
 

Ostrzegacz 

 
Cisza w pokoju Wojtka trwała stanowczo za długo. Wiadomo: 

kiedy dzieci są cicho, za chwilę coś się wydarzy. Zaniepokojona Mama 
wysłała więc Tatę w strefę realnego zagrożenia. Wojtek nawet nie 
zauważył, kiedy Tato wszedł do pokoju. Z językiem przyklejonym do górnej 
wargi zawzięcie bawił się klockami. 
- Co robisz? – zapytał Tato szczęśliwy, że na środku pokoju nie ma 
indiaoskiego ogniska. 
- Kornstruruję – odpowiedział zaaferowany Wojtuś. Wojtek uwielbiał od 
pewnego czasu mówid „r”. 
- A co konstruujesz? 
- Specjalistyczne urządzenie – odpowiedział poważnie Wojtuś. 
- Co to będzie?  
- Ostrzegacz. 

- Ostrzegacz? – nie zrozumiał Tato. 
- To jest ostrzegacz pasowy – wyjaśnił Wojtuś i pokazał na cztery klocki. Dwa były czerwone, jeden 
zielony i jeden pomaraoczowy. 
- Acha – powiedział Tato. 
- Ostrzegacz pasowy montuje się w samochodzie – powiedział Wojtuś tonem „woda jest mokra”. 
- Acha – kiwnął głową tato. 
- Jak zamontuję ostrzegacz, to kiedy będę siedział w moim foteliku i nie zapniesz mi pasów, to nie 
ruszysz, bo ostrzegacz wyłączy ci silnik. 
- Acha – Tato kiwał głową – A kiedy będzie gotowy? 
- Jutro – mruknął Wojtuś i rozłączył klocki kiwając głową w zamyśleniu. 
- Acha. To nie przeszkadzam. 
- Wszystko w porządku. Wojtuś korstruruje ostrzegacz – wyjaśnił  Mamie powody ciszy w pokoju. 
*** 
W nocy spadł pierwszy śnieg a mróz zamalował na biało szyby samochodu. Tato był zły sam na siebie, 
bo gdyby schował auto do garażu nie musiałby teraz drapad białego szronu. Czasu  coraz mniej a tu 
jeszcze Wojtka do przedszkola podwieźd. Wojtek stał cierpliwie obok samochodu. Na głowie miał 
czapkę z pomponem, w ręku trzymał swojego ukochanego misia Filipa. Filip miał do łapki przywiązany 
ostrzegacz. 
- Czy Filip z ostrzegaczem może siedzied koło ciebie? – zapytał Tatę Wojtuś? 
- Jasne, jasne, byle szybko. Wskakuj, nie mamy czasu – popędzał Tato. 
- Nie możemy jechad – stwierdził z fotelika Wojtuś – Nie zapiąłeś mi pasów. 
- Damy radę, do przedszkola mamy niedaleko – machnął ręką Tatuś. 
- Ale ostrzegacz …. 
- Jedziemy, bo się spóźnię do pracy, ostrzegacz jakoś musi to wytrzymad – Tato przekręcił kluczyk w 
stacyjce. Cisza – Co do diaska? – spróbował jeszcze raz. Bez skutku. 
- Widzisz Filipku, działa! – szepnął uradowany Wojtuś. 
Kiedy coraz bardziej zdenerwowany Tato sprawdzał połączenie przewodów z akumulatorem, Wojtuś 
zapiął swój pas. Tym razem samochód zapalił bez marudzenia. Zdaniem taty obluzowała się klema, 
ale Wojtuś i tak wiedział swoje: prototyp ostrzegacza działał bez zarzutu.  
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