Aleksandra Polewska

WTOREK
Z
.
ANIOŁEM STRÓZEM

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów
Niepokalanów 2018

Skład i projekt stron tytułowych: Aleksandra Wojtyna
Korekta: Katarzyna Pniak

Ilustracje i projekt okładki: Judyta Tychmanowicz

Można drukować
o. Wiesław Pyzio, prowincjał
Warszawa, dn. 30 listopada 2017 r. L. dz. 649/17

ISBN 978 - 83 - 7766 - 140 - 6

© Copyright by Aleksandra Polewska 2018
© Copyright by Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów 2018

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów 2018
ul. o. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin
tel. 46 864 22 08
e-mail: wof@niepokalanow.pl
www.wydawnictwo.niepokalanow.pl

`

3. Anielski podmuch
unosi sciagawke
,

,

W

drodze do szkoły Michaś przekonał się, że jego tajemniczy znajomy wie o nim jednak ogromnie

dużo. Na pierwszej lekcji miał być sprawdzian z angielskich
słówek. Trzeba było nauczyć się dwudziestu. Michaś na-

uczył się trzech. Ale co mógł poradzić na to, że angielski po
prostu mu nie szedł? Był najlepszy w klasie z matematyki,
ale języki były jego najsłabszym punktem.
- Nim dotrzemy do szkoły, zdążysz nauczyć się jeszcze
siedmiu – zakomunikował Michał Anioł. – I jeśli będziesz
umiał w sumie dziesięć, to przy odrobinie szczęścia może
zaliczysz tę kartkówkę.
- Mam ściągę – rzucił uspokajająco Michaś. – A poza
tym mam ciebie. Przecież chyba mi podpowiesz, co?
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- Anioły podpowiadają tylko tym, którzy się wcześniej
uczyli. Nie podpowiadamy leniom. Więc lepiej weźmy się
szybko za te siedem słówek.
Michał Anioł tłumaczył chłopcu, jak można je zapamiętać,
kojarząc je sobie z innymi rzeczami. Na przykład słowo house,
oznaczające dom, można było powiązać ze szczekaniem psa.
- Wyobraź sobie, że przed domem stoi pies i szczeka.
Szczeka prawie po angielsku! – roześmiał się Anioł Stróż.
- Po angielsku? – zdziwił się Michaś.
- Tak! Szczeka: haus, haus!
- A to dobre! – roześmiał się chłopiec.
- A słowo, które wymawiamy „haus”, przypomina „maus”,
czyli mysz, a myszy pomieszkują przecież w domach, prawda?
- Rzeczywiście! Nigdy nie uczyłem się w taki sposób!
- Więc obiecuję ci, że jeśli odtąd będziesz się porządnie
uczył, to ja ci będę podpowiadał, jak pewne rzeczy zapamiętać.
Pani od angielskiego rozdała dzieciom karteczki z angielskimi słówkami. Obok nich należało wpisać ich polskie
znaczenie. Słówek było dziesięć. Żeby zaliczyć sprawdzian,
należało przetłumaczyć poprawnie co najmniej siedem wyrazów. I Michaś tyle przetłumaczył. Pomyślał jednak, że pod-
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niósłby swoją ocenę, gdyby udało mu się ściągnąć jeszcze
choćby jedno słówko. Wyjmował ściągę z kieszeni dżinsów
bardzo ostrożnie. Jeśli pani by ją zauważyła, od razu po-
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stawiłaby mu jedynkę. Gdy już trzymał malutką karteczkę
w dłoni, Michał Anioł szturchnął go z całej siły i karteczka
spadła pod sąsiednią ławkę.
- I co zrobiłeś?! – warknął zdenerwowany na anioła.
On natomiast dmuchnął z całych sił na zapisany drobnym
maczkiem papierek, a ten w oka mgnieniu wślizgnął się pod
jeden z klasowych regałów.
- Przetłumaczyłeś siedem wyrazów – powiedział, marszcząc miedziane brwi. – Zaliczyłeś sprawdzian i za chwilę
wszystko byś przekreślił, bo pani widziała, jak wyjmujesz
ściągę!
- Aha – mruknął chłopiec. Rozejrzał się po klasie i przez
jeden krótki moment mógł zobaczyć, jak nad każdym z dzieci
pochylają się ich aniołowie. Jeden stał także za nauczycielką
i szeptał jej do ucha, aby nie oceniała dzieci zbyt surowo.
W czasie przerwy natomiast Michał Anioł pokazał mu
Anioła Stróża jego siostry Julii. Anioł Julio miał krótkie,
lśniąco czarne włosy, błękitne oczy i długie, ciemne rzęsy.
Nosił długi, prosty, biały płaszcz z delikatnego, lejącego się
materiału, a jego kaptur obszyty był popielatym lisim futerkiem.
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