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§1

Ostatnia minuta meczu, gra robi się coraz bardziej 
nerwowa. Przeciwnik zbliża się z piłką do bramki, już 
ma strzelić gola… Ale nie! Obrońca przerwał akcję 
wślizgiem!

– Oskar!
Dośrodkowanie w pole karne...
– Oskar, dość tego grania, ile mam na ciebie cze-

kać? – Tata stanął przed telewizorem, zasłaniając cały 
ekran.

– Jeszcze minutkę…
– Tych minutek było chyba ze dwadzieścia – odparł 

ojciec, po czym wręczył synowi torbę z zakupami.
– Gdybym miał konsolę w domu, już dawno byliby-

śmy z powrotem… – mruknął chłopak.
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Tata w odpowiedzi jedynie poklepał syna po plecach. 
Wyszli ze sklepu, a gdy dotarli do samochodu, Oskar 
wrzucił zakupy do bagażnika.

– Mama z pewnością się niecierpliwi – powiedział 
ojciec.

Włożył kluczyk do stacyjki. Rozrusznik zakręcił, ale 
silnik zakrztusił się i zamilkł. Tata spróbował jeszcze raz, 
lecz tym razem było już zupełnie cicho. Tylko lampki na 
tablicy rozdzielczej zaświeciły się jak na choince.

– O nie! Znowu? – Chłopak uderzył ręką w siedze-
nie. – Konsola przynajmniej się nie psuje. Nie to, co ten 
stary gruchot.

Ojciec spojrzał na niego z wyrzutem.
– Dobra, już nic nie mówię – dodał Oskar. – Ale 

gdyby…
Tata szybko wyskoczył z auta. Nie chciał dłużej słu-

chać narzekań syna. Sam doskonale wiedział, że z tego 
samochodu nie ma żadnego pożytku.
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§2

Gdy mama otworzyła drzwi, najpierw zobaczyła obładowa-
nego siatkami syna, a zaraz potem ubrudzonego smarem męża.

– Czy to przez samo… – zaczęła.
– Nic nie mów. – Tata szybko pocałował ją w policzek, po 

czym poszedł do łazienki.
Oskar dalej stał w progu.
– To chyba przez to, że za długo grałem na konsoli w skle-

pie – stwierdził.
– Na pewno. – Mama puściła do niego oko, po czym wzięła 

część zakupów. – Chodź, jestem strasznie głodna.
Wspólnie przygotowali sałatkę i pokroili chleb. W końcu 

pojawił się tata, który zdążył doprowadzić się 
do porządku.

– Kto to przychodzi na gotowe? – za-
śmiała się mama.
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– Ten, kto najpierw uratował syna przed nałogiem, a potem 
poradził sobie z zepsutym rozrusznikiem – odparł ojciec, sia-
dając przy stole. 

– To nie jest żaden nałóg! – oburzył się Oskar. – Żeby 
być najlepszym w  klasie, muszę grać. Chciałbym trenować 
w domu…

– A  ja chciałabym mieć szafki w kuchni – przerwała mu 
mama. – I prawdziwą sypialnię.

Choć od przeprowadzki do nowego mieszkania minęło już 
trochę czasu, wszędzie stały nierozpakowane kartony. Oska-
rowi to nie przeszkadzało – mógł mijać je z piłką i wyobrażać 
sobie, że to prawdziwi przeciwnicy. Jednak mama nie była 
zadowolona. Szczególnie gdy w nocy, w drodze do łazienki, 
uderzyła w coś małym palcem u nogi.

– A  ja chciałbym polecieć na jakieś fajne wakacje... – za-
dumał się tata.

– To dlaczego tego nie zrobimy? – spytał chłopak.
Ale rodzice nie musieli nic mówić. Oskar dobrze znał odpo-

wiedź. Słyszał ją za każdym razem, gdy wspominał, że mama 
i tata mogliby mu kupić konsolę – „Nie mamy pieniędzy”.
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§3

Tego wieczoru Oskar usiadł przed starym laptopem 
mamy. Porozmawiał z  kolegami, obejrzał kilka filmi-
ków. Gdy wyświetlił się baner „PROMOCJA! TYLKO 
TERAZ!”, nawet na niego nie spojrzał. Jego uwagę przy-
ciągnął dopiero migający napis.

– „Konsola z dwoma padami i grą za… 99 złotych” 
– przeczytał na głos. – „Specjalna oferta, minimum for-
malności, sprzęt wysyłamy kurierem”.

Chłopak poderwał się z  fotela i  podbiegł do szafki, 
w  której trzymał skarbonkę. Taka okazja z  pewnością 
już się nie powtórzy! – pomyślał. Wysypał pieniądze na 
podłogę – miał tam dwa banknoty, kilka piątek, sporo 
dwuzłotówek i mnóstwo drobniaków. W sumie 96 zło-
tych i 23 grosze.

– Za mało... – jęknął.

14





Na szczęście zaraz przypomniało mu się o dwóch złotych, 
które trzymał w piórniku, oraz o kolejnych dwóch, które zo-
stały w spodniach. Tyle w zupełności wystarczało!

Wrócił do komputera, kliknął „Dalej”. Pojawił się formularz. 
Trzeba było podać imię, nazwisko, adres, numer telefonu i…

– Numer dowodu osobistego – przeczytał zrezygnowany.
Oskar nie miał dowodu... Ale jego rodzice tak! Od razu 

ruszył do kuchni.
– Powinniśmy sprzedać ten samochód, wreszcie byłby 

święty spokój – powiedziała mama ze złością.
 Chłopak zatrzymał się przed drzwiami.
– Tylko czy ktokolwiek chciałby kupić takiego gruchota? – 

odparł zrezygnowany tata.
– Od początku mówiłam, że jest za tani. A  jeśli coś jest 

tanie, to zawsze kryje się w tym jakiś haczyk.
– Musimy do tego wracać? – Ojciec bezradnie rozłożył ręce.
– Możemy podyskutować jeszcze o tym twoim prawniku*, 

* Prawnik – osoba zajmująca się  
prawem, czyli normami i przepisami,  
które określają, jak się zachowywać.
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który w ogóle nam nie pomógł. Ani w sprawie samochodu, 
ani w sprawie kredytu* na mieszkanie bez odsetek**.

– Nie mów tak – zaprotestował tata, ale słychać było, że 
sam nie jest do końca przekonany. – Przecież powiedział,  
że powinniśmy czytać wszystko, co podpisujemy.

Mama tylko prychnęła.
– Szkoda, że nie wymyślił, skąd mamy wziąć pieniądze, 

które musimy teraz zapłacić bankowi.
Zapadła cisza. Oskar słuchał tej rozmowy z ciężkim ser-

cem. Bardzo nie lubił, gdy rodzice się kłócili.
– Że też wszystko musiało zwalić nam się na głowę właśnie 

teraz… – wyszeptała mama.
Tata objął ją ramieniem.
– Kochanie, ja też się martwię – 

powiedział. – Ale kto miałby dać 
sobie radę, jeśli nie my?

Oskar stał przy drzwiach ze 
smutną miną. Chciał pomóc ro-
dzicom, ale uznał, że jedyne, co 
w  tej sytuacji może zrobić, to 

* Kredyt – umowa określająca  
warunki, na jakich bank pożycza  
pieniądze swojemu klientowi.

** Odsetki – dodatkowa suma,  
którą trzeba zapłacić za pożyczenie 
pieniędzy.
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nie zawracać im głowy konsolą. Dlatego wrócił do swojego  
pokoju, usiadł przy biurku i  jeszcze raz spojrzał na ekran 
komputera.

„Oferta ważna tylko do północy” – przeczytał.
Poczuł, że w środku aż go skręca. Tak bardzo marzył o tym 

sprzęcie, że dałby wszystko, by go zdobyć.
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