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Rozmowa 
 
 
Niedawno przyszła do mnie mama z pięcioletnim synem.  
Proszę pani, Karol nie chce mówić. Do niedawna ciągle chciał coś powiedzieć, a 
teraz z własnej inicjatywy nic nie mówi. Tylko odpowiada.  
A to ciekawe.  
Po południu rozmawiałam z Karolem. Zapytałam, co się stało? Nie chcesz mówić?  
-Już nie.  
-A, dlaczego? 
-Jakby pani nikt nie chciał słuchać, to też by pani nie mówiła. 
-Nie rozumiem. 
-Bo, proszę pani, ja chciałem mamie wszystko opowiedzieć. Jak tylko mama wróciła 
do domu, ja chciałem powiedzieć... , ale mama tylko pytała ”co zjadłem”, 
odpowiadałem „obiad”, a byłeś grzeczny? Ja, że „tak”. Potem chciałem opowiedzieć 
o moim robocie. No, wie pani, o tym robocie, co go zrobiłem z tych nowych klocków 
i myślałem, że jest normalny, jak robot. Ale pani powiedziała, że takiego 
skomplikowanego robota to by nie umiała zrobić. I okazało się, ze wszyscy koledzy 
podchodzili i podziwiali, „ale skomplikowany robot”. I to już nie był robot, jak każdy, 
ale skomplikowany! Chciałem to mamie powiedzieć. Bo skąd ma wiedzieć, że ja 
umiem takie rzeczy! Skomplikowany robot to nie byle co. Ale, jak zacząłem mówić, 
to zadzwonił telefon i mama powiedziała, że nie teraz, że ma ważną rozmowę, że 
jutro opowiem. Ale „jutro” było znowu z kredkami. 
-Co takiego z kredkami? 
-No jak to? Nie pamięta pani? Przecież Michał połamał wszystkie nowe kredki i pani 
zapytała go, dlaczego to zrobił. I nikt tego nie wiedział. Tylko ja. Ja wiedziałem, że 
Michał połamał te kredki, bo miał wczoraj za dużo siły. Nawet Michał o tym nie 
wiedział. I to też chciałem powiedzieć mamie. Ale mama zapytała, co jadłem, ja, że 
obiad i od razu odpowiedziałem, że byłem grzeczny. I wołałem, mamo, mamo, chcę 
ci coś powiedzieć. A mama akurat wybierała się na ważne spotkanie i nie mogła 
mnie słuchać, powiedziała, że jutro. Znowu to jutro! A przecież „jutro” były konie.  
Pamięta pani, w szatni jedna mała dziewczynka mówiła swojej mamie, ze w 
przedszkolu były konie, ze jeździła na koniu. A ta mama nie wierzyła, pytała, czy te 
konie były na obrazku. A ta dziewczynka denerwowała się i ciągle powtarzała, że 
prawdziwe. Mama dziewczynki zapytała „a jaki kolor miały te konie?”, a mała 
powiedziała, że „koniowy”. Bo niby skąd taka mała ma znać się na kolorach. Jak tak 
słuchałem, to pomyślałem, że moja mama też mi nie uwierzy , ze były u nas 
prawdziwe koniki, a właściwie kucyki (bo może dla tej małej to były duże konie, dla 
mnie, to wiadomo, kucyki). Wieczorem nie mogłem się doczekać, kiedy powiem 
mamie o kucach. Nareszcie. Od progu zacząłem, ze zjadłem obiad i, że byłem 
grzeczny i, że jechałem na konikach, mamo, na prawdziwych! Ale mama 
powiedziała, że bardzo ją boli głowa, źle się czuje. Może jutro porozmawiamy. 
Ale mnie się „jutro” już nie chciało mówić. Bo, po co? 
 
 
 
Bożena Mielnik 
 
 


