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NOWY SMS
OD: SZKODNIK
GUCIU, BYLEM JUZ NA TARASIE WIDOKOWYM
I WIDZIALEM TEN SAMOLOT! JEST OKROPNIE
DUZY!!! BOJE SIE STRASZNIE.

NOWY SMS
OD: GUCIO
A JA CI ZAZDROSZCZE!!! RAZ LECIALEM 
I BYLO SUPER! MOJ TATA CIAGLE GDZIES 
LATA I NIGDY NIC SIE NIE STALO. 
NIE BOJ ZABY!

„Nie bój ˝aby” – pomyÊla∏ Szkodnik ponuro,
chowajàc telefon do kieszeni. Jasne, ∏atwo Guciowi
powiedzieç...

Odwróci∏ gwa∏townie g∏ow´, gdy nagle us∏ysza∏
cienki, dziewcz´cy g∏os:

– Tatusiu, ten ch∏opczyk ma jakiÊ dziwny kolor.
To zaskakujàce stwierdzenie pad∏o z ust niedu-

˝ej, rudow∏osej dziewczynki, która sta∏a w kolejce 
do odprawy paszportowej tu˝ przed Szkodnikiem,
Piotrkiem oraz ich mamà i tatà.
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– Wcale nie dziwny – mruknà∏ Szkodnik, obrzu-
cajàc dziewczynk´ niech´tnym spojrzeniem. – Moim
zdaniem, jest to kolor sinokoperkowy. A w ogóle to
wol´ byç sinokoperkowy, ni˝ mieç w∏osy koloru
zgni∏ej marchewki. Jasne?!

– Ale˝ Ferdynandzie! – mama Szkodnika drgn´∏a
nerwowo, s∏yszàc te s∏owa. – Jak mo˝esz? Tak nie wol-
no! Ona jest mniejsza od ciebie, nie powinieneÊ doku-
czaç m∏odszym dziewczynkom! I w ogóle nikomu!

Szkodnik poczu∏ si´ oburzony, tym bardziej ˝e
nie lubi∏, gdy ktokolwiek zwraca∏ si´ do niego, u˝y-
wajàc prawdziwego imienia. Poza tym w tej chwili
kolor jego twarzy faktycznie móg∏ budziç pewne 
zaniepokojenie, co przed chwilà sam stwierdzi∏ w to-
alecie. Z kilku powodów czu∏ si´ bowiem troch´ nie-
pewnie.

– I co z tego, ˝e jest mniejsza? – Burknà∏ gniew-
nie, nie zwracajàc uwagi na karcàce spojrzenie pana
w niebieskiej koszuli, trzymajàcego dziewczynk´ za
r´k´. – Nied∏ugo podroÊnie i pewnie b´dzie wi´ksza
ode mnie. Wiesz, mamo, ˝e dziewczynki dojrzewajà
szybciej? Ale OK, masz racj´. Zgni∏a marchewka to
nie jest dobre okreÊlenie.

– Uff – wyrwa∏o si´ pani Wies∏awie, czyli jego
mamie, bowiem jej m∏odszy syn rzadko kiedy przy-
znawa∏ si´ do b∏´du. Ulga przesz∏a jej jednak równie
szybko, jak przysz∏a.

– Zgni∏a marchewka jest zielona – skorygowa∏
Szkodnik po krótkim namyÊle. – Wi´c ta tutaj jest po
prostu bardzo dojrza∏a. Taka zwyczajna stara mar-
chew.

– Moja córka ma w∏osy koloru zachodzàcego
s∏oƒca – rzek∏ surowo pan w niebieskiej koszuli, na-
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chylajàc si´ w ich stron´. – Za-
wsze jej to powtarzam, bo dzieci
czasem si´ z niej Êmiejà. Rozu-
miesz, m∏ody cz∏owieku? To jest
kolor zachodzàcego s∏oƒca!

– Po ka˝dym zachodzie
w takim kolorze przychodzi 
burza – rzek∏ Szkodnik cierpko,
przest´pujàc z nogi na nog´. 
– Wi´c niech pan lepiej uwa˝a,
bo moim zdaniem szkody w oto-
czeniu b´dà znaczne. Mamo,
pójd´ kupiç sobie jeszcze coÊ do
picia. Zaraz wróc´. Mog´?

Pan w niebieskiej koszuli za-
krztusi∏ si´ i zamilk∏, dziewczynka wyglàda∏a, jakby
mia∏a za moment si´ rozp∏akaç, a tata Szkodnika g∏´-
boko odetchnà∏.

– Mo˝esz – rzek∏ przez zaciÊni´te z´by. – Przed
nami jeszcze sporo osób, wi´c troch´ to potrwa.
Masz tu dziesi´ç z∏otych.

– PrzynieÊ mi przy okazji butelk´ coli – mruknà∏
Piotrek, spoglàdajàc na m∏odszego brata z czymÊ
w rodzaju podziwu pomieszanego ze zgrozà.

– I tak ka˝à ci jà wyrzuciç, zanim przejdziesz
przez bramk´ – bàknà∏ Szkodnik, patrzàc na ludzi,
którzy po przejÊciu przez wykrywacz metali przed
wejÊciem do hali odlotów najcz´Êciej wracali i Êcià-
gali buty oraz paski przy spodniach, a potem prze-
chodzili jeszcze raz. Akurat na ich oczach ochrona
lotniska odprowadzi∏a gdzieÊ na bok powa˝nie wy-
glàdajàcego pana w garniturze. Ten widok sprawi∏,
˝e Szkodnik poczu∏ si´ jeszcze bardziej niepewnie.
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Plan, który przygotowa∏ z tak wielkim poÊwi´ce-
niem, móg∏ nie wypaliç! Skàd jednak mia∏ wiedzieç,
˝e ta ca∏a lotniskowa ochrona jest taka skuteczna
i skrupulatna?!

Droga do holu, gdzie mieÊci∏y si´ kioski z napo-
jami, by∏a doÊç krótka. Mimo to Szkodnikowi z pew-
nych powodów sz∏o si´ doÊç ci´˝ko i wtedy w∏aÊnie
pomyÊla∏, ˝e byç mo˝e jego znakomity plan nie by∏
a˝ tak dobry, jak mu si´ to wczeÊniej wydawa∏o...

Gdy wraca∏ z butelkà coli dla Piotrka oraz dru-
gà, z której popija∏ napój herbaciany o smaku brzo-
skwiniowym, jego wzrok pad∏ na bardzo bladego,
doÊç m∏odego pana, który siedzia∏ na jednym z nie-
bieskich krzese∏ek pod Êcianà. Kolor jego fizjonomii
mo˝na by∏o okreÊliç tylko jednym s∏owem, i w∏aÊnie
wtedy Szkodnik nie wytrzyma∏. Przystanà∏, wspià∏
si´ na palce, zauwa˝y∏, ˝e rodzice i Piotrek sà jeszcze
doÊç daleko od bramki z wykrywaczem metali, po
czym zdecydowanym krokiem podszed∏ do siedzà-
cego pod Êcianà faceta.

– Pan te˝ jest sinokoperkowy – rzek∏ krótko
i konkretnie, siadajàc obok. – W∏aÊnie o to s∏owo mi
chodzi∏o. Boi si´ pan lataç, czy jak?

Blady pan, kurczowo Êciskajàc w d∏oni rekla-
mówk´, spojrza∏ na niego doÊç nieprzytomnie.

– Jaki ja jestem?! – spyta∏, odsuwajàc si´ lekko. –
Co powiedzia∏eÊ?

– Spox, niech pan si´ nie martwi! – pocieszy∏ go
Szkodnik. – Sinokoperkowy. Niektórzy po prostu
bojà si´ lataç i stàd te problemy. Pan dokàd?

– S∏ucham? – bàknà∏ pan rozpaczliwie. – Nie ro-
zumiem. Czy ja wyglàdam na osob´, która boi si´ 
lataç?



9

– No, ba! – prychnà∏ Szkodnik. Jeszcze raz przyj-
rza∏ si´ ciemnow∏osemu facetowi i uzna∏, ˝e wzbu-
dza on wzgl´dne zaufanie. Z oczu patrzy∏o mu doÊç
dobrze. Zresztà tu na lotnisku nikt nie b´dzie si´ na
Szkodnika rzuca∏ w niecnych celach, o których tyle
si´ s∏ysza∏o w radiu czy w TV.

– Rozumiem, ˝e to „ba” mia∏o znaczyç, ˝e wy-
glàdam na osob´ w szoku przed lotem – odpar∏ pan
sceptycznie.

– Pewnie leci pan pierwszy raz i ogarnia pana
panika, tak? Czyta∏em o tym – rzek∏ Szkodnik mo˝-
liwie optymistycznie. – Niech pan si´ nie martwi. 
Podobno samoloty sà najbezpieczniejszym Êrodkiem
transportu na Êwiecie!

– Super – mruknà∏ pan, po czym odstawi∏ rekla-
mówk´ na pod∏og´. – MyÊlisz, ˝e o tym nie wiem?

Prawd´ mówiàc, Szkodnik mia∏ nadziej´, ˝e no-
wy znajomy rozwià˝e przynajmniej jeden z dwóch
problemów, które dr´czy∏y go w tym momencie.
Czyli strach przed lataniem. Przez krótkà chwil´ 
wydawa∏o mu si´, ˝e gdy bojà si´ dwie osoby, to jest
∏atwiej. Teraz jednak wyglàda∏o na to, ˝e by∏a to
p∏onna nadzieja, bo widok roztrz´sionego faceta
wcale nie poprawi∏ mu humoru.

– No, kurcz´ – westchnà∏ g∏´boko, popijajàc ko-
lejny ∏yk pseudobrzoskwiniowego napoju o podej-
rzanym sk∏adzie chemicznym. – Ale przynajmniej
mam z kim o tym pogadaç. A w dodatku nie powie-
dzia∏ pan, dokàd leci.

– Do Warszawy – rzek∏ sm´tnie pan. – Bo tak
jest najszybciej. I po co mi to by∏o?

– Bo szybciej – odpar∏ rezolutnie Szkodnik. –
Niech pan to sobie powtarza.
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– Nie powinienem przyznawaç si´ dzieciom, ˝e
boj´ si´ lataç – powiedzia∏ ponuro m´˝czyzna, patrzàc
w przestrzeƒ przed sobà. – To nie jest... nie jest...

– Humanitarne? – podsunà∏ Szkodnik ˝yczli-
wie. – Ma pan racj´. A tak w ogóle, jestem Szkodnik.
A pan? 

– Nie jestem szkodnikiem! – zdenerwowa∏ si´
znienacka jego rozmówca. – I nie mów tego g∏oÊno,
bo zaraz mnie zatrzyma ochrona. Mam na imi´ Mar-
cin, lec´ do stolicy, w dodatku nie odrzutowcem, 
tylko czymÊ ze Êmig∏ami!

– Ja przynajmniej lec´ odrzutowcem – poinfor-
mowa∏ go z dumà Szkodnik. – Boeingiem 737. Taki
du˝y, ma dwa silniki. I lec´ razem z rodzicami i bra-
tem do Tunezji, na wczasy. Oni mówià, ˝e b´dzie 
fajnie, ale jak dla mnie tam jest za goràco. Nie cierpi´
upa∏ów...

– Do Tunezji lata si´ najwczeÊniej w paêdzierni-
ku – mruknà∏ pan Marcin i po raz pierwszy spojrza∏
na Szkodnika nieco przytomniej. – Jak to „Szkod-
nik”? Przecie˝ nie masz tak na imi´, prawda?

– Nie mam – mruknà∏ Szkodnik pos´pnie, sta-
wiajàc swojà niewielkà torb´ podró˝nà na pod∏o-
dze, mi´dzy stopami. – I nawet niech pan nie pyta,
bo i tak nie powiem, jak mam naprawd´ na imi´.
Wszyscy mówià na mnie „Szkodnik” i to powinno
wystarczyç. 

– Wystarczy – pad∏a niespodziewana odpo-
wiedê, a chwil´ póêniej pan Marcin nagle si´ roze-
Êmia∏. – Na mnie mówià Kajtek. I te˝ nie powiem ci,
dlaczego. To co, z∏o˝ymy sobie nawzajem obietnic´,
˝e postaramy si´ nie baç tych samolotów?

– MyÊli pan, ˝e to pomo˝e?
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– Warto spróbowaç. Ja w ka˝dym razie obiecu-
j´. No, kolego, teraz kolej na ciebie!

– Dobra, to ja te˝ – zgodzi∏ si´ Szkodnik, bo za-
szkodziç to na pewno nie mog∏o, a mo˝e nawet po-
mo˝e? – Czyli ˝e jednak pan nie stchórzy i poleci
zgodnie z planem, tak?

– A mam inne wyjÊcie? – zdumia∏ si´ pan Mar-
cin, po czym g∏´boko westchnà∏. – ˚ona mnie zamor-
duje, jeÊli teraz wróc´ do domu.

– Mo˝e pan jechaç pociàgiem – mruknà∏ z upo-
rem Szkodnik. – Nam by∏oby trudniej, bo do Tunezji
chyba nie jeêdzi ˝aden ekspres... Do Warszawy 
∏atwiej.

– Niedoczekanie. SzeÊç godzin w jednà stron´?!
Jestem du˝y i dam sobie rad´ w samolocie.

– Ja nie jestem du˝y i nie wiem, czy dam sobie
rad´... – wyrwa∏o si´ Szkodnikowi, zanim zdà˝y∏
ugryêç si´ w j´zyk. – No i prosz´, co pan narobi∏ naj-
lepszego? Teraz zaczynam si´ powa˝nie zastanawiaç,
czy to normalne, ˝eby si´ tak okropnie czegoÊ baç!

– A czy to w czymÊ szkodzi? – spyta∏ krótko pan
Marcin. Wsta∏ nagle z krzes∏a i spojrza∏ ciep∏o na
Szkodnika. – Mamy w ˝yciu takie sytuacje, kiedy si´
czegoÊ boimy, prawda? Ka˝dy ma. Niektórzy bojà
si´ lataç, inni jeêdziç samochodem, inni bojà si´ 
kuchenek mikrofalowych albo... sam nie wiem, na
przyk∏ad wstawaç z ∏ó˝ka lewà nogà.

– Nie boj´ si´ kuchenek mikrofalowych! – za-
protestowa∏ Szkodnik s∏abo. – Przecie˝ w kuchence
robi´ sobie hamburgery.

– Niezdrowo – skarci∏ go pan Marcin. – Choç
przyznam ci si´, ˝e od czasu do czasu te˝ jem ham-
burgery. No, ale jesteÊ przecie˝ facetem?



12

– A nie wyglàdam na to? – oburzy∏ si´ Szkodnik
i prawie poderwa∏ si´ z niebieskiego krzese∏ka. – 
JeÊli tak...

– No w∏aÊnie wyglàdasz – pan Marcin uniós∏
d∏oƒ. – A wiesz, co to sà stereotypy?

W pierwszej chwili Szkodnikowi przyszed∏ na
myÊl jego nowoczesny zestaw muzyczny, ale ju˝
w drugiej zrozumia∏ nagle, o czym mówi jego roz-
mówca.

– Chodzi∏o panu o stereotypowego faceta, tak?
– Masz jedenaÊcie lat, ale chwytasz bezb∏´dnie!

– w g∏osie pana Marcina s∏ychaç by∏o wyraêny po-
dziw. Czyli rozumiesz, ˝e facet... No, dokoƒczysz?

– Dokoƒcz´ – Szkodnik westchnà∏ ponownie. –
Facet ma byç niezniszczalny i kuloodporny. I nie baç
si´ latania, a przynajmniej tego nie okazywaç, tak?

– Ech – bàknà∏ z zadumà pan Marcin, wpatrujàc
si´ w elektronicznà tablic´ odlotów. – Temat wyma-
ga kontynuacji, ale... O mój Bo˝e, jeÊli teraz tam nie
pójd´, to nie wpuszczà mnie na pok∏ad!

– Ferdynand!!! – wrzasnà∏ ktoÊ z oddali. – Gdzie
jesteÊ?!

– Jak mo˝na mieç na imi´ Ferdynand? – mruk-
nà∏ pan Marcin i ponownie spojrza∏ na Szkodnika,
który nagle zmarkotnia∏, gdy˝ rozpozna∏ zarówno
wo∏ajàcy go g∏os, jak i imi´. – Z drugiej strony, mieç
takie imi´ i byç uÊmiechni´tym to sama radoÊç!

Szkodnik prychnà∏, gdy˝ komentarz wyda∏ mu
si´ stanowczo nie na miejscu.

– Ferdynandzie? – to s∏owo pad∏o niczym grom
z jasnego nieba, a gdy pan Marcin spojrza∏ na niego,
w jego uÊmiechni´tych oczach skrzy∏y si´ ∏obuzer-
skie iskierki. – Leç bezpiecznie! No, przecie˝ wiem,
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˝e to o ciebie chodzi∏o. Masz przy torbie plakietk´
z imieniem i nazwiskiem. Baw si´ dobrze w Tunezji!

– Postaram si´ – szepnà∏ Szkodnik, któremu na-
gle zrobi∏o si´ ˝al, ˝e jego sympatyczny towarzysz
leci gdzie indziej.

– Ferdynand?! – us∏ysza∏ oburzony g∏os dok∏ad-
nie wtedy, gdy patrzy∏ na pana Marcina przekracza-
jàcego bez problemu bramk´ do hali odlotów krajo-
wych. – A wi´c, Ferdynandzie, ja mam na imi´ An-
gela! I popami´tasz mnie podczas tego lotu, ba∏wa-
nie! Obiecuj´ ci to!

Szkodnik móg∏ tylko bezradnie patrzeç na rudo-
w∏osà dziewczynk´, która sta∏a nad nim, patrzàc na
niego nienawistnym wzrokiem.

Ledwo zdà˝y∏. Jeden z ochroniarzy usi∏owa∏
akurat w∏àczyç laptopa, nale˝àcego do niewinnie
wyglàdajàcej kobiety, stojàcej w ogonku tu˝ przed
nimi. Z jakichÊ powodów laptop nie chcia∏ si´ w∏à-
czyç i to najwyraêniej bardzo nie podoba∏o si´ ochro-
niarzowi. W dodatku drugi ochroniarz wyciàgnà∏
z baga˝u podr´cznego kosmetyczk´, pogrzeba∏
w niej chwil´, wyjà∏ ma∏à, plastikowà butelk´ z jaki-
miÊ medycznymi oznaczeniami, po czym zamar∏.

– Co to jest? – spyta∏ surowo.
– To jest p∏yn do soczewek kontaktowych –

odpar∏a kobieta zn´kanym g∏osem.
– Czy ma pani na to recept´?
– S∏ucham? – przestraszy∏a si´ kobieta, cofajàc

si´ o krok. – Jakà znowu recept´?! Soczewki nosi si´
zamiast okularów, prosz´ pana! A p∏yn kupuje si´
bez ˝adnej recepty!
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– JeÊli nie ma pani recepty, to musi pani to wy-
rzuciç przed wejÊciem do hali odlotów – oÊwiadczy∏
ochroniarz, wyglàdajàc bardzo groênie i profesjo-
nalnie w swoim antyterrorystycznym umunduro-
waniu. – Do samolotu nie wolno wnosiç ˝adnych
p∏ynów.

– Nie mam recepty. A czy wy macie na lotnisku
lekarza okulist´?

Ochroniarza chyba zdziwi∏o to pytanie.
– Prosz´ pani, to jest lotnisko, jak sama pani 

zauwa˝y∏a, a nie przychodnia rejonowa. Prosz´ to
wyrzuciç do tamtego kub∏a.

– Dobrze – zgodzi∏a si´ kobieta niespodziewa-
nie, zaczynajàc histerycznie si´ Êmiaç. – Wyrzuc´,
oczywiÊcie. Tylko w takim razie poprosz´ jeszcze
o pana imi´, nazwisko i numer telefonu.

– S∏ucham?! – zdumia∏ si´ ochroniarz. – A dla-
czego chce to pani wiedzieç?

– Dlatego ˝e jeÊli dziÊ wieczorem nie b´d´ mog∏a
zdjàç moich soczewek i umieÊciç ich w tym p∏ynie, to
dostan´ zapalenia spojówek. Nie sàdz´ zaÊ, aby
w Tunezji sklepy optyczne by∏y na ka˝dym rogu,
tym bardziej w hotelu na wyspie. Wi´c potrzebuj´
pana danych, aby pozwaç pana po powrocie o od-
szkodowanie z powodu utraty wzroku. Czy teraz
pan rozumie?

Umundurowany antyterrorysta zamar∏ na
chwil´, wpatrujàc si´ w buteleczk´, a potem delikat-
nie w∏o˝y∏ jà z powrotem do kosmetyczki.

Kobieta otar∏a ∏zy, p∏ynàce jej ze Êmiechu, uspo-
koi∏a si´ nieco, przesz∏a przez bramk´, która o dziwo
nie zapiszcza∏a, wzi´∏a z taÊmy swoje baga˝e i posz∏a
dalej.
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– Szkodnik? – szepn´∏a
nerwowo pani Wies∏awa. – Te-
raz my. Tylko pami´taj, ˝ebyÊ
by∏ dla nich mi∏y i si´ nie k∏ó-
ci∏. Oni tak muszà, to ich pra-
ca, rozumiesz?

Szkodnik rozumia∏. I nie by∏o mu
z tym dobrze. Ta ca∏a skrupulatnoÊç lotniskowej
ochrony przyprawia∏a go w chwili obecnej niemal˝e
o palpitacje. W dodatku z nerwów zacz´∏o go sw´-
dzieç ucho. Zawsze tak by∏o, gdy czymÊ bardzo si´
przejà∏.

– Przestaƒ si´ tak drapaç! – syknà∏ Piotrek. – Bo
zaraz pomyÊlà, ˝e jesteÊ czymÊ zara˝ony i na pewno
nie wpuszczà nas na pok∏ad!

– Odczep si´ – mruknà∏ Szkodnik ponuro, pe∏en
z∏ych przeczuç. – Jak ci si´ nie podoba moje ucho, to
na nie nie patrz.

Tymczasem tata przeszed∏ ju˝ przez bramk´ bez
najmniejszych problemów, pani Wies∏awa zaÊ wy-
k∏ada∏a w∏aÊnie do plastikowej skrzynki zawartoÊç
swojej kosmetyczki.

– Tylko prosz´ uwa˝aç z tymi perfumami – 
rzek∏a z lekkim zaniepokojeniem. – To Givenchy. Nie
wiem, co zrobi´ w Tunezji, jeÊli teraz by si´ rozbi∏y!

– Perfum na pok∏ad samolotu pani nie wniesie –
twardo powiedzia∏ ochroniarz. – To jest materia∏ 
∏atwopalny. Czemu nie w∏o˝y∏a ich pani do baga˝u
g∏ównego?

– Czy pan oszala∏?! – zgorszy∏a si´ pani Wies∏a-
wa, zamierajàc w pó∏ kroku przez bramk´ wykrywa-
cza metalu. – Ten lot trwa kilka godzin! Przecie˝
tamta pani wzi´∏a to coÊ do oczu, prawda? I te˝ by∏o
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p∏ynne! A pan wyobra˝a sobie, ˝e mog∏abym nie
mieç przy sobie moich perfum?!

– W∏aÊnie tak to sobie wyobra˝am – pad∏a od-
powiedê. – I w tym wypadku nie zamierzam zrobiç
wyjàtku. Przecie˝ nie wpuszcza sobie pani tych per-
fum do oczu, prawda? Nie sà niezb´dne dla pani
zdrowia?

Szkodnika zasw´dzia∏o drugie ucho i podrapa∏
si´ w nie tak gwa∏townie, ˝e spod r´kawa wysun´∏o
si´ coÊ, co absolutnie nie mia∏o prawa si´ stamtàd
wysunàç. Z brz´kiem spad∏o na pod∏og´, a Szkodnik
niemal pad∏ na kolana, usi∏ujàc to podnieÊç i scho-
waç jak najszybciej. Niestety, nie by∏ pierwszy. Jego
brat, wytrzeszczajàc z przera˝enia oczy, schyli∏ si´
w tej samej chwili, przez co obaj stukn´li si´ g∏owa-
mi, a˝ zadudni∏o.

– Odbi∏o ci kompletnie?! – wyszepta∏ Piotrek ze
zgrozà. – Co to niby ma byç?!

– To, na co wyglàda – burknà∏ rozdygotany
Szkodnik, chowajàc pospiesznie ma∏y przedmiot
z powrotem do r´kawa. – A co? Mo˝e si´ przydaç.
Tylko nie wiedzia∏em wczeÊniej, ˝e wszyscy muszà
przejÊç przez ten durny wykrywacz metali!

– No pewnie, ˝e wszyscy muszà! A coÊ ty sobie
myÊla∏?!

– MyÊla∏em, ˝e mo˝e dzieci traktujà ulgowo...
Piotrkowi zrobi∏o si´ s∏abo, ale nie zdà˝y∏ po-

wiedzieç nic wi´cej, bowiem nadesz∏a kolej Szkodni-
ka. Ten zamknà∏ na moment oczy, po czym wywlók∏
na wierzch kieszenie od spodni i pokaza∏ je ochro-
niarzowi. By∏y ca∏kowicie puste.

– Przechodê, kolego – mruknà∏ umundurowany
byczek, przeglàdajàc podr´czny baga˝ Szkodnika
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i nie znajdujàc w nim niczego, co wzbudza∏oby po-
dejrzenia.

– A nie mog´ bokiem? – wymamrota∏ Szkodnik,
kiwajàc si´ niepewnie przed bramkà. – Boj´ si´ tego
urzàdzenia.

– Nic ci nie zrobi – uÊmiechnà∏ si´ drugi ochro-
niarz. – Pierwszy raz b´dziesz lecia∏, co?

– Pierwszy.
– Mówi´ ci, ˝e nie ma si´ czego baç...
– Phi, a wczeÊniej by∏ taki odwa˝ny! – pisn´∏a

z ty∏u rudow∏osa dziewczynka, z∏oÊliwie chichoczàc.
– I jaki wygadany! A teraz zachowuje si´ jak Ryjek
z Muminków, cha, cha! Tchórz!

– Znalaz∏a si´ Marchewkowa Panna Migotka! –
prychnà∏ Szkodnik, nie wiedzàc, co powinien zrobiç.
– A mo˝e...

– Szkodnik, prze∏aê przez to natychmiast! – 
za˝àda∏ szeptem Piotrek, choç sam mia∏ pewne oba-
wy, wiedzàc, co jego brat trzyma w r´kawie. – Bo
inaczej te Buki w mundurach nas aresztujà i b´dzie
draka!

– Ferdynand, co ty wyprawiasz? – rzek∏ ze zde-
nerwowaniem tata z drugiej strony. – Chodê tu do
nas i nie opóêniaj kolejki!

– Co za dziecko – rzek∏a pani Wies∏awa z rozpa-
czà, po czym niespodziewanie zrobi∏a dwa kroki,
wzi´∏a go za r´k´ i przeciàgn´∏a przez bramk´ na
swojà stron´.

Wtedy nagle zamigota∏y Êwiat∏a i rozleg∏o si´
tak g∏oÊne wycie alarmu, ˝e Szkodnik zdr´twia∏.

Chwil´ póêniej zapad∏a cisza.
– A mówi∏eÊ, kolego, ˝e nie masz nic w kiesze-

niach? – pochyli∏ si´ ku niemu ochroniarz.
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– Bo nie mam! – j´knà∏ Szkodnik ˝a∏oÊnie. – Sam
pan widzia∏!

Ucho zasw´dzia∏o go ponownie, wi´c gwa∏tow-
nie podniós∏ r´k´, na skutek czego na pod∏og´ ponow-
nie wypad∏o coÊ, co tym razem, niestety, zobaczyli
wszyscy.

– A to ciekawostka – mruknà∏ ochroniarz, pod-
noszàc ów przedmiot i przypatrujàc mu si´ z zadu-
mà. – ¸adny scyzoryk, wielofunkcyjny, w dodatku
z korkociàgiem... Ile ma ostrzy?

– Cztery – rzek∏ roztrz´siony i czerwony Szkod-
nik. – No i korkociàg. Niech go pan zatrzyma, to zna-
czy ca∏y scyzoryk, nie tylko korkociàg. Na pamiàtk´.
To... to ja ju˝ sobie pójd´ tam dalej.

– Chwileczk´, musisz teraz przejÊç jeszcze raz 
– zatrzyma∏ go stra˝nik. – ChcielibyÊmy si´ upew-
niç, ˝e nie masz wi´cej scyzoryków.

Szkodnik zerknà∏ w ty∏ i pierwsze, co ujrza∏, to
oczy wszystkich pasa˝erów, wpatrujàce si´ w niego ze
zgrozà i pot´pieniem. Tylko ma∏a, rudow∏osa dziew-
czynka chichota∏a pod nosem z wyraênà uciechà.

Pod gradem ponagleƒ ze strony zdenerwo-
wanego taty, nie majàc innego wyjÊcia, Szkodnik 
ponownie przeszed∏ przez bramk´.

Gdy alarm znowu zawy∏, Piotrek zamknà∏ oczy
i z∏apa∏ si´ za g∏ow´, a obaj pracownicy zrobili si´
jakby nieco bardziej oficjalni.

– Na bok? – spyta∏ jeden drugiego pó∏g∏osem,
wskazujàc gestem biednego Szkodnika.

– Na bok – drugi wzruszy∏ ramionami i spojrza∏
na panià Wies∏aw´. – Czy pójdzie pani z synem i na-
szym pracownikiem do pokoju przeszukaƒ, czy wo-
li pani, ˝eby poszed∏ z nami mà˝?
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– No, pi´knie – wymamrota∏ Piotrek, wk∏adajàc
do skrzynki swój telefon, portfel i pasek do spodni. –
To ju˝ sobie polecieliÊmy...

Gdy Szkodnik z widocznymi oporami Êciàga∏ 
bluz´, do pokoju zajrza∏ niewysoki, szpakowaty m´˝-
czyzna w eleganckim mundurze. Za nim widaç by∏o
jeszcze jednego pana w podobnym umundurowaniu
oraz dwie m∏ode, ∏adne panie z neseserami w d∏oniach.

– Kapitan Szymkowiak! – przywita∏ go ochro-
niarz, nie spuszczajàc jednak oka ze Szkodnika. –
Mamy tu jednego z pana pasa˝erów.

– Mam nadziej´, ˝e nie mia∏ przy sobie bomby?
– spyta∏ z humorem kapitan, uprzejmie kiwajàc g∏o-
wà pani Wies∏awie, która w tej chwili wola∏aby za-
paÊç si´ pod ziemi´. Gotowa by∏a przeboleç swoje
perfumy, które musia∏a oddaç przy bramce, byle 
tylko nie okaza∏o si´, ˝e jej m∏odszy syn ma przy 
sobie kolejne zakazane przedmioty. Mia∏a jednak 
z∏e przeczucia, bowiem przezwisko „Szkodnik” by∏o
g∏´boko uzasadnione.

– Na razie znaleêliÊmy scyzoryk – rzek∏ ze Êmie-
chem pracownik ochrony, po czym drgnà∏ nerwowo
na widok tego, co ujrza∏, gdy Szkodnik wreszcie
zdjà∏ bluz´ i od∏o˝y∏ jà na bok. – Co to jest?

Ch∏opiec ˝a∏oÊnie spojrza∏ na swoje przedrami´,
owini´te czymÊ, co wyglàda∏o jak srebrna, doÊç 
gruba nitka. Potem, pod nosem, wymamrota∏ s∏owa,
których nikt nie zrozumia∏.

– Czy to jest garota?! – spyta∏ wstrzàÊni´ty kapi-
tan, gdy pracownik lotniska zaczà∏ odwijaç dziwnà,
srebrnà nitk´. – Na mi∏oÊç boskà...!



21

– To struna do gitary! – wrzasnà∏ Szkodnik ze
∏zami w oczach. – Wzià∏em sobie zapasowà!

– Ferdynand, przecie˝ ty nie masz gitary – wy-
szepta∏a pani Wies∏awa ochryple. – Grasz tylko na
fortepianie, i to s∏abo! Po co ci zapasowa struna?

– Fortepian te˝ ma struny – powiedzia∏ kapitan
Szymkowiak, czujàc lekkie oszo∏omienie. – Mo˝e to
struna do fortepianu. Czy nadali paƒstwo fortepian
w baga˝u g∏ównym?

– MyÊl´, ˝e o nadaniu fortepianu na baga˝
wszyscy byÊmy s∏yszeli – odpar∏ równie oszo∏omio-
ny ochroniarz, nerwowo poprawiajàc kamizelk´ ku-
loodpornà. – A nawet o zwyczajnym pianinie.

– Mia∏em zamiar kupiç gitar´ w Tunezji – rzek∏
Szkodnik ponuro, widzàc, ˝e chyba nie ma ju˝ nic do
stracenia. Postanowi∏ graç va banque. – Podobno te
gitary z Tunezji sà najlepiej nastrojone. Oj tam, jedna
struna. Czepiacie si´ i tyle.

– Co to jest ta... garota? – spyta∏a niepewnie 
pani Wies∏awa, wolàc, by jej syn mia∏ przy sobie ten
przedmiot z zami∏owania do muzyki, zamiast z in-
nych, bardziej mrocznych powodów. Bioràc jednak
pod uwag´ scyzoryk z czterema ostrzami i okaza∏ym
korkociàgiem, powoli zaczyna∏a w to wàtpiç. – Czy
to coÊ groênego?

– Mo˝na tak powiedzieç – odchrzàknà∏ kapitan,
robiàc kilka kroków i spoglàdajàc na plecy Szkodni-
ka. – Musia∏aby pani spytaç o garot´ niektórych za-
wodowych zabójców. Nie oglàda∏a pani nigdy Ojca
chrzestnego? Zaraz... panie Marku, co on tam ma na
plecach, pod koszulkà?

Ochroniarz, nazwany panem Markiem, obej-
rza∏ Szkodnika od ty∏u i z pewnym niepokojem 
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ujrza∏ pod T-shirtem dziwne, podwójne wybrzu-
szenie.

– Mam zwyrodnienie kr´gos∏upa – powiedzia∏
Szkodnik nerwowo. – Chyba nie ka˝ecie mi Êciàgaç
koszulki? Ja si´ wstydz´ moich deformacji!

To na chwil´ zastopowa∏o zarówno kapitana,
jak i ochroniarza, gdy˝ od razu przyszed∏ im do g∏o-
wy proces sàdowy i pokrywanie kosztów psycho-
terapii tego dziwnego ch∏opca wywo∏anej traumà po
ujawnieniu jego schorzeƒ. Wtedy jednak kapitan
przytomnie spojrza∏ na panià Wies∏aw´, która nagle
poczu∏a ochot´, by wejÊç do jednej z szafek biuro-
wych stojàcych pod Êcianà i nie wychodziç z niej
przez d∏u˝szy czas. Mo˝e nawet szafk´, z nià w Êrod-
ku, uda∏oby si´ nadaç na baga˝, by nie oglàdali jej 
inni pasa˝erowie?

– Czy pani syn ma zwyrodnienie kr´gos∏upa? –
spyta∏ niepewnie kapitan Szymkowiak, zwracajàc
si´ do niej. Nast´pnie, kierowany wrodzonà deli-
katnoÊcià i taktem, przeprosi∏ gestem stewardesy
i drugiego pilota, którzy w dalszym ciàgu stali za
progiem, i zamknà∏ drzwi. – Bo jeÊli tak, to...

– Nie ma ˝adnego zwyrodnienia – wyszepta∏a
pani Wies∏awa, patrzàc t´po w sufit. – Nikt z naszej
rodziny nie jest zwyrodnia∏y. Pod ˝adnym wzgl´-
dem. Mo˝e on po prostu si´ zgarbi∏? Szkodnik, nie
garb si´! O Bo˝e, ja nic nie rozumiem, nic!!!

– My na razie te˝ niczego nie rozumiemy – po-
wiedzia∏ pocieszajàco ochroniarz, zawaha∏ si´ lekko,
i wsunà∏ d∏oƒ w lateksowej r´kawiczce pod koszulk´
Szkodnika. Ten drgnà∏ nerwowo i zachichota∏.

– Mam ∏askotki! – rzek∏ ostrzegawczo, wijàc si´
przy tym, ale to nie bardzo pomog∏o. Ochroniarz
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przez chwil´ z czymÊ si´ mo-
cowa∏, po czym da∏ si´ s∏yszeç
jakby odg∏os odrywanego 
plastra. Szkodnik wrzasnà∏
i podskoczy∏, pani Wies∏awa
poderwa∏a si´ na równe nogi,
jednak pracownik ju˝ trzyma∏
w d∏oniach to, co wyciàgnà∏
spod Szkodnikowej koszulki.
Wyglàda∏o to jak dwa niezbyt d∏ugie kawa∏ki kija od
szczotki, po∏àczone solidnie wyglàdajàcym, metalo-
wym ∏aƒcuszkiem.

– No nie – powiedzia∏ kapitan t´po. – To prze-
cie˝ nunchaku, niech mnie drzwi Êcisnà!

– Czy syn ma sk∏onnoÊci do przemocy i u˝ywa-
nia narz´dzi walki? – spyta∏ ochroniarz, dochodzàc
do siebie. – Bo wie pani, to wszystko nie wyglàda
zbyt dobrze...

Pani Wies∏awa z ot´pieniem wpatrywa∏a si´
w kolejny przyrzàd o dziwnej nazwie. Mimo wysilenia
wyobraêni, nie umia∏a sobie wyobraziç, do czego
móg∏ on s∏u˝yç, jednak bioràc pod uwag´ poprzed-
nià wzmiank´ kapitana o zawodowych mordercach,
nie oczekiwa∏a ju˝ ˝adnego pocieszenia.

– Nie ma sk∏onnoÊci – odpowiedzia∏a, patrzàc,
jak trz´sà jej si´ d∏onie. – I nie u˝ywa∏, i nie produko-
wa∏. Nie wiem, skàd to ma. Nic nie wiem!

– Naoglàda∏ si´ filmów o japoƒskich karatekach
– zawyrokowa∏ niepewnie ochroniarz. – Ale po co ci
to wszystko na pok∏adzie samolotu?!

– Tà strunà chcia∏em po prostu zwiàzaç r´ce 
porywaczom. A poza tym, odmawiam odpowiedzi
bez obecnoÊci mojego adwokata! – oznajmi∏ Szkod-
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nik grobowym g∏osem, otwierajàc wreszcie oczy. –
Czy mog´ ju˝ sobie iÊç?

– Nie – odrzek∏ stanowczo ochroniarz. Wyobra-
zi∏ sobie bowiem, ˝e ten niepozorny, jasnow∏osy
ch∏opiec opuszcza terminal lotniska i robi na parkin-
gu masakr´ za pomocà jakiegoÊ kolejnego, potwor-
nego narz´dzia, które do tej pory pozosta∏o nieujaw-
nione. – Hmm... Âciàgnij spodnie.

– Mamo, czy to ju˝ jest molestowanie? – spy-
ta∏ niepewnie Szkodnik, patrzàc na panià Wies∏aw´,
która na przemian blad∏a i czerwienia∏a, przypomi-
najàc tym samym flag´ narodowà na wietrze.

– Nie jest – powiedzia∏a rozpaczliwie. – Ja tu 
jestem i nikt ci´ nie molestuje. Mój Bo˝e, to mia∏ byç
taki spokojny urlop!

– To mia∏ byç taki spokojny lot – niczym echo
odpar∏ kapitan Szymkowiak, z coraz wi´kszym nie-
pokojem patrzàc na tego straszliwego dzieciaka, 
który – na domiar z∏ego – wyglàda∏ niczym ˝ywcem
wyj´ty z pogodnej reklamy serka Êniadaniowego. –
Ja chc´ byç absolutnie pewny, ˝e on nie ma przy 
sobie niczego wi´cej. O ile, oczywiÊcie, ma znaleêç
si´ na pok∏adzie mojego samolotu.

PomyÊlal nagle o swoim równie niewinnie wy-
glàdajàcym synu w wieku jedenastu lat. Postano-
wi∏ solennie, ˝e po powrocie z tego lotu powa˝nie
z nim porozmawia i sprawdzi zawartoÊç jego biurka
i szafek. Oraz filmy, które syn oglàda podczas jego
nieobecnoÊci.

– W dalszym ciàgu domagam si´ adwokata –
wymamrota∏ Szkodnik, pos∏usznie, acz powoli,
opuszczajàc spodnie i ods∏aniajàc chude nogi. – To
jest naruszenie mojego konstytucyjnego prawa do...
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– Na mi∏oÊç boskà! – przerwa∏ mu ochroniarz,
wpatrujàc si´ w nogi Szkodnika, do których przykle-
jone by∏y kolejne przedmioty. – Czy to sà ˝yletki?
A tam na ∏ydce, brzytwa?!

– W takim razie nie chc´ wiedzieç, co on ma
w skarpetkach i w butach! – j´knà∏ kapitan Szymko-
wiak, którego widok ˝yletek przyprawi∏ o wstrzàs. –
I od razu oznajmiam, ˝e tego dziecka na pok∏ad nie
wezm´! Skoro ma takie narz´dzia, to znaczy, ˝e 
nie wiadomo, co umie zrobiç go∏ymi r´kami!

Pani Wies∏awie przysz∏y na myÊl treningi judo,
na które od miesiàca ucz´szcza∏ jej m∏odszy syn,
i zrobi∏o jej si´ jeszcze bardziej s∏abo.

– Mój brat çwiczy karate – bàknà∏ w tej samej
chwili Szkodnik, który nagle zaczà∏ rozumieç, ˝e
chyba nigdzie dziÊ nie poleci. No, chyba ˝e kapitan
˝artowa∏? W∏aÊciwie to mia∏ ochot´ namówiç go na
wizyt´ w kabinie pilotów, ale teraz pewnie ju˝ nic
z tego nie wyjdzie...

– On ma brata?! – zaniepokoi∏ si´ kapitan, 
patrzàc oskar˝ycielsko na panià Wies∏aw´. – Czy 
mo˝e oni sà bliêni´tami i majà podobne zaintere-
sowania?!

– Nie sà! – wybuch∏a pani Wies∏awa ze ∏zami
w oczach. – Tamten jest spokojny i u˝ywa tego ka-
rate tylko w dobrych celach! Niedawno uratowa∏
swojà przyjació∏k´ przed dwoma nastoletnimi z∏o-
dziejami!

– Dobry ch∏opiec – rzek∏ z uznaniem ochroniarz,
wydobywajàc z buta Szkodnika niewielki Êrubokr´t.
– A ten tutaj uratowa∏ ju˝ kiedyÊ kogoÊ?

– Taki mia∏em zamiar – powiedzia∏ Szkodnik
ponuro, wytrzàsajàc z drugiego buta ma∏y widelec
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deserowy. – To ju˝ wszystko, s∏owo honoru. Nie
mam nic wi´cej. Mog´ przejÊç przez t´ ca∏à g∏upià
bramk´, jeÊli chcecie.

– On nie poleci! – zastrzeg∏ nerwowo kapitan. –
JeÊli b´dzie na pok∏adzie, odmówi´ startu.

Pani Wies∏awa te˝ zacz´∏a rozumieç, ˝e plany
urlopowe jej rodziny stojà pod du˝ym znakiem za-
pytania.

– Czy ˝yczy pani sobie, by te narz´dzia przeka-
zaç... – zaczà∏ pracownik ochrony, jednak zamar∏,
gdy matka ch∏opca obrzuci∏a go lodowatym spojrze-
niem.

– ˚ycz´ sobie móc przez chwil´ spokojnie 
pomyÊleç – warkn´∏a, nagle odzyskujàc spokój. – Po-
zwólcie mu si´ ubraç! JeÊli powiedzia∏, ˝e nie ma nic
wi´cej przy sobie i zgadza si´ na przejÊcie przez
bramk´, to znaczy, ˝e ju˝ naprawd´ nie ma ˝adnych
dziwnych rzeczy. Zostawcie mnie z nim chocia˝
przez chwil´!

Gdy kapitan i ochroniarz pos∏usznie opuszczali
pokój, zabierajàc ze sobà pojemnik z garotà, nuncha-
ku, brzytwà, ˝yletkami, Êrubokr´tem i widelcem,
Szkodnik pomyÊla∏, ˝e teraz si´ zacznie. Mama 
zwykle by∏a bardzo ∏agodna, ale czasami...

Pani Wies∏awa jednak nie zamierza∏a prawiç
mu kazaƒ. Zdecydowana by∏a doprowadziç do tego,
by jej rodzina, choçby nie w pe∏nym sk∏adzie, mia∏a
swój urlop w Tunezji. Wyciàgn´∏a z kieszeni telefon
i wybra∏a numer.

– Tato? – spyta∏a po chwili przygn´bionym g∏o-
sem. – Czy mo˝esz przyjechaç na lotnisko i zabraç
stàd Szkodnika?... Nie, nie chcesz wiedzieç, co si´
sta∏o. Sam ci opowie przy odrobinie dobrych ch´ci.
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Odlot mamy za pó∏torej godziny, wi´c jeÊli mo˝esz,
to si´ pospiesz...

NOWY SMS
OD: SZKODNIK
GUCIU, MASAKRA!!! WYRZUCILI MNIE 
Z LOTNISKA. WRACAM DO DOMU. 
JAK ZWYKLE CHCIALEM DOBRZE I ZNOWU
NIE WYSZLO :(

To by∏o w∏aÊnie to, czego Szkodnik najbardziej
si´ obawia∏. Wakacje w domu! MyÊl o tym, ˝e jego
rodzice oraz brat w tej w∏aÊnie chwili znajdujà si´
w startujàcym do Tunezji boeingu 737, sprawi∏a, ˝e
jeszcze bardziej skurczy∏ si´ na tylnym siedzeniu
taksówki.

– Czy teraz mog´ wreszcie spytaç, dlaczego to
zrobi∏eÊ? – spyta∏ ∏agodnie pan Kornel, dziadek Szkod-
nika. – Chyba ˝e wolisz opowiedzieç mi w domu?

Szkodnik przez chwil´ intensywnie myÊla∏, po
czym spojrza∏ na dziadka swoimi niewinnymi, brà-
zowymi oczami.

– A czy mog´ najpierw zadzwoniç do Gucia? –
poprosi∏ ˝a∏oÊnie. – Bo on ju˝ o wszystkim wie i chce
pogadaç. A ty w tym czasie zadzwoƒ do jego babci.
Nie macie dziÊ randki?

Dziadek odchrzàknà∏ z zak∏opotaniem.
– No dobrze, zadzwoƒ do niego – rzek∏ wyrozu-

miale, rozumiejàc, ˝e jego najm∏odszy wnuk ma pro-
blemy, z którymi najpierw powinien porozmawiaç
z przyjació∏mi. A choç Szkodnik i Gucio poznali si´
ca∏kiem niedawno, to od razu znaleêli wspólny j´-
zyk, pomimo kilkuletniej ró˝nicy wieku. On sam 
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zaÊ, prawd´ mówiàc, rzeczywiÊcie odczuwa∏ wielkà
potrzeb´, by porozmawiaç w tej chwili z babcià 
Gucia, czyli panià Natalià.

– Witaj, s∏oƒce moje! – przywita∏ jà ciep∏o, gdy
tylko odebra∏a swojà komórk´. – Pos∏uchaj i nic nie
mów. Moja córka, jej mà˝ i Piotrek polecieli w∏aÊnie
do Tunezji...

– CoÊ pi´knego! – wyrwa∏o si´ babci Gucia. – No
i Szkodnik, nie zapominaj o nim. To takie dobre
dziecko.

– No w∏aÊnie – odchrzàknà∏ dyplomatycznie
pan Kornel. – Szkodnik nie polecia∏. Ochrona lotni-
ska odmówi∏a wpuszczenia go na pok∏ad. Teraz jest
ze mnà w taksówce. To znaczy Szkodnik, a nie
ochrona; oni dali mu ju˝ spokój. Podobno mia∏ przy
sobie mnóstwo strasznych narz´dzi przygotowa-
nych w morderczych celach...

– Wcale nie morderczych! – oburzy∏ si´ niespo-
dziewanie Szkodnik, odrywajàc si´ na chwil´ od swo-
jego telefonu. – Ja tylko chcia∏em ochroniç pasa˝erów
przed terrorystami! Ale nikt nie chcia∏ mnie s∏uchaç.

– Co on mówi? – spyta∏a z zaciekawieniem pani
Natalia. – Chyba nie dos∏ysza∏am. Czy na pok∏adzie
byli terroryÊci?!

– Czy na pok∏adzie byli terroryÊci? – spyta∏
Szkodnika zrezygnowany pan Kornel.

– Nigdy nic nie wiadomo! – wykrzyknà∏ Szkod-
nik, a oczy nagle mu si´ rozjaÊni∏y. – I w∏aÊnie o to
chodzi! Tyle si´ o tym czyta, a nikt niczego nie robi!
Dlatego ja postanowi∏em... Zaraz, poczekaj, Guciu,
mówi´ do dziadka... Rozumiesz, dziadku? Postano-
wi∏em mieç przy sobie coÊ, ˝eby w razie czego móc
sobie poradziç! Przecie˝ tamci terroryÊci, którzy 
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porwali samoloty jedenastego wrzeÊnia, sterroryzo-
wali obs∏ug´ no˝em do papieru!

Dziadek uniós∏ d∏oƒ, uspokajajàc Szkodnika,
który po chwili wahania powróci∏ do przerwanej
konwersacji z Guciem.

– On po prostu chcia∏ zabezpieczyç swojà ro-
dzin´ przed niespodziewanym atakiem na pok∏adzie
samolotu – powiedzia∏ pan Kornel.

– Co za cudowne dziecko! – odpar∏a babcia 
Gucia z nag∏ym rozrzewnieniem. – Popatrz, Korne-
lu, jak on o nich myÊli! Mam tylko nadziej´, ˝e na 
pok∏adzie faktycznie nie b´dzie ˝adnych bandzio-
rów. Gdyby tylko tam byli, to pewnie da∏by im rad´!

– Ale teraz jest tutaj – mruknà∏ pan Kornel ze
smutkiem. – Zbli˝a si´ koniec wakacji, oni wszyscy
b´dà si´ bawiç w Tunezji, a ten ma∏y biedak b´dzie
sp´dza∏ czas ze starym i nudnym dziadkiem. Nie jest
mi z tym dobrze.

– Nie jesteÊ stary i nudny – zaprotestowa∏a sta-
nowczo pani Natalia.

– S∏onko moje – szepnà∏ pan Kornel do s∏uchaw-
ki, tak aby nie s∏ysza∏ go wnuk. – Ja to wiem, ty to
wiesz, ale m∏odym potrzebne jest towarzystwo 
rówieÊników. Tym bardziej w wakacje.

– Kornelu, Gucio nied∏ugo jedzie do Kudowy –
rzek∏a wreszcie babcia z lekkim wahaniem. – Pami´-
tasz, wspomina∏am ci, ˝e jego przyjaciel z ¸odzi 
zaprosi∏ go tam na ostatni tydzieƒ sierpnia. I tak so-
bie myÊl´...

– Tak, kwiatuszku? – spyta∏ wreszcie pan Kor-
nel, nie mogàc si´ doczekaç dalszego ciàgu. – Co
chcia∏aÊ powiedzieç?

– Czy puÊci∏byÊ Szkodnika razem z nim?
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Dziadek zamilk∏, rozwa˝ajàc t´ propozycj´.
– OczywiÊcie nie nalegam – doda∏a pani Nata-

lia z westchnieniem, przerywajàc milczenie. – Ale
daj´ ci s∏owo honoru, ˝e zarówno ja, jak i moja córka
i jej mà˝ sprawdzili wszystko starannie, zanim wyra-
zili zgod´ na wyjazd Gucia z Bàblem. Tam mieszka
babcia tego ch∏opca. Nawet rozmawia∏am z nià
przez telefon i zdaje mi si´, ˝e si´ z nià zaprzyjaêni´!
W ogóle oni wszyscy to bardzo przyzwoita rodzina.
Wi´c...

– Zróbmy tak – przerwa∏ jej pan Kornel. – DziÊ
i tak byliÊmy umówieni, wi´c zostawi´ Szkodnika
w domu i przyjad´ po ciebie, tak jak to planowaliÊmy
wczoraj. I wtedy o tym porozmawiamy, dobrze?

– Zostawisz Szkodnika samego? – wyrwa∏o si´
pani Natalii. – To znaczy, chcia∏am powiedzieç, ˝e...

– ˚e oboje mamy nadziej´, ˝e po moim powro-
cie do domu ów dom b´dzie jeszcze sta∏, tak? – spy-
ta∏ pan Kornel. – Obiecuj´ ci, ˝e przed wyjÊciem za-
mkn´ g∏ówny zawór gazu. Czy... czy twoim zda-
niem powinienem te˝ odciàç pràd?

Gdy skoƒczy∏ rozmow´, poczu∏ si´ nieco lepiej
ni˝ wtedy, gdy odbiera∏ z lotniska ponurego Szkod-
nika, który mia∏ ∏zy w oczach.

– O co chodzi? – spyta∏ jego wnuk, tràcajàc go
∏okciem na tylnym siedzeniu taksówki. – GadaliÊ-
cie o mnie, tak? Planujesz obóz karny czy zak∏ad po-
prawczy?

Pan Kornel obrzuci∏ go nieodgadnionym spoj-
rzeniem i tajemniczo si´ uÊmiechnà∏.

– ˚ycie jest pe∏ne niespodzianek – odpar∏ nie-
zbyt jasno, przynajmniej zdaniem Szkodnika. – Po-
rozmawiamy o tym jutro rano, dobrze?



Szkodnik nie wiedzia∏, czy to dobrze, zw∏aszcza
˝e dziadek nie zaprzeczy∏ jego pytaniu o obóz karny.
Postanowi∏ na wszelki wypadek przygotowaç si´ 
solidnie do jutrzejszego poranka, bo wiedzia∏ dosko-
nale z prasy i Internetu, ˝e w domach poprawczych
dziejà si´ nieciekawe rzeczy.

Zdaje si´, ˝e w szufladzie biurka zosta∏a jeszcze
jedna struna od gitary.
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