
Trzepak 

 Cześć jestem Trzepak. Dziś jest dzień jak co dzień. Stoję na podwórku 
w mieście Pszczyna Dolna. Rano jak zwykle około godziny 6.00 pani Halina 
poszła po świeże bułeczki i chrupiącą chałkę. O 6.30 wybiegł z klatki 
schodowej pan Henryk – strażak. Chyba zaspał i bardzo się śpieszył do 
pracy w straży pożarnej. Siódma rano to godzina dzieci. Katarzyna, 
Grzegorz i Hubert pobiegli do szkoły.  
 Przedpołudnie upływa w ciszy, spokoju i harmonii. Przeważnie wtedy 
ucinam sobie drzemkę. Po 16.00 wróciły ze szkoły dzieci. Od razu było 
słychać ich hałas i krzyki. Przekrzykiwały się, grały w koszykówkę kub 
huśtały się na mnie. Później pani Marzena trzepała turecki dywan, nie było 
to przyjemne. 
 Tego dnia do naszego miasta przyjechał cyrk z Hiszpanii. Były tam 
lwy, słonie, tygrysy, tresowane szczury i  wiele innych zwierząt. 
Dowiedziałem się o tym, słuchając rozmowy Krzysia i Radka. Chłopcy 
rozważali, czy rodzice pójdą z nimi na przedstawienie. 
 Nadszedł zmierzch i powoli podwórko opustoszało. Już szykowałem 
się do snu, gdy nagle w ciemności coś się poruszyło. Zanim zdążyłem 
przejrzeć, co to jest, to coś już na mnie siedziało. Jak jakiś chuligan zaczęło 
się huśtać, tak jakbym był hamakiem albo huśtawką. Spojrzałem, a to była 
małpa. Zacząłem się zastanawiać, czy nie jest to małpa z cyrku, o którym 
rozmawiali Krzysiek i Radek. W tej chwili właśnie zobaczyłem Krzyśka, 
który szedł wyrzucić śmieci. Równocześnie z nim na podwórko wbiegł 
strażnik miejski. Krzyknął „Mam Cię!” i podbiegł do małpy. A ona skoczyła i 
zabrała strażnikowi czapkę. Uciekła z nią na dach garażu. Tam usiadła, 
założyła czapkę na głowę i zaczęła stroić głupie miny. Krzyki strażnika 
miejskiego ściągnęły na podwórko prawie wszystkich mieszkańców. 
Niektórzy otworzyli okna i wyglądali przez nie na podwórze. Stali i patrzyli, 
jak stróż porządku biega, podskakuje u próbuje złapać małpę. Wyglądało to 
bardzo śmiesznie i wszyscy się śmiali. 
 Wtedy Grześ wpadł na pomysł i pobiegł do domu po banana. 
Odetchnąłem z ulgą. Małpa widząc banana, skoczyła prosto pod nogi 
Grzesia. Dostała banana i grzecznie za rączkę poszła z chłopcem do 
samochodu straży miejskiej. Później dowiedziałem się, że uciekła z cyrku. 
Grześ w nagrodę za jej złapanie został zaproszony z całą rodziną na 
przedstawienie i dostał od straży miejskiej dyplom bohatera. 
 Pomyślałem sobie, ze nie był to jednak taki dzień jak zwykle. 


