
Zakręcone urodziny

Rozdział I 
Poranek urodzinowy

Był to dzień urodzin Mareczka, i właśnie wtedy zdarzyła się ta przygoda. Dziwnie się zaczęła i 
jeszcze dziwniej się skończyła, a to z pewnością dlatego, by uczcić jego urodziny. Skończył 
dziewięć lat. Od tego dnia na pytanie: Ile masz lat? Odpowie – Prawie dziesięć. Rzuci tę liczbę 
niedbale, udając, że to przecież nic takiego mieć aż dziewięć lat skończone. Nawet nie pokaże, jak 
wielka rozpiera go duma. 
Od samego ranka czekał na przyjęcie urodzinowe. Zaprosił na nie wszystkich kolegów. Przybędą na
pewno, mimo że dzieliła ich wielka przestrzeń. Mareczek bowiem mieszkał z rodzicami na małej 
Planetce. Wokoło niej rozciągała się nieskończona przestrzeń, tak wielka jak niezmierzone morze. 
Dopiero niedawno się na nią sprowadzili i zdążyli tylko częściowo zagospodarować. Tata 
codziennie wychodził do pracy, jechały za nim roboty, które mu pomagały we wszystkich pracach, 
on nimi kierował i zarządzał ich działaniami. 
Chłopcy trafią na jego Planetkę, chociaż nie miała jeszcze imienia. Kiedy któryś z nich pytał o 
adres, mówił: Trzecia Planetka od Ziemi. I chociaż była malutka, miał na niej mnóstwo miejsca do 
biegania i zabawy. I cała Planetka należała do Mareczka, jego Mamy i Taty. 
Pięknie się zaczął ten dzień: Mareczek myślał o prezentach, jakie go czekają.  Na pewno Tata 
przyszykował mu coś specjalnego. Nie mógł odgadnąć, czy dostanie to, o czym marzył. Bardzo 
pragnął mieć nowy komputer, ale tak malutki, żeby mieścił się w dłoni albo  w małej  kieszonce. 
Wyobrażał sobie jednak, że malutki komputer będzie miał wielkie możliwości! Cały czas myślał o 
tym, co zrobi przy jego pomocy. Nie mógł się doczekać, kiedy zamknie go w dłoni. Spodziewał się,
że Tata wręczy mu prezent podczas urodzinowego śniadania, toteż wszedł do kuchni z bijącym 
sercem. Usiadł cichutko przy stole obok Taty, Mama wyjęła z automatu półmisek z urodzinową 
potrawą i postawiła go na stole. 
- Zapraszam – powiedziała z dumą. 
Leżały na nim księżycowe rogaliki. Zostały polane sosem śmietanowym z rodzynkami. Nazywali 
go Droga Mleczna, a każda rodzynka przypominała gwiazdeczkę. Sos stanowił arcydzieło sztuki 
kulinarnej Mamy.
Mareczek niecierpliwił się. Tak bardzo chciał już mieć swój komputerek w ręku. Niegrzecznie 
byłoby nie spróbować urodzinowej potrawy, w którą mamusia włożyła tyle trudu. 
Tata sięgnął po rogalika i wsunął do ust jego koniec, biały od słodkiego sosu. Przełknął, spojrzał z 
uznaniem na Mamę i nawet lekko skłonił głowę, by podkreślić, jak bardzo docenia smak 
księżycowych rogalików i jej sztukę pieczenia. 
Mareczek nie miał apetytu, niecierpliwił się i wzdychał. 
- Nie spróbujesz? – zapytała Mama, wskazując na półmisek. 
Mareczek ujął rogalik i odgryzł duży kawałek, aby szybko zjeść i być gotowym na przyjęcie 
komputera.
- Widzę, że bardzo ci smakuje – zauważył Tata dziwnym tonem.
Mareczek się domyślił, że wepchnął do ust zbyt duży kawałek. A to uznano za niegrzecznie. 
- Byszny roralik – odpowiedział, mając usta zapchane słodkim ciastem. 
- Mógłbyś się zadławić – powiedziała z troską Mama.
- Uczyłem cię, jak udzielać pierwszej pomocy w takich wypadkach - zauważył Tata.
Mareczek żuł kulę ciasta, którą trzymał w ustach. Robił to starannie, by się nie narazić na kolejne 
uwagi. 
- Potrafisz ratować życie, prawda?
Mareczek przełknął wreszcie ciasto.
- Na pewno. 
Wykonywał z Tatą wiele ćwiczeń praktycznych. Wszystkie Tata kazał mu powtarzać wielokrotnie, 
tyle razy, aż uzyskał perfekcję, to znaczy mógł je zrobić bezbłędnie, nawet z zamkniętymi oczami. 



Mama wyjęła z automatu wysokie szklanki pełne gęstego nektaru i postawiła je na stole.
"Teraz! – pomyślał Mareczek. – Rodzice złożą mi życzenia i dostanę prezenty".
- Czy spisałeś listę gości na przyjęcie urodzinowe? – zapytała Mama.
- Tak! – odpowiedział  radością. – Zaprosiłem wszystkich chłopców z sąsiednich planetek. 
- A dziewczynki? – Chciała się dowiedzieć Mama.
- Też zaprosiłem. – W jego głosie nie brzmiał entuzjazm. 
Mareczek westchnął: z dziewczynkami są zawsze kłopoty. Bo one są inne niż chłopcy. 
- Pamiętaj, żeby wszystkich grzecznie przyjąć – przypomniała Mama. 
Rodzice ujęli szklanki z sokiem i wszyscy powstali. 
- W dniu twoich urodzin, synku – zaczęła Mama. 
I wtedy nagle ściana naprzeciwko zmieniła kolor na seledynowy.
- Coś się stało! – wykrzyknęła z niepokojem Mama, odstawiając szklankę.
Tata dotknął palcem ściany i również szybko odstawił szklankę. Obraz pojawił się natychmiast. 
Zobaczyli Babcię. Leżała na łóżku. Jej policzki były blade. Do rąk zostały podłączone przewody, 
ciągnące się do robotów medycznych, które stały obok łóżka i przeprowadzały badania organizmu 
Babci. 
Była bardzo chora. Miała zamknięte oczy, nie wiedzieli więc, czy spała, czy może była 
nieprzytomna. Na pewno potrzebowała pomocy. 
- Jedziemy do Babci! – powiedział Tata. – Natychmiast. 
Poszedł szybko ku drzwiom. Przed odlotem musiał zabezpieczyć wszystkie systemy. 
Mama włączyła automatyczne sprzątanie w kuchni. Od razu też podszedł robot i zabrał ze stołu 
półmisek. Wstawił go do lodówki na dolną półkę. 
Po chwili Tata stanął na progu. Wszystko już sprawdził i przygotował do opuszczenia przez nich 
Planetki. Mama również podeszła do niego, gotowa, by mu towarzyszyć. Rodzice odznaczali się 
świetną organizacją. Nic dziwnego, życie na Planetce było pionierskie i wymagało wielkiego hartu. 
Od razu wyszli z domu. Mareczek szedł za nimi. Pierwszy kroczył Tata, stawiając długie kroki. Za 
nim pospieszała Mama, stawiając dwa kroki na jeden Taty. Mareczek nieomal biegł, by nie 
pozostawać w tyle.
- Ach, spieszmy się, spieszmy – szeptała Mama.
Za każdym krokiem zwiększała się odległość pomiędzy nim a rodzicami i Mareczek już się czuł 
osamotniony. Wydawało mu się, że rodzice są daleko, chociaż szli przed nim zaledwie o kilka 
kroków. 
- Mamo! – zawołał.
Mama się odwróciła i poczekała, aż Mareczek się zbliży. 
- Czy naprawdę musicie jechać? – wyszeptał. 
- Roboty nad nią czuwają – powiedziała. – Ale robot nie okaże jej serca. Nie uśmiechnie się, nie 
pogładzi po policzku. Chcę ją potrzymać za rękę. Powiedzieć „Nie martw się, zajmę się tobą”. 
Babcia potrzebuje naszej miłości i opieki. Nikt nie może być sam, gdy jest chory. 
 Odwróciła się i dołączyła do szybko idącego Taty. Mareczek westchnął i przyspieszył kroku, aby 
nadążyć za rodzicami.
Po chwili przemierzali już płytę lotniska. Na środku stała pionowo rakieta. Srebrzyła się w słońcu 
poranka. Była już gotowa do startu. Właz się otworzył, a platforma opuściła się na ziemię. 
Rodzice zaraz odlecą, a on zostanie. I to w takim dniu! Będzie mu smutno, a przecież dzisiejszy 
dzień należał do niego i miała wypełniać go radość.  Westchnął znowu. 
Tata stał już na brzegu platformy. Był więc jeszcze wyższy niż zwykle. 
- Synu! – powiedział, patrząc z góry na Mareczka.
Kiedy Tata się zwracał do niego w takiej formie, Mareczek wiedział, że powie coś bardzo ważnego.
Tata był wtedy Ojcem, a Mareczek zdawał sobie sprawę z tego, że musi wykonać dokładnie to, co 
mu każe. Puścił rękę Mamy i stanął, czekając na słowa Taty. 
- Teraz ty odpowiadasz za bezpieczeństwo Planetki – powiedział Ojciec.
- Wiem – szepnął Mareczek przez ściśnięte gardło.
- Powtórz zasady! – rozkazał Ojciec.



- Kody bezpieczeństwa są w sterówce. 
- Dobrze!
- Należy ich używać wyłącznie w stanie zagrożenia życia – recytował Mareczek.
- Kiedy ci wolno wejść do sterówki? – badał Ojciec.
- Wyłącznie wtedy, gdy zostanę wezwany przez główny komputer – powiedział poważnie 
Mareczek.
Tata wyjął z kieszeni mały płaski przedmiot. 
- To dla ciebie – powiedział, wkładając go chłopcu do ręki. 
Był taki, jak sobie wymarzył! Mini komputer optyczny, szybki jak światło. Mareczek bardzo się 
ucieszył. 
- Zaprosisz gości na przyjęcie urodzinowe – powiedział Tata porozumiewawczo. – Zaskoczysz ich 
efektami specjalnymi. 
- Ma takie opcje? – zapytał Mareczek. 
- Sam zobaczysz! 
- Gości trzeba mile przyjąć. - Mama zawsze pilnowała zasad dobrego wychowania. 
- Nawet jeśli oni nie będą mili? – zapytał Mareczek.
- Nawet jeśli będą niegrzeczni – potwierdziła Mama.
- To trudne – rzekł Mareczek.
- Ubierz się ładnie – powiedziała Mama  – i przyjmij ich godnie. 
Tego dnia Mareczek miał na głowie czerwoną czapkę z daszkiem, którą mógł przekrzywić na prawe
ucho. Założył luźny podkoszulek w poprzeczne pasy. Ubrał się w szerokie spodnie z wieloma 
kieszeniami. 
- Nie szata zdobi człowieka – rzekł Tata.
- A co? – zdziwił się Mareczek.
- Serce - powiedziała Mama. 
- To znaczy, że nie osądza się nikogo po odzieży – dodał Tata.
Mareczek wsunął komputer głęboko do kieszeni i położył na nim rękę, jakby się bał, że gdzieś 
umknie. Ale chyba nie miał takich opcji.  
- No, synu! – rzekł Tata. 
Mareczek zrozumiał, że nastąpiła straszna chwila rozstania. 
- Odsuń się i odwróć plecami – powiedział Tata.  
Kiedy tylko Mareczek odwrócił się plecami, Tata nacisnął guzik platformy. Mama się pochyliła, by 
pocałować Mareczka na pożegnanie. Nie zdążyła jednak tego zrobić: platforma już sunęła w górę. 
Zatrzymała się przy włazie do rakiety. 
Tata wszedł pierwszy, bo tak należało robić. Mama odwróciła się w wejściu i przesłała Mareczkowi 
pożegnalny uśmiech, po czym z westchnieniem podążyła za Tatą. Drzwi się za nimi zasunęły i 
rozpoczęło się odliczanie startowe. 
Marek zaczął biec do sił. Słyszał za plecami coraz wyższy dźwięk silników rakiety. Tak bardzo 
chciał jeszcze raz zobaczyć rodziców. Nie wolno mu było jednak się obejrzeć. Podczas startu 
rakiety musiał stać odwrócony do niej plecami, tak kazał Tata. Mareczek zawsze przestrzegał jego 
poleceń, bo były mądre i ratowały życie. Biegł bardzo szybko, pragnąc jeszcze raz na Tatę spojrzeć.
Już dobiegał do krańca płyty lotniska. Odwrócił się i spojrzał. Rakieta już się uniosła. Mareczek 
zobaczył w kabinie Tatę z pochyloną głową, kontrolującego przyrządy. Mama siedziała obok Taty. 
Zauważyła go i skinęła  mu dłonią na pożegnanie, a on podniósł ramiona i machał nimi co sił, 
podskakując. Skakał i machał tak długo, póki widział korpus oddalającej się rakiety. Mama przecież
oglądała go na monitorach. 
Zanim doliczył do dwudziestu, rakieta zamieniła się w srebrną igłę, przeszywającą niebieską 
tkaninę nieba. Patrzył na nią, i to nawet wtedy, gdy znikła. Odlecieli. Mareczek opuścił ramiona i 
przestał skakać. Osłaniał oczy przed słońcem, potem potarł je palcami, przekonując siebie, że to 
wcale nie łzy.
Rozejrzał się naokoło. Był sam na Planetce.



Wiedział, że wszędzie znajduje się wiele urządzeń, które czuwają nad wszystkim. Nic mu się więc 
nie stanie. Ale roboty nie pogładzą go po policzku. Żaden z nich nie powie „Nie martw się”. Miała 
rację Mama: roboty nie okażą Babci serca. Musieli więc do niej polecieć, by jej powiedzieć, że ją 
kochają i roztoczą nad nią opiekę. Mareczek westchnął. Nikt go nie pocieszy.
Nagle usłyszał odgłos szybkich kroków. Kroki tup, tup, przybliżały się w stronę Mareczka. 
Nadchodził Botek, osobisty robot Mareczka. 
Stanął przed nim i wyciągnął do Mareczka swoje dwie miękkie gumowe łapki. Pochwycił nimi 
Mareczka za ramiona i pociągnął go delikatnie. 
- Chodź szybko! – zawołał Botek. - Musisz to zobaczyć.
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