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NIE ZNACIE? TO POSŁUCHAJCIE…

Siedziałam  w  jego  pokoju.  Był  zawalony  starymi  meblami.  Pod  oknem  stało

drewniane  biurko.  Na  jego  szufladach,  widać  było  ślady  dłuta,  które  bezskutecznie,

próbowało  wyryć  na  nich  wzór  róży.  Pod  ścianą  była  mała  biblioteka.  Ja  usiadłam  na

rzeźbionym krześle i piłam kawę przy dużym stole. Mieszkałam w Głoskowie od dawna i

nigdy  nie  spotkałam  się  z  takim  staroświeckim  pokojem.  Znajdował  się  on  na  strychu.

Mieszkał w nim mój najlepszy przyjaciel. Byłam u niego 12 minut, a on już mnie zadziwiał…

No dobrze, może w końcu nas przedstawię: ja, jestem Viki Mona Liza, on to Justyn (czyt.

Dżastin).  Justyn  Żabiński.  Nie  pasował  do  niego  ten  pokój.  Justyn  był  przebojowym,

wysportowanym chłopakiem o pseudonimie ,,Żaba”.

Ten pokój  bardziej pasował do jego pra pra pra babci. Dziwiłam się, że ona nadal

żyje, a jednak tak było. Była niską, starszą panią z siwymi, długimi włosami. Owszem, ta

fryzura do niej nie pasuje, ale mnie się podoba. 

- No to co robimy? - zapytałam, przełykając kolejny łyk gorzkiej kawy.

- Nie wiem - zamyślił się - możesz mi pomóc. Ostatnio mam problem z układaniem

kart piłkarskich.

- Ok - odpowiedziałam.

- Możemy też iść na dwór albo do babci Elwiry. Jak wolisz.

Zamyśliłam się… i w końcu wybrałam układanie kart.

- Niech będą karty. Musisz mi tylko wytłumaczyć, jak je układać. Nie znam się na

tym.

- Niestety, ja też się na tym nie znam, więc możemy sprawdzić w internecie.

Weszliśmy do sieci i okazało się, że to nie jest skomplikowane.

Przez najbliższe pół godziny układaliśmy karty. To proste: wystarczy patrzeć na ich

numerki  i  układać  według nich ,,obrazki”  w albumach.  Trochę mnie  to  znudziło,  dlatego

zaproponowałam, że pójdziemy do jego pra pra pra babci  Elwiry.  Zgodził  się.  Poszliśmy

więc. Babcia poprosiła o wymienienie wody w dzbanie z kwiatami. Poszliśmy do kuchni,

wylaliśmy wodę, a tam… BRYLANTY, RUBINY i KLEJNOTY. Jednym słowem: skarb!!!



Szczere  złoto!  Postanowiliśmy,  że  nic  nikomu  nie  powiemy  i  będziemy  śledzić  babcię

Elwirę…

***

Następnym razem kiedy się spotkaliśmy, każde z nas miało przygotowane: notatnik,

dwie  paczki  krakersów, trzy  butle  soku pomarańczowego,  długopis,  strunówkę* i  latarkę.

Przyszłam do Justyna  na  noc.  Chcieliśmy wykraść  całe  złoto  i  zabrać  na  policję.  Justyn

wymyślił,  że  pojedziemy  tam na  naszych  nowych  rolkach.  Ja  natomiast  pomyślałam,  że

weźmiemy Orła,  mojego psa.  Wszystko mieliśmy zaplanowane,  kiedy nagle  ciocia  Gosia

zapukała do drzwi. Wskoczyliśmy do łóżek i udawaliśmy, że śpimy. Ciocia weszła do pokoju

i wzięła pudełko z krakersami! Justyn wyskoczył z łóżka i wyrwał jej paczkę.

- Mamo, to moje krakersy na trening - powiedział. 

- Dobrze, tylko nie jedzcie ich w nocy -  ostrzegła ciocia i wyszła. 

Kiedy  wszyscy  zasnęli  pobiegliśmy  do  pokoju  babci  Elwiry  i  zabraliśmy  złoto.

Wrzuciliśmy wszystko do plecaka i założyliśmy rolki. Wyjechaliśmy na ulicę Towarzyską,

minęliśmy boisko lokalnego klubu, ulicę Przyjazną, bibliotekę i dojechaliśmy do komisariatu.

Justyn podjechał powoli do okienka i zobaczył dwóch policjantów. Chłopak opowiedział o

naszym problemie, a na dowód podał im strunówkę wypełnioną złotem. Jeden z policjantów

złapał woreczek i wybiegł z komisariatu. Rozpoczął się pościg. Drugi policjant kazał nam

jechać za swoim towarzyszem, a sam wskoczył w radiowóz i popędził za nami. Udało się!

Złapaliśmy go! Policjant  i  my,  jego pomocnicy,  byliśmy bardzo zadowoleni.  Na dodatek,

okazało się, że złodziejem była babcia Elwira, przebrana za policjanta. Co więcej, babcią też

nie była! Przebierała się za babcię, a ta prawdziwa, już dawno przez nią nie żyła...

***

Dostaliśmy  medale,  dyplomy  i  po  dwa  kosze  owoców  i  słodyczy!  Na  dodatek,

policjanci  pozwolili  nam odwiedzać  komisariat,  kiedy  tylko  będziemy  chcieli.  Justynowi

bardzo się to spodobało i zmienił zdanie co do tego, kim chciałby zostać w przyszłości.

- Nie chcę być piłkarzem - oświadczył - chciałbym być policjantem. 

- A ja nie wiem, kim chciałabym zostać. Może piosenkarką albo baletnicą? Na razie

będę po prostu ... sobą.



*strunuwka – woreczek strunowy


