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To będą nasze 
najlepsze wakacje! 

Babcia, jak to babcia, ma swoje powiedzonka. Kiedyś 
szepnęła mi, żebym sobie zapamiętał, że w życiu pewne 
są tylko zmiany. Wtedy nie bardzo załapałem, o co chodzi. 
Dziś już chyba wiem. 

Ale od początku, bo początek był całkiem fajny. Dopie-
ro później się posypało. Totalnie.

– Mietek, taki z ciebie dobry uczeń, to mi w tym mo-
mencie wytłumacz, dlaczego droga ze szkoły jest dwa razy 
krótsza niż droga do szkoły? – zagadnął mnie Pępek, kiedy 
wracaliśmy do domu w przedostatnim tygodniu roku szkol-
nego. 
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– To zwyczajne załamanie czasoprzestrzeni spowodo-
wane twoją pozytywną energią po wyjściu z budy – odpali-
łem i walnąłem go w plecy.

– Taaa, jasne. – Pępek chyba nie był przekonany. 
– Wiesz, co ci powiem? Pomyśl, że jak damy kwiatki 

nauczycielom i przemęczymy się w galowych ciuchach, je-
dyne, co nas będzie obchodzić, to czy zabrać na obóz korki 
czy jeżyki. 

Sam się szeroko uśmiechnąłem do tej myśli. Pępek zresz-
tą też i przez chwilę szliśmy, tak po cichu, wyobrażając so-
bie, jak to będzie na obozie. Naszym pierwszym obozie – 
sportowym, się rozumie. 

Trener Kazimierz po turnieju dogadał się ze szkółką City 
Soccer, że latem pojedziemy z nimi na obóz piłkarski do 
Białych Błot. My – znaczy się Mesio, Nejmak i Wiktorek 
z tego bloku naprzeciwko oraz Ronek, Kasi i Pępek z na-
szego. No i jeszcze trener, jego wnuczka Amelka (niezła 
łobuziara), ja, czyli Mietek (taki jestem skromny, że przed-
stawiam się na końcu), i jeden dodatkowy opiekun. I tu po-
jawił się problem. 

Nikt nie chciał jechać z mamą lub tatą. Co innego na 
działkę czy nad morze, a co innego z kumplami na obóz. 
Wszyscy ściemniali, że ich rodzice nie mogą. W końcu tre-
ner się wściekł i powiedział, że w tej sytuacji sam to zała-
twi. I załatwił, ale nas, i to na cacy. A najbardziej to mnie. 

Okazało się, że naopowiadał mojej babci, że bez niej 
z obozu nici i że koniecznie musi z nami jechać, no i że 
chłopcy potrzebują kobiecej opieki. I to babcię rozczuliło. 

Wiadomo. Zgodziła się pod warunkiem, że będzie w pokoju 
z Amelką. To mi trochę poprawiło humor, bo przynajmniej 
tym razem to my Amelkę wrobiliśmy, a nie ona nas.

– Ty, Mietek, a jak tam babcia? Nie rozmyśliła się? Se-
rio z nami jedzie? – wypalił Pępek, jakby czytał w moich 
myślach.

– Moja babcia nie z tych, co zmieniają zdanie. Stara, do-
bra szkoła – odpowiedziałem zgodnie z prawdą i kopnąłem 
kamień.

– Dobrze będzie. Twoja babcia to równa kobieta. Wszy-
scy ją lubią – pocieszył mnie Pępek. – Poza tym wizerunek 
dziwaków trzeba pielęgnować. Łapiesz? Po tym turnieju 
mówili, że wszyscy jesteśmy nieźle narwani, i my, i trene-
rzy, więc sam rozumiesz. Taka opinia zobowiązuje. – Pępek 
buchnął śmiechem i walnął mnie w plecy. – A słyszałeś, że 
podobno ten ośrodek, do którego jedziemy, to ma z pięć 
albo i sześć gwiazdek? – Pępek wytrzeszczył oczy.

– No co ty? 
– Ma tam być basen, siłownia, saunarium...
– Chyba sauna – poprawiłem Pępka.
– No, może, w każdym razie full wypas, rozumiesz? – 

Pępek był nieźle podkręcony.
– Cześć, chłopaki! – Ronek doskoczył do nas. – O czym 

gadacie?
– Tak ogólnie, o obozie... – odpaliłem.
– ...i babci – dorzucił Pępek, czym zasłużył sobie na 

szturchańca w bok, i to bolesnego.
– Auuu! No co ty, ja tylko tak – próbował się tłumaczyć. 
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Ale Ronek i tak podłapał temat.
– No fakt, to trochę wtopa, ale z drugiej strony fajna ta 

twoja babcia i niezła z niej jajcara. Może być wesoło. Szcze-
gólnie jak będą mieli spinkę z trenerem – dorzucił i zaczął 
rechotać. – A chcecie zobaczyć ten ośrodek? Patrzcie, tata 
przyniósł mi z biura turystycznego ich folder. – Ronek wy-
ciągnął z plecaka kolorową gazetkę. – Podobno to nówka na 
rynku. W samym centrum jakiegoś tam starego kurortu. Mu-
cha nie siada, pokoje dwuosobowe, każdy z łazienką, pła-
ski telewizorek, pełny pakiet kanałów sportowych. Do tego 

basen, siłownia, sauny, dwa boiska piłkarskie, hala i jeszcze 
boisko do kosza, i kort tenisowy. Super, no nie? 

Ronek szczerzył się do nas, a my oglądaliśmy zdjęcia 
w folderze, na których widać było niebieski basen, duży 
hotel i opaloną panią w różowym bikini. 

– No, super. Nigdy w takim nie mieszkałem – powie-
dział Pępek. 

– Ja też nie – dodałem zgodnie z prawdą, bo od śmierci 
taty na wakacje jeździliśmy co najwyżej na działkę wujka 
Marcina, pod Ostrołękę, albo do kuzynów z Gdańska. 

– Fajnie, że nam dali zniżkę – dorzucił Ronek. – Podob-
no trener załatwił. Ma za to być konsultantem dla pozosta-
łych trenerów. Spoko, no nie?

– To będą nasze najlepsze wakacje – podsumował Pępek 
i westchnął, a my z Ronkiem tylko pokiwaliśmy głowami. 

Prawda jest taka, że też miałem takie przeczucie. I to 
była całkiem fajna myśl.

No ale nie wszystko było takie super jak ten folder. Tre-
ner się uparł, że na obóz jadą tylko ci, którzy na świadec-
twie będą mieli czwórki i piątki. Chłopaki zwątpiły, a póź-
niej jak nigdy wzięły się do książek. Nawet nasza pani się 
zdziwiła, że takie z nas kujony. 

Tylko Amelka nie wydawała się najszczęśliwsza. Po-
dobno wcale nie chciała jechać. Trener, znaczy jej dziadek, 
trochę ją pocieszał, że na miejscu mają być inne dziewczy-
ny, ale i tak chodziła nabzdyczona. Dopiero kiedy się oka-
zało, że razem z nami w tym hotelu ma być też jakiś obóz 
taneczny, z dziewczynami z Białegostoku, to się uspokoiła. 
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Mówiła nawet, że widziała je kiedyś w telewizji, i zapo-
wiedziała nam, że jak ją wkurzymy, to się przerzuci z piłki 
na taniec. No więc z Amelką też jakoś już poszło. 

Gorzej było w domu. Mama ciągle się czepiała. A naj-
bardziej bałaganu, wiadomo. Szczerze mówiąc, nie łapię, 
po co w kółko sprzątać, jeśli i tak w kółko się brudzi. Po co 
walczyć z czymś, z czym i tak się nie wygra? 

– Mietek! Albo posprzątasz natychmiast swój pokój, 
albo jutro zaprowadzę cię do szkoły na to zakończenie roku 
za rękę. Później pocałuję cię w czółko, a na koniec popra-
wię ci fryzurkę. Wybieraj! – Mama stała w drzwiach mo-
jego pokoju ze zmarszczonym czołem i groziła mi palcem.

– Okej, już się robi – próbowałem załagodzić, choć sy-
tuacja była raczej beznadziejna. – Tylko... 

– Żadne „tylko”. Natychmiast! – Mama wściekła się na 
dobre. – Przez ostatnie tygodnie ci odpuszczałam, ale już 
koniec szkoły. Przed wyjazdem na obóz ma tu błyszczeć – 
rzuciła i obróciła się na pięcie, a ja zostałem w pokoju, któ-
ry faktycznie nie wyglądał dobrze. 

Pomyślałem, że to właśnie moment, w którym lepiej nie 
dyskutować, tylko wziąć się za robotę. 
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O, nie! 
Tylko nie tO! 

Ponieważ byliśmy dodatkową drużyną na obozie City 
Soccer, nie starczyło dla nas miejsca w ich autokarach. Wca-
le nas to nie zmartwiło. Trener powiedział, że lepiej poje-
chać pociągiem, bo to i zdrowiej, i bezpieczniej. I tak zro-
biliśmy. Niestety do wyboru mieliśmy tylko dwa pociągi. 
Pierwszy o 6.21 rano, a drugi o 16.15. Pierwszy dojeżdżał 
na miejsce o 13.00, a drugi w nocy, więc odpadał. W efek-
cie mieliśmy być na miejscu, zanim wyjadą autokary z City 
Soccer, ale trener stwierdził, że przynajmniej będziemy 
mieli czas na – jak to powiedział – rekonesans. 

Na peronie byliśmy o 6.00. Niby wcześnie, a i tak wszy-
scy byli tacy nakręceni, jakby w ogóle się nie kładli.

– Ty, Mietek, spałeś trochę, bo ja to z tych emocji nawet 
oka nie zmrużyłem. Co zamknąłem oczy, to się bałem, że 
zaśpię, i sprawdzałem budzik – zwierzył mi się Mesio na 
peronie, taszcząc wielką, pomarańczową walizkę.

– A co ty masz w tej walizie? – zapytałem. 
– E, takie tam. No wiesz, ciuchy, trochę książek, gry, 

szachy i w ogóle... – tłumaczył się, speszony.
– Oj, kochanieńki, z taką walizeczką to ty z pewno-

ścią za szybko nie pobiegniesz – wtrąciła się babcia, która 
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