


Aneta Skarżyńska
„Wyspy naftalinowe”

Copyright © by Aneta Skarżyńska, 2014
Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok sp. z o.o., 2014

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji 
nie może być reprodukowana, powielana i udostępniana 
w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.

Skład: Jacek Antoniewski
Projekt okładki: Wydawnictwo Psychoskok sp. z o.o.
Korekta: Paulina Jóźwiak

ISBN: 978‒83‒7900‒262‒7

Wydawnictwo Psychoskok sp. z o.o.
ul. Chopina 9, pok. 23, 62‑510 Konin
tel. (63) 242 02 02, kom. 665‑955‑131
http://wydawnictwo.psychoskok.pl
e‑mail: wydawnictwo@psychoskok.pl



Książkę dedykuję
moim ukochanym dziadkom:

Janinie i Felicjanowi



4

SPIS TREŚCI
Ahoj!
Rozdział 1                                                                     8
Nadpobudliwość
Rozdział 2                                                                   14
Wynalazek
Rozdział 3                                                                   19
Proste zadanie
Rozdział 4                                                                   29
Amputacja
Rozdział 5                                                                   39
Kąpuś, kąpuś…
Rozdział 6                                                                   45
Każdy ma swój szczyt
Rozdział 7                                                                   52
Debiut
Rozdział 8                                                                   58
Świniobicie
Rozdział 9                                                                   69
I co teraz będzie?
Rozdział 10                                                                81
Adela
Rozdział 11                                                                92
Jaja
Rozdział 12                                                               100
Pomyłka



5

Rozdział 13                                                               107
Perłowy piątek
Rozdział 14                                                               114
Rozstrojenie
Rozdział 15                                                               121
Włosy
Rozdział 16                                                               129
O co tyle zamieszania?
Rozdział 17                                                               135
Pierwszy dzień wakacji
Rozdział 18                                                               147
Zawody
Rozdział 19                                                               158
Sztuka
Rozdział 20                                                               171
Diagnoza
Rozdział 21                                                               178
Majowe nadzieje
Rozdział 22                                                               185
Urodziny
Rozdział 23                                                               194
Droga do domu
Rozdział 24                                                               199
Wszystkich świętych
Rozdział 25                                                               210
Nałóg
Rozdział 26                                                               218
Skarpetka przystojniaczka



Rozdział 27                                                               226
Nagroda
Rozdział 28                                                               234
Egzamin
Zakończenie                                                              253
Ahoj!



7

AHOJ!

Mam na imię Aneta  Nie lubię tego imienia, ale cóż, 
pretensje mogę mieć jedynie do rodzinki  W in-
nych kwestiach też proszę się wpisywać do fami-

lijnej książki skarg i wniosków, jak choćby w sprawie mojego 
wizerunku  Wyglądam, jak wyglądam, czyli paskudnie  Ale 
czy to moja wina, że mam cienkie włosy i spatyczałe nogi? 
Że moja piegowata twarz przypomina miejsce zmasowane-
go ataku much? I że moje prawe ucho bardziej odstaje od le-
wego? Nie  A na dodatek, buzia mi się nie zamyka i cierpię 
na nadpobudliwość psychoruchową  Katastrofa! I wiesz co? 
Pewnie z niej nigdy nie wyjdę, zważywszy na moją organicz-
ną zdolność pchania się w dziwne historie, mniej lub bardziej 
przygodowe  Zaraz Ci wszystko objawię  Gdy skończę, pozo-
staniesz z paszczą rozdziawioną i pomyślisz, że zaliczam jakąś 
fazę  To co, pełna gotowość? Azymut – Wyspy Naftalinowe  
A więęęęęc: cała naprzód!!!
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Rozdział 1

NADPOBUDLIWOŚĆ

Dziś są moje ósme urodziny  Osiem – to najgłupsza 
liczba pod słońcem  Tata twierdzi, że gdy się ją położy 
na bok, dostawi krzyżyk i poziomą kreseczkę, to wy-

chodzi plus–minus nieskończoność  W moim wieku plus–mi-
nus nieskończoność nieprzewidywalności, jak podkreśla tata  
Mama mówi, że tata to łebski facet i mózgownica ścisła  Jed-
nak, gdy wypije za dużo garażowego rozgrzewacza, ma umysł 
ściśnięty, nie żaden ścisły  Nawet „r” mu nie wchodzi  Trud-
no zrozumieć, co mówi  Mówi? Bredzi coś wtedy trzy po trzy  
Na szczęście rzadko tak ma z językiem i rozumem  Dzisiaj 
na pewno jest dobrze, bo zawozi mnie do Goleniowa, na so-
botę i niedzielę  Uwielbiam koniec tygodnia i godzinną jazdę 
do babci  Tymczasem pociąg stoi jak krowa na rowie w szcze-
rym polu, pomiędzy Emmą Załom a Rurką  W przedziale cisza 
jak makiem zasiał  To dla mnie stan nie do zniesienia  Panu 
z naprzeciwka burczy w brzuchu, lecz on nic nie słyszy, bo śpi  
„Okular” wygięty, broda opadnięta na popielniczkę  Tylko pa-
trzeć, jak proteza mu się zluzuje i wysunie, prosto na kolana  
Może by mu tak patyk wsadzić w rozdziawiony otwór gębo-
wy? Albo włożyć palce w dziurki nosa? E, nie, bo ogilam sobie 
dłonie  Wiem, krzyknę mu do ucha: „pobudka”!!!
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Oj, chyba nici z planów, bo chudy pan, który ma buty ze szpi-
cem na wysokim obcasie, przypatruje mi się, jakby znał moje 
myśli  Czarownik Kościej? Wygląda na takiego Kostucha z ba-
jek  No i do tego łysa pała… Świeci mu się, jak wypolerowana 
flanelową szmatką  Gapi się i gapi  Wywalę mu język, to prze-
stanie  Albo nie, bo skoro on ma takie same buty jak tata, musi 
być nienajgorszy  A że brzydal, to trudno  Podobno nie wszyscy 
mogą być piękni  Na przykład ta wstrętna czarownica z naprze-
ciwka, ubrana na czarno  Babcia mówi, że tak ubierają się tylko 
zakonnice  Nie dość, że wstrętnie się ubierają, to są brzydkie  
Czyta grubą książkę i żegna się, co jakiś czas  Gdybym miała 
taka gębę, siedziałabym na niej  Obok niej zajmuje miejsce blon-
dyna z dużym biustem, ubrana w przyciasny liliowy sweterek  
Ma okropnie pomalowane oczy, całe na niebiesko  I różowe usta  
Jak można się tak oszpecić? Ojej, ona ma żółte zęby! Najchęt-
niej zalepiłabym jej buzię plastrem  Tata co rusz łypie na nią  
Dziewczyna też zerka na mnie i tatę  Częściej na tatę  Najwy-
raźniej podoba się jej  Niesamowite, przecież tata ma już 30 lat! 
W tym wieku to chyba za późno na amory? Ona też już niemło-
da, ma z 19, może 20 lat  „Dość tego migdalenia”, jak mawia 
babcia  Postanawiam przerwać grobowy spokój  W końcu słynę 
w rodzinie z paplaniny  Mama ciągle powtarza, że gadam jak na-
jęta, zwłaszcza, gdy nie trzeba  Gdy powinnam, to zapominam 
języka w gębie  Tak źle i tak niedobrze  No to jak ma w końcu 
być? Zastanowię się nad tym później  Teraz muszę o coś spytać:

– Tatuś?
– Tak?
– A podoba się tatusiowi ta pani? – i tu wskazuję palcem 

na panią czytającą książkę 
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Cisza całkowita  Nawet pan, wcześniej śpiący, wraca do nor-
malnej pozycji, a jego bryle na nos  Zamyka buzię i wlepia się 
z mojego tatę  Zakonnica odkłada Pismo Święte i też z zacie-
kawieniem spogląda  Pan ze szpiczastymi butami przygląda się 
biuściastej pani, to znów tacie i ma wyraźnie ubawioną minę  
A tata dla odmiany cały czerwienieje  Dlaczego milczy? Z do-
ciekliwością drążę temat:

– Czy podoba się tatusiowi ta pani z niebieskimi oczami 
i żółtymi zębami?

– Uspokój się wreszcie! Pani jest ładna i wcale nie ma żół-
tych zębów 

– Ma, przecież widzę 
W tym momencie pani z książką wstaje i wychodzi z prze-

działu  Teraz ma także różowe policzki, jak tata  Pasują do okrop-
nej szminki  Tata woła za nią:

– Przepraszam za córkę! Proszę wybaczyć!
A do mnie:
– To się popisałaś, a teraz koniec  W domu porozmawia-

my  Ja ci pokażę 
– A co mi tatuś pokaże?
– Cicho bądź!
Za co? Nie umiem być cicho  To niemożliwe! Jak ja wy-

trzymam do końca podróży? Jeszcze połowa drogi  Cicho 
to wszyscy będziemy mieli w grobie  Spokój też  A zakonnica 
to najszybciej z nas wszystkich  Właśnie postanawia otworzyć 
swe krzywe usta  Ukazują się krzywe i sczerniałe zębiska, jak 
u wilka  Zaraz z jej paszczy wylecą jakieś jaszczurki i żmije! 
Albo żyrafa? Nie, tym razem nic nie wydostaje się, za wyjąt-
kiem słów:
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– To tylko dziecko, proszę się nie denerwować  – tu sio-
stra zwraca się do zmieszanego taty i ciągnie dalej – Wie pan, 
dzieci są szczere do bólu, jak w tym przypadku  Czasem nas 
zaskakują bystrością…

Ta zakonnica nie taka znowu upiorna, na jaką wygląda  
I gada całkiem do rzeczy  Trzeba się przysłuchać, skoro o mnie 
chodzi 

– Tak, ale proszę siostry, zupełnie nie wiem, po kim ona 
to ma? Ani żona, ani ja, nie jesteśmy tacy… – tu tata kluczy 
i usiłuje znaleźć odpowiednie słowo 

– Niepohamowani?
– Tak, właśnie tak 
– Och, proszę pana! Opiekuję się sporą gromadką dzieci  

Mam ich pod swymi skrzydłami sześćdziesięcioro  Niektóre 
z nich wykazują pewnego rodzaju nerwowość  Są nadpobu-
dliwe psychoruchowo  To taka przypadłość, z której się kiedyś 
wyrasta  Oczywiście, dla otoczenia „kiedyś” – to marne pocie-
szenie, ale należy w to wierzyć…

– Co to znaczy?
– To znaczy, że takie istoty są zdolne, czasem nawet uta-

lentowane, ale nie umieją się znaleźć w jakimś miejscu, by nie 
narobić zamieszania  Dodam – sporego  Takie dziecko nie 
potrafi wysiedzieć w ławce szkolnej 45 minut  Każdy szmer 
i każda przefruwająca mucha jest ważniejsza od tego, co mówi 
nauczyciel 

– Jak z takimi dziećmi sobie radzić?
– Trudny temat  Jestem psychologiem i pedagogiem, cho-

ciaż w habicie 
– O!
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– Trzeba zająć takie dziecko: rysowaniem, grą na instru-
mencie, zabawą z rówieśnikami, dodatkową nauką np  języka 
obcego czy innego przedmiotu, zapisać na kółko zaintereso-
wań 

– Hmmm…
– Wtedy dziecko będzie miało możliwość realizowania się 

i zużycia nadmiaru energii  Jest szansa, że w przyszłości nabę-
dzie stosunkowo więcej umiejętności od innych rówieśników, 
tym samym niemało osiągnie  Wielu wybitnych i słynnych lu-
dzi cierpiało na tę dolegliwość wychowawczą 

– Co siostra powie?
– Tak jest  Proszę mi wierzyć  Proszę jeszcze pamiętać, aby 

dziecko samo wybrało sobie to, czym będzie się chciało zajmo-
wać poza szkołą  Ono musi bardzo chcieć zajmować się czymś 
dodatkowym, co okaże się inspirujące i odkrywcze 

– Pomyślę o tym  W każdym razie dziękuję siostrze za te 
cenne wskazówki 

– Dziękujmy Bogu za takie okazy 
– Jakie okazy? – tata wydaje się zbity z pantałyku 
– Diamenty samorodki  Sporo czasu i troski kosztuje oszli-

fowanie tak cennego kamienia  Gdy jednak się go obrobi, uka-
zuje się szlachetny brylant, który mieni się kolorami tęczy  
Zazwyczaj wyrasta z niego niezwykle uzdolniona i barwna 
osobowość 

– Co z Kukusi wyrośnie, nie wiem, ale barwna jest już te-
raz  Aż za bardzo…

– Chwała Panu! Amen 
– Dziękuję siostrze za te wskazówki  Przemyślę to wszyst-

ko na spokojnie 
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Zakonnica wypowiedziawszy „amen”, z nabożnością otwie-
ra Biblię i zapada się w wiedzy ponad pięciu tysięcy lat  Skoro 
zakonnica ma dostęp do skarbnicy odwiecznych mądrości, 
a mówi to, co mówi, może warto się zastanowić nad sobą? 
Nowe słówka, nie do końca zrozumiałe, brzęczą mi w głowie: 
nadpobudliwość psychoruchowa, inspirujące i odkrywcze  
Babcia mi je objaśni  Przy niej zawsze mogę mówić, co myślę  
Akurat w tym jesteśmy do siebie podobne  Jej to nie razi  Cza-
sem tylko na mnie nakrzyczy, ale potem wszystko jest dobrze  
A swoją drogą, chętnie bym się zapisała na lekcje pianina czy 
na kółko aktorskie  Ta zakonnica nie jest taka głupia, na jaką 
wygląda  Nieco szpetna i pomarszczona, lecz „ględzi z sensem”, 
według terminologii dziadka  Pomyślę jutro o sztuce  Czy nie 
byłoby fajnie zostać aktorką? Wtedy nikt by się mnie nie cze-
piał, nie obrażał na mnie, jak ta pani, co wyszła przed chwilą  
Mogłabym robić, co mi się podoba  Dziadek twierdzi, że „ar-
tystom się wiele wybacza, a dobrym artystom, to nawet wię-
cej niż wszystko”  To ja chcę być doskonałą i sławną artystką  
Tak, zdecydowanie!


