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Mieszko, ty wikingu!
Kazimierzu, skąd ta forsa?
Jadwiga kontra Jagiełło
W przygotowaniu kolejne części.

Już od minuty trwała lekcja, a pana Cebuli ani widu,
ani słychu. To dziwne. Nasz historyk zawsze równo
z dzwonkiem wpada do klasy z zapytaniem: „Chcecie
jechać na wycieczkę?”. My wrzeszczymy: „Tak! tak!”
albo „Nie! Nie!”, a on wybiera to, co mu akurat pasuje.
Ale dzisiaj wejście smoka się opóźniało. Czyżby zaspał?
No cóż, miłośnik mijającego czasu też człowiek. Cieszyła
mnie ta chwila luzu, bo nie należę do zagorzałych fanek
przeszłości. Nawet nie potrafię poprawnie napisać słowa
„historia”. W moim wykonaniu wygląda to „chistoria”.
Dowodem jest dzisiejsze
dyktando. Rozłożyłam
je na ławce i przyjrzałam się błędom,
jakich narobiłam.
Porażka!
Chciałabym
móc powiedzieć,
że mama mnie
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zabije, ale od
kilku dni nie
ma jej w domu
i dzisiaj też pewnie
jeszcze nie wróci. Jest
lojerem; nadzoruje przestrzeganie
prawa na świecie, co oznacza, że nie
zawraca sobie głowy takimi
drobiazgami jak moje
dyktanda. Poza tym
tekst o zabijaniu
brzmiałby
głupio,

więc zamiast tego
mruknęłam:
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– Nie mam pojęcia, kto wymyślił te wszystkie zasadzki, ale wiem jedno: jakbym

dorwała wynalazcę ortografii, to marny byłby jego los!
Aleks zajrzał mi przez ramię.
– Historia przez ce ha? – zdumiał się.
Wzruszyłam ramionami i złożyłam kartkę na pół, jeszcze raz na pół i jeszcze raz, i w takiej formie wsunęłam
ją do tylnej kieszeni dżinsów. Wieczorem, gdy mama
na czacie zapyta: „Jak tam w szkole?”, powiem: „Okej!”,
i z głowy.
Cześć, jestem Jolka. Mam dwanaście lat i nie zamierzam nikomu wmawiać, że ortografia to największy
z moich problemów. Co prawda wskaźnik porażek w tej
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dziedzinie wynosi jakieś sto procent, ale w porównaniu
z innymi sprawami to pestka.
– Popracujemy nad tym – obiecała Zuzka.
Wolałabym myśleć, że chodzi jej o coś fajnego, ale
wiedziałam aż za dobrze, że od dzisiaj zamiast bawić się
w łapanie pokemonów, wieczorami będziemy maglować
zasady ortografii. Miałam to
jak w banku.
– Totalna beznadzieja –
westchnęłam.
Zuzka to moja najlepsza
kumpela, ona nie rzuca słów
na wiatr.
Po raz pierwszy
ucieszyło mnie,
że przed nami
jeszcze historia.
Ta lekcja mogła potrwać wieki. I dobrze, bo nigdzie mi
się nie spieszyło. Gruby przeszukał kieszenie i wyciągnął garść
kolorowych cukierków.
– Częstuj się – powiedział. –
Świetnie poprawiają humor.

Wyglądały nieźle,
szczególnie jeden czerwony w białe paseczki,
ale pokręciłam głową.
Już krążyły po klasie
plotki, że Gruby mnie
lubi. Ja też go lubię,
jednak nie na tyle, żeby
pozwolić wszystkim
o tym gadać. Lepiej, żeby się
ode mnie odczepili.
– Nie, dzięki – powiedziałam, przełykając ślinę.

Zuzka i Aleks nie mieli oporów – od razu sięgnęli po
cukierki. Ale Zuzka nagle zamarła z uniesioną dłonią
i mruknęła:
– Idzie.
Jej dłoń działa jak lokalizator. Wystarczy, że ją uniesie, a już wie, kto stoi za drzwiami albo gdzie jest osoba,
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o której pomyśli. To bardzo pożyteczna umiejętność, którą ma od niedawna, a konkretnie od wybuchu błyskacza.
Nie wiecie, co to błyskacz? Ja też nie. Nie ma takiego, co
by wiedział, bo to rzecz nie z naszych czasów. Znalazła
go mama Aleksa podczas sprzątania czasoprzestrzeni.
Wyglądał jak piłka i fajnie migał, więc uznaliśmy, że to zabawka. Niestety, byliśmy w błędzie.
Błyskacz wybuchł w szkole, gdy Aleks
go przyniósł, żeby nam

pokazać. Na
szczęście nic
się nikomu
nie stało,
przynajmniej
na pierwszy
rzut oka. Dopiero później
zaczęły objawiać się różne
dziwne umiejętności.
Aleks potrafi uniesieniem ręki
sprawić, by
ktoś zapomniał,
o czym
mówi,
Zuzka lokalizuje, kogo
zechce, a Gruby znajduje w kieszeniach rzeczy,
których tam nie
wkładał. Inni
pewnie też
coś potrafią,
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ale jeszcze tego nie odkryli albo się nie
przyznają. Ja nie zauważyłam żadnej
zmiany. No cóż, jestem najbardziej
przeciętną dziewczyną, jaką zna ten
świat. I nawet błyskacz nic na to
nie pomógł. Aż dziwne, że Zuzka,
Aleks i Gruby chcą się ze mną przy
jaźnić.

– Uwaga! – zawołała Zuzka
i w tym momencie drzwi otworzyły
się z hukiem, a Cebula wpadł do klasy jak
pocisk.
– Przepraszam, ale zatrzymało mnie coś ważnego – wydyszał.
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Miał na sobie palto i czapkę z nausznikami. Nasz historyk to gość kompletnie stuknięty. Ubiera się w to, co
wpadnie mu w ręce, bez ładu
i składu, w dodatku warstwami. Potem ściąga
z siebie nadmiar, a my
zgadujemy, ile ciuchów
ma jeszcze pod spodem.
Ta zabawa nazywa się
„obieranie Cebuli” i zdarza
nam się nieźle
podczas

niej pośmiać. Niestety, inne wady
historyka nie są takie zabawne. Jedną z najgorszych jest miłość do tego,
co minęło.
– Czeka nas dzisiaj trudny egzamin – powiedział, biegnąc do biurka.
– Co wiecie o XVI wieku?
– Eee… – odpowiedzieliśmy.
Chyba rzeczywiście wspominał, by poszukać informacji na temat
czasów nowożytnych, ale
jakoś nikt
tego nie
zrobił. Teraz jednak
nadeszła

pora, bo Cebula wyglądał na
mocno poruszonego.
No to do roboty! W ruch poszły komunikatory, czyli urządzenia, które mamy
wszczepione w opuszkę małego palca. Ich
działanie jest bardzo proste, wystarczy jedno
stuknięcie i informacje z baz danych spływają
wprost do naszych głów. Cyk! i proszę bardzo,
XVI wiek nie miał przed nami tajemnic, i to zanim
Cebula dobiegł do biurka.
– No to co wiecie?

Uniósł się las rąk.
– Że to czas wielkich przemian! – wrzasnęliśmy chórem.
– Fakty, fakty! – krzyknął Cebula.
Nie ma sprawy. Oto one:
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XVI wiek jak na dłoni.
– Chyba koniec ze średniowieczem – wymądrzył się
Słoniu.
– Masz rację – pochwalił go Cebula.
Słoniu jest synalkiem dyrektora szkoły i korzysta
z każdej okazji, by pokazać, jaki z niego prymus. My
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wiemy najlepiej, że to głupek, ale czasem pozwalamy mu
się popisywać. Niech ma.
– Dobrze, że tyle wiecie o tamtych czasach, bo wiedza zaraz wam się przyda – powiedział Cebula i klasnął
w dłonie. – Raz, raz, raz, do ławek!
Cebula to ten typ historyka, którego nie zadowalają
książki. Twierdzi, że kronikarze nie o wszystkim wiedzieli, a nawet jak wiedzieli, to nie o wszystkim pisali,
a nawet jak napisali, to ich kroniki z jakiegoś powodu
zostały przemilczane, zamknięte pod kluczem albo nawet zniszczone. Żeby dowiedzieć się, jak było w istocie,
najlepiej sprawdzić osobiście. Właśnie po to skonstruo
wał specjalne ławki do podróży w przeszłość. Nie na
niby. Naprawdę! Ot, taki gadżet do nauki historii. Pod
róże w czasie to rzecz już znana, ale ludzie rzadko je
odbywają, bo są dość niebezpieczne. Chyba tylko my
korzystamy z tej możliwości tak po prostu, za przyciśnięciem jednego guzika. Podejrzewamy, że odgrywamy rolę
świnek doświadczalnych, ale nie mamy nic przeciwko
temu. Uczestnictwo w tych wycieczkach nie jest nawet
przymusowe, ale kto zostaje w klasie, musi rozwiązywać
testy z dat. Chyba więc jasne, dlaczego z dwojga złego
wybieramy przygodę, choć czasami zdarza nam się tego
gorzko żałować.
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– Kto ma obawy, zostaje – poinformował uczciwie pan
Cebula, ustawiając kody.
Wszyscy się trochę bali, ale nikt nie chciał się przyznać.
Ja też nie. Może gdyby nie jedynka z dyktanda, byłabym
bardziej ostrożna, ale porażka nastawiła mnie dość niechętnie do świata. A niech tam! Co będzie, to będzie!
– Macie cztery i pół minuty, żeby zobaczyć, jak radzili
sobie Polacy w tym niezwykłym wieku.
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