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Początek 

Piątek, 5 marca. 

Mam na imię Joanna, a to jest mój pamiętnik. Moja mama mi go kupiła. Na początku 

nie chciałam nic w nim zapisywać, bo wydawało mi się to bez sensu. Jak sami widzicie, 

zmieniłam zdanie. Mam nadzieję, że nie zmarnowałam resztek mojego długopisu na marne 

wypociny. Jeśli tak pomyślicie, to ja już nie wiem, czy chcę żyć ekologicznie. Cóż, może 

chociaż ktoś kiedyś natknie się na ten pamiętnik, przeczyta, no i (mam nadzieję!) nie będzie 

się nudzić. Skoro dzisiejsza młodzież większość czasu spędza przed komputerem, tabletem 

lub PSP, to czytając coś, co ma naturalny zapach, ktoś z nich dostanie szansę, by odbić się od 

tego elektronicznego dna. Nie chcę dłużej zwlekać, bo mama powiedziała, że muszę się 

nauczyć do testu z przyrody… Ho, ho! Test z przyrody? Pierwsze słyszę. Jak widać, mama 

ma trzecie ucho, albo ja mam jedno. OK, dobra, już nic więcej nie piszę we wstępie! Spoko, 

zaczynamy… 

Szłam ze szkoły z moją przyjaciółką, Martą. Marta dzisiaj spakowała się na wtorek. 

Nie wiem, dlaczego, ale często jej się zdarzają takie pomyłki. Może pies zjadł jej plan lekcji. 

Często je papier. Papier to w sumie drobiazg, bo on, jak go się nie upilnuje, to je absolutnie 

wszystko! Pani na szczęście wybacza Marcie, ale doradzam jej, aby zrobiła nowy plan lekcji i 

trochę wytresowała psa.  

Wracając do tematu: kiedy tak szłyśmy, jeden facet przejechał ciężarówką na 

czerwonym świetle. Bogu dzięki, że nie wyszłyśmy przed tę ciężarówkę, bo przejechałby nas! 

I – nie uwierzycie – wjechał na chodnik! WYPADŁ z ciężarówki, aż się wyrąbał na nos! 

Wstał, otrzepał się i zaczął pukać w światła. Mamrotał coś pod nosem o kraju, że rząd o niego 

nie dba i o bezsensownych funduszach europejskich. Inne samochody zaczęły trąbić, bo nie 

dość, że blokował chodnik, to jeszcze blokował ulicę. Jeden chłopak zaczął na niego 

wrzeszczeć. My z Martą wycofałyśmy się i poszłyśmy inną drogą.  

Kiedy dotarłam do domu, omal nie zemdlałam. Najpierw przetarłam oczy, żeby 

sprawdzić, czy nie ogłupiałam, ale on nadal tam był. Kto? WARIAT OD CIĘŻARÓWKI! 

Stał tam i rozmawiał z mamą!  

- Mamo, kto to? – zapytałam. Mama odwróciła się zaskoczona. Pewno nie zauważyła, że 

weszłam. Kawka na stole, kasa na stole, dokumenty na stole, ciasto na stole… Tyle rzeczy na 

stole, ważnych rzeczy! Zdecydowanie - coś się działo! 

- Skarbie, to jest pan Zdzich. Przyjechał w interesach. Acha, jego syn siedzi u ciebie przy 

komputerze… - powiedziała mama. Przewróciłam oczami. No super! Mam się zadawać z 
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jakimś synem wariata, co rozjeżdża ludzi ciężarówką?! O, nie, co to, to nie! Ale ponieważ 

musiałam sprawdzić coś na nk.pl, poszłam do komputera.  

Myślałam, że chłopak będzie brudny, lecz wyglądał, jakby był z porządnej rodziny. 

Może i był, tylko wtedy ja musiałabym być głupia. Zauważył mnie i westchnął. 

- Chcesz do kompa? – zapytał. Kiwnęłam głową, wzięłam krzesło i usiadłam. Sprawdziłam, 

nikt nie był dostępny, nie miałam z kim rozmawiać. A on się uśmiechnął! 

- Też jesteś na Naszej Klasie? Ja mam login Maciej_Deska34! A ty Takira Lwica? – spytał 

znowu. No i ja znowu pokiwałam głową. 

- Spoko. Dodam cię do znajomych – powiedziałam i kliknęłam ,,Dodaj do znajomych’’. Teraz 

on pokiwał głową. 

- Masz na imię Maciej? – zapytałam. Przez chwilę się zastanawiał. Nie rozumiem, jak można 

zastanawiać się nad tym, jak się ma na imię? 

- W sumie to nie. Mam na imię Piotr, ale to bardziej skomplikowane. Miesiąc mieszkam z 

tatą, miesiąc z mamą. Najśmieszniejsze, że rozwiedli się, jak ja się urodziłem. Byłem z matką, 

oczywiście, ale jak szedłem do przedszkola, to mama postanowiła, że powinienem poznać 

ojca. No i tata nazywa mnie Piotr, a mama - Maciej. Za bardzo nie lubię ojca. Jest pijakiem, 

tylko że mama o tym nie wie. Przy niej nie mogę mówić o tacie, bo to doprowadza ją do 

szału! – wyjaśnił zaskakująco szczerze. Słuchałam tej historii z otwartymi ustami. W końcu 

zamknęłam komputer (i usta). Temat się urwał. 

- To co robimy…? – zapytał Maciek, biorąc do ręki moją komórkę. Zanim się obejrzałam, już 

grał w Pou. No i wykończył mi całą kasę! Ej, no! Wyglądało na to, że nie umiał wytrzymać 

bez elektroniki. Wzięłam książkę i włożyłam mu ją w rękę. 

- Co to jest? – zapytał oburzony. Wywróciłam oczami. Nienormalny! Nie wie, co to książka!  

- To ,,Eragon’’. Świetna powieść. Jeśli lubisz smoki, no i przygody, to przeczytaj! – 

poleciłam. Maciek przez chwilę podrzucał sobie książkę, a potem ją przekartkował. 

- Spoko. Może przeczytam. Jeśli o smokach, to nawet chętnie! – powiedział. Ucieszyłam się, 

że udało mi się go namówić. Potem poszliśmy do salonu.  

Wariat nadal pił z mamą kawę. Mama podpisywała jakieś dokumenty. W końcu 

Wariat razem z Maćkiem wyszli, a mama pokazała mi papiery, wyraźnie zadowolona. Było 

tam napisane ,,180 000 netto’’, a pod spodem ,,z widokiem na góry’’. Opadłam na krzesło - 

powoli. Miałam bardzo złe przeczucia. Zaczynała mnie boleć głowa… 

- Mamo, co to jest? – zapytałam. Mama zrobiła minę w stylu ,, Nie wiesz? Przecież to…!’’ 
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- Kochanie! Nie udawaj, że nie wiesz! Przeprowadzamy się w góry!!! – wykrzyknęła 

podekscytowana. Teraz to ja mam o jedno ucho za dużo! Że niby my mamy się 

przeprowadzić w góry?! Nie, ja jej nie pozwolę! Co z Martą? Jak Maciek odda mi książkę? 

- Mamo, co ci nagle przyszło do głowy? Mam coś z głową, że nie wiem, który dziś jest dzień? 

Dziś jest Prima Aprillis? – zapytałam w zupełnym szoku.  

-  Córeczko! Przeprowadzamy się! Już się pakuj! Mamy być na miejscu przed końcem 

kwietnia! – wyjaśniła. Niech jej będzie, ale jak spadnie na nas wielka lawina, to nie przeze 

mnie! Nie myślałam, że Wariat z ciężarówki przyniesie mi aż takiego pecha! Porzucę 

wszystko, co znałam…  

Sobota, 6 kwietnia. 

Powiedziała, że mamy być przed końcem kwietnia, a już wyjeżdżamy! Nie wierzę! 

Ledwie zdążyłam się pożegnać z kumplami, ze szkołą - ze wszystkim i wszystkimi. 

Wprawdzie nie bawię się już pluszakami, ale było mi tak smutno, że przytuliłam swojego 

misia. Jechałyśmy. Z Pomorza w góry się jedzie baaardzo długo. Rozmyślałam, czy tam 

będzie choć odrobina cywilizacji, szkoła, którą polubię, ludzie, z którymi się zaprzyjaźnię...  

Obudziłam się w małym pokoju. Nade mną drewniany sufit. Wstałam z łóżka i 

przyjrzałam się pomieszczeniu. Było tu wszystko oprócz telewizora i komputera. Mama 

położyła rzeczy pod kaloryferem. Wszystko z drewna, ale nowe. Łóżko na szczęście 

normalne, takie, jak miałam w dawnym domu. Zeszłam na dół. Oczywiście, wszystko z 

drewna. Mama piła kawę. Siedziała na kłodzie przykrytej skórą. Pokazała mi, żebym obok 

niej usiadła. Dopiero teraz zauważyłam, że był ranek!  

- Mamo! Ja przespałam… 

- Dwa dni, córeczko. Nie chciałam cię budzić, byłaś wykończona. Teraz jesteś pewnie głodna 

i chce ci się pić, więc przygotowałam dla ciebie śniadanie – powiedziała i wskazała na 

herbatę i kanapkę. Jedzenie przypomniało mi o nowej szkole. Od razu popsuł mi się humor. 

- Jak będzie w tej nowej szkole? – zapytałam. Mama odstawiła kawę na stół i objęła mnie. 

- Wiesz co? Rozmawiałam z panią nauczycielką, która będzie cię uczyć. Powiedziała, że 

zrobi specjalną lekcję, żebyś mogła się ze wszystkimi zapoznać, będzie ciasto oraz różne 

zabawy! Co ty na to? – powiedziała. To brzmiało całkiem zachęcająco. Uśmiechnęłam się. W 

sumie poznawanie nowych ludzi to doświadczenie, które się w życiu bardzo przydaje, nie? A 

jestem akurat osobą ciekawską, więc teraz bardzo mnie ciekawili ci ludzie. Czy mnie polubią, 

czy ja ich polubię? Zobaczymy. Z Martą mogę się komunikować przez nk.pl . 

Jedno było pewne – z tym miejscem wiązała się nowa, wspaniała przygoda! 


