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„Tajemniczy  rower” -  to utwór fantastyczny, 
chwilami komiczny, o rowerze  
stacjonarnym, który przenosi bohaterów w 
czasie. Przeznaczony jest dla młodszej 
młodzieży. 

 

*** 

 

 

 

Zbliżają się upragnione wakacje.  

Tysia i Sewek namawiają, co wieczór 
rodziców, by zabrali ich w tym roku nad 
Bałtyk. Tymczasem rodzice zmuszeni są 
wyjechać służbowo za granicę i 
postanawiają, że wyślą dzieci do babci na 
wieś. 

Rodzeństwo postanawia, że jak rodzice ich 
wywiozą, to uciekną razem nad morze.  



Nadszedł jednak ten niechciany dzień, w 
którym oboje znaleźli się w domu babci. 
Wybiła godzina 20 ta, rodzice odjechali 
samochodem.  

Babcia przygotowała dzieciom osobne 
pokoje, mieli już po dwanaście lat. 

 Kobieta była nowoczesna, często uprawiała 
jakieś sporty, dlatego w pokoju Sewka stał 
stacjonarny rower.  

Chłopak kombinował cały wieczór jakby to 
wspólnie z siostrą uciec spod oka babci nie 
mając żadnego pojazdu. 

 Wsiadł z żartów na rower, który stał w 
pokoju i zaczął mocno pedałować, udając  że 
ucieka babci.  

W pewnej chwili zauważył, że dookoła niego 
rozchodzi się białe światło, a w końcu nie ma 
już pokoju, i znajduje się na torze 
wyścigowym.  Jedzie na rowerze na czas. 
Dookoła pełno ludzi, a wszyscy krzyczą 
Sewek! Sewek! Gazu! Gazu! 

Nagle mija metę, jest pierwszy. 

 Zbiera gratulacje. 



 Jest oszołomiony.  

Siada na murawie i dyszy. 

- Penie Sewerynie! – powiedział nieznajomy 
– gratuluję, jest pan rewelacyjny, to 
niesłychany wynik, no, no … 

Chłopak z orientował się, że to on we własnej 
osobie, tylko o wiele starszy. Jest 
sportowcem.  

Wybiła godzina 22: 00 wrócił do 
rzeczywistości. Zmęczony poszedł spać.  

Rano, Tysia zapukała do pokoju Sewka i 
nieproszona weszła. 

 Odsłoniła okna.  

Na dworze padało. 

 Dzień nie zapowiadał się najlepiej. 

 Chłopak otworzył oczy, był bardzo zaspany. 
Zobaczywszy siostrę ocknął się, usiadł 
szybko na tapczanie i zaczął zdawać jej 
relację z ubiegłego wieczoru. 

 Dziewczyna usiadła obok niego i cała oddała 
się opowieści, była zafascynowana. 



- Może teraz ja spróbuję?- powiedziała Tysia 
– ciekawe, co by mi się pokazało. 
Chciałabym zobaczyć czy wyjdę za mąż, no i 
za kogo.  

Nie zastanawiając się więcej wskoczyła na 
tajemniczy rower i odjechała.  

Sewek nie zdążył nawet dokończyć zdania, a 
Tysi i roweru już nie było. Mógł tylko się 
domyślać, że ich tajemniczy pojazd, 
przeniósł ją gdzieś w czasie. 

Dziewczyna stała teraz w kościele w pięknej 
białej sukni z welonem, a obok niej 
przystojny młodzieniec w czarnym 
smokingu. Nie mogła go w pierwszej chwili 
poznać, ale gdy się bardziej przyglądnęła, 
poznała w nim małego chudego Waldka, z 
którego cała klasa wyśmiewała się, 
nazywając go Kosteczka. 

Byli już po ślubie, Tysia nie mogła więc nic 
zrobić. 

 Waldemar podał jej rękę i wyprowadził z 
kościoła. 

 Goście wiwatowali.  



Mężczyzna otwarł swoje piękne auto i 
pojechał z nią w podróż poślubną, tylko 
przyczepione do samochodu puszki 
dźwięczały z daleka.  

Młode małżeństwo pojechało prosto nad 
Bałtyk. Zatrzymali się w Sopocie, w pięknym 
hotelu prawie nad samym morzem. Justyna 
była rozkochana w tym krajobrazie od 
dzieciństwa. 

 Dobrze zapamiętała chwile spędzone 
wspólnie z bratem i rodzicami, gdy co dzień 
rano spacerowali po plaży i żartowali. Mieli 
rodziców tylko dla siebie. Tam nie spieszyli 
się nigdzie i nie odbierali co chwilę 
telefonów. 

 Pamięta również wierszyki jakie recytowali 
krążący po plaży lodziarze, oraz inni 
sprzedawcy. Jeszcze dziś słyszy ich głos… 

” Mężu, mężu, nie bądź głupi, niech ci żona 
loda kupi! … 

 Teraz szlakami z dzieciństwa zwiedza morze 
ze swoim mężem. 

 Wieczorem państwo młodzi postanowili 
zabawić się na zabawie w swoim hotelu. 



Justyna na tę okoliczność zaczęła 
przygotowania. Wyszykowała się najlepiej 
jak mogła i gotowa weszła do salonu. 

 Waldemar jeszcze się guzdrał w swojej 
łazience. 

 Justyna spojrzała za okno. 

Już było szaro. 

 Przeszła nerwowo parę kroków po pokoju 
zaczepiając o rower… 

- Co to? – powiedziała do siebie - rower? – 
zdziwiona. 

- Czy na tym świecie wszędzie są rowery 
stacjonarne? 

Ten jednak wyglądał jej znajomo, więc 
wsiadła i zaczęła powoli pedałować. W 
pewnym momencie coś się zmieniło i z 
salonu zniknął rower a ona z nim. 

Waldemar w końcu był gotowy, ale jego żona 
przez ten czas gdzieś przepadła. Nie wiedział 
co się mogło stać. Mężczyzna rozpoczął 
usilnie poszukiwania swojej żony w hotelu. 
Zaangażował połowę obsługi. Szukano 
wszędzie, gdzie można było, ale na próżno. 



Wezwano więc policję. 

- No to proszę powiedzieć nam jeszcze raz - 
zwrócił się do niego policjant - jak to było? 
Waldemar gubił się w relacjach. 
- Czy coś zginęło z pokoju? 
- Proszę dobrze popatrzyć – powiedział jeszcze 
raz policjant.  
- No, chyba nic, ale, ale – zastanowił się 
mężczyzna…  
- Tutaj, stał rower stacjonarny, a teraz go nie ma 
– oświadczył stanowczo. 
- Panie Waldemarze, na rowerze stacjonarnym 
odjechała pańska żona? – zaśmiał się policjant. 
- Przepraszam że się wtrącę, ale w wyposażeniu 
pokoju nie było żadnego roweru stacjonarnego – 
odrzekł kierownik. 
- A to ciekawe – zastanowił się policjant. 
- Może państwo przywieźliście go ze sobą. 
- To niemożliwe, coś bym o tym wiedział. 
Poszukiwanie żony Waldemara nie dało jednak 
rezultatów. Policjant zaproponował, że jeśli do 
jutra żona się nie odnajdzie, mężczyzna proszony 
jest o zgłoszenie zaginięcia. Sprawa była bardzo 
nietypowa i tajemnicza. 
Tymczasem Justyna oddaliła się w czasie 
niedaleko, ale wyprzedziła go do przodu. 



Znajdując się w domu Waldemara, w którym 
mieli po ślubie oboje zamieszkać. 
Koniec jazdy przypadł na pokój ukochanego.  
Dziewczyna ocknęła się, gdy usłyszała 
dochodzące z dołu słowa.  
- Wyobraźcie sobie że Justyna uciekła ode mnie 
przed nocą poślubną – mówił przerażony 
mężczyzna. 
- Co ja jej zrobiłem takiego? – dodał. 
- Wydawało mi się że jest ze mną szczęśliwa. 
- Ja myślę że to nie tak…  
- Może ma jakąś tajemnicę – dodał jeden z 
kolegów………………………………………………….. 
 


