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Dostałem od naszego nauczyciela zeszyt. 
– Możesz tu zapisywać różne fajne rzeczy – powiedział.
– Opisz w zeszycie swoje wakacje! – zaproponowała mama.
– Mogę też coś napisać? – zapytał tata.
Wyczuwam jakiś spisek.

PONIEDZIAŁEK

CZWER
ŚRODA

CZERW IEC
WTOREK

PATE   ZAWSZE  WYGRYWA!

T A T A  4 5  L A T
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5 czerwca

POCZĄTEK
Na szczęście pomógł mi mój kolega Tukka. Przyszedł 
i wyrzucił zeszyt do kosza. Wyrzucił zeszyt do kosza!

Tuukka: Zeszyty to zabytek! 

Tuukka jest bardzo inteligentny. Dlatego się zdziwiłem, 
że wyrzucił zabytkowy zeszyt. Zabytki są przecież drogo
cenne. A potem Tuukka założył dla mnie tę super hiper 
megatajną stronę internetową. Mogę tu pisać o wszyst
kim, co mi wpadnie do głowy, i nikt nigdy niczego się nie 
dowie. Fajna sprawa. Będę sobie pisał, co mi w duszy gra.  
Zaczynam od razu.

Teraz nie gra mi w duszy nic więcej.
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Trochę się zdziwiłem, gdy dostałem wiadomości od kole
gów i koleżanek ze szkoły, bo przecież wszystko miało 
pozostać tajemnicą.

14 komentarzy:

Ella: Cześć, Pate! Super, że założyłeś własnego 
bloga!

Tuukka: Hej, Pate! Osiągnąłeś właśnie szczyty 
rozwoju.

Hanna: Siema, Pate! Gratulacje!

Tiina: Wow, Pate, jesteś wielki!

Zabijaka: Zabloguję was wszystkich do blogo
świata, jeśli będę musiał się z kimś witać!

Samppa: O nie, to nie w porządku! Czemu wszy
scy gratulują Patemu, chociaż to ja jestem naj
lepszy w pisaniu?! 

Ja: O nie, nie nie nie! Mylicie się. Nie jestem ża
den Pate. Nie znam w ogóle tego gościa. To jest… 
ten… Supertajny pamiętnik Człowieka Zagadki. 
Dajcie mi spokój albo was zaczaruję w słonie!
A tak w ogóle, to co było zadane?

Ella: Nic!

Tuukka: Teraz są wakacje.
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Hanna: Ha ha ha, Pate jest blogerem czaro
dziejem! 

Tiina: Pate jest dla wszystkich zagadką.

Zabijaka: Nie będę czytać żadnych blogów 
ani tym bardziej ich komentować!

Samppa: Batman jest o wiele bardziej zagad
kowy.

Pate: No dobra, okej. Jestem Pate, tylko ni
komu ani słowa. Muszę teraz zmykać. Mama 
jazgocze, bo znalazła kąpielówki, które su
szyłem w mikrofalówce. Skąd mogłem wie
dzieć, że był tam też jej talerz z lunchem?
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14 czerwca

WYJAZD
Juppiii! Usłyszałem, że pojedziemy za granicę. Tata po 
wiedział, że wybieramy się do miejsca, gdzie jest gorąco, 
głowa boli od zapachów i są tłumy ludzi. Mama powie
działa, że będzie tam mnóstwo rzeczy do oglądania i tanie 
ciuchy. Nie mam teraz czasu pisać. Muszę się spakować. 
Zaraz wyjeżdżamy. 

Już wróciliśmy. Trochę źle ich zrozumiałem. Pojechali
śmy do centrum handlowego, gdzie rozpoczęły się waka
cyjne wyprzedaże. Na szczęście miałem ze sobą rurkę do 
nurkowania, bo tam było strasznie gorąco i śmierdziało.
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29 czerwca  

WIADOMOŚĆ
Mama i tata przez cały dzień przyglądali mi się jakoś  
dziwnie. To nie wróży nic dobrego. Na pewno coś planują. 
Ale ja też mam plan. Szykuję ucieczkę. Ucieknę, zanim 
znów trafię na jakieś kolonie, gdzie nie można nawet grać 
w hokeja. Mam już nawet torbę. Zapakowałem do niej trzy 
komiksy, dżojstik, płatki śniadaniowe i karty hokejowe.

Przy stole się wyjaśniło, dlaczego mama i tata tak dziw
nie na mnie patrzyli.

Mama: Patusiu kochany, na parę dni przyjedzie do nas  
stryj Stuś.

Ja: A kto to jest Stuś?

Mama: Stryj Stuś mieszka za granicą.

Ja: Co to jest stryj?

Tata: Ten stryjek nie zdołałby zamienić siekierki nawet  
na ćwierć kijka.

Mama: Nie słuchaj taty. Stuś jest bardzo miły. Jest 
wprawdzie trochę… No, na pewno świetnie 
się dogadacie.
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Ja: Co to jest stryj?

Tata: Czy on ciągle jest wegetarianinem?

Mama: Pewnie tak. A dlaczego?

Tata: Pamiętam tylko, że żywienie Stusia zawsze było 
dość wyczerpujące. Miejmy nadzieję, że tym razem  
przywiezie ze sobą swoje warzywa.

Ja: Gdzie on będzie spać?

Mama: W twoim łóżku.

Ja: Gdzie ja będę spać?

Mama: Rozłożymy ci w pokoju materac na podłodze.

Dziś był trochę głupi dzień. Najpierw dowiedziałem  
się, że mam dzielić swój pokój z jakimś stusiem. Wie
czorem tata wrócił do domu bardzo zły. Nic nie wyszło 
z jakiegoś jego ważnego spotkania, bo musiał wyja
śniać, dlaczego zamiast dokumentów ma w torbie karty  
hokejowe, komiksy i płatki śniadaniowe. Moim zdaniem 
te dokumenty wcale nie były ważne. Były nudne. Nawet 
nie miały porządnych rysunków. 

Pamiętam, że nasz nauczyciel opowiadał na jakiejś  
lekcji o stusiach. To duże ptaki, które mieszkają w jakimś 


