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Nie chwal dnia przed zachodem słońca 

 

 Nazywam się Mietek i  mam 12 lat. Razem z moją siostrą Krychą, lat 18 i pół oraz psem 

jamnikiem o imieniu Buldog, lat 5, jesteśmy samozwańczymi detektywami.  Ten dzień zaczął się dla 

nas bardzo dobrze. W nocy wpadłem na pomysł, jak rozwiązać zagadkę, kto okrada ludzi na osiedlu, 

włamując się przez drzwi balkonowe.  

Od miesiąca prawie codziennie okradany był jeden z domów. Postanowiłem, że ja przejrzę 

monitoring zainstalowany przez nas dawno temu na drzewie na placu zabaw. Oglądałem nagranie i 

po chwili zobaczyłem, jak auto uderza w ogrodzenie i po chwili odjeżdża. Zadzwoniłem do Krychy, 

żeby przeszukała to miejsce.  Sukces! Znalazła kawałek rejestracji z napisem E43. To są brakujące 

numery, których szukała policja! 

-Krycha! Jedziemy na komisariat z dowodami! – krzyknąłem podekscytowany.  

Na miejscu pokazaliśmy komendantowi, co znaleźliśmy.  

-Dziękuję za pomoc  - powiedział. – Teraz wiemy, kto włamywał się do domów. 

-Nie ma sprawy. To dla nas przyjemność – odpowiedziałem z dumą. 

Mieliśmy już iść, ale Buldog nagle zaczął warczeć, jakbyśmy o czymś zapomnieli. Szybko 

wróciliśmy do domu. Światła nam sprzyjały, ciągle mieliśmy zielone. W dodatku na obiad mieliśmy 

nasze ulubione skrzydełka z ziemniakami. Tak mi smakowało, że zjadłem wszystko. Trochę zacząłem 

martwić się o Buldoga, ponieważ ciągle warczał. Nawet nie chciał zjeść skrzydełek.  

Wieczorem nie mięliśmy już nic do roboty. Lekcje odrobione. Sprawa zakończona. Siedliśmy na 

kanapie przed telewizorem i powiedziałem: 

-Idealny dzień!  

-Masz rację.  Wszystko nam idzie jak po maśle- mówiąc to Krycha przełączyła na wiadomości. 

„ … osoba ta została niesłusznie oskarżona o włamania do domów. Kawałek odnalezionej rejestracji 

należał do lekarza, który w pośpiechu, jadąc do pacjenta, wjechał w jedno z ogrodzeń” – mówiła pani 

w wiadomościach, a mnie szczęka opadała coraz niżej… 

„Dziś w mieście doszło do awarii świateł. Przez kilkanaście minut na drogach paliło się tylko zielone 

światło…” - kolejna informacja. Spojrzałem na Krychę. 

-Widziałaś gdzieś Buldoga? – zapytałem. 

-Nie  - odpowiedziała, krzywiąc się. 

-Poszukam go na dworze. 

 - Yhm – wymamrotała. 



- Dzieci! Jak się czujecie?!– zapytała z niepokojem mama. 

- A co? – zapytała Krycha. 

- Zjedliście stare skrzydełka!!! 

Krycha zrobiła się zielona na twarzy. A ja pobiegłem na dwór szukać Buldoga. Siedział na tarasie. 

Spojrzałem mu prosto w oczy. 

- Cześć stary, chyba ten dzień jednak nie był udany – wymamrotałem i przytuliłem się do jamnika. 

- „ Ja o tym wiedziałem. Nie chwal dnia przed zachodem słońca, przyjacielu” – powiedział Buldog. 

Usłyszałem tylko jak pies szczeka. 
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