

sami, tylko ktoś nas 

odprowadzi – wes-

tchnął Mirek. – Ona 

albo ktoś z twoich rodzi-

ców.

– No i lipa! – dodał Sławek.

Oni by chcieli, żebyśmy od razu 

chodzili tam bez rodziców. Z tego się cie-
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szyli najbardziej, że będziemy mogli sami wyjść za to 

głupie ogrodzenie.

– Ale tam jest ulica! – przypomniałam im. – Jeste-

śmy jeszcze mali i coś nas może przejechać.

– Będziemy patrzeć na lewo, a potem na prawo. –  

Sławek wzruszył ramionami.

– A potem jeszcze raz na lewo – dodał Mirek. – Albo 

odwrotnie.

Oni przedtem mieszkali w dużym 

mieście, gdzie jest bardzo dużo 

ulic i ciągle trzeba patrzeć 

w lewo i w prawo.

– No i lipa, nigdzie nie 

pójdziemy sami – mruknął 

Sławek.

Mnie to nie przeszka-

dzało.

– To nic! – Machnęłam rę-

ką. – Najważniejsze, że będzie-

my uczniami i będziemy chodzić do 

szkoły. Do zerówki! Ale fajnie!



Już się nie mogłam doczekać, aż minie te dziesięć 

dni.

– Ile jeszcze zostało do końca dnia? – pytałam co 

chwilę, wpadając do domu.

Aż mama mi powiedziała, że to już nudne.

– Została jeszcze więcej niż połowa dnia, bo w poło-

wie dnia jest obiad – wyjaśnił Mirek, więc nie mogłam 

się doczekać do obiadu, i biegałam wte i wewte z nie-

cierpliwości.

– Kiedy będzie obiad? – próbowałam się dowie-

dzieć, wpadając raz po raz do kuchni. Mama zapropo-

nowała w końcu:

– Jesteś taka głodna? To usiądź, zrobię ci kanapkę!

– Nie jestem głodna, tylko chcę, żeby już był obiad, 

bo wtedy minie połowa dnia – wytłumaczyłam.

Mama dziwnie na mnie popatrzyła i zrobiła mi tę 

kanapkę. No to ją zjadłam, a co mi tam? I jeszcze napi-

łam się wody z sokiem, a potem spytałam:

– No to kiedy będzie obiad?

Mama popatrzyła na sufit.

– Co ja z tobą mam! – westchnęła.
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