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Zośka wreszcie czuje wiosnę. 

Rymy zatem nieżałosne 



ale miłe Twemu uchu, 

śpiewa Zośka TOBIE – druhu! 

Nie ma czasu na wspomnienia, 

na nostalgię za czasami, 

które dawno już za Wami! 

Adaptację czas zakończyć, 

do uczących się dołączyć,  

bo wielkimi kroki z góry 

czas nasz biegnie do matury! 

I nie chodzi o panikę 

ale o matematykę. 

Język polski 

wie to każdy  

No i obcy – też jest ważny. 

Jeśli strach czujesz dość tęgi, 

edukacja daje Ci się w cięgi. 

Pomyśl o Twojej przyszłości 

Miej nadzieję, a nie mdłości. 

Bo na pewno Ci się uda, 

zrobić z siebie – wielkoluda, 

który sprosta przeciwnościom 

i problemom i radościom. 

 

 

               W związku z tym, ze wiosenna aura i pierwsze utęsknione słońce nie 

sprzyjają systematycznej edukacji, Zośka ma szczególny – relaksacyjny prezent, 

który jest czymś dla Zośki szczególnie bliskim. Mianowicie, kiedy Zośka była w 

Waszym wieku (powiedzmy, że to zupełnie świeża rzeczywistość, przynajmniej tak 

się Zośce wydaje:)), miewała pewne przygody, które w przypływie weny twórczej 

postanowiła skonkretyzować w postaci powieści. Ale nie szukajcie żadnych 

podobieństw głównej bohaterki do Zośki, bo tamta na imię Matylda:) … 

 

 

Zanim przedstawię moją bohaterkę, której tak na dobrą sprawę sama jeszcze nie 

znam, zacznę od przedstawienia siebie – tj. wybitnej autorki tej nietypowej powieści. 

Dlaczego wybitnej?  Odpowiedź na to pytanie skromnie pozostawię Tobie drogi 

czytelniku. Natomiast dlaczego moja powieść będzie nietypowa? Sama  nie wiem, 

hmm może dlatego, że do jej napisania zainspirowała mnie moja mama – babcia 

babunia – mojego syna. Będzie to książka, adekwatnie do zwariowanych czasów; 

lekka i przyjemna jak muzyka disco polo, za którą zresztą nie przepadam. Moja 

bohaterka ma na imię – Matylda! 

Kim jest Matylda? 
Najważniejszym etapem w życiu Matyldy było dzieciństwo – oczywiście to 

datowane od czasów, które się pamięta, pomijając chrzest, żłobek i przedszkole – 

czyli pierwociny edukacji. Życie Matyldy rozpoczyna się w okresie szkoły średniej 



… Zanim jednak zdradzę sekrety pożycia licealnego, zacznę od krótkiej prezentacji 

bohaterki – zwyczajnej niezwyczajnej – Matyldy. 

Jeżeli chodzi o jej wygląd,  naprawdę trudno uznać ją za piękność. Nie jest też 

kobietą nieatrakcyjną, ani nawet przeciętną – czasem jej spojrzenie przyciąga jak 

magnes, bywa szara, przezroczysta, ale najczęściej -  bywa rumiana. Tak Matyldzia 

od zawsze wyglądała zdrowo.  Generalnie, (przecież w końcu trzeba użyć tego 

słowa),  jest zdecydowanie z siebie zadowolona. Jest wysoką brunetką, piwne oczy 

doskonale komponują się z jej śniadą cerą, okraszoną wspomnianym rumieńcem. 

Mati w pracy ma dżinsy, które ubóstwia w zestawie topem, żakietem, bądź inną 

weretą (ulubione określenie wygodnej bluzy). Ceni sobie przede wszystkim wygodę. 

Nie ma dla Matyldy takiej okoliczności, która zmusiłaby ją do założenia stroju tzw. 

wizytowego. Aż trudno uwierzyć, że ma 48 lat i jest poważną sekretarką –  równie 

poważnego przedsiębiorcy. Oczywiście wypada, aby pani Matylda, postępując 

zgodnie z wewnątrzfirmową etykietą, zachowywała się poważnie, godnie 

reprezentując zawodową kastę, jednakże trudno wymagać aby luźna „wereta” miała 

w tym dopomóc. Jedno jest pewne Matyldzia ma poczucie humoru, coś co czyni ją 

osobą zupełnie wyjątkową na tle środowiska, z którego się wywodzi. Stan cywilny 

Matyldy jest jasno określony – to zdeklarowana panna, chociaż wciąż poszukująca: 

„dobrego chłopaka ze wsi co by mnie kochał i umiał rozbić namiot”. Dlaczego 

właśnie namiot jest aż tak istotny? Nie wiadomo. 

Nie wiedzą nawet tego jej najbliższe przyjaciółki, pomijając fakt, że Matylda 

kategorię – najbliższej – odnosi do każdej nowo poznanej. Najważniejsza jest jednak 

dla niej Wanda, której sposób opowiadania o rzeczach co najmniej banalnych, byłby 

inspiracją dla nie jednego reżysera kina akcji. Mati w piątki spotyka się z Lucyną, 

którą denerwuje „wieśniackie”, w jej mniemaniu imię. Kontakty z rodziną Matylda 

szlachetnie pielęgnuje, pamiętając o wszystkich domowych uroczystościach i 

kłopotach, kochających ją nad życie rodzicach i pięciu sióstr, których przybycie na 

świat, zawsze z bukietem goździków uświetniał  kochany tato. 

 

 

 

 

 


