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Wycieczka na cmentarz

Wakacje zaczęły się wesoło, od wyprawy na cmen-
tarz. Nikt nie umarł, więc naprawdę było wesoło. Dzia-
dek Andrzej chciał wybrać sobie „miejsce na wieczne 
odpoczywanie” i wziął mnie ze sobą, 
żebym mu w  tym doradził. Woj-
tek, mój najlepszy przyjaciel, też 
z  nami poszedł, bo zazwyczaj 
wszędzie chodzimy razem.



Instrukcja łamania nogi

Na wakacje to się jeździ za granicę, do jakiegoś Rzy-
mu, Paryża albo przynajmniej do Krakowa czy Gdań-
ska, a nie na wieś. Gdzie to jest?! To Ulnowo, Uklewo, 
Uniewo, Ufoludkowo czy jakoś tam!

– Za siedmioma górami, za ośmioma rzekami, gdzie 
wszystko jest inne niż u nas. Domy stoją tam na głowie, 
a na łąkach pasą się dinozaury. – Aśka specjalnie chciała 



mnie rozzłościć, bo ona, w odróżnieniu od Wojtka, lubi 
być złośliwa.

– Mamo, litości – poprosiłem, ale nikt się nade mną 
nie ulitował. Ani mama, ani tata, ani dziadek Andrzej. 
Zresztą on już wie, że jedzie ze mną, więc lituje się nad 
sobą. Właściwie nie ma nic przeciwko pobytowi na wsi, 
ale nie lubi wyjeżdżać. Nie ucieszyłby się nawet z wy-
jazdu do Ameryki. Przyrósł do swego pokoju 
jak drzewo do ziemi – tak mówi.

Po co on robił to pranie? Chyba 
tylko dlatego, żeby mi zepsuć wa-
kacje!



Obraziłem się na wszystkich. Nie będę jadł! Nie będę 
się mył! I nie będę oglądał telewizji!

Cały wieczór przesiedziałem za fotelem i  głodny, 
brudny i rozżalony poszedłem spać. Rodzice nic nie mó-
wili, tylko mama trochę powzdychała.

„Gdybym nie miał cioci Agnieszki, to nie musiałbym 
wyjeżdżać na wieś. Ciocia też jest przeciwko mnie” – 
myślałem sobie. Ona prowadzi gospodarstwo agrotury-
styczne i  ma dużo pokoi, właśnie dlatego nieszczęście 
dotknęło także Wojtka. 

Następnego dnia, po obiedzie, mama prawie wbiegła 
do domu.



– Wszystko ustalone! Może będę żałować, ale do cioci 
Agnieszki jedziesz z Wojtkiem i Asią! Zrobiłam, co mog-
łam, abyś był zadowolony! – wysapała.

Pewnie chciała usłyszeć: „Hura!”, ale nie usłyszała. Po 
co mi Wojtek, jeśli i tak nie jadę na kolonie.

No i po co nam jeszcze ta Aśka?! 
– Dlaczego muszę jechać na wieś? – pytałem i pyta-

łem, otrzymałem kilka odpowiedzi, ale żadna mnie nie 
przekonała. „Adam będzie miał prawdziwe wakacje, 
a ja nie. Może rodzice bardziej go kochają?” – taka myśl 
przyszła mi do głowy, jednak zaraz sobie 
poszła.

Gdyby chociaż dzia-
dek się zbuntował, ale 
na niego nie można li-
czyć. Wpędził mnie 
w kłopoty, a teraz  
milczy.

– Wojtek, zrób coś, żeby-
śmy nie wyjechali – popro-
siłem.

Nie musiałem nawet 
prosić. Gdy Wojtek usłyszał 
od swojej mamy, że na wsi 
„w żadnym wypadku!” nie 
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wolno mu oglądać telewizji, natychmiast zaczął szukać 
sposobu, aby tam nie jechać.

Wojtek i Aśka nie mają w domu ani dziadków, ani taty, 
ani żadnego zwierzaka, więc czas spędzają z telewizorem. 
Wojtek przyrósł do niego jak mój dziadek do swego poko-
ju. Nic dziwnego, że dałby się poszatkować, żeby nie roz-
stawać się z telewizorem. Ja zgodziłbym się na to samo, aby 
nie wyjeżdżać na wieś. Zrozumieliśmy, że mamy ten sam 
cel: musimy coś zrobić, by zostać w domu. Lepsze już lato 
w mieście niż nudna wieś, i to bez telewizora!

Aśka, chyba na złość Wojtkowi, cieszyła się, że wyjeż-
dża. Przeczytała Baśnie o diabłach polskich i od tego czasu 
wszędzie szukała diabłów. Uważała, że na wsi diabłów 
jest zatrzęsienie. Ona jest dziwna do kosmicznego kwa-
dratu. Sami niedługo się o tym przekonacie. 

– Zachorujmy! Złamiemy nogę albo najemy się lo-
dów – zaproponował Wojtek. 



Najedliśmy 
się. Wydałem na 
lody całe oszczędno-
ści, i nic. Choroba nie 
przychodzi na zawoła-
nie. Nogę też nie wia-
domo jak złamać, w żad-
nej książce o tym nie napisali. 
W internecie radzą, jak 
złożyć złamaną nogę 
i jak dbać o stopy, ale 
nam to po co?

Wreszcie Wojtek zdecy-
dował, że musimy zarazić 
się jakąś chorobą.

– Dziadku, na co opłaci się 
zachorować? – spytałem.



– Płacą za chorowanie?! To ja zostanę milionerem – 
odparł dziadek Andrzej.

– Nam chodzi o  taką chorobę, no… chorobę, która 
zwala z nóg – wyjaśnił Wojtek.

– Choroba, która zwala z nóg? Moim zdaniem to głu-
pota. – Dziadek nawet się nie uśmiechnął. Coraz trud-
niej się z  nim dogadać. Mama kupiła mu takie rekla-
mowane witaminy, które odmładzają, ale nie pomogły. 
Zresztą w szkole mówią, żeby nie wierzyć reklamie, tyl-
ko że mama już nie chodzi do szkoły, i tak to jest.

– To musi być choroba, w czasie której nie wolno wy-
chodzić z domu, ale można leżeć w łóżku przed telewi-
zorem i jeść chipsy – cierpliwie tłumaczył Wojtek.

– Jakaś zakaźna, w waszym wieku to może ospa albo 
świnka… – Dziadek wreszcie oderwał oczy od pasjan-
sa i chyba zaczął myśleć. – Świnka będzie lepsza i nawet 
opłaci się ją przechorować w dzieciństwie.

Gdybym wiedział, dokąd nas ta świnka doprowadzi, 
to od razu wybrałbym się na wieś, choćby na piechotę.



Strzykawka pełna zarazków

Świnkę musieliśmy złapać jak najszybciej. 
Tylko Aśka nie mogła się o  niczym dowie-
dzieć, boby nas wydała.

– Chodź, pójdziemy do przychodni zdro-
wia. – Wojtek uważał, że to najlepsze miejsce, 
by się zarazić.

Weszliśmy do środka, jednak co dalej? 
Na tablicy było napisane: pediatra przyjmu-
je w godz. 9.00–16.00, laryngolog, kardiolog, 
urolog – dużo tam było napisane, ale gdzie za-
razić się świnką, takiej informacji nie umiesz-
czono. Wojtek, gdyby myślał, a nie fantazjo-
wał, wiedziałby, że wyprawa do przychodni 
na nic się nie zda.

– Pójdziemy do poczekalni dla dzieci i bę-
dziemy wdychać powietrze, tam muszą fru-
wać zarazki świnki – szepnął.
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Chcieliśmy przejść niezauważeni obok rejestracji, nie-
stety…

– Wy do kogo, krasnalki? – zainteresowała się reje-
stratorka.

Obejrzeliśmy się za siebie, ale nikt za nami nie stał. To 
znaczy, że te „krasnalki” to my? No nie!

To pewnie przeze mnie… Miałem wam nie mówić, że 
wszyscy chłopcy w klasie mnie przerośli, ale teraz już 
powiem. Wszyscy rosną, a  ja nie. Nawet Wojtek mnie 
przerósł, chociaż jeszcze w  pierwszej klasie był trochę 
niższy. Arek jest najwyższy z klasy i jemu się wszystko 
udaje…

– Gdzie przyjmujecie choroby zakaźne? – spytał 
Wojtek.

– Jesteście chorzy? Rodzice wiedzą, że tu przyszli-
ście? Co wam jest?



– Jeszcze nic… Aj! – krzyknąłem, bo Wojtek mnie 
uszczypnął. Potem wmawiał tej pani, że jesteśmy bar-
dzo chorzy i że musimy wejść do poczekalni, gdzie sie-
dzą chorzy na świnkę. I że obaj nie mamy rodziców, bo 
się nas wyrzekli, więc wałęsamy się po mieście bez opie-
ki i dlatego często chorujemy.

– Tylko twój tata się ciebie wyrzekł – szepnąłem Wojt-
kowi do ucha, ale udał, że nie słyszy, i  zmyślał dalej. 
Zmyślał, że ojej! Ja bym tak nie potrafił. Jednak chyba 
miał rację, przecież gdybyśmy powiedzieli, że przyszli-
śmy się zarazić, toby nas przepędzono.

– Rzeczywiście coś wam jest – powiedziała rejestra-
torka i  jakoś tak podstępnie się uśmiechnęła. – Chodź-
cie ze mną. Doktor Chab… – nie dokończyła wyrazu. – 
Doktor Zarazek ma chwilę czasu. On zna się na takich 
ciężkich chorobach jak wasze.



– Nam wystarczy tylko poczekalnia, bez doktora. – 
Wojtek za dobrze kłamał i wpadliśmy w kłopoty.

Rejestratorka wprowadziła nas do pokoju zabiegowe-
go. A tam przy oknie siedział wysoki mężczyzna z krę-
conymi włosami, dokładnie takimi, jak ma Wojtek, i pił 
kawę. Kobieta szepnęła mu coś do ucha i wyszła, zamy-
kając za sobą drzwi.

– No tak… – Mężczyzna spojrzał na nas krzywo. – 
Rozbierajcie się – polecił.

Nie lubię być badany, ale co miałem robić?
   – W czym problem? Tylko mówić mi 

prawdę, bo zadzwonię do rodziców 
i powiem o waszej ciężkiej chorobie! 
– rzekł surowo, gdy obejrzał nasze 
gardła i osłuchał plecy.

Wojtek stracił całą odwagę. Na 
pewno nie chciałby, aby jego ma-
ma dowiedziała się, ile zdążył na-

kłamać, bo ona potrafi się tak 
rozzłościć, że ojej!

– My nie mamy rodziców – 
skłamałem, aby go ratować.



Doktor chyba nie zwrócił uwagi na to, co mówię, bo 
Wojtek już tłumaczył mu, trochę pokrętnie, ale prawie 
zgodnie z prawdą, „w czym problem”.

– Rozumiem. Wolicie ciężko zachorować, niż spędzić 
wakacje na wsi. Cóż, wasz wybór – rzekł Za-
razek. Potem otworzył drzwi i zawołał: 
– Pani Jolu, mamy dwóch 
ochotników, proszę przygo-
tować zarazki!

Popatrzyliśmy z Wojtkiem 
na siebie. Pomyślałem, że to 
trochę niezwykłe. Lekarze 
leczą z choroby, jednak żeby 
zarażali na prośbę pacjen-
ta…? O tym nie słysza-
łem.

Nagle oczy Wojtka 
zrobiły się wielkie jak  
kapsle.

– O  matko! – szepnął 
obcym głosem, wlepiając 
wzrok w coś za moimi plecami.



Odwróciłem się i… O matko!
W drzwiach stała rejestratorka. W rękach trzymała 

strzykawkę wielką jak butelka po dużej coli, a igła by-
ła… o matko!… była dłuższa od mojej dłoni!

Rozejrzałem się z rozpaczą, jedyną drogę wyj-
ścia, przez drzwi, 
mieliśmy odcię-

tą. Pod łóżko?! 
Pod krzesło?! 
Do oszklonej 

szafki?! Gdzie tu się 
ukryć?!
– To wspaniale, że są ta-

cy, którzy chcą zachorować. 
Dotąd myślałam, że wszyscy prag-

ną być zdrowi – powiedziała kobieta. – Który 
pierwszy? – Popatrzyła na nas.

– Okno! – krzyknął Wojtek i już był na krze-
śle, z krzesła dał susa na biurko i…
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Nie wiem, co było po „i”, bo rzuciłem się w  drzwi 
i biegłem aż do samego domu. Odetchnąłem z ulgą, gdy 
zamknąłem się w swoim pokoju i dopiero wtedy zaczą-
łem się bać o Wojtka. Nie biegł za mną, więc chyba do-
padła go rejestratorka ze strzykawką. Jeśli tak, to już po 
Wojtku.

Chwyciłem za telefon. Odebrała Aśka.
– Jest Wojtek?! – spytałem.
– Nie wygłupiaj się, jest u ciebie – zapiszczała w od-

powiedzi.
O matko! Jeszcze nie wrócił.
Gdy zadźwięczał dzwonek u drzwi, zadrżałem. Dzia-

dek otworzył i po chwili do pokoju wszedł Wojtek. Wy-
glądał strasznie. Na czole miał przyklejony plaster. Po-
myślałem, że już jest chory, ale zamiast się ucieszyć, 
wystraszyłem się. 

– Złapali cię? – spytałem, jednak byłem pewien, że 
tak.

Wojtek kiwnął głową. Nie udało mu się wyskoczyć 
przez okno, bo w oknie były kraty. 

– Nabiłem sobie guza i mnie złapali.
– I? – Aż się bałem zapytać, co stało się potem.
Ciężkie westchnienie było potwierdzeniem tego, co 

Wojtek przeżył.



– Powiedziałem, że się rozmyśliłem, ale wypuścili 
mnie dopiero wtedy, gdy podpisałem zobowiązanie – 
wyjaśnił.

„Super!” – chciałem zawołać, jednak nie zawołałem. 
Wojtek nagle tak się rozgadał, tak się rozgadał, że nie 
można mu było przerwać. Stwierdził, że zachowanie 
doktora Zarazka i rejestratorki było niezrozumiałe i po-
dejrzane. Ale najgorsze jest to, że sam nie wie, co pod-

pisał.
– Nie przeczytałeś?! – zdziwi-
łem się. W telewizji mówią, że 

zanim się cokolwiek podpi-
sze, trzeba wszystko prze-

czytać, nawet to drobnym 
drukiem, bo później są 
przykre konsekwencje.

No i były konse-
kwencje, ale potem, 

więc opowiem o  tym 
potem.
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