
Rowerowa wycieczka 

 

Kopanie tunelu to ciężka praca. I niebezpieczna. Trzeba wygarniać ziemię 
łapkami, za siebie, powoli i uważnie. Do tego jeszcze uważać, by kopać we 
właściwym kierunku. Chryzostom dobrze pamięta, jak jakiś czas temu zamiast 
myśleć o kopaniu tunelu rozważał o sensie bycia kretem i zamiast skręcić w 
prawo za korzeniem sosny, skręcił w lewo i wylądował na jakimś bagnisku. Tak, 
tak. Trzeba uważać.  

- No dobra Chryzostomie - powiedział Chryzostom sam do siebie - Pora na kopiec. 
Kopiec, to ważny element każdego tunelu. Jest jak drzwi w naszym mieszkaniu. 
Bez kopca kopanie tunelu nie ma sensu. 
 
 
To było ulubione zajęcie pracowitego kreta o dziwnym imieniu Chryzostom. Kopce wychodziły mu jak 
wyrysowane cyrklem. Równiutkie, pachnące świeżą ziemią. Ten też był taki. A może nawet 
najrówniejszy ze wszystkich, które do tej pory zrobił.  
Siedział sobie Chryzostom na szczycie kopca i odpoczywał po ciężkiej pracy. Za wiele nie widział, bo 
jak wiadomo krety są ślepe jak krety, ale czuł chłodny powiew wiatru w futerku, zapach jesiennego 
lasu, wsłuchiwał się w świergot ptaków i leśne życie. Uwielbiał te chwile na powierzchni ziemi, na 
czubku własnołapnie zrobionego kopca . 
 Wojtuś za to uwielbiał jazdę na rowerze. Zamiast chodzić można jeździć! To było bardzo ważne, 
naukowe odkrycie Wojtka. Odkąd nauczył się jeździć na rowerze, reszta świata przestała istnieć. 
Teraz liczyły się tylko wycieczki rowerowe. Taka jak ta. Do lasu. Wojtek pedałował przodem a tato 
daleko, daleko w tyle. Nie tak daleko, żeby Wojtek bał się, że się zgubi na rozdrożu. Ale wystarczająco 
daleko, by Wojtuś mógł mieć poczucie samodzielności. 
- Ojej, ale tu ładnie - kręcił głową w prawo i w lewo. Las pachniał cudownie, ptaki śpiewały, dróżka 
wiła się pośród krzaków dzikich malin i jeżyn.  Wojtuś kręcił pedałami i rozglądał się na wszystkie 
strony. Ale wystającego korzenia nie zauważył. A ten tylko na to czekał. 
- Ojej! - krzyknął wystraszony, ale było już za późno. Koło uderzyło w korzeń, kierownica wyleciała z 
rąk Wojtka, a Wojtek wyleciał z siodełka. I poleciał…. Prosto w kierunku nowiuśkiego kopca 
Chryzostoma. 
*** 
- Do stu tysięcy turkuciów podjadków, co się dzieje? - wrzasnął wystraszony kret, czując, że coś 
właśnie upadło w jego pięknie wyrzeźbiony kopiec. 
- O mamusiu, gdzie ja jestem?- wyszeptał wystraszony Wojtuś leżąc głową w kretowisku. 
-  Kimkolwiek jesteś, właśnie mi rozwaliłeś trzy godziny roboty. 
- Na imię mam Wojtek i chyba się przewróciłem jadąc rowerem - trochę płaczliwie przedstawił się 
Wojtek. 
- Chryzostom. Kret - mruknął Chryzostom. 
- Przepraszam za kopiec, ale chyba  uratował mi głowę- Wojtuś wytrzepał resztki ziemi z włosów. 
- Cały jesteś?-  Chryzostomowi gniew minął tak szybko jak przyszedł. 
- Wygląda, że tak, nie zauważyłem głupiego korzenia - powiedział Wojtek pocierając czoło. 
- Wygląda na to, że to ty jesteś głupi, nie korzeń- zaśmiał się kret. 
- Nie jestem głupi. Pani w przedszkolu mówi, że jestem bardzo zdolny - zaprotestował Wojtek. 
- Zdolny do wszystkiego, na przykład do jazdy rowerem bez kasku - śmiał się dalej Chryzostom. 
- Kaski są dla dzieci, które nie potrafią jeździć - obruszył się Wojtek. 
- A ty jesteś mistrzem świata kolarstwa, korzeniowego szczególnie - chichrał się kret.  



- Nie śmiej się. Każdy może się wywrócić. A kaski są…, są… - Wojtek zastanawiał się jakiego użyć słowa 
- Obciachowe. 
- Aleś wymyślił. Obciachowy, to był twój lot na mój kopiec. Kaski są po to, by chronić głowę, nawet 
tak inteligentną jak twoja.  
- A co ty krecie wiesz o kaskach - Wojtek poczuł się trochę urażony wypowiedzą Chryzostoma. 
- I tu się mylisz. My, krety ze względu na naszą pracę o kaskach wiemy wszystko. Czy ty myślisz, że 
kopałbym tunel bez kasku? Nic z  tego. Czy ty wiesz, ile razy sypała się na mnie ziemia z kamieniami? 
Gdyby nie kask, to dzisiaj pewnie byś tu z jakąś dżdżownicą rozmawiał, nie ze mną, tyle ci powiem - 
powiedział Chryzostom, pukając swoją ogromną łapą w żółty kask. Aż dziw, że Wojtek wcześniej go 
nie zauważył na głowie kreta. 
- Kopanie tuneli, to nie to samo, co jazda na rowerze - bez przekonania powiedział Wojtek. 
- Oczywiście, że nie. Kopanie jest bezpieczniejsze pięćset razy. Coś ci powiem - Chryzostom zniżył głos 
- Fajny z ciebie gość. Polubiłem cię. Zasadniczo nie kumpluję się z ludźmi, ale ty jesteś zabawny i 
chętnie bym cię zaprosił na nasze krecie zawody. 
- Naprawdę? - oniemiał Wojtek - Mógłbym uczestniczyć w krecich zawodach? Super. 
- Cóż, myślę, że przekonam Radę Starszych. Wyjątkowo- szarpnął wąsa Chryzostom. 
- A co to za zawody? 
- Coroczne, oficjalne mistrzostwa polskich kretów w rzucie kaskiem z kopca do kopca - powiedział 
Chryzostom - Dwa razy byłem mistrzem - dodał skromnie spuszczając oczy. 
- No, ale musiałbym mieć kask - zmartwił się Wojtek. 
- No właśnie, musiałbyś mieć kask…- powtórzył za Wojtkiem Chryzostom. 
*** 
- Tato, a kiedy są moje urodziny? - zapytał Wojtek wieczorem, wykąpany i w piżamie. 
- Urodziny? Za dziesięć miesięcy - odpowiedział tato Wojtka. 
- Szkoda. A czy można kupić kask rowerowy bez okazji? - zapytał po chwili. 
- Przecież mówiłeś, że kaski są obciachowe - uśmiechnął się tato. 
- Ojej, dzieci mówią różne bzdury. Nie byłeś nigdy dzieckiem? Kaski są super. I można wystartować w 
krecich mistrzostwach Polski. 
- Wprawdzie nie wiem, co to są krecie mistrzostwa Polski, ale tak się składa, że mam akurat jeden 
kask, który kupiłem niedawno dla jednego przedszkolaka, przymierzymy? Ten model nazywa się 
Chryzostom 6. Nazwa dziwna, ale podobno to najlepszy kask na rynku. 
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