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– Nie, nie, tylko nie to! – lamentował Paweł 
z rozpaczą w głosie i szybko wykręcił numery 
najpierw do Kuby, a potem do Krzyśka. Ale 
od początku wiedział, że to nic nie pomoże, 
bo z reguły chłopcy mieli wyciszone dzwonki 
w swoich telefonach.

Mimo wszystko nie poddawał się. Raz-dwa  
założył ulubioną polówkę, krótkie spodenki 
oraz czapkę – daszkiem do tyłu. Do jednej 
ręki złapał tosta, do drugiej – plecak 
z deskorolką, który wrzucił na bagażnik 
roweru, po czym wskoczył na niego 
w trymiga i popędził co sił w nogach na 
umówione miejsce. Spóźnił się jednak na 
maksa. Faktycznie, o 10:50 w parku już 
nikogo nie było. Pewnie przez ten czas 
początkujący Kuba z Krzyśkiem na tyle się 
poobijali, że postanowili zmienić miejscówkę.
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– Myślę sobie… – Paweł wrócił pamięcią 
do poranka, aby przypomnieć sobie, jak to 
dokładnie było, po czym dokończył – …że 
mogę jeszcze poleżeć minutę, bo dzwonek za 
chwilę znowu się włączy, więc nic strasznego 
się nie stanie… Po czym usypiam – przyznał 
się Paweł.
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z tego, że rano wstaję bez zbędnych oporów, 
dzięki czemu nie muszę się spieszyć. Moi 
koledzy nie będą musieli na mnie 
czekać i czasami dokuczać mi z tego 
powodu. Nie będę się wstydził, że 
znowu nie zdążyłem na czas. 
W końcu nie będą nazywali 
mnie Spóźnialskim. 
Wolę, aby nazywali 
mnie Punktualnym 
Pawłem – wyjaśnił 
z pełnym 
przekonaniem 
w głosie.

– Brzmi świetnie. Jeżeli faktycznie wiesz, 
dlaczego jest to dla ciebie tak ważne, pamiętaj 
o tym. Jeżeli tak naprawdę będzie ci zależało, 
aby każdego dnia ze spokojem i uśmiechem 
na twarzy docierać na miejsce, najlepiej 
pięć czy dziesięć minut przed czasem, dasz 
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Gdy wiedział już, jak dokładnie chce je 
określić, powiedział:

– Moim celem jest być punktualnie na 
każdym spotkaniu umówionym z moimi 
kumplami w ciągu najbliższego tygodnia, 
czyli przez siedem dni z rzędu.

Paweł z uśmiechem na twarzy spojrzał na 
Janka, który pokiwał głową na znak aprobaty 
i dodał:
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– Czy to może mi pomóc 
w kolejnych krokach, przy 
kolejnych pobudkach? – 
dopytał z zaciekawieniem.

– Oczywiście, jak 
najbardziej. Docenianie 
siebie i swoich osiągnięć 
zmotywuje cię do dalszej 
pracy.

Trzynastolatek zamyślił 
się na chwilę, bo nigdy 
wcześniej o tym nie słyszał, 
ale skoro jego starszy brat 
tak mówi, to musi tak być.

Paweł zawsze wiedział, że 
fajnie jest mieć starszego 
brata, z którym można 
o wszystkim pogadać. 
Wprawdzie czasami się 
sprzeczali, ale to było 



50

Janek zmarszczył czoło. Czuł, że jest jeszcze 
coś, co może zaciekawić brata, ale nie mógł 
sobie przypomnieć, o co dokładnie chodziło. 
Szukał w pamięci nazwy pewnego zjawiska, 
o którym swego czasu czytał bądź słyszał. Im 
dłużej jednak szukał w zakamarkach pamięci, 
tym łatwiej łączył pojedyncze elementy 
układanki w jedną, spójną całość.


