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- Kurczę, ale tu nudno…

Olek rzucił  oszronionym kamieniem przed siebie. Ten zaczął się turlać po pagórku, pokrytym śniegiem,

pozostawiając  po  sobie  odciśnięte  zgłębienia.  Zima nie  zdążyła  się  jeszcze dać we  znaki  mieszkańcom

Kroczyc. Trochę śniegu spadło w nocy, ale nie na tyle aby przykryć każdy fragment ziemi. Wapienne skałki

skutecznie zasłoniły kawałek trawnika, z którego chłopcy zbierali teraz kamienie i patyki. Służyły im one

do sprawdzania, które szybciej potoczą się ze zaśnieżonej górki.

- Głupia ta zabawa! – Dodał po chwili.

- To wymyśl, coś lepszego! – Odparł Kuba.

Jego ręka wykonała w powietrzu kilka okrążeń, które miały zmusić kamyk do wyższego lotu. Nie był jednak

zachwycony rezultatem. Jęknął posępnie.

- Czemu mama nie pozwoliła wziąć ci telefonu? – Zapytał z posępną miną kolegę.

- Powiedziała, żebym chociaż w Wigilię go nie dotykał – odparł smutno. - A jak siadłem do komputera,

to zaczęła się drzeć, że tylko telefon i komputer na zmianę i mam iść do ciebie. Renia na pewno dzisiaj też

ma dość zrzędzenia Kuby – dodał wysokim głosem.

Obaj wybuchli śmiechem. Faktycznie Renata jak tylko zobaczyła na progu Olka, od razu złapała za kurtkę

syna. Kazała im iść na spacer i nie wracać za szybko.

- Spacer… A co my,  dziewczyny jesteśmy? – Obruszył  się Jakub,  przypominając sobie słowa mamy.  –

Jeszcze bez telefonów…

Siedział  teraz  na  kupie  wilgotnych  liści,  obejmując  ramionami  kolana.  Przydługa,  czerwona  kurtka

odgradzała go od podłoża.

- One nas nie rozumieją… - rzekł poważnym tonem Olek.



Chłopiec ściągnął  i  tak już mokre rękawiczki  i  zaczął  przesuwać palce po chropowatej  skale.  Podobało

mu się odczucie, kiedy pod ich ciepłem topił się delikatny szron trzymający ściankę w lodowatym uścisku.

- Hej! Chodź sprawdzimy, który dojdzie dalej bez odrywania!

Kuba  doskoczył  do  przyjaciela.  Lepsza  taka  zabawa  jak  żadna.  Ściągnął  rękawiczkę  i  przywarł  nią

do szarego kamienia. Jego znajdywała się wyżej, bo spokojnie przerastał Olka o pół głowy. Chłopcy szybko

zaczęli przesuwać palce po lodowatej ścianie. Po chwili obaj mieli je skostniałe, ale żaden nie chciał się do

tego przyznać. Po kilkunastu metrach Olek, który prowadził swoją dłoń na wysokości swojego uda, poczuł,

że wpada ona do szczeliny.  Nie sądził,  że będzie taka głęboka,  a nie chciał  oszukiwać.  Teraz ręka tam

ugrzęzła. Próbował nią poruszyć na boki,  co spowodowało, że pod opuszkiem poczuł,  że coś przesuwa.

Po chwili udało mu się wyswobodzić. Nie spuszczał jednak wzroku ze szpary, która jeszcze przed chwilą nie

chciała go wypuścić.

- Co ty tam robisz? – Zainteresował się jego towarzysz,  który wykorzystał  chwilę nieuwagi konkurenta

na oderwanie dłoni od skałki.

- Tam coś jest! – Krzyknął Olek.

- Pewnie liście – odparł Kuba, widząc że drugi chłopiec zaczyna grzebać w bruździe długim patykiem.

- Nie! Tam dalej jest chyba dziura!

Gałązka zaczęła przesuwać się to w górę, to w dół. Włożył jeszcze raz palce do rowka. Teraz poczuł coś

twardego  pomiędzy  środkowym,  a  wskazującym  palcem.  Delikatnie  zaczął  wyciągać  to  z  sekretnego

schowka. Usłyszeli nieprzyjemny odgłos skrobania. Kuba stał nad nim i robił coraz większe oczy, kiedy

w końcu, na mokrych liściach wylądowała stara butelka.

- E tam… Śmieć stary. – Jakub nie krył swojego rozczarowania.

- Popatrz, tam chyba coś jest – znalazca próbował przeniknąć wzrokiem ciemnozielone szkło. – Jak to się

otwiera?

Obaj patrzyli na dziwny korek okręcony metalowym drutem.

- Mama ma podobny słoik. To trzeba popchnąć. – Wskazał palcem kolega.

Rozległo  się  ciche  puknięcie.  Aleksander  zaczął  gwałtownymi  ruchami  wytrząsać  zawartość  swojego

znaleziska. Pod ich nogi wyleciał zwinięty kawałek papieru, ołówek i długi, złoty łańcuszek.

- Ale brudny… - ocenił właściciel czerwonej kurtki, ściskając w dwóch palcach znalezioną błyskotkę.

- Zobacz, ona wygląda jak Zośka z VIa.



Kuba spojrzał na Olka. Trzymał w dłoni zawiniątko, które okazało się starą fotografią. Faktycznie, trochę

starsza Zośka Nowak spoglądała na nich z czarno białego zdjęcia. Było zniszczone w miejscach, gdzie ktoś

składał je na pół. Widać, robił to wiele razy.

-  Tylko  bez  tych  śmiesznych  loków.  –  Potwierdził  dryblas,  wskazując  na  grube  pukle,  wystające  z

misternego upięcia.

- Chodź, pójdziemy jej to pokazać! – Wypalił Olek wyrywając Kubie wisiorek z ręki i pakując wszystko

od nowa do butelki.

- Głupi  pomysł.  Jest Wigilia.  Pewno coś robi  i  jej  mama będzie się złościć, że zawracamy im głowę –

stwierdził towarzysz.

- Sam jesteś głupi.  Jutro nie pójdziemy tym bardziej.  Jestem ciekawy co, ona na to powie – odparował

chłopiec, coraz bardziej podekscytowany swoim znaleziskiem. – Jak nie chcesz, to idę sam.

Kuba mrucząc pod nosem, wolnym krokiem ruszył za przyjacielem. Kiedy już byli przed domem, w którym

mieszkała Zosia, Olek zadzwonił do drzwi. Kilka sekund później stanęła w nich wysoka dwunastolatka.

Zdziwiona popatrzyła na chłopców z równorzędnej klasy.

- Co was dzisiaj tu przywiało? – Zapytała niezbyt miło.

- Zobacz, co znaleźliśmy! – Olek zaczął wymachiwać przed jej nosem rozłożonym zdjęciem. – Wygląda jak

ty!

Dziewczyna złapała fotografię, by się lepiej przyjrzeć. Na jej twarzy malowało się zaskoczenie.

- Skąd macie zdjęcie mojej prababci? – Zapytała w końcu zdenerwowanym głosem.

Chłopcy spojrzeli na siebie równie zaskoczeni.

- Nie wiedzieliśmy, że to twoja babcia – odpowiedział w końcu Kuba. – Olek się uparł, żeby ci pokazać.

Znaleźliśmy je schowane, tam na skałkach – wskazał palcem.

-  Wejdźcie.  Ma takie  podobne  w albumie.  Jeżeli  śpi,  to  wam pokaże.  Złości  się,  kiedy grzebie  się  jej

w rzeczach. – Powiedziała dziewczynka, cofając się w głąb korytarza.

Chłopcy zrzucili szybko kurtki i zsunęli buty, nie zważając na sznurowadła. Podążyli za Zosią do pierwszego

pokoju z korytarza, po prawej. Był urządzony w starodawnym stylu. Wszędzie leżały koronkowe serwety,

a z każdego rogu wyglądała rozłożysta paprotka. W kącie, w bujanym fotelu, drzemała drobniutka, bardzo

pomarszczona  staruszka.  Nogi  miała  przykryte  grubym pledem,  co  sprawiało,  że  wyglądała  na  jeszcze

mniejszą.

- Musimy być cicho – powiedziała szeptem Zosia.



Zaczęła  wyciągać  z  półki  tomiska,  które  okazały  się  opasłymi  albumami  ze  zdjęciami.  Były  pełne

czarnobiałych zdjęć. Niektóre były pożółkłe.

- Mój pradziadek miał aparat – dodała teatralnym szeptem. – Robił mnóstwo zdjęć. O.

Wskazała w końcu na jedno. Pod palcem znajdowała się dziewczyna z ciemnymi, grubymi lokami. Nie mieli

wątpliwości, że to ta sama kobieta ze zdjęcia, z butelki.

- Zosiu, czego szukasz?

Cała trójka odwróciła się nerwowo. Staruszka patrzyła na nich zmęczonym wzrokiem.

- Przepraszam babciu. Chłopaki to znaleźli. Chciałam im pokazać, że to twoje. – Wnuczka podała kobiecie

zniszczoną fotografię.

Wzięła je do ręki i obejrzała z obu stron. Jej oczy zaczęły robić się coraz większe. Nagle z jej gardła dobył

się dźwięk żalu. Łzy jak grochy zaczęły jej spływać po policzkach.

- Babciu, co się stało? Ja nie chciałam zrobić ci przykrości. – Zosia złapała ją za chude ramię.

- Gdzie to znaleźliście? – Odpowiedziała pytaniem.

- Znalazłem szparę w skałkach. Ktoś wcisnął w nią taką starą butelkę – zaczął tłumaczyć Olek.

- Dziecko, przeczytaj, co jest na odwrocie – staruszka podała zdjęcie dziewczynce.

Chłopcy także podeszli bliżej. Wcześniej nie zauważyli, że z tyłu były wyblakłe litery, skreślone piórem.

- Drogiemu Włodkowi. Zawsze wracaj. Twoja Wanda”–  odczytała. – Kim był Włodek? Przecież dziadek

miał na imię Ryszard.

- Wtedy jeszcze nie znałam dziadka Ryśka. Już od czasu gdy byliśmy dziećmi, Włodek oczami za mną

wodził… - zaczęła wspominać kobieta. - Jak podrośliśmy, to wciąż powtarzał, że się ze mną ożeni… A to

wstążkę mi przyniósł, a to jakieś jabłuszko… Może miałam tylko 16 lat, ale wierzyłam, że to z nim pójdę

przez życie… A to nie były dobre czasy… Wojna… Bardziej niż do gospodarstwa, to go do lasu ciągnęło,

do partyzantów. To był… zaraz… ’44 – jak tą zasadzkę na kolumnę Wehrmachtu zrobili! Jaki był dumny, jak

mi o tym opowiadał… Czasami nocą udało mu się przemknąć do mnie lasem, dawał znak i spotykaliśmy się

tam przy skale, w cieniu. Ciągle mówił, że to już niedługo wszystko się skończy i przyjdzie do ojca o mnie

prosić... Ja też go prosiłam… Tak się bałam o niego… ale on mówił, że najpierw winny Polsce, potem zaraz

mi… Dodawał jeszcze, że przecież zawsze wraca... Dlatego taką dedykację mu ułożyłam. Dałam mu jeszcze

mój szkaplerzyk, żeby go Matka Boska przed kulami osłaniała… Jednego dnia przyszedł do naszej zagrody

Mietek Kowal, co im do lasu i rzeczy, i wieści nosił. I powiedział, że znaleźli go przy skałkach z dziurą

w brzuchu. Nikt nie wie, co się stało, ale pewno go w nocy na szwendaczce przyłapali. Myślę, że wtedy

do mnie szedł… - łzy ciekły po jej naznaczonej licznymi bruzdami twarzy.



Olka  w  tym momencie  olśniło.  Odwrócił  butelkę  i  pozwolił,  aby na  jego  dłoni  wylądował  przedmiot,

o którym zapomnieli. Z tego wszystkiego nie zauważył, że faktycznie na złotym łańcuszku wisi zaśniedziały

wizerunek Maryi. Bez słowa wyciągnął go przed siebie i podał starszej pani.

- Znaleźliśmy jeszcze to… - dodał cicho.

-  Kochana Wandziu… -  Zosia  zaczęła  odszyfrowywać  niewyraźne  i  koślawe  litery skreślone  ołówkiem

pod dedykacją babci; nie zdążyła ich przeczytać, a nie chciała przerywać opowieści. – … tym razem nie dam

rady wrócić. Proszę, zmów czasem pacierz za moją duszę. Bądź szczęśliwa. Z miłością – Twój Włodek.

Pani Wanda trzymała medalik w otwartej dłoni. Nic nie mówiła.

- Butelka była w malutkiej jamce w skałce. Widocznie wcisnął ją tam ostatnimi siłami licząc, że ktoś ją

znajdzie.  W środku znaleźliśmy właśnie  ten  medalik,  zdjęcie  i  mały ołówek.  –  zaczął  tłumaczyć  jeden

z chłopców. – Widać, nie chciał odejść bez pożegnania – sunął domysły.

- Mam 94 lata… i nie przypuszczałam, że po tylu latach jednak uda mu się, do mnie wrócić…– staruszka

podniosła w końcu zaczerwienione oczy. – Dziękuję, dzieci… Dziękuję za ten skarb…



Wyróżnienie - Filip Pompka

Cała gmina ostatnio żyje  tylko wiadomością  o pożarze starego młyna w Pradłach.  Pożar był  niezwykle

zagadkowy, ponieważ jest środek zimy, gdzie pożary są rzadkością i nie wiadomo skąd wziął się ogień.

Prokuratura i straż zbadały sytuację i stwierdziły, że do zaprószenia ognia doszło przez niedopałek papierosa.

Z tego wynika,  że  ktoś  urządził  sobie  schadzkę  w starym budynku.  Plotka  głosi,  że  już  od  lat  trwają

poszukiwania skarbu ukrytego w ruinach młyna. Nikt jednak nigdy nie znalazł nic cennego, więc zaniechano

poszukiwań. Widocznie jednak ktoś próbował przeszukać młyn. A może był to tylko zbieg okoliczności?

Pomimo, że ogólnie sprawy dorosłych mało mnie interesują, to pożarem zacząłem się interesować, ponieważ

stary młyn  należał  do  kolegi  mojego  dziadka  -  pana  Janusza  Nowaka.  Był  to  stary,  drewniany,  duży,

trzykondygnacyjny obiekt,  kryty dwuspadowym dachem.  Wybudowano go po I  Wojnie Światowej.  Jego

machiny  napędzała  siła  wody,  później  został  zelektryfikowany.  Z  krótkimi  przerwami  działał  do  lat

osiemdziesiątych XX wieku. Obecnie był opuszczony i nieużytkowany. Pamiętam te wszystkie informacje

z opowieści dziadka. Często chodziliśmy tam na spacery, a dziadek snuł swoje opowieści o przeszłości.

Mój dziadek Tadek, pan Janusz Nowak i Żyd Dawid Grau byli trójką najlepszych przyjaciół, którzy znali się

od dzieciństwa. Pamiętam jak dziadziuś opowiadał mi o ich wyjątkowej przyjaźni.

W czasach wojny trzymali się we trzech i pomagali sobie jak mogli. Dziadziuś miał sporo hektarów pola,

więc mieli pod dostatkiem płodów rolnych. Pan Janusz posiadał młyn więc pszenicę przerabiał na mąkę,

a  pan  Dawid  natomiast  był  zamożnym  piekarzem,  który  posiadał  piekarnie  w  trzech  różnych

miejscowościach.  Przyjaciele żyli  spokojnie,  aż do rozpoczęcia II  Wojny Światowej.  Bali  się  o  Dawida

ze względu na to, że był Żydem. Udawało im się go ukrywać aż do lipca 1944 r. ponieważ wtedy do Pradeł

wkroczyły  oddziały  niemieckie  i  zaczęły  szantażować  okoliczną  ludność.  Oddziały  partyzanckie

stacjonujące w lesie pod Pradłami podjęły akcję odwetową, aby zniechęcić Niemców do prób szantażowania

ludności. Oddziały niemieckie wkroczyły do Pradeł w ilości 27 ludzi. Wywiązała się kilkunastominutowa

strzelanina między oddziałami niemieckimi, a partyzantami. Niestety w wyniku wymiany ognia pan Grau

zginął. Żołnierze niemieccy myśleli, że skoro pan Dawid nie żyje, a był bardzo zamożny, to z chęcią zagarną

sobie jego majątek. Nigdzie nie znaleziono jednak nic cennego. Niemcy byli wściekli, że takie kosztowności

przeszły im koło nosa.

Gdy młyn  spłonął  przypomniałem sobie  o  tej  opowieści.  Uświadomiłem sobie  także,  że  wśród starych

rzeczy, które zostały po dziadku na naszym strychu został stary pamiętnik. Nikt do niego nigdy nie zaglądał

z szacunku do dziadka. Było tam dużo notatek o tym, jak dziadek wspominał wspólne chwile z przyjaciółmi.

Były tam też zapiski dotyczące pana Graua. Zapytałem się mamy czy mogę zaprosić przyjaciół i poczytać

pamiętnik  dziadka.  Mama  początkowo  nie  była  zbyt  przekonana  do  tego  pomysłu,  jednak  później

się zgodziła.

Podekscytowany zadzwoniłem po moich najlepszych kumpli – Maćka i Kacpra. Po około dwóch godzinach

czytania  znaleźliśmy  zapisek: „wtedy  Dawid  powiedział:  wszystkie  moje  kosztowności  ukryłem  pod

środkową  belką,  pod  podłogą  w  młynie  Janusza, pamiętajcie  o  tym”. Po  przeczytaniu  tej  wiadomości



ucieszyłem się niezmiernie. Umówiliśmy się z kolegami, że jutro po szkole pójdziemy szukać skarbu kolegi

dziadka.

Nazajutrz  wyruszyliśmy  na  poszukiwania.  Ja  wziąłem  pamiętnik  i  łom  do  otworzenia  skrzyni  –

bo oczywiście byłem przekonany, że skoro mowa o kosztownościach, to z pewnością będą ukryte w skrzyni,

jak  u  piratów.  Kacper  wziął  wykrywacz  metalu,  który  pożyczył  od  swojego  taty,  a  Maciek  natomiast

przyniósł  łopatę.  Poszliśmy  na  pogorzelisko.  Wszystko  leżało  porozrzucane.  Całość  prezentowała  się

fatalnie,  aż  przykro  było  patrzeć  jak  niewiele  pozostało  z  tego  pięknego  miejsca.  Sądziłem,  że  nasze

poszukiwania na nic się nie zdadzą, bo istnieje duże ryzyko, że skarb spłonął, albo odnaleźli go strażacy, gdy

badali miejsce pożaru. Okazało się jednak, że kawałek podłogi i odrobina filaru pozostały w miarę dobrym

stanie.  Wspólnie  odsunęliśmy deski,  które przeszkadzały nam w dostępie  do podłoża.  Kacper  sprawdził

wykrywaczem  metalu,  czy  coś  jest  pod  spodem.  Chwilę  to  trwało  zanim  wyrywacz  zapiszczał

w  odpowiednim  miejscu.  Usunąłem  deski  łomem  i  sprawdziliśmy  jeszcze  raz.  Wykrywacz  ponownie

zapiszczał.

Rozweseleni zaczęliśmy kopać, aż w końcu łopata Maćka wydała z siebie metaliczny dźwięk. To jest to! -

pomyśleliśmy.  Zaczęliśmy kopać  rękami.  Zaczęło  się  ściemniać.  Zanim się  obejrzeliśmy skrzynia  była

odkopana. Skrzynia – to za dużo powiedziane. Była to niewielka, metalowa kasetka. Zamykana na małą

kłódkę.  Otworzyliśmy  ją.  Jej  wnętrze  wypełnione  było  małymi  złotymi  sztabkami.  Początkowo

nie zauważyliśmy małej skrzyneczki, która leżała pod złotem. Było już ciemno, więc schowaliśmy skrzynię

i poszliśmy do domu licząc, że nikt jej nie znajdzie.

Następnego dnia  z  samego rana prawie  siłą  przyciągnąłem na  miejsce  rodziców.  Całą  drogę  marudzili,

że robię sobie z nich jakieś głupie żarty. Przyszliśmy razem z rodzicami do miejsca, gdzie schowana była

skrzynia. Skarb na szczęście tkwił tam, gdzie go zostawiłem poprzedniego dnia. Rodzice byli oszołomieni.

Zgodzili się, żebym podzielił znalezisko z moimi kolegami, ponieważ byłoby nie w porządku wobec nich,

gdybym wszystko zachował dla siebie. A ponieważ jutro jest Boże Narodzenie – był to świetny podarunek

świąteczny dla  moich  przyjaciół.  Nie  mogąc  uwierzyć  w  to,  co  się  stało  wróciliśmy do  domu.  Przed

zaśnięciem jeszcze raz zajrzałem do skrzyni i dopiero wtedy dostrzegłem małe pudełko, którego wcześniej

nikt nie zauważył. Okazało się, że było w nim zdjęcie dziadka, pana Janusza i pana Dawida. Oprawiłem

to zdjęcie w ramkę i postawiłem przy pustym nakryciu na wigilijnym stole. Czułem, że duchy dziadka i jego

przyjaciół towarzyszą nam i opiekują się nami w tym wyjątkowym czasie. To były najlepiej spędzone święta

w moim życiu.



Wyróżnienie - Anna Pompka

Gdyby mógł,  zawróciłby natychmiast.  Przenikliwy wiatr  smagał  mu policzki.  Mróz przenikał  do szpiku

kości.  Tylko  niby gdzie  mam pójść? -  pomyślał  gorzko.  Do Domu Dziecka nie  mógł  już  wrócić  -  był

w końcu pełnoletni. Nie miał nikogo bliskiego. Tak przynajmniej myślał do wczoraj. Zdławił wzbierające się

łzy.  Nie  mógł  płakać.  Był  przecież  dorosły.  Dorośli  nie  płaczą.  Dorośli  potrafią  zająć się  sobą.  Dorośli

potrafią wybrnąć z kłopotów. A on....  nie wiedział  co robić.  Szkoda,  że wraz z wybiciem osiemnastych

urodzin człowiek nie dostaje instrukcji obsługi świata oraz spisu wszelkich możliwych rozwiązań życiowych

problemów.  Idąc  przypominał  sobie  swoją  dzisiejszą  podróż.  Z  Częstochowy przyjechał  do  Zawiercia

pociągiem na gapę. Miał wielkie szczęście, że konduktor sprawdzał bilety, gdy on był w toalecie. Nie miał

przecież  pieniędzy.  Jedyne 100 zł,  które dostał  od Pani  Krysi  z Domu Dziecka,  wydał  na doładowanie

telefonu oraz na odrobinę jedzenia. Nie było mowy o kupnie biletu. O ile pociągiem udało mu się dotrzeć

do Zawiercia bez przeszkód, to niestety już żaden kierowca busa nie chciał go wpuścić bez biletu. Nie miał

wyjścia i zaczął iść pieszo wzdłuż głównej drogi, którą pokazywała mu aplikacja Google maps. Może jednak

szczęście  nie  opuściło  go  całkowicie,  bo  po  10  minutach  marszu  złapał  stopa.  Starszy  kierowca

zaproponował mu podwiezienie. Co prawda nie do samych Kroczyc, ale do Lgoty Murowanej. Wsiadł bez

wahania. Zawsze to o 15 kilometrów mniej do pokonania pieszo w tym mrozie.

Wysiadając podziękował, miłemu kierowcy za pomoc. Nie zapomniał o dobrych manierach, które tyle lat

wpajała mu Pani Krysia. Teraz szedł od 10 minut i już zdążył porządnie zmarznąć. W oddali widać było już

pierwsze zabudowania. Postanowił, że zapyta pierwszego napotkanego człowieka o dom dziadka. Dziwnie

się poczuł, gdy pomyślał o tym obcym człowieku "dziadek". Co z niego za dziadek, skoro pozwolił mi być

w domu dziecka przez 14 lat??? - ta myśl nie dawała mu spokoju. Złość, wypełniała go po czubki palców.

Rozmyślając doszedł do centrum Kroczyc. Rozejrzał się wokoło w poszukiwaniu kogoś, kto wskaże mu

właściwa drogę. Parking był  pusty.  Pomyślał,  że zapyta w Bibliotece, tam z pewnością znają większość

mieszkańców.

- Dzień dobry - powiedział zamykając za sobą drzwi.

- Dzień dobry, czym mogę służyć? - zapytała uśmiechnięta bibliotekarka patrząc mu zachęcająco w oczy.

- Szukam domu Stanisława Krukowskiego - powiedział chłopak niepewnie. - Pomyślałem, że Pani tutaj zna

większość mieszkańców.

- I dobrze pomyślałeś! Ty pewnie jesteś Adaś. Dziadek tak bardzo cieszył się, że Cię odnalazł i nie mógł

doczekać się spotkania z Tobą.... - kobieta zamilkła w pół zdania - ...i nie doczekał - dokończyła zmieszana.

- Czy może mi Pani wskazać drogę do jego domu? - Kacper był onieśmielony faktem, że kobieta zwraca się

do niego jak gdyby znała go całe życie.

- Oczywiście. Nazywam się Zofia Orłowska - śmiało podała rękę Adamowi - Już zakładam kurtkę i pokażę

Ci w którym kierunku iść. Daleko Cię nie podprowadzę, bo muszę wracać do biblioteki.



Pani  Zosia  zamknęła  bibliotekę  i  poprowadziła  Adama  w  kierunku  domu  jego  dziadka.  Przeszli  przez

ruchliwe skrzyżowanie.

- Ta długa ulica przed nami to ul. Jana Pawła II, musisz iść cały czas prosto, aż skończą się zabudowania -

powiedziała Pani Zosia wskazując ręką. - Potem po prawej i lewej stronie będziesz widział tylko pola i łąki.

Pójdziesz  jeszcze kawałek i  po prawej  stronie  wśród łąk zobaczysz  samotne gospodarstwo.  Nie  sposób

go przegapić. Duża część łąki ogrodzona jest pastuchem, to takie ogrodzenie elektryczne.....

- Wiem, co to pastuch! - przerwał jej gwałtownie Adam - jestem w czwartej klasie technikum hodowli koni.

- Oj przepraszam - zmieszała się bibliotekarka - potraktowałam Cię jak chłopaczka z miasta - to wprost

nieprawdopodobne! - Krzyknęła jakby dopiero teraz dotarł do niej sens wypowiedzi Adama - Twój dziadek

kochał konie, tak bardzo bał się, że po jego śmierci trafią w niepowołane ręce! A tutaj okazuje się, że jego

cudem odnaleziony wnuczek również ma coś wspólnego z końmi! - Kobieta była mocno podekscytowana.

- To dziadek miał konie? - Odezwał się zaskoczony Adam.

- Są tam nadal. Przez ostatnie dni opiekował się nimi opłacony przez dziadka sąsiad. Ale teraz jestem pewna,

że Ty zajmiesz się nimi najlepiej. Gdybyś czegoś potrzebował przychodź do mnie, albo idź do sąsiada. Stary

Bednarz był najlepszym przyjacielem twojego dziadka, a jego syn pracował przy koniach.

Adam pożegnał  się  z  Panią  Zosią  i  ruszył  w  kierunku  przez  nią  wskazanym.  Nie  wiedział  co  o  tym

wszystkim  myśleć.  Nieprawdopodobne  zrządzenie  losu.  Jego  marzenie  o  posiadaniu  własnego  konia

towarzyszyło mu od dziecka. Koledzy w Domu dziecka podśmiewali się z jego wybujałych marzeń. A on

uparcie dążył do ich realizacji i gdy skończył ósmą klasę złożył podanie o przyjęcie do technikum hodowli

koni, które mieściło się na obrzeżach Częstochowy. Mógł tam obcować ze swoimi ulubionymi zwierzętami.

Nauczył się jak o nie dbać. Chociaż częściowo zrealizował swoje marzenia. Chociaż posiadanie własnego

konia dalej pozostawało w sferze marzeń. A teraz dzięki nieznanemu dotąd dziadkowi mogło się spełnić.

Adam powinien się cieszyć, a jednak wciąż miał mieszane uczucia. Rozmyślając dotarł do gospodarstwa,

które wyglądało tak, jak opisała mu Pani Zosia. Sięgnął do plecaka i wygrzebał klucz, który wraz z aktem

notarialnym przekazał mu notariusz. Otworzył drzwi, ostrożnie rozejrzał się dookoła. Dom...- pomyślał - mój

pierwszy prawdziwy dom...

Adam był tak zmęczony drogą i emocjami, które w nim buzowały, że dał radę tylko znaleźć kuchnię i zrobić

herbatę. Gdy wypił kilka łyków, cudowne ciepło rozgrzało jego zmarznięte ciało. Zwykła herbata smakowała

jakoś inaczej,  gdy piło się ją we własnym domu. Z nieśmiałym uśmiechem na ustach zasnął  w salonie

na fotelu. Obudziło go dopiero pukanie do drzwi. Adam zdezorientowany otworzył z ociąganiem.

-  Dzień  dobry  chłopcze.  Jestem  Antoni  Bednarz,  sąsiad  i  przyjaciel  Twojego  dziadka.  Zobaczyłem

wczorajszego  wieczoru  zapalone  światło  w  domu  i  domyśliłem  się,  że  już  dotarłeś.  Mam dla  Ciebie

przesyłkę od twojego dziadka - staruszek podał Adamowi kopertę - gdybyś czegoś potrzebował, to pamiętaj,

że mieszkam w sąsiedztwie. Twój dziadek szukał Cię przez ostatnie dwa lata. Liczył, że uda mu się odnaleźć

Ciebie zanim jego życie się skończy, ale na wszelki wypadek wszystko opisał Ci w tym liście - mężczyzna

uśmiechnął się delikatnie do Adama i zostawił go samego z listem w dłoni.



Nie czekając dłużej Adam otworzył kopertę i zaczął czytać:

"Kochany Adasiu,

jeśli czytasz ten list to znaczy, że nie było dane nam się spotkać. Niczego w życiu tak bardzo nie żałuję jak

tego, że tak późno dowiedziałem się o Twoim istnieniu. Twoja mama, a moja córka – Katarzyna - uciekła

ode mnie, gdy zabroniłem jej spotykać się z ukochanym Pawłem. Uciekli razem. Ja byłem uparty, a ona

chyba  jeszcze  bardziej.  Była  tak  dumna,  że  nigdy więcej  się  do  mnie  nie  odezwała,  a  i  ja  nigdy nie

próbowałem jej odnaleźć. Dopiero dwa lata temu spotkałem jej koleżankę z młodzieńczych lat - Marzenę.

Była ona przekonana, że Ty wychowujesz się ze mną. To ona poinformowała mnie, że twoja mama i tata

zginęli  w wypadku samochodowym, gdy Ty miałeś 4 lata.  Wtedy poruszyłem niebo i  ziemię,  żeby Cię

odnaleźć. Nie wiedziałem do tej pory, że mam wnuka, który w dodatku został sam jak palec - zresztą tak jak

ja...  Myślałem, że poszukiwania spełzną na niczym, jednak detektyw, którego wynająłem, odszukał  Cię.

W międzyczasie przygotowałem wszelkie dokumenty, które stanowią Cię właścicielem wszystkiego, co do

mnie należało. Ten dom i konie, to całe moje życie. To mój najcenniejszy skarb. Powierzam Ci to w opiekę

i mogę mieć tylko nadzieję, że pokochasz ten dom i konie tak samo jak ja. Wszystko, co znajduje się w tym

domu należy do Ciebie. Podaruj koniom swoje serce, dbaj o nie i sprzątaj dokładnie i wytrwale, a bądź

pewny, że to Ci się opłaci. I tylko od Ciebie zależy jak szybko się o tym przekonasz.

Żegnaj Adasiu, żałuję, że nigdy nie mogłem Cię poznać”.

Adam siedział na fotelu i czytał list raz za razem. Chciał zapamiętać każde słowo. Być dla kogoś ważnym

to było dla niego obce uczucie. Zrobiło mu się ciepło na sercu. Postanowił, że nie zawiedzie dziadka i zadba

o konie i dom jak tylko będzie potrafił najlepiej. To był przecież teraz jego najcenniejszy skarb. Dom i konie.

A może najcenniejszym skarbem było otrzymanie na Święta nieznanego dotąd Dziadka? Myśl, że jeszcze

kilka tygodni temu dziadek żył, kłuła go boleśnie w sercu, ale po raz pierwszy w życiu poczuł, że ma jakąś

misję do wypełnienia. Da z siebie wszystko, zacznie nowe życie. Życie otrzymane w prezencie od dziadka.


