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Wtopa pierwsza: 
moja ksywka

Mieliście kiedyś ksywkę?

Nie taką fajną, typu Mroczny 

rycerz, pogromca Smoków, cichy 

Zabójca czy Zamaskowany Mściciel. 

chodzi mi o te obciachowe 

przezwiska, które normalnie przyrastają do 

człowieka i nie chcą się oderwać. 

– e, mały, ale ty masz dziwną głowę! od tej pory 

będę cię nazywać Krzywa Bania!

– Dzięki, stary! Jak to super brzmi! o wiele lepiej 

niż Grzesiek!

No, ogarniacie.

ja
Alek
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Z przezwiskami już tak jest, że rzadko do-

stajesz takie, które ci się podoba. Weźmy  

to, co spotkało w czwartej klasie Bartka 

Gajownika. Nazwisko jeszcze do przeży-

cia, no nie? ale pewnego dnia Bartek 

przekroczył próg naszej pięknej szko-

ły, siadł sobie w ławce jak zawsze – 

i wszystko się zmieniło.

po pierwsze Marcin Trybiński, 

który siedzi tuż za nim, jęknął, 

jakby nagle zobaczył swoją gębę 

w lustrze, a zaraz potem normal-

nie zrobiło się piekło. Ludzie 

zaczęli się dławić i machać rękami. 

Inni wstrzymywali oddech tak dłu-

go, aż robili się sini. a dziewczyny 

wyglądały, jakby miały zemdleć albo 

zwymiotować!

o co chodziło? o zapaszek, którym 

jechało od Bartka Gajownika. To był 

naprawdę  megasztynks,  

King Kong wśród megasztyn-

ksów, bo Bartek w drodze do 

szkoły wdepnął w ogromny 

psi klocek, nadal przylepiony 

do jego podeszwy jak roz-

płaszczona brązowa kieł-

baska. No i teraz chłopak 

może zapomnieć, że rodzi-

ce nazwali go Bartek Ga-

jownik, bo Marcin Trybiński 

zrobił jednoosobową burzę 

mózgu i gdzieś z tych jego 

pokręconych zwojów 

wyskoczyła gotowa ksywka.

TA-DAAAAM!
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Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nie ma 

już Bartka Gajownika. Jest za to…

   Bartek Gazownik!

I teraz, gdy w klasie 

znowu zaczyna śmierdzieć, 

jakby ogromny szczur padł 

w kanałach, dławiąc się skun-
ksem (ten smrodek zwykle wy-

dziela nasza ruchoma Strefa Gazy, czyli 

piotrek Biegus), Marcin albo ktoś inny woła: 

– o, nie! ratować się, kto może! Nadcho-

dzi GaZoWNIK w swoim zabójczym kupo-
trampku!

co było śmieszne przez pierwsze dwadzieścia 

do trzydziestu razów.

Dla wszystkich z wyjątkiem Bartka.

rozumiecie? Ksywki mają straszną 

moc. I to taką moc z ciemnej strony 

mocy. Ksywki to mrok i zło.

Grzesiek Lutkiewicz pewnie by 

się ze mną zgodził. Szczęście od-
wróciło się od niego, kiedy 

ktoś zobaczył jego imię i nazwisko 

na skrótowo zapisanej liście klasy. 

Wyglądało to tak: G. Lut.

panie i panowie, przed wami Glut 

Lutkiewicz!

Auć.
oczywiście wy akurat mogliście mieć 

szczęście. Bywa i tak. Niektórym się udaje. 

Na przykład Damian Krzyżak ma tego far-

KING SWĄD!
odświeżacz powietr

za
G. Lut

K. Oza
N. Ochal

F. Legma
S. Mark

Pająk?  

Nie kumam.
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ta, że wołają na niego pająk, co jest nawet faj-

ne. albo Majk Majkowski, do którego nikt nie 

mówi Jacek, choć tak ma na imię. albo 

robert Górka, który ma ksywkę Wiel-

ki robson, bo jest… no… wielki.
aha, zapomniałbym o mo im 

najlepszym kumplu, 
Wojtku rojkowskim. Jego ksyw-

ka to straszny żal, ale jesz-
cze bardziej żałosne jest 

to, jak Wojtek na nią zapracował.

Było to bardzo dawno temu, 

w trzeciej klasie, kiedy rozwiązywa-

liśmy krzyżówkę. Nasza nauczycielka, 

pani Wiśniewska, spytała:

– Kto wie, co to będzie trzy poziomo? cho-

dzi o pojazd poruszający się po szynach. No? Wyraz na 

sześć liter. 

oczywiście chodziło o pociąg, ale Woj-

tas, nie wiem czemu, wyrwał się, cały za-

dowolony, i zawołał: „Ciuchcia!”.
przed wami mój nienormalny najlep-

szy kumpel ciuchcia rojkowski! W skrócie 

ciuchacz. 

Nie no, poważnie? ciuchcia? co 

mu odbiło? Myślał, że wrócił 

do przedszkola czy jak? pewnie 

gdyby pani spytała, czym się jeź-

dzi po szosie, powiedziałby, że 

w „brmbrmm”.

ale czekajcie, to jeszcze nic. 

Najlepsze dopiero będzie. Wojtaso-

wi to przezwisko się podoba!
Serio. Według niego ciuchcia roj-

kowski brzmi super! Lubię człowieka, 

ale bywa dziwny. Ze wszystkiego jest 
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zadowolony. To przez jego starych. cał-

kiem mili ludzie, tylko szkoda, że pracują 

jako trenerzy rozwoju osobistego. Tak 

dokładnie to nie wiem, czym się zajmują 

w tej robocie, ale pewnie mówią coś 

w rodzaju: „Jeśli myślisz, że ci się 

nie uda, to ci się nie uda!” 
i „Porażka nie istnieje, to 

tylko wstęp do sukce-
su!”. Nawet napisali dwie 

książki: „poZYTYWNe myśle-

nie daje poZYTYWNe efek-

ty!” i „poZYTYWNe rady dla 

poZYTYWNeJ rodziny!”.

rodzice rojkowskiego są 

pozy tywnie! nastawieni do ca-

łego wszechświata, więc ciuchcia też. rów-

nież do tej debilnej ksywki.

ale tu nie chodzi o ciuchcię i jego głu-

pie przezwisko, tylko o mnie i moje głupie 

przezwisko. Kiedyś byłem zwykłym alkiem 

Topą. I super. Nie chciałem żadnej ksyw-

ki. ale potem, tak jak Bartek Gajownik, nagle 

ją jednak dostałem. I to o wiele gorszą 

niż ciuchacz, Glut, Gazownik albo nawet 

Krzywa Bania.

aha. Nie przesadzam. Moja ksywka to 

megawtopa.

Nieszczęście wydarzyło się pierw-

szego dnia po wakacjach. Wszystko 

przez tajnego agenta Dereka Demona 

zwanego Demolką. 

a było tak:

PADNIJ 
I ROZWIJAJ  

SIE!

trener  
rozwoju 

osobistego
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pan Walczak, wychowawca piątej klasy, 

stał przed tablicą i o czymś tam 

nawijał. Mama uważa, że pan 

Walczak to „uroczy młodzieniec 

o świętej cierpliwości”. chyba 

coś jej się pomyliło. choć 

w sumie pana Wal-

czaka trudno z kimś 

pomylić. Jest bardzo 

wysoki i chudy i ma 

dziko rude włosy. 

Byłby niezły jako światła 

na skrzyżowaniu. Zacięte 

na czerwonym. 

No więc kiedy pan Wal-

czak stał i sobie mówił, ja siedzia-

łem w ostatniej ławce, przeglądając 

mój Dziennik Megahistorii i Genialnych 

Myśli. To taki zeszyt, w którym zapisuję moje  

megahistorie i genialne myś-
li. Na razie tych genialnych myśli za dużo 

nie ma. W sumie to nie ma ani jednej. ale 

spoko. Zostawiłem masę pustych stron, 

tak na wszelki wypadek!

Za to jest już masa megahisto-

rii przygodowo-sensacyjnych. Ta, 

nad którą wtedy pracowałem, była 

najlepsza. opowiadała o mega-

superprzygodach tajnego agenta 

Dereka Demolki Demona. a ja właś-

nie sobie czytałem wszystko, co 

napisałem przez wakacje. Fajnie mi 

to wyszło. Tajny agent Derek Demol-

ka Demon miał wielkie kło-
poty…

pan  
Walczak
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Tajny agent Derek Demolka 

Demon miał kłopoty. WIEL-

KIE kłopoty…

a nie mówiłem?

Otaczała go setka 

krwiożerczych zabójców 

ninja. Mieli wielkie mie-

cze. Mieli też wielkie uda 

i brzuchy. Powiedzmy sobie 

wprost: to była wielka banda 

grubasów. I szykowała się gruba 

awantura !

Fajne, co? ale czekajcie, najlepsze do-

piero będzie!

Sytuacja tajnego agenta Demona wy-

glądała źle. A fakt, że skuto mu ręce 

kajdankami i postawiono go na desce 

nad basenem pełnym głodnych kroko-

dyli, krwiożerczych piranii i jadowi-

tych węży morskich, też nie pomagał.

Podobnie jak to, że Demolka nie 

miał na sobie nic oprócz starych 

majtek ze znakiem Batmana. Starych, 

niezmienianych od miesiąca majtek. 

Dziurawych. Bardzo dziurawych. Dziu-

rawych jak sito. Dziurawych jak dziura-

we sito, z dziurami w bardzo krępujących 

miejscach. Szczerze mówiąc, było tam wię-

cej dziur niż samych majtek.
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Nie ma co, Demolka wpadł w GRU-

BE kłopoty!

Ale jazda, co nie? 

chciałem podczas wakacji na-

rysować ilustrację do tej 

nieziemskiej sceny, ale  

 

niechcący wygada-

łem się ciuchci, a on za-

proponował, że zrobi to za 

mnie. rodzice wmawiają mu,  

że ma talent plas tyczny.

No ja nie wiem.

W każdym razie pan Walczak  

nadal paplał o jakichś tam swoich  

sprawach, więc czytałem dalej.

Wąska deska, na której 

stał Derek, zaczęła skrzy-

pieć i uginać się pod jego 

ciężarem. Pięć metrów ni-

żej woda kipiała od miota-

jących się, wygłodniałych 

i spragnionych krwi po-

tworów. Ninja szturchnął 

agenta mieczem w plecy, 

zmuszając go do przesunięcia 

się jeszcze dalej.

Wtedy nagle rozległ się 

gniewny głos…

– alek Topa! Nie uważasz!

– Yyy… co? a tak, tak, upadam… 

eee, to znaczy obrażam… uważam!

Wojciech C. 

Rojkowski


