Zbigniew Nowicki

ZWI¥ZEK
POSZUKIWACZY
SKARBÓW
1

Tytu³: Zwi¹zek poszukiwaczy skarbów
Pierwsza powieœæ Zbigniewa Nowickiego (póŸniej pisz¹cego
pod pseudonimem Nienacki) drukowana w tygodniku „Przyjaciel”
na prze³omie lat 1946/47.

Wydanie elektroniczne przeznaczone wy³¹cznie dla cz³onków
internetowego klubu mi³oœników Zbigniewa Nienackiego
(www.nienacki.art.pl)
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ROZDZIA£ I.
Leszek Sikora rozejrza³ siê po pustym, szarym podwórzu i westchn¹³ g³êboko.
— Nic, tylko te zimne mury.
Nigdy jeszcze te domy nie wydawa³y mu siê tak okropne jak w tej
chwili w³aœnie. Od ciemnej czeluœci bramy wionê³a wilgoæ, zmieszana z zapachem jedzenia gotowanego w mieszkaniach. Z pierwszego
piêtra przez otwarte okno dolatywa³ gniewny g³os pani Magdy Konecznej, praczki ³aj¹cej zapewne swego syna, Antka.
— Pewnie znowu coœ przeskroba³ — pomyœla³ Leszek i gwizdn¹³
tak g³oœno, ¿e a¿ go³êbie Franka zerwa³y siê z dachu.
By³o po³udnie i promienie czerwcowego s³oñca migota³y w szybach. Tu, na dno podwórza nie dociera³y nawet o tej porze, zatrzymywane przez wysok¹, poznaczon¹ smugami wilgoci œcianê fabryki.
Pod t¹ œcian¹ zbierali siê zawsze ch³opcy, graj¹c ca³e popo³udnia
w guziki lub klipê. Za œcian¹ dudni³o coœ i monotonnie stuka³o, a kiedy siê przy³o¿y³o ucho, czu³o siê, ¿e œciana dr¿y.
— Ona jest ¿ywa — twierdzi³ wiecznie umorusany Frydek, najm³odszy syn dozorcy, ale wiêksze ch³opaki pokpiwali sobie z niego.
— ¯yje, a jak¿e! Uwa¿aj, bo ciê jeszcze zje! — œmiali siê.
— Tam jest fabryka, to maszyny tak hucz¹ — wyt³umaczy³ w koñcu ma³emu Jêdrek z oficyny — to jest fabryka papieru.
— By³em w niej ju¿ kilka razy — chwali³ siê przed wszystkimi. Ale
nikt go ju¿ nie s³ucha³. Opowiada³ im o tym przecie¿ przy ka¿dej sposobnoœci.
Ojciec Jêdrka pracuje w tej fabryce i ch³opak odwiedza go czasem.
— ¯eœ by³, to wiemy. Lepiej powiedz, jak tam jest — zagadn¹³
Antek.
— No wiecie, tam robi¹ papier — t³umaczy³ niezrêcznie. — Z ga³ganów i z drzewa.
— Co? Z ga³ganów, taki œliczny, bia³y papier? — Ch³opcy œmieli
siê g³oœno
— Albo z drzewa? Ha, ha, ha!
Tego Jêdrkowi by³o za wiele. Obra¿ony odszed³ do domu.
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Na drugi dzieñ by³y w³aœnie Jêdrka urodziny i ch³opiec otrzyma³
od matki œliczn¹ ksi¹¿kê „Ukryty skarb”. Oczywiœcie przeczyta³ j¹ jednym tchem i opowiedzia³ ca³¹ Zoœce spod czwartego, ta znowu reszcie dziewczynek i nied³ugo ju¿ dzieci z ca³ej kamienicy wiedzia³y o Jêdrkowej ksi¹¿ce.
I wszyscy od razu chcieli j¹ od niego po¿yczyæ. Jak to jednak zrobiæ. Pogniewali siê z nim przecie¿. Dopiero pierwszy Franek go³êbiarz
podszed³ do Jêdrka.
— S³uchaj Jêdrek, mo¿e chcesz mojego „waszwanca” z tych co to
siê niedawno wylêg³y — wyrecytowa³ jednym tchem.
Jêdrek grzecznie mu podziêkowa³, bo go³êbi nie mia³ gdzie trzymaæ. W ka¿dym razie skoñczy³o siê na tym, ¿e Franek ksi¹¿kê otrzyma³, a póŸniej kolejno czytali j¹ Antek, Zenek i w koñcu Leszek. Szed³
z ni¹ w³aœnie teraz i ¿a³owa³, ¿e by³a taka krótka.
W koñcu jednak machn¹³ rêk¹. ¯eby to tak samemu braæ udzia³
w poszukiwaniach, odnaleŸæ skarb — to rozumiem. Jeszcze raz rozejrza³ siê po szarym podwórku, na którym na pewno nie by³o zakopanego skarbu, i ruszy³ na pierwsze piêtro.
Otworzy³ mu Jêdrek.
— Odnosisz mi ksi¹¿kê? Dobra.
Zaprowadzi³ Leszka do pokoju i obaj usiedli na otomanie. Rodzice Jêdrka nie byli zamo¿ni, ojciec pracowa³ w fabryce papieru,
matka zaœ by³a krawcow¹. Ale mieszkanie mieli ³adne i czyœciutkie.
Jêdrek, jedyny ich syn, mia³ nawet swój pokój, w którym sta³a jego
w³asna, ma³a biblioteka, przedmiot zazdroœci wszystkich dzieci z kamienicy.
— No jak, podoba³a ci siê? — pyta³ Jêdrek stawiaj¹c ksi¹¿kê na pó³ce.
— Pewnie! Szkoda, ¿e u nas nie ma zakopanego skarbu.
— Sk¹d tu na ich podwórzu mo¿e byæ skarb? I gdzie? Podwórko
by³o przecie¿ brukowane. W jednym tylko rogu piêtrzy³a siê olbrzymia kupa œmieci. Mo¿e tam? E, sk¹d tam mog³o coœ byæ. Co prawda
w tamtym roku, kiedy wywo¿ono œmieci, ch³opcy znaleŸli zardzewia³y pistolet, a dziewczêta lalkê bez g³owy. Pistolet okaza³ siê tylko zwyk³ym kapiszonowcem i do tego zepsutym.
— Nie ma mowy o jakichœ skarbach.
Jêdrek jednak nie ¿artowa³. Usiad³ obok Leszka i cichym g³osem
wtajemniczy³ go we wszystko.
— Wczoraj na lekcji historii — mówi³ z pa³aj¹cymi oczyma —
pani nauczycielka opowiada³a o starych miejskich domach. Wiêc ja
zaraz pomyœla³em, ¿e mo¿e i nasza kamienica jest stara, no i …
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— O, tak nasz dom jest bardzo stary — przerwa³ mu Leszek. —
Sam niedawno s³ysza³em, jak mój ojciec, który jest przecie¿ dozorc¹
i najlepiej chyba wie o wszystkim, mówi³ gospodarzowi, ¿e taki stary
dom jak nasz wymaga gruntownej naprawy.
— E, nie po tym siê poznaje — uœmiechn¹³ siê Jêdrek. — Widzisz,
stare domy maj¹ „szkarpê”.
— A co to takiego? — Leszek nie zna³ tego wyrazu.
— Szkarpa to jest taki kawa³ek muru, odstaj¹cy od kamienicy —
t³umaczy³ mu Jêdrek jak umia³, ale Leszek wci¹¿ nie móg³ poj¹æ, co to
takiego.
Dopiero kiedy Jêdrek narysowa³ mu to wszystko na papierze, zrozumia³.
— U nas w naszym domu jest taki murek! Jest na pewno — krzycza³ uradowany.
— Cicho, bo jeszcze kto nas us³yszy — uspakaja³ go Jêdrek — to
musi byæ tajemnica.
— S³uchaj! — Leszek mia³ pewne w¹tpliwoœci — a mo¿e to nie
¿adna szkarpa, tylko zwyk³y kawa³ek muru z rozebranych komórek?
A zreszt¹ gdyby nawet nasz dom by³ taki stary, to i co z tego?
— Dlaczego nie dasz mi dokoñczyæ? Wszystko ci opowiem po
kolei. To przecie¿ takie ³atwe. Widaæ od razu, ¿e nie chodzisz do pi¹tego oddzia³u.
Jêdrek zawsze okazywa³ swoj¹ wy¿szoœæ i to, ¿e by³ o jedn¹ klasê
wy¿ej od Leszka.
— Czyta³eœ tyle ksi¹¿ek, to powinieneœ wiedzieæ, ¿e w starych kamienicach s¹ duchy i skarby.
— Duchy? — Leszek a¿ usta otworzy³ w zdumieniu. — Duchy?
— spojrza³ niedowierzaj¹co na Jêdrka.
— Tak, duchy. A nie pamiêtasz, jak w zesz³ym roku posz³a Zoœka do piwnicy i jak „coœ” zgasi³o jej œwiecê. Albo go³êbie Frankowi
podusi³o?
— To by³a ³asica. Na pewno, wiem. Zreszt¹ mo¿e, kto wie — Leszek sk³onny by³ uwierzyæ. — Wiêc co z tego?
— Wiêc my bêdziemy szukaæ tego skarbu — powiedzia³ Jêdrek.
— Za³o¿ymy Zwi¹zek Poszukiwaczy Skarbów — podobnie jak to by³o
w tej ksi¹¿ce. Tylko pamiêtaj: tajemnica! Mamy wielu wrogów! Niejeden bêdzie chcia³ odebraæ nam skarb. Musimy byæ ostro¿ni.
— To siê wie. A mo¿e weŸmiemy jeszcze do naszego Zwi¹zku Franka? On zna bardzo dobrze tutejsze k¹ty. Po wszystkich strychach ugania za go³êbiami.
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— Dobra jest, mo¿esz go wtajemniczyæ. Spotkamy siê jutro nad
rowem ko³o k³adki.
Na drugi dzieñ trzej ch³opcy zebrali siê na ma³ej zielonej ³¹czce,
wciœniêtej miêdzy wysoki fabryczny parkan i czerwone budynki farbiarni.
Poœrodku tego placyku p³yn¹³ œmierdz¹cy strumieñ, którym sp³ywa³y wszystkie brudy z farbiarni.
Jêdrek, Antek, Franek-go³êbiarz, w ogóle wszystkie dzieci z Grabowej ulicy przychodzi³y tu czêsto. Id¹c nad strumieñ zgadywali na œlepo,
jakiego koloru bêdzie dziœ woda. Pewnego razu Franek za³o¿y³ siê
z Antkiem o scyzoryk i go³êbia, ¿e woda bêdzie czerwona i wygra³ zak³ad. Strumieñ by³ caluœki czerwony jak krew.
Ale dziœ trzej ch³opcy nawet nie spojrzeli na wodê. W g³owach
uparcie ko³owa³a im myœl o skarbach. Franek, którego Leszek zd¹¿y³
ju¿ wtajemniczyæ, zapali³ siê od razu do projektu Jêdrka.
— Musimy wszyscy przybraæ nowe nazwiska — mówi³ rozpromieniony. — Ja bêdê siê nazywa³ „Czarna Rêka”, tak, jak to by³o w jednej powieœci.
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— A ja „Krwawy Jaguar” — Leszkowi bardzo siê to podoba³o.
Jêdrek wyj¹³ zaraz czyst¹, kartkê papieru i napisa³. Najpierw u góry
drukowanymi literami:
„Zwi¹zek Poszukiwaczy Skarbów”. A potem:
Franciszek Kozial — Czarna Rêka. Sikora Leszek — Krwawy Jaguar, Andrzej Koleba — Herkules.
— Kto to jest ten Herkules? — spyta³ Franek.
— To wielki bohater. Jak bêdziecie w pi¹tej klasie, to o nim us³yszycie.
Ch³opcy skrzywili siê. Ach, ten Jêdrek, porz¹dny ch³op, tylko wiecznie o tej swojej klasie opowiada.
— Wiesz, Jêdrek — odezwa³ siê w koñcu Franek — my tu w tym
zwi¹zku jesteœmy równi. Nie ma tego, ¿e ten chodzi do starszej klasy,
a ten do m³odszej. Dobra?
— Zgoda! — Jêdrek zawstydzi³ siê trochê. Teraz trzeba wybraæ
wodza.
— Oczywiœcie bêdziemy g³osowaæ. Tak siê zawsze robi.
Jêdrek porozdawa³ ma³e karteczki, na których ka¿dy wypisa³ nazwisko przysz³ego wodza
Zosta³ nim Jêdrek-Herkules. Dosta³ dwa g³osy, sam nie móg³ przecie na siebie g³osowaæ.
— Zaraz, zaraz — zatrzyma³ jeszcze ch³opców, którzy myœleli, ¿e
wszystko ju¿ skoñczone i mo¿na iœæ na poszukiwanie skarbu
— Musimy najpierw rozdzieliæ pracê. Franek… przepraszam
Czarna Rêka zajmie siê frontow¹ kamienic¹. Ja z Krwawym Jaguarem
oficynami — rozkazywa³ wódz — Pojutrze zejdziemy siê tu drugi raz,
dowiedzieæ siê, co kto zrobi³?
— Hurra!! — krzyknêli ch³opcy z ca³ej piersi.
— Czekajcie, trzeba jeszcze nazwaæ ten strumieñ, tu bêd¹ siê przecie¿ odbywa³y nasze zebrania.
Wszyscy stuknêli siê w czo³o. Jak¿e to, miejsce ich pierwszego zebrania tak¿e trzeba upamiêtniæ.
— Kolorowa rzeka — szepn¹³ cicho Jêdrek, i reszcie siê ta nazwa
spodoba³a.
— Kolorowa, naprawdê kolorowa. Spojrzeli w wodê œmierdz¹cego strumienia, który nigdy nie by³ dla nich œmierdz¹cy, a od dziœ sta³
siê rzek¹.
Zachodz¹ce s³oñce ³ama³o w nim swoje promienie przelewaj¹ce
siê w wodzie jak szczere p³ynne z³oto, jak ich wymarzony skarb.
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ROZDZIA£ II.
Od pewnego czasu mieszkañcy kamienicy zachodzili w g³owê, co
te¿ siê sta³o z wiecznie wisusuj¹cymi ch³opakami.
— Ani ich widaæ — mówi³a gruba dozorczyni, matka Leszka do
pani Konecznej.
— Mój Leszek jak przyjdzie ze szko³y, to zaraz leci na pierwsze, do
tego Jêdrka. Powiada, ¿e tamten pomaga mu w lekcjach. Mo¿e tam
i pomaga, ale potem to razem z Frankiem we trzech id¹ gdzieœ, takie
siê zrobili kolegi.
— Mo¿e to i lepiej — westchnê³a pani Koneczna — nie ma takich
wrzasków na podwórzu. ¯eby siê tak i mój Antek chcia³ poprawiæ.
Ale nie tylko starsi zainteresowali siê ch³opcami. Dziewczyny,
a szczególnie Zoœka, po prostu umiera³y z ciekawoœci, co te¿ te ch³opaki robi¹.
— W szkole to na ka¿dziuteñk¹ pauzê w k¹cie gdzieœ szepc¹ —
skar¿y³a siê Ewce. — Spytaæ ich o co, to tylko uœmiechn¹ siê do siebie
i pójd¹.
Bo te¿ rzeczywiœcie ch³opcy byli szczêœliwi i zadowoleni. Nic bowiem nie daje tej radoœci, co przyjaŸñ i d¹¿enie do wspólnego celu.
Od czasu pierwszego zebrania z¿yli siê bardzo. Jêdrek kiedy dowiedzia³ siê, ¿e jego dwaj koledzy nie bardzo stoj¹ z lekcjami, odrabia³ z nimi zadania. Wieczorami myszkowali po kamienicy. Co robili jednak przez te d³ugie godziny, tego ¿adna si³a nie potrafi³aby z nich
wyci¹gn¹æ.
W takich sprawach umieli milczeæ jak „mur”.
Przeszukali ju¿ ca³¹ kamienicê, nie natrafiaj¹c jednak wbrew oczekiwaniom na ¿adne œlady, wskazuj¹ce na mo¿liwoœæ istnienia skarbu.
— Nie martwmy siê — pociesza³ Jêdrek — tamci z ksi¹¿ki te¿ nie
od razu odnaleŸli tê skrzynkê z papierami.
Tej niedzieli wypad³o zebranie. Jêdrek i Franek siedzieli ju¿ nad
strumykiem, kiedy przybieg³ do nich zadyszany Leszek z dziwn¹,
wprost niewiarygodn¹ nowin¹.
— S³uchajcie! S³ysza³em ducha — mówi³. — Naprawdê s³ysza³em
ducha.
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Ch³opcy a¿ oniemieli ze zdziwienia.
— Gdzie? Gdzieœ go widzia³? — dopytywali siê.
— W piwnicy. Szed³em tu do was, kiedy zawo³a³ mnie Frydek.
„ChodŸ no — mówi — tu w piwnicy coœ jêczy”.
Myœlê — g³upi smarkacz, znowu coœ mu siê przewidzia³o, ale zagl¹dam przez okienko do piwnicy i s³ucham.
Rzeczywiœcie najpierw doszed³ mnie cichy pisk. — Szczury —
myœlê, ale nas³uchujê w dalszym ci¹gu.
Za chwilê jednak brzêknê³y w piwnicy butelki i w promieniu œwiat³a padaj¹cego z podwórka przebieg³ jakiœ cieñ, a póŸniej w mroku
zamigota³o œwiate³ko i znowu powtórzy³ siê szelest.
Ch³opcom naprawdê nie chcia³o siê wierzyæ w opowiadanie
Leszka.
— ChodŸmy sprawdziæ — zaproponowa³ Jêdrek i ca³a trójka wyruszy³a na po³ów owego „ducha”.
— Frydkowi powiedzia³em, ¿e to szczury tak piszcz¹, nie chcia³em, ¿eby komuœ rozgada³ o tym.
— Doskonale.
Niezauwa¿eni przez nikogo ch³opcy przemknêli siê przez podwórze i stanêli przed drzwiami piwnicy,
Leszek otworzy³ skrzypi¹ce trochê drzwi piwnicy i gromadka po
w¹skich schodach zsunê³a siê w ciemnoœæ.
— Mo¿emy siê nie obawiaæ — szepn¹³ Leszek — ojca nie ma w domu, poszed³ do koœcio³a na nieszpory.
W ogóle w ca³ej kamienicy by³o cichutko. Zmêczeni ca³otygodniow¹ prac¹ ludzie dosypiali w niedzielê albo poszli na spacer korzystaj¹c z ³adnej pogody.
To wszystko by³o ch³opcom bardzo na rêkê. Nie lubiono bowiem,
kiedy dzieciaki krêci³y siê po piwnicach.
— Nabrudzicie mi tam jeszcze — krzycza³ zawsze dozorca wyganiaj¹c je stamt¹d.
— Szkoda, ¿e nie wziêliœmy zapa³ek i œwieczki — ¿a³owali teraz.
Rozmawiali po cichu. W ogóle tu w ciemnoœciach jakby opuœci³a
ich trochê poprzednia odwaga. Na dworze by³o tak przyjemnie, s³onecznie i ciep³o, a tu jakoœ ponuro i ch³odno.
— To jest tu zaraz — zatrzyma³ ich Leszek.
Z w¹skiej gardzieli pe³nego drzwiczek korytarza wchodzi³o siê teraz do obszernej komórki, gdzie le¿a³y ró¿ne niepotrzebne rupiecie.
Ch³opcy zataili na chwilê oddech w piersiach i zaczêli nas³uchiwaæ.
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Przez ma³e, zakratowane okienko wpada³ do piwnicy w¹ski strumieñ œwiat³a na stertê butelek i jakieœ po³amane resztki sprzêtów.
Nagle coœ siê poruszy³o w ciemnoœciach. Rozleg³ siê szmer i jakaœ
czarna sylwetka przesunê³a siê przed oczyma nas³uchuj¹cych.
To „coœ” pisnê³o tak g³oœno i wyraŸnie, ¿e ch³opcy nie zwa¿aj¹c
jeden na drugiego, runêli do wyjœcia, potykaj¹c siê w ciemnoœciach.
Zadyszani z bij¹cymi sercami zatrzymali siê dopiero na podwórku.
— A nie mówi³em wam? — triumfowa³ Leszek. — To na pewno duch.
— E, nie chce mi siê wierzyæ, mo¿e to ³asica, ta co w tamtym roku
tyle go³êbi mi nadusi³a — zastanawia³ siê Franek.
— Musimy iœæ jeszcze raz — oœwiadczy³ Jêdrek i pobieg³ pêdem
do domu. Po chwili wróci³ nios¹c elektryczn¹ latarkê.
— Musimy sprawdziæ, co to takiego, niech ¿aden nie wa¿y siê uciekaæ. Nie wolno zapominaæ, ¿e jesteœmy poszukiwaczami skarbu.
Odwa¿nie weszli w ciemnoœæ. Kiedy znaleŸli siê w miejscu, gdzie
przebywa³ przedmiot ich pierwszego lêku, Jêdrek wysun¹³ siê trochê
naprzód i zamykaj¹c oczy w obawie ujrzenia obrzydliwej twarzy domniemanego stracha, zapali³ latarkê.
— Kot! — krzykn¹³ nagle Franek. Ch³opcy odetchnêli g³êboko.
W³aœciwie ¿al im siê zrobi³o, ¿e to zwyk³y kot zakoñczy³ tê ich przygodê.
Rozpoczêli teraz szalon¹ gonitwê, przewracaj¹c siê o skrzynki i porozrzucane ¿elaza, za uciekaj¹cym zwierzêciem. Przycupili je dopiero w samym rogu za rozbit¹ beczk¹.
Z triumfuj¹c¹ min¹ wyci¹gn¹³ Leszek za kark ma³ego kociaka.
— Jaki malutki? — dziwi³ siê Jêdrek.
— To dlatego nie domyœliliœmy siê od razu, ¿e to kot — nie miaucza³ wcale, tylko tak piszcza³. — Musi byæ bardzo s³aby.
Wynieœli swoj¹ „zdobycz” na podwórze ku wielkiemu zdumieniu
bawi¹cych siê dziewczyn.
— Jaki chudziutki i brudny — roztkliwia³y siê nad nim. — Sk¹d
go macie?
Ale ch³opcy nie raczyli nawet odpowiedzieæ.
— ChodŸcie do mnie, damy mu mleka — zawo³a³ Jêdrek i ca³a
trójka ruszy³a na pierwsze piêtro.
Ma³y kociak musia³ byæ mocno g³odny, bo z wielk¹ ¿ar³ocznoœci¹
pi³ podane mu na spodeczku mleko. W koñcu Jêdrek w obawie, ¿eby
ma³ego nie rozbola³ brzuszek, odebra³ mu spodeczek.
— Niech sobie teraz poœpi. — U³o¿y³ kociaka na otomanie. Teraz
zastanowili siê, co z nim zrobiæ?
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— Wezmê go do siebie i bêdê mu dawa³ jeœæ — postanowi³ Jêdrek
— mamusia na pewno siê na to zgodzi.
Zauwa¿ywszy jednak posêpne miny reszty, doda³ szybko:
— Oczywiœcie kot jest nasz¹ wspóln¹ w³asnoœci¹, ca³ego Zwi¹zku.
— To jest nasz pierwszy skarb.
— Wiecie, nazwiemy go „Skarbek” — wpad³a Frankowi myœl
do g³owy.
Ch³opcom rozjaœni³y siê miny.
— Nasz wspólny „Skarbek”.
Kociak tymczasem nie wiedz¹c jeszcze nic o swoim nazwisku ani
o swych nowych opiekunach, zwin¹³ siê w k³êbek i mrucz¹c g³oœno
zasypia³.
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ROZDZIA£ III.
By³ upalny, gor¹cy dzieñ i nad „Kolorow¹ rzek¹” unosi³y siê stada
much bzykaj¹c z³oœliwie przed nosami siedz¹cych ch³opców.
Nie byli dziœ jakoœ w humorach. Milcz¹c wpatrywali siê w p³yn¹c¹
pod ich nogami wodê i prze¿uwali przykre myœli.
— W³aœciwie Skarbek jest ju¿ nasz¹ w³asnoœci¹ — odezwa³ siê
wreszcie Leszek.
Ch³opcy o¿ywili siê nagle. Ta myœl przecie¿ absorbowa³a ich przez
ca³y czas, tylko ¿aden z nich nie chcia³ siê do tego pierwszy przyznaæ.
ZnaleŸli kociaka, ale przecie¿ móg³ on mieæ w³aœciciela, zatrzymaæ
go wiêc u siebie by³oby nieuczciwoœci¹.
— Tak, Skarbek jest ju¿ nasz — mówi³ Jêdrek. — Widzicie, dotychczas mia³em w¹tpliwoœci, czy kot do nas nale¿y i czy mamy prawo zatrzymywaæ go u siebie. ZnaleŸliœmy go, ale to nie ¿aden dowód,
¿e ju¿ jest nasz. Bo to by wygl¹da³o, jakbyœmy znaleŸli pieni¹dze i schowali do kieszeni. Najpierw trzeba poszukaæ w³aœciciela. Otó¿ powiem
wam szczerze… — Jêdrek zawaha³ siê chwilê.
— No i co? Mów! — ch³opcy zaparli oddech w piersiach.
Teraz wa¿y³y siê przecie¿ losy ich „Skarbka”.
— Wywiesi³em na bramie naszego domu kartkê, ¿e znaleŸliœmy
kotka, tak i tak wygl¹da — jednym tchem, jakby pozbywaj¹c siê wielkiego ciê¿aru wyrzuca³ z siebie Jêdrek. — Nikt siê po niego nie zg³osi³, choæ kartka wisi ju¿ tydzieñ. Kociak jest wiêc nasz.
Wszyscy odetchnêli g³êboko.
— Ale dlaczego nam o tym nie powiedzia³eœ wczeœniej?
— Obawia³em siê, ¿e nie bêdziecie chcieli siê zgodziæ. Zrobi³em
wiêc to sam.
— A ja ca³y czas tym samym tak siê trapi³em — œmia³ siê g³oœno
Franek. — Z t¹ kartk¹ to by³ doskona³y pomys³. Ale ¿e te¿ nikt z nas
tej kartki nie zauwa¿y³.
Przykry nastrój prysn¹³ gdzieœ bezpowrotnie. Wydaj¹c radosne
okrzyki przeskakiwali przez strumieñ. Wreszcie zmêczywszy siê t¹ bieganin¹ usiedli z powrotem na trawie.
— W ka¿dym razie wart jesteœ Jêdrek, ¿eby ci natrzeæ uszu. Tak nie
mieæ do nas zaufania.
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— Wiêcej siê to nie powtórzy — solennie przyrzeka³ zawstydzony
ch³opak.
Wziêli siê pod rêce i tak trzymaj¹c siê ruszyli w stronê domu.
Przez ca³y czas Franek krêci³ siê niespokojnie, jakby chcia³ coœ
powiedzieæ, ale nie mia³ odwagi. W koñcu jednak przemóg³ siê i zapyta³ Leszka:
— Spytaj siê ojca, czy te rupiecie, które le¿¹ w tej piwnicy, gdzie
znaleŸliœmy „Skarbka”, s¹ mu potrzebne. Bo jak nie, to ja widzia³em
tam takie deszczu³ki. By³by fajny go³êbnik.
— Dobrze, spytam — chêtnie zgodzi³ siê Leszek.
I przed wieczorem przybieg³ do nich z wiadomoœci¹;
— Ojciec powiada, ¿e mo¿emy wzi¹æ sobie stamt¹d, co chcemy,
tylko postawi³ jeden warunek: musimy wyprz¹tn¹æ tamt¹ piwnicê.
Wszystkie niepotrzebne rzeczy mamy wyrzuciæ na œmietnik, a to, co
nam siê przyda, mo¿emy zabraæ dla siebie.
— Zaraz siê bierzemy do roboty — uradowali siê ch³opcy i pobiegli do domów po potrzebne do tej pracy narzêdzia.
— Szk³a na jedn¹ kupkê uk³adaæ, szmaty na drug¹, a deski i ró¿ne
rupiecie na trzeci¹ — rozkazywa³ Franek.
Po dwóch godzinach, umorusani i zakurzeni, skoñczyli pracê.
— Teraz wszystko na œmietnik — oœwiadczy³ Jêdrek.
— Co? Na œmietnik? — oburzy³ siê Franek.
— Deski weŸmiemy sobie na go³êbnik, ale na przyk³ad to szk³o —
broni³ siê Jêdrek.
— Szk³o, szk³o — przedrzeŸnia³ go Franek. — Szk³o sprzedamy
w hucie szklanej, jeszcze dobrze nam za nie zap³ac¹.
— Racja! — ch³opcy stanêli olœnieni pomys³em Franka. — Szk³o
mo¿na sprzedaæ.
Z kolei krzykn¹³ radoœnie Jêdrek:
— A szmaty to do tej fabryki sprzedamy, gdzie mój ojciec pracuje.
— Hurra!!!
Za³adowali wszystko w worki i wynieœli z piwnicy.
Potem wrócili, zamietli glinian¹ pod³ogê, wyrzucili œmieci i ca³¹
piwnicê wysypali ¿ó³tym piaskiem przyniesionym znad strumienia.
— W porz¹dku, ojciec bêdzie bardzo zadowolony — z ca³ym przekonaniem powiedzia³ Leszek.
Na drugi dzieñ Jêdrek ledwo tylko wróci³ ze szko³y i po³o¿y³ ksi¹¿ki na stole, chwyci³ worek ze szmatami i nie zjad³szy nawet obiadu,
pobieg³ do fabryki papieru.
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Zatrzyma³ siê przed wysok¹ ¿elazn¹ bram¹, tak jak to mu wczoraj
wieczorem ojciec objaœnia³, wszed³ do portierni i powiedzia³:
— Przynios³em towar, szmaty.
— Proszê iœæ tu na lewo, na podwórko, do wagi — odrzek³ mu
portier wskazuj¹c wyjœcie.
Jêdrek znalaz³ siê teraz na obszernym podwórzu otoczonym ze
wszystkich stron murowanymi budynkami.
Nad tym wszystkim wznosi³ siê wysoki, gruby, dymi¹cy komin.
Pod jednym z budynków, gdzie widocznie mieœci³y siê sk³ady, sta³o kilku takich samych jak on ch³opców.
Jêdrek skierowa³ siê w tamt¹ stronê i stan¹³ w rz¹dku za kolejk¹.
Wreszcie przysz³a kolej i na niego, po³o¿y³ na wadze worek ze szmatami i czeka³.
— Dziesiêæ kilogramów — powiedzia³ stoj¹cy przy wadze robotnik.
Da³ Jêdrkowi kwit i rozkaza³ mu iœæ do kasy po pieni¹dze. Przyniesione przez niego szmaty wysypano na taczkê i zawieziono do sk³adów.
— Dwadzieœcia z³otych! — powiedzia³a kasjerka podaj¹c ch³opcu
pieni¹dze.
— Tak du¿o pieniêdzy? — zdziwi³ siê Jêdrek. — A to siê Franek
i Leszek uciesz¹, jak im o tym powiem.
Wraca³ ju¿ do domu, kiedy w bramie fabryki spotka³ swego ojca.
— Co ty tu robisz? — spyta³, a potem widocznie coœ sobie przypomniawszy powiedzia³: — A to ze szmatami przyszed³eœ… z tymi, coœ
mi wczoraj tyle o nich mówi³?
— Tak — uœmiechn¹³ siê ch³opiec — z tymi samymi. Ale, tatusiu,
niech tatuœ opowie mi, co jest w tym du¿ym budynku. — Jêdrek pamiêtaj¹c, ¿e ma kolegom opowiedzieæ o fabryce papieru, dopytywa³
siê pilnie.
— W tej? Tam jest prasa, walce, które prasuj¹ papier na cienkie
arkusze. Bo to widzisz tak jest: szmaty najpierw siê pierze z wszystkiego brudu, potem gotuje w takim wielkim kotle… o w tym tu budynku z kominem. A potem, kiedy ju¿ s¹ rozgotowane na papkê, wylewa
siê na d³ugie p³ótna.
Na nich ta papka wysycha, w koñcu idzie pod prasê i robi¹ siê
z niej arkusze…
— A z drzewa te¿ siê robi papier?…
— Naturalnie, tylko ¿e to ju¿ gorszy gatunek. Najlepszy jest ze
szmat… no, ale muszê ju¿ iœæ, bo robota czeka na mnie.
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Pan Koleba uœciska³ syna i poszed³ w g³¹b podwórza.
— Chyba teraz bêdê móg³ ch³opakom wszystko powtórzyæ —
myœla³ Jêdrek id¹c do domu.
Wieczorem spotkali siê wszyscy ch³opcy na podwórku. Okaza³o
siê, ¿e maja razem 35 z³otych, bo za szk³o otrzyma³ Franek 15 z³otych.
— Mo¿na za to iœæ we trójkê do kina — obliczy³ szybko Leszek.
— Ale do kina nie pójdziemy za te pieni¹dze — stanowczo zadecydowa³ Jêdrek. — A jeœli chcecie, ¿ebym wam powiedzia³ prawdê, to
ja w¹tpiê czy je mo¿emy nazwaæ naszymi.
— Dlaczego to? — zdumieli siê ch³opcy.
— Przecie¿ mój ojciec powiedzia³, ¿e mo¿emy zabraæ wszystko
z piwnicy i w zamian za to wyczyœciæ j¹ — zauwa¿y³ Leszek.
Jêdrek jednak stanowczo siê z tym nie zgadza³.
— Tak, pozwoli³ nam zabraæ, co chcemy, ale twój ojciec na pewno
nie wiedzia³, ¿e by³o tam tyle szmat i szk³a i ¿e to mo¿na by³o sprzedaæ! — Skoñczy³ i spojrza³ na kolegów.
— Hm. — ch³opcy byli wyraŸnie niepewni.
— To w takim wypadku powinniœmy iœæ i powiedzieæ wszystko
dok³adnie — zaproponowa³ Franek.
— W³aœnie o to mi chodzi. ChodŸmy.
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Dozorca przyj¹³ ch³opców z lekkim uœmiechem w k¹cikach ust.
Musia³ byæ dzisiaj w dobrym humorze i nie krzykn¹³ na nich, tylko
do koñca wys³ucha³ ich opowiadania.
— Hm! — mrukn¹³ — I powiadacie, ¿eœcie mnie przynieœli te pieni¹dze… no, no — kiwa³ g³ow¹, — Zanim coœ powiem, muszê najpierw obejrzeæ, jak sprz¹tnêliœcie piwnicê.
Wsta³ ze swego miejsca i poszed³ przez podwórko do piwnicy.
Ch³opcy bardzo zaciekawieni pod¹¿yli za nim.
— Ho, ho — dozorca a¿ cmokn¹³ na znak podziwu — nawet ¿ó³tym piaskiem wysypali. No, no. Solidna robota. Takich jak wy to lubiê. Pieni¹dze mo¿ecie sobie zabraæ! Uczciwie je zarobiliœcie.
Ch³opcy wymachuj¹c radoœnie rêkami wybiegli z piwnicy.
— Te nasze ch³opaki to jakoœ teraz sporz¹dnieli — mówi³ potem
dozorca do swojej ¿ony. — Nie tylko ¿e nie nabrudz¹, ale nawet i pomog¹ cz³owiekowi. I jak to z tymi pieniêdzmi: zrobili… przynieœli
mi oddaæ…
D³ugo jeszcze w zdumieniu kiwa³ g³ow¹, a tymczasem nad „Kolorow¹ rzek¹” ch³opcy zastanawiali siê, co zrobiæ z pieniêdzmi?
— Ja myœlê — rzek³ w koñcu Jêdrek — ¿e tych pieniêdzy teraz na
nic lepiej nie przeznaczaæ. Kiedyœ mo¿e przydadz¹ siê na co. One bêd¹
funduszem naszego Zwi¹zku.
— Tak, tak. — przytakn¹³ Franek — ka¿dy zwi¹zek ma przecie¿
w³asny fundusz, czyli pewn¹ sumê pieniêdzy, któr¹ póŸniej przeznacza siê na ró¿ne sprawy zwi¹zkowe. Wiêc zgadzacie siê? Te pieni¹dze
bêd¹ naszym funduszem.
— Zgadzamy siê — okrzyknêli jednog³oœnie Franek i Leszek.
„Zwi¹zek Poszukiwaczy Skarbów” mia³ ju¿ swój w³asny fundusz
pieniê¿ny.
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ROZDZIA£ IV.
Jêdrek mkn¹³ po szerokiej asfaltowej szosie na nowym rowerze.
Na baga¿niku spoczywa³a paczka z jedzeniem. Od czasu kiedy dosta³
rower, by³a to pierwsza, d³u¿sza przeja¿d¿ka. Mkn¹³ tedy niepowstrzymanie naprzód, z boku miga³y mu pnie drzew, s³upy telegraficzne,
domy i p³oty.
Nie mia³ okreœlonego celu podró¿y, chcia³ byæ tylko jak najdalej
od miasta, od kurzu, jak najd³u¿ej przebywaæ wœród pól, cieszyæ siê
ich zieleni¹, wdychaæ zapach trawy i czuæ lekki wiew wiatru i gor¹ce
promienie s³oñca.
Pola sta³y w³aœnie w najpiêkniejszej swej szacie letniej. Zielone zbo¿a ko³ysa³y siê od wiatru przypominaj¹c do z³udzenia toñ morsk¹.
Nad stawami ¿ó³ci³y siê jaskry, z wody dochodzi³o rechotanie ¿ab.
— Cudnie tu — szepta³ upojony tym widokiem ch³opiec.
Zmêczony jazd¹ zatrzyma³ siê na rozstaju dróg pod ma³¹, drewnian¹ kapliczk¹.
Z g³êbi, przez wybit¹ szybê spogl¹da³a na pola zszarza³a od deszczów twarz drewnianej figurki.
Jêdrek po³o¿y³ rower na ziemi, a sam spocz¹³ na trawie opar³szy
siê o podstawê kapliczki. Patrzy³ teraz na b³êkitne niebo, na bia³e jak
œmietana ob³oczki. Ob³oczki p³ynê³y wolno, zmienia³y kszta³t, sp³ywa³y powoli nad siniej¹c¹ w dali smug¹ lasu.
Jêdrek patrzy³, patrzy³ i sam nawet nie wiedzia³, kiedy oczy zamknê³y mu siê i uko³ysa³y przez szemrz¹ce zbo¿e zasn¹³ smacznie.
Obudzi³ go dŸwiêk czyjegoœ g³osu.
Otworzy³ oczy i spojrza³ przed siebie.
Obok niego wsparty na rowerze sta³ jakiœ pan z aparatem fotograficznym w rêku.
— Dziêkujê — uœmiechn¹³ siê do siedz¹cego ch³opca — zdjêcie
zrobione. — Co prawda w niezbyt kolega ³adnej spoczywa³ pozie, ale
to nic nie szkodzi.
Jêdrek przetar³ zaspane oczy. Zdawa³o mu siê, ¿e jeszcze œpi. Zaraz
— co ten pan do niego mówi³?
— Aha, to pewnie jest fotograf, zrobi³ mi zdjêcie — domyœli³ siê.
Ale przecie¿ ja nie mam pieniêdzy i nie prosi³em go o to.
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Ale stoj¹cy pan, jakby wiedz¹c, co ch³opiec myœli, powiedzia³:
— W³aœciwie to nie robi³em twego zdjêcia, kawalerze, a tylko tej
kapliczki i bardzo przepraszam, ¿e umieœci³em ciê na fotografii, ale
naprawdê ¿al mi ciê by³o budziæ.
Pan z aparatem uœmiecha³ siê tak rozbrajaj¹co, ¿e Jêdrek, który
w³aœciwie nie mia³ siê o co gniewaæ, tak¿e siê rozeœmia³.
— Dlaczego pan zdejmowa³ tê kapliczkê ? — ch³opiec nie móg³
powstrzymaæ swojej ciekawoœci,
— Ta kapliczka mój ch³opcze jest zabytkowa — jest bardzo stara
— doda³. — Widzisz — nieznajomy usiad³ na trawie ko³o Jêdrka. —
Chcê wydaæ ksi¹¿kê o zabytkach wsi polskiej i potrzebne mi s¹ do
tego ró¿ne fotografie. Ten œwi¹tek — nieznajomy wskaza³ na drewnian¹ figurkê — mo¿e ma z dwieœcie albo wiêcej lat.
— To i ja bêdê w tej pañskiej ksi¹¿ce? — dopytywa³ siê Jêdrek, którego to w tej chwili najwiêcej interesowa³o.
— Tak, tak, poka¿ê ci j¹ kiedy. Oczywiœcie jak wydrukujê.
Od s³owa do s³owa, Jêdrek dowiedzia³ siê, ¿e nowy jego znajomy
jest profesorem archeologii, to znaczy zajmuje siê wydobywaniem
z ziemi œladów dawnej kultury ludzkiej.
— Ho, ho, w ziemi s¹ wielkie skarby, tylko trzeba umieæ je wydobywaæ i zachowaæ — mówi³ ch³opcu.
Wtenczas Jêdrek opowiedzia³ mu wszystko o sobie, o ich „Zwi¹zku poszukiwaczy skarbów”, nawet o kocie „Skarbku”.
PóŸniej ¿a³owa³ tego, bo myœla³, ¿e profesor wyœmieje go, ale sta³o
siê wprost przeciwnie. Profesor spojrza³ ch³opcu prosto w oczy, poklepa³ po plecach i zaprosi³ go do swojego domu.
— PrzyjdŸ do mnie, kiedy tylko bêdziesz mia³ chwilê wolnego czasu, poka¿ê ci wszystkie swoje zbiory — mówi³ daj¹c mu swój adres —
widzê, ¿e ciê takie rzeczy interesuj¹, mo¿e kiedyœ zostaniesz tak¿e profesorem, tak jak ja.
W najlepszej komitywie wracali obaj do miasta. Po drodze umówili siê, ¿e któregoœ dnia wybior¹ siê razem rowerami w poszukiwaniu starych wiejskich kapliczek.
— Tu niedaleko widzia³em taki ³adny koœció³ek. Musi byæ stary,
bo jest zrobiony z drzewa — przypomnia³ sobie Jêdrek.
— Co ty mówisz? — zainteresowa³ siê profesor. — Czy to daleko?
— Rowerem bêdzie od miasta z godzinê drogi.
— Jutro zaraz tam pojedziemy — postanowi³ profesor.
Od tego zaczê³a siê wielka przyjaŸñ profesora Henryka Je¿ewskiego z szóstoklasist¹ Jêdrkiem Koleb¹.
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Po powrocie z wycieczki zasta³ ch³opiec oczekuj¹cy nañ list od
przyjació³.
„Kochany Herkulesie” — pisali Franek i Leszek.
Zajechaliœmy do Witowa (bo tak siê nazywa wieœ, w której mieszkamy) szczêœliwie. Mieszkamy wszyscy w piêknym dworku, za domem
zaraz p³ynie rzeka Warta. Z drugiej strony roœnie du¿y, œwierkowy
las.
Nasza pani, ta, która siê nami opiekuje na kolonii, daje nam du¿o
swobody. Ca³y czas mo¿emy chodziæ, gdzie tylko chcemy, lecz nie
myœl, ¿e zapomnieliœmy o naszym zwi¹zku. Jak tylko przyjechaliœmy,
od razu rozejrzeliœmy siê po okolicy i z radoœci¹ mo¿emy Ci ju¿ donieœæ, ¿e poczyniliœmy znaczne postêpy w poszukiwaniach skarbu.
¯ebyœ jednak wszystko zrozumia³, musimy opisaæ Ci wszystko po
kolei.
Po drugiej stronie rzeki, za niedu¿ym laskiem, znajduje siê ma³y
wiejski cmentarzyk, za nim zaœ ci¹gnie siê okolica bagnista, pe³na
do³ów i g³êbokich jarów. To miejsce zowi¹ tu „uroczyskiem”, poniewa¿ jest bardzo niedostêpne, dzikie i rzadko kto tam chodzi. Myœmy
jeszcze na tym „uroczysku” tak¿e nie byli, ale nied³ugo mamy zamiar
wybraæ siê na nie. Walek, ch³opiec ze wsi, którego tu poznaliœmy,
opowiada, ¿e na œrodku „uroczyska” wznosi siê kopiec z ziemi, zrobiony jeszcze przez Szwedów, i w nim maj¹ siê podobno znajdowaæ
ukryte skarby. Ile w tym prawdy, nie wiemy, w ka¿dym b¹dŸ razie
o naszych poszukiwaniach napiszemy Ci w nastêpnym liœcie.
Z powa¿aniem pozostaj¹ Czarna Rêka i Krwawy Jaguar.
P. S. Pog³aszcz od nas „Skarbka”.
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ROZDZIA£ V.
— ChodŸmy ju¿. Jêdrek poci¹gn¹³ Leszka za rêkaw.
Od³¹czyli siê od rozbieganej gromady dziewczyn i ch³opców kolonii i skrêcili w ciernist¹, parkow¹ alejê.
— Pójdziemy do naszej altany — zadecydowa³ Jêdrek. Tam nie
bêdzie nam nikt przeszkadza³ i w spokoju opowiem ci wszystko.
Doszli do zaroœniêtej wysok¹ trzcin¹ odnogi rzeki, w wiadomym
im miejscu rozchylili zaroœla i wsiedli do ma³ej ³ódeczki.
£ódkê znaleŸli w parku, ko³o piwnicy. Nie nale¿a³a widocznie do
nikogo, by³a dziurawa i porz¹dnie nadgryziona przez wodê, ale Franek za³ata³ j¹ i trochê wyremontowa³, tak, ¿e nadawa³a siê do samotnych wypraw na drugi brzeg. Tam bowiem w gêstym lasku sta³a stara
spróchnia³a zrujnowana altanka, w której ch³opcy zbierali siê na narady.
Dawniej, kiedy obydwa brzegi rzeki ³¹czy³ drewniany most, lasek
ten nale¿a³ jeszcze do dworskiego parku, ale kilka lat temu powódŸ
zarwa³a most i nie pielêgnowany park zmieni³ siê w dziko rosn¹cy
lasek. Pozosta³y w nim jeszcze œlady dawnej œwietnoœci, zaroœniête
chwastami œcie¿ki i alejki, pokruszona gipsowa fontanna i zrujnowana altanka.
Ch³opcy wyjechawszy na szeroki nurt rzeki chwilê pozwolili unosiæ siê pr¹dowi, potem jednak wios³uj¹c zawziêcie jedynym wios³em
dobili do brzegu. £ódkê ukryli teraz w szuwarach i sobie tylko znanymi œcie¿ynkami doszli do altany.
Skrzypnê³y cicho drzwiczki trzymaj¹ce siê jeszcze na jednym zawiasie. Ch³opcy byli ju¿ w œrodku.
— Uff — sapn¹³ zmêczony Leszek — teraz mo¿esz opowiadaæ.
— No widzisz — rozpocz¹³ Antek — rano ledwo tylko wstaliœmy
pobieg³em od razu do Walka, ¿eby siê dobrze wywiedzieæ, jak w³aœciwie idzie siê na to „uroczysko”. Dowiedzia³em siê wszystkiego dok³adnie, mo¿emy dziœ tam pójœæ.
— Acha — Franek przypomnia³ sobie coœ — Walek mówi³, ¿eby
jak bêdziemy szli lepiej uwa¿aæ na Rudego Micha³a.
— A kto to taki?
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— To jest taki rudy grabarz, mieszka przy cmentarzu.
— Dlaczego mamy na niego uwa¿aæ?
— Widzisz — ten Rudy Micha³ to jest podobno trochê zwariowany, on nie lubi, jak siê na to „uroczysko” chodzi. Na wsi boj¹ siê
go, jak ognia, uwa¿aj¹ go za jakiegoœ czarownika co trzyma z nieczystymi si³ami.
— Ale dlaczego on nie lubi, jak siê chodzi na „uroczysko’? — Leszek by³ bardzo zaciekawiony — Mo¿e on pilnuje tych zakopanych
tam skarbów?
— E, g³upstwa gadasz, je¿eli tam s¹ rzeczywiœcie jakie skarby i on
o nich wie to by ich na pewno nie pilnowa³, a wykopa³by je i sprzeda³.
— Mo¿e.. — Franek nie bardzo siê z tym chcia³ pogodziæ.
— ChodŸmy teraz na obiad, a póŸniej…
— Na „uroczysko” — dokoñczy³ Leszek.
Wymknêli siê z altanki, zamykaj¹c starannie za sob¹ drzwiczki i poszli w kierunku dworu.
— Szkoda, ¿e nie wziêliœmy ³opaty.
— Teraz bêdzie nam zbyteczna!
— Najpierw nale¿y zbadaæ teren — dowodzi³ Leszek,
Szli po zapylonej kurzem wiejskiej drodze, mijaj¹c w³aœnie cmentarz. Byli bardzo podnieceni. Nied³ugo mieli przecie¿ zobaczyæ to
miejsce, gdzie podobno znajduje siê skarb, ich ci¹g³e marzenie.
— Uwa¿aj, to jest Rudy Micha³! — szepn¹³ Franek wskazuj¹c
w bok oczami.
Przed ma³¹ przylepion¹ do cmentarnego muru chatk¹ sta³ jakiœ
cz³owiek. Nie by³ mo¿e taki stary, tylko d³ugie rude w³osy spadaj¹ce
mu a¿ do ramion i dziwny wyraz twarzy dodawa³y ca³ej jego postaci
jakiejœ posêpnej powagi.
— To pewnie z powodu tych jego rudych w³osów otrzyma³ takie
przezwisko — domyœlili siê ch³opcy.
Minêli go szybko, pozornie nie zwracaj¹c na niego uwagi i za cmentarzem skrêcili na w¹sk¹ œcie¿kê wiod¹c¹ na „uroczysko”.
Zd¹¿yli spostrzec, ¿e Rudy Micha³ stoj¹c nieruchomo pilnie siê
im przygl¹da³, póki nie zniknêli za najbli¿szym wzgórzem.
— To bardzo niedobrze, ¿e zobaczy³ nas id¹cych tu — zasêpi³ siê
Franek.
— Mo¿e nie jest znów taki straszny, jak o nim na wsi mówi¹ —
pociesza³ go Leszek, ale obaj mieli zepsuty humor.
Œcie¿ka stawa³a siê coraz mniej widoczna pod zieleni¹ wysokich
traw, a¿ wreszcie znik³a zupe³nie i ch³opcy posuwali siê teraz wed³ug
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wskazówek Walka. Grunt stawa³ siê coraz bardziej podmok³y, zaroœniêty gêstymi krzakami.
— Nikt tu chyba nie przychodzi — zauwa¿y³ Leszek.
Niekoszona, wysoka trawa k³ad³a siê na ziemi, wysokie grube drzewa rzuca³y na ni¹ cieñ. Oprócz szelestu liœci nie by³o tu s³ychaæ ¿adnego g³osu. Ch³opcy starali siê mówiæ jak najciszej, jakby boj¹c siê
zak³óciæ posêpny spokój „uroczyska”. Ominêli g³êboki jar nape³niony wod¹ i weszli na niedu¿¹ polankê.
— O patrz! — Franek wyda³ okrzyk zdziwienia.
Na œrodku pokrytej ró¿nokolorowymi kwiatami polanie wznosi³
siê wysoki kopiec ziemi. Trudno by³o odgadn¹æ, czy usypa³y go rêce
ludzkie czy te¿ stworzy³a go sama przyroda. Jeœli nawet zrobili go ludzie to chyba bardzo dawno, ze wszystkich stron, poros³y go ju¿ krzaki i m³ode drzewka. Po ca³ej polanie le¿a³y porozrzucane olbrzymie
g³azy, formuj¹c jak gdyby wielki kwadrat.
— Mo¿e tu by³a kiedyœ przed wiekami œwi¹tynia pogañska —
mówi³ Leszek obchodz¹c pagórek.
— Ale gdzie mo¿e byæ ten skarb? — nie wytrzyma³ Franek. Przecie¿ to go najwiêcej interesowa³o.
— Je¿eli tylko tu jest, to prawdopodobnie w tym wzgórzu. Trzeba
by zacz¹æ kopaæ od góry. Dziœ w nocy musimy zakraœæ siê do dworskiej piwnicy i wyci¹gn¹æ trochê narzêdzi — powiedzia³ Leszek.
— Tak, trzeba bêdzie zabraæ ³opaty i oskard, bo ziemia mo¿e tu
byæ bardzo zbita i twarda.
— Narzêdzia wyci¹gniemy w nocy i przeniesiemy do naszej altanki, a na drug¹ noc przyjdziemy tu kopaæ!
— Co? W nocy mam tu przyjœæ? — Franek mia³ przera¿on¹ minê.
— Przecie¿ mo¿na to samo zrobiæ w dzieñ.
— W dzieñ… — przedrzeŸnia³ go Leszek — i Rudy Micha³ przyjdzie, skarb nam odbierze. Mo¿e nas jeszcze zbiæ i wygoniæ st¹d!
— Hm, mo¿e i masz racjê, ale w nocy to trochê straszno — Franek
nie chcia³ przyznaæ siê przed Leszkiem, ¿e siê po prostu boi.
— G³uptas jesteœ, nie ma siê czego baæ, bêdziemy przecie¿ we dwóch
— uspakaja³ Leszek. — A teraz chodŸmy ju¿, bo spóŸnimy siê na kolacjê i dostaniemy od pani burê.
Rzeczywiœcie s³oñce ju¿ zachodzi³o, i czerwone jego promienie
zagl¹da³y na polankê, ustêpuj¹c powoli miejsca kryj¹cemu siê ju¿ gdzie
nie gdzie mrokowi.
***
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Tej nocy zmêczona ca³odziennym spacerem po ³¹kach Teresa Zagierska nie mog³a jakoœ usn¹æ. W g³owie snu³y siê jej obrazy pól, cudnej szemrz¹cej rzeki. Chcia³a, ¿eby to ju¿ znów by³ dzieñ i ¿eby mog³a znów wybiec na spacer. Pierwszy raz by³a na wsi, nie wiêc dziwnego, ¿e nie mog³a siê ni¹ nacieszyæ.
Teresa mia³a ju¿ piêtnaœcie lat, ale, jak na swój wiek, s³abo by³a
rozwiniêta fizycznie. Có¿, ojciec jej tkacz fabryczny nie zarabia³ tyle,
¿eby móc przed wojn¹ wys³aæ j¹ na wieœ, w czasie wojny nie mog³o
byæ o tym mowy i dopiero teraz, kiedy te straszne chwile minê³y wyjecha³a na kolonie, na pierwsze w jej ¿yciu kolonie letnie.
Skrzypnê³y drzwi. To odesz³a pani sprawdzaj¹ca w sypialniach czy
wszyscy ju¿ œpi¹.
Teresa zamknê³a oczy próbuj¹c zasn¹æ. Z boku z s¹siednich ³ó¿ek,
gdzie spa³y inne dziewczynki dochodzi³ równy ich oddech.
— Œpi¹ — stwierdzi³a i przekrêci³a siê na drugi bok.
W ca³ym dworze panowa³a zupe³na cisza, zm¹cona czasem szelestem drzew rosn¹cych za oknem. Nagle rozleg³ siê skrzyp otwieranego okna i do uszu le¿¹cej doszed³ szept rozmowy prowadzonej w s¹siednim pokoju, gdzie by³a sypialnia ch³opców.
Co to? Rozmowa umilk³a, a za oknem zaszeleœci³ ¿wir pod czyimiœ nogami. Teresa wyskoczy³a szybko z ³ó¿ka i podesz³a do okna.
Za oknami w srebrnej poœwiacie ksiê¿yca sta³y ciche uœpione drzewa. Teresa rozp³aszcza³a nos na szybie chc¹c zobaczyæ co siê dzieje
w parku.
Przed oczami mignê³y jej nagle dwa jakieœ cienie. Wytê¿y³a wzrok.
Po ¿wirowej alejce szli dwaj ch³opcy. Dziewczynka o ma³o nie krzyknê³a. Pozna³a id¹cych. To Leszek i Franek, ci dwaj co to ich przezywaj¹ „odludki”, bo ci¹gle gdzieœ chodz¹ sami i nigdy nie chc¹ siê z innymi bawiæ.
— Ale po co oni id¹, teraz w nocy? — zaciekawi³a siê bardzo.
Dwaj ch³opcy skrêcili w bok w stronê dworskich piwnic.
— Pójdê zobaczyæ!
Prêdko wdzia³a na siebie sukienkê, otworzy³a cichutko okno i wyskoczy³a na dwór.
Dogoni³a ch³opców ko³o piwnicy.
— Dok¹d idziecie?
Odwrócili siê do niej gwa³townie, bardzo przestraszeni.
— E… my… tak sobie…
— Na spacer… — t³umaczy³ siê niezrêcznie Franek.
— Po coœ wysz³a? — Leszek zbli¿y³ siê do Teresy. — Wracaj na23

tychmiast! IdŸ, powiedz pani, ¿e wyszliœmy — powiedzia³ ze z³oœci¹.
— Wcale nie mam zamiaru powiedzieæ komuœ, nie jestem taka
papla — oburzy³a siê na nich. — Chcia³am tylko dowiedzieæ siê po
co idziecie, mog³abym wam w czymœ pomóc.
Leszek spojrza³ niepewnie na Franka. Co robiæ? Odkry³a ich nocn¹
wyprawê, lepiej mo¿e rzeczywiœcie powiedzieæ jej o wszystkim.
— Mog³abym wam pomóc! — powtórzy³a Teresa.
— Co ona tam bêdzie mog³a pomóc, takie chuchro. Zreszt¹
mo¿e…
Ch³opcy spojrzeli na siebie. Franek skin¹³ g³ow¹.
Usiedli razem na mokrej od nocnej rosy trawie i Leszek rozpocz¹³
opowiadanie. Mówi³ o ich zwi¹zku, o „Skarbku” wreszcie jak znaleŸli „uroczysko” i, ¿e teraz przyszli po narzêdzia, a na nastêpn¹ noc id¹
po skarb.
— Doskonale! — Tereska klasnê³a radoœnie w d³onie. — Idê z
wami, bêdê trzyma³a wam latarkê, a wy spokojnie bêdziecie mogli
kopaæ. Ca³e ¿ycie marzy³am o takiej przygodzie.
— A nie bêdziesz siê ba³a?
— Sk¹d. Nigdy niczego siê nie ba³am. Ch³opcom zaimponowa³a
ta dziewczyna, co w przeciwieñstwie do swoich kole¿anek, by³a taka
odwa¿na,
— Dobrze, mo¿esz pójœæ z nami — za decydowa³ Leszek. — Tylko pamiêtaj nikomu ani pary z ust.
— To siê wie — ³obuzersko uœmiechnê³a siê Teresa.
— Czekaj chwilkê na nas, pójdziemy teraz po ³opaty i oskard.
Przez zrujnowane okienko wsunêli siê do dworskiej piwnicy. Inaczej by³a zbudowana ni¿ piwnice w mieœcie. Zbudowana z pustaków
obsypana by³a ze wszystkich stron grub¹ warstw¹ ziemi. Leszek zapali³ przygotowan¹ przedtem œwieczkê i zaczêli myszkowaæ.
Od czasu kiedy dwór zosta³ rozparcelowany, to znaczy ziemia nale¿¹ca do dworu rozdana miêdzy biednych rolników, a zabudowania
przeznaczone dla kolonii miejskich dzieci, piwnica nie by³a ju¿ nikomu potrzebna. Pokryte grub¹ warstw¹ kurzu wala³y siê w niej teraz
po³amane oœki wozów, szczerbate brony, zardzewia³y p³ug i wreszcie
ku wielkiej radoœci ch³opców pod stert¹ ¿elastwa znaleŸli ³opaty.
— Wezmê tê sztabkê ¿elazn¹, mo¿e przydaæ siê — dla obrony.
— Z kim siê chcesz biæ? — Leszek nie by³ wojowniczo nastawiony.
— To w razie jakiegoœ wypadku. Mog¹ nas w nocy napaœæ psy.
— Zreszt¹ — powiedzia³a szeptem Teresa — gdybyœmy znaleŸli
skarb, to lepiej byæ uzbrojonym.
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— Ty, Teresa, idŸ ju¿ spaæ, a my sami zaniesiemy narzêdzia do
altanki — rozkaza³ Leszek. — Pamiêtaj o przysz³ej nocy.
Teresa pos³usznie wróci³a do domu i po³o¿y³a siê spaæ. W myœlach
powtórzy³a sobie rozmowê z ch³opcami. Mo¿e naprawdê odkryjemy
skarby o wtenczas na pewno bêdzie co roku wyje¿d¿aæ na letnisko.
Bêdzie bogata.
O d³ugo, d³ugo w noc nie spa³a jeszcze marz¹c o tym co mia³a
przynieœæ jutrzejsza noc.
S³ysza³a skrzyp okna, kiedy wrócili Franek i Leszek i dopiero wtedy spokojnie usnê³a.
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ROZDZIA£ VI.
— Szkoda, ¿e nie ma z nami teraz Jêdrka Koleby — ¿a³owa³ Leszek.
— To ten wódz waszego zwi¹zku? — spyta³a Teresa — Mnie te¿
przyjmiecie chyba na waszego cz³onka?
— O, to siê jeszcze zobaczy. Nie mo¿emy nic decydowaæ bez porozumienia siê z wodzem.
Dziewczynka nad¹sa³a siê.
— Trudno, przecierpiê jakoœ. Ostro¿nie, bo st³uczesz lampkê! —
ostrzeg³a Franka, który potkn¹³ siê w³aœnie na jakimœ wystaj¹cym korzeniu. — Z ledwoœci¹ wydosta³am j¹ z kuchni, a ty gotowy jesteœ st³uc
j¹. Dopiero bym mia³a za swoje.
Wstrz¹snê³a siê namyœl o awanturze, jaka by siê dosta³a w razie
takiego wypadku. Wziê³a j¹ na domiar z³ego bez pozwolenia pani wychowawczyni.
— Czy czasem ch³opcy nie zauwa¿yli, jak ¿eœmy wychodzili przez
okno — obawia³ siê Franek — zdawa³o mi siê, ¿e któryœ siê obudzi³.
— Nie bój siê, ¿aden z nich nas nie wyda, choæby i spostrzeg³ nasz¹
nieobecnoœæ.
— Ciiicho! — sykn¹³ nagle Leszek. — Tu zaraz jest cha³upa Rudego Micha³a.
Umilkli, ¿adnemu z nich nie uœmiecha³o siê spotkanie z nim. Franka na samo wspomnienie jego posêpnej twarzy przechodzi³y dreszcze. Zobaczyæ go teraz?
— Brr — wstrz¹sn¹³ siê. — Uciek³ bym chyba — myœla³.
— Ciiicho! — sykn¹³ znowu Leszek.
Nachyli³ siê do nich i szepn¹³ zduszonym z wra¿enia g³osem.
— U Rudego nie pali siê œwiat³o. Ostro¿nie, mo¿e byæ gdzieœ
w pobli¿u.
Chata samotnego grabarza w dzieñ nawet nie robi³a przyjemnego
wra¿enia, co dopiero w nocy. Ksiê¿yc jeszcze nie wzeszed³ i ca³a trójka pod os³on¹ ciemnoœci przekrada³a siê ko³o cmentarza.
Lekki wiaterek zaszeleœci³ wœród cmentarnych drzew. Jakiœ stary,
widocznie nad³amany, krzy¿ zaskrzypia³ koszmarnie. Franek ogl¹da³
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siê bojaŸliwie na wszystkie strony. Uff, kiedy to siê wreszcie skoñczy?
Kiedy przejd¹ obok tego posêpnego miejsca?
Leszek szczególn¹ uwagê zwróci³ na cha³upê Micha³a. A nu¿ stary zauwa¿y ich… zacznie œledziæ, a kiedy zobaczy, ¿e znaleŸli skarb…
Ba³ siê przed samym sob¹ w myœlach wymówiæ ten wyraz… zamorduje!
Mrowie przebieg³o mu po plecach i w palcach œciskaj¹cych kurczowo ¿elazny dr¹¿ek, poczu³ dziwny ch³ód.
— Nie, nie damy siê. — Szczêki zwar³y mu siê w gniewnym skurczu.
Wtem a¿ zdrêtwia³ ca³y. Czy¿by przywidzenie? Zdawa³o mu siê, ¿e
wœród st³oczonych za murem cmentarnych krzy¿y coœ siê poruszy³o.
Trwa³o to jeden moment, ale Leszek by³ pewien, ¿e odró¿ni³ od
nich blad¹ twarz i d³ugie w³osy.
Tam sta³ Micha³. Na pewno ich zauwa¿y³ i dlatego siê ukry³.
Mo¿e lepiej powiedzieæ o tym Frankowi i Teresie? Wróciæ do dworu i nie nara¿aæ siê.
A mo¿e to tylko zwyk³e przywidzenie, na co wiêc pró¿ny alarm?
Leszek waha³ siê co w³aœciwie zrobiæ.
Nie powiedzia³ jednak nic o swoich obawach, ale do koñca wyprawy by³ niespokojny i stale ogl¹da³ siê na wszystkie strony.
Jego podniecona strachem wyobraŸnia malowa³a przed nim straszne obrazy, wszêdzie za ka¿dym szeleszcz¹cym krzakiem widzia³ ch³opiec twarz Rudego Micha³a,
Wzeszed³ w³aœnie ksiê¿yc oœwietlaj¹c bladym œwiat³em okolice.
„Uroczysko” wygl¹da³o teraz jeszcze bardziej ponuro i groŸnie. Grube, sêkate drzewa przybiera³y kszta³ty jakichœ groŸnych potworów,
grz¹skie bajorka wody z przegl¹daj¹cym siê w nich ksiê¿ycem przypomina³y ogromne z³owrogie oczy.
Trójka poszukiwaczy zatrzyma³a siê wreszcie na polanie z kopcem.
— Teraz do pracy! — powiedzia³ Leszek i wbi³ ³opatê w ziemiê.
W milczeniu wziêli siê do pracy.
— Najpierw trzeba wyci¹æ na szczycie wszystkie krzaki — zarz¹dzi³ Leszek.
Teresa próbowa³a zapaliæ latarkê, ale czy to z powodu wiatru, czy
za bardzo dr¿a³y jej rêce, zapa³ka stale gas³a.
— Daj, ja to, zrobiê! — zniecierpliwi³ siê Leszek.
Wzi¹³ pude³ko zapa³ek, latarkê, odkrêci³ naftowy knot i zapali³ go.
Specjalnie d³ugo trzyma³ w rêku zapalona zapa³kê, ¿eby tym dwojgu pokazaæ, ¿e nie dr¿y wcale i nie boi siê niczego.
Spokój Leszka istotnie podzia³a³ na wszystkich koj¹co.
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— Czego siê tam obawiaæ — pomyœla³ Franek i ¿ywo zacz¹³ wyrywaæ rêkami mniejsze krzaki.
Kiedy ju¿ oczyœcili, wziêli siê ch³opcy do rozkopywania wzgórza.
W³aœciwie nie chcieli ca³ej góry rozkopaæ, na to nie wystarczy³o by im
si³y i czasu, a tylko wykopaæ korytarz, którym mo¿na by siê by³o dostaæ do œrodka wzgórza, gdzie wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa znajduje siê skarb.
Ch³opcy pracowali w milczeniu. W nocnej ciszy, s³ychaæ by³o tylko szelest wysypywanej ziemi i zgrzyt ¿elaznej ³opaty trafiaj¹cej na
kamieñ.
Leszek ogl¹da³ siê czêsto w bok, gdzie poza jasnym krêgiem latarki trzymanej przez Teresê, czerni³ siê mrok nocy. Czego tam szuka³?
Czy¿by jeszcze obawia³ siê Micha³a? Na te pytania sam sobie nie potrafi³ odpowiedzieæ, w ka¿dym razie nic nie wskazywa³o na to, ¿e przypuszczenia jego maj¹ siê sprawdziæ. Rudego Micha³a nie spostrzeg³
w ciemnoœciach.
— O, patrzcie! — ³opata Franka o ma³o siê nie z³ama³a, natrafiaj¹c na g³az. —Kamieñ zagradza nam drogê!
— Trzeba go bêdzie dooko³a okopaæ i wyci¹gn¹æ — zadecydowa³
Leszek.
— Zobaczcie, jaki on jest p³aski! — zauwa¿y³a Teresa.
Rzeczywiœcie, kamieñ by³ zupe³nie p³aski, o kszta³cie prostok¹tnym. Zupe³nie jakby by³ wykuty.
— Trzeba go bêdzie podwa¿yæ ³opat¹, bo rêkami nie damy rady.
Podsadzili ³opatê i naprê¿yli miêœnie chc¹c go ruszyæ z miejsca.
Trrrach! Drewniana r¹czka ³opaty z³ama³a siê i ch³opcy upadli na
ziemiê .
— Za cienki dr¹¿ek — powiedzia³a Teresa — musicie wzi¹æ drugi.
— Tak, ale teraz i ty nam pomo¿esz, sami nie damy rady. Powieœ
latarkê na ga³êzi!
— No! Razem!
Naprê¿yli musku³y z ca³ych si³, popychaj¹c ciê¿ki g³az. Pot zalewa³ im oczy.
— Jeszcze raz! Razem — komenderowa³ Leszek.
Uff! Kamieñ odsun¹³ siê kawa³ek, ukazuj¹c pod sob¹ czarn¹ jamê.
Cofnêli siê przera¿eni.
Teresa pochyli³a siê z latarni¹ nad otworem.
Na dnie jamy le¿a³ szkielet ludzki.
Pierwszy och³on¹³ Leszek.
— A toœmy wpadli! No! Tu jest przecie¿ mogi³a!
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— Tak, ale w mogile tak¿e mog¹ byæ skarby. Odsuñmy jeszcze bardziej kamieñ i zajrzyjmy g³êbiej — zaproponowa³a Teresa.
— Ja tam nie wejdê! — na sam¹ myœl, ¿e ma jeszcze raz zajrzeæ
w puste oczodo³y szkieletu robi³o siê Frankowi niedobrze.
— Jak chcesz! — zadecydowa³a Teresa. — ChodŸ, Leszek zrobimy to sami bez tego tchórza. Byæ tak blisko upragnionego celu i nie
dojœæ do koñca to by³aby najwiêksza g³upota. Trzeba koniecznie sprawdziæ mo¿e tam w mogile jeszcze coœ siê znajduje. ChodŸmy! Franek
ociê¿ale z³azi³ za nimi.
Nazwa³a go tchórzem. Nie, on siê przecie¿ nie boi… Poka¿e Teresie, ¿e on, Franek, jest od niej odwa¿niejszy.
— To tylko tak z pocz¹tku — myœla³. — Ten szkielet jest taki
okropny.
Z wysi³kiem odsunêli dalej kamieñ i zajrzeli do wnêtrza mogi³y.
Obok szkieletu le¿a³y jakieœ przedmioty.
— O, patrzcie, tam le¿y miecz! — wykrzykn¹³ Leszek wskazuj¹c
palcem pod³u¿ny przedmiot.
— Wiecie, to musi byæ grób z bardzo dawnych czasów — mówi³a
Teresa. — Patrzcie, tu le¿¹ jakieœ gliniane garnki, tam miecz. O, nawet naramienniki. Trzeba bêdzie to wszystko wyj¹æ i zabraæ do dworu, tam mam tak¹ jedn¹ ksi¹¿kê „O wykopaliskach z dawnych wieków” w niej w³aœnie s¹ ró¿ne rysunki takich w³aœnie rzeczy. Porównamy je ze znalezionymi przez nas.
— To myœlisz, ¿e ten grób jest taki stary?
— Naturalnie, ma mo¿e z tysi¹c lat! Spójrz tylko na te gliniane naczynia, czyta³eœ przecie¿ „Star¹ baœñ” to powinieneœ wiedzieæ, ¿e to s¹ urny.
— Tak, ale w urnach chowano popió³ ze spalonego cia³a, a tu jest
szkielet.
— Tego ju¿ nie wiem — przyzna³a siê Terasa — przeczytamy ju¿
jutro w tej mojej ksi¹¿ce, a tymczasem niech który z was wejdzie do
mogi³y i wszystko wyjmie.
— Szkielet tak¿e? — Leszek uda³ naiwnego.
— Nie, to mo¿e zostaæ! — rozeœmia³a siê dziewczynka.
¯aden z nich nie kwapi³ siê jednak zejœæ w dó³ w s¹siedztwo le¿¹cego szkieletu. Ch³opcy ogl¹dali siê wzajemnie na siebie, który z nich
spe³ni tê przykr¹ dla nich czynnoœæ.
— No, co, boicie siê? — spojrza³a na nich Teresa. — Mo¿e chcecie, ¿ebym ja, dziewczyna pokaza³a wam co to jest odwaga?
To momentalnie poskutkowa³o. Obaj ch³opcy, jak na komendê
skoczyli w dó³.
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Grób nie by³ g³êboki, wy³o¿ony p³askimi kamieniami, polepionymi glin¹, przez d³ugie mo¿e wieki chowa³ w swym wnêtrzu zw³oki
jakiegoœ wojownika.
— Tu na pewno kiedyœ — Teresa rozejrza³a siê po oblanym ksiê¿ycowym œwiat³em „uroczysku” — odbywa³ siê jego pogrzeb. P³aczki
g³oœno zawodzi³y, kiedy kondukt pogrzebowy zbli¿a³ siê na to miejsce, ¿ona jego na pewno rozpacza³a, sypi¹c popió³ na swe w³osy —
wyobra¿a³a sobie.
A mo¿e gdzieœ tu w pobli¿u rozgrywa³a siê bitwa, szczêka³y miecze, s³ychaæ by³o wojenne okrzyki… i tu na tym polu pad³ ów rycerz,
którego bia³y szkielet przed nimi teraz le¿y?
Kto to mo¿e wiedzieæ?… mo¿e szumi¹ o tym te grube drzewa i ten
blady ksiê¿yc móg³by coœ o tamtych czasach powiedzieæ…
Tak samo œwieci³ i przed lat tysi¹cem i widzia³ z góry ca³e ¿ycie
tego cz³owieka, jak widzi ich teraz…
Teresa zaduma³a siê chwilê, ale g³os ch³opców przywo³a³ j¹ do rzeczywistoœci.
— Teresa! Teresa! — wo³ali z do³u — weŸ od nas rzeczy!
— Masz, tu jest miecz, to naramiennik, a to naczynia gliniane.
— A co to jest? — Teresa obejrza³a jakiœ lekki przedmiot. — To
musi byæ ozdoba wyrobiona z koœci — zadecydowa³a w koñcu.
— No, ju¿ wynieœliœmy wszystko — Leszek rozejrza³ siê raz ostatni po mogile i wyskoczy³ na wierzch. — Musimy zakryæ teraz z powrotem grób.
— Trzeba bêdzie za³o¿yæ go darni¹, ¿eby nikt nie zwróci³ uwagi,
¿e by³o tu kopane — postanowi³ Franek.
— A teraz do altany, tam ukryjemy wszystkie znalezione rzeczy
— zawo³a³a Teresa, kiedy ju¿ skoñczyli pracê.
Wziêli przedmioty z mogi³y i gêsiego poszli w stronê rzeki.
Dopiero teraz mijaj¹c uœpiony cmentarz i chatê samotnego grabarza przypomnieli sobie Rudego Micha³a — lêk œcisn¹³ im serca.
— Eee — Leszek machn¹³ rêk¹ na wspomnienie dawnych groŸnych przypuszczeñ. — Musia³o mi siê przedtem przywidzieæ, ¿e go
widzia³em.
£ódk¹ ukryt¹ w trzcinie, przep³ynêli rzekê i weszli do zrujnowanej altany.
— Schowamy to w tym rogu, pod deskami — zadecydowa³ Leszek.
— Na wierzch rzucê jeszcze liœci, wtedy nikt na pewno tego
nie znajdzie — Franek przyniós³ z parku narêcze zesch³ych liœci
i ga³êzi.
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— Uuuu — ziewn¹³ Leszek — ale bêdê dziœ mocno spa³, nie dobudz¹ siê mnie chyba rano.
— Niewiele czasu ci pozostanie na to spanie — zaœmia³a siê Teresa.
— Nied³ugo œwitaæ zacznie. Calutk¹ noc spêdziliœmy na „uroczysku”.
Rzeczywiœcie na wschodzie niebo ju¿ ró¿owia³o.
— Fiii! — gwizdn¹³ Franek — teraz siê nie dziwiê dlaczego tak mi siê
chce spaæ. Zaraz po œniadaniu przychodzê do parku i œpiê jak zabity.
— Jutro napiszê list do Jêdrka — powiedzia³ Leszek, kiedy wracali
³ódk¹ do dworu — Muszê mu donieœæ o wszystkim. Niech opowie
temu profesorowi archeologii, o którym tyle nam pisa³.
— Doskona³y pomys³ — Leszek a¿ klasn¹³ w rêce. — Przecie¿ my
zupe³nie nie wiemy co z nimi zrobiæ. Niech nam poradzi.
— Mo¿e oddaæ je do muzeum? — zauwa¿y³a Teresa. — Bêd¹ sta³y
w oszklonej szafce z napisem: „Przedmioty pochodz¹ce z przedhistorycznego grobu znalezione przez takich to i takich w Witowie.
Ch³opcom rozb³ys³y oczy.
— Powiadasz, ¿e mogliby wzi¹æ je nawet do muzeum? —Leszkowi
nie chcia³o siê wprost wierzyæ.
— Mo¿e daliby nam jak¹œ nagrodê — powiedzia³ rozmarzony tym
przypuszczeniem Franek.
— E, ty to tylko byœ myœla³ o pieni¹dzach, albo o nagrodach —
strofowa³ go Leszek.
— Ja chcia³em tak dla nas, ¿ebyœmy mieli wszyscy…
Na drugie wakacje pojechalibyœmy razem z Jêdrkiem, — b¹kn¹³
zawstydzony Franek — mo¿e byœmy te¿ tak drugi grób znaleŸli,
albo… skarb.
— Szkoda ¿e Jêdrek nie mo¿e do nas przyjechaæ — westchn¹³ Leszek. — Jako wódz naszego zwi¹zku powinien wszystko na miejscu
sam zobaczyæ.
— To by³oby dobrze — powiedzia³a milcz¹ca dot¹d Teresa — moglibyœcie mnie wtenczas przyj¹æ na cz³onka „Zwi¹zku poszukiwaczy
skarbów”.
— Ch³opaki z kolonii dopiero bêd¹ zazdroœciæ, jak siê dowiedz¹,
¿e myœmy znaleŸli tê mogi³ê — snu³ dalej marzenia Franek.
Teresa jednak sprzeciwia³a siê takiemu za³atwieniu tej sprawy.
— Lepiej nie mówiæ o tym nikomu. Ani s³owa. Lepiej byæ ostro¿nym. Niewiadomo jeszcze co mo¿e byæ — mówi³a.
Leszek siê z tym chêtnie zgodzi³.
— Tak bêdzie najlepiej — powiedzia³ — mo¿e siê póŸniej okazaæ, ¿e
te wszystkie przedmioty niewiele s¹ warte i narazimy siê tylko na wstyd.
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Sam jednak co innego myœla³, inny mia³ powód, ¿eby nikomu
o mogile nie mówiæ.
A nu¿ Rudy Micha³ pójdzie na „uroczysko” i zauwa¿y odkryty
grób? Od razu bêdzie wiedzia³ kto tam by³, widzia³ ich przedtem —
widzieli, jak tam szli. Lepiej niech nie wie, ¿e coœ w grobie znaleŸli!
Nikomu jednak nie zdradzi³ swoich przypuszczeñ.
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ROZDZIA£ VII.
Jêdrek Koleba patrzy³ w twarz profesora Je¿ewskiego, na której
w miarê odczytywania listu odbija³o siê zaciekawienie, zdumienie i radoœæ.
— Hm — mrucza³ coœ do siebie. — Mogi³a… szkielet… gliniane naczynia, ró¿ne przedmioty, których przeznaczenia dobrze nie
znamy.
— No i co? — Jêdrek rzuci³ mu pytaj¹ce spojrzenie.
— Jedziemy.
Pan Henryk od³o¿y³ list.
— Zobaczymy, mo¿e rzeczywiœcie Twoi przyjaciele odnaleŸli przedhistoryczny grób. Trzeba to na miejscu sprawdziæ. Wszystkie dane, jakie mi tu w liœcie podali wskazuj¹ na to, ¿e jest to cenne wykopalisko.
Jutro jedziemy! — Zadecydowa³ nagle. — Ty oczywiœcie ze mn¹. —
Zamieszkamy razem we wsi… Nie obawiaj siê, na kolej mam pieni¹dze
— rozeœmia³ siê, zauwa¿ywszy niepewn¹ minê ch³opca.
— O nie, dziêkujê! — Jêdrek wyprostowa³ siê dumnie. — Ja mam
pieni¹dze! Nasz Zwi¹zek rozporz¹dza w³asnymi funduszami.
— Bardzo siê z tego cieszê, ¿e Zwi¹zek wasz ma w³asne pieni¹dze,
ale tym razem z nich nie skorzystasz. Pojedziesz ze mn¹ i na mój koszt.
Koniec! Bez ¿adnego ale! — przerwa³ próbuj¹cemu zaprzeczyæ Jêdrkowi. — Od dziœ ja Tobie rozkazujê. IdŸ teraz na pocztê i nadaj do
Witowa depeszê, ¿e jutro bezwarunkowo przyje¿d¿amy. Jak wrócisz,
pójdziemy obaj do Twoich rodziców. Powinni przecie¿ wiedzieæ, kto
ich syna bierze na czas podró¿y pod opiekê.
— Mog¹ siê nie zgodziæ, kiedy zobacz¹, ¿e to ja. — Pan Henryk
zrobi³ zmartwion¹ minê.
Rozeœmiali siê obaj.
— Teraz lecê na pocztê! — Jêdrek chwyci³ czapkê i wybieg³ z mieszkania.
— Jutro ju¿ zobaczê siê z nimi… — radoœnie podskakiwa³ na chodniku. Pan Henryk to „byczy” ch³op.
— Hurra!!! — wykrzykn¹³ tak g³oœno, ¿e a¿ przechodnie obejrzeli
siê za nim i wpad³ do urzêdu pocztowego.
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* * *
D³ugi g³os gongu wo³aj¹cego na kolacjê zbudzi³ œpi¹cych w parku
ch³opców.
Od czasu nocnej wyprawy na „uroczysko” minê³y ju¿ cztery dni,
a jednak nic siê nie zmieni³o. Znalezione w mogile przedmioty spoczywa³y w altanie, oczekuj¹c ukryte na przyjazd Jêdrka i profesora.
Franek, Leszek i Teresa nudzili siê teraz. W upalne, gor¹ce dni chodzi
siê razem k¹paæ nad rzekê, albo na dalekie spacery w las, a w s³otê
w œwietlicy czytali ksi¹¿ki.
Dziœ gor¹co s³onecznego dnia da³o siê im dobrze we znaki, zmêczeni spacerem po³o¿yli siê w cienistym parku i nie wiedz¹c kiedy
usnêli.
— Kolacja! — krzykn¹³ Leszek i ziewn¹³ tak potê¿nie, ¿e zdawa³o
siê móg³by po³kn¹æ s³onia.
— Kolacja! — szarpn¹³ œpi¹cego jeszcze Franka. — Wstawaj œpiochu!
Leniwie przeci¹gaj¹c cz³onki poszli œcie¿k¹ do dworu. Nie zd¹¿yli
jednak jeszcze dojœæ, kiedy spotkali id¹c¹ naprzeciw nich Teresê.
— Depesza! Depesza! — dziewczynka macha³a radoœnie bia³¹
kartk¹ papieru. — Pani mi j¹ odda³a — mówi³a — to dla was.
Leszek rozerwa³ prêdko depeszê i na g³os przeczyta³: „Ja i profesor
jutro przyje¿d¿amy. Jêdrek”.
— No nareszcie — wszyscy odetchnêli.
— Jutro tu ju¿ bêd¹ — Franek z radoœci na œcie¿ce tañczy³. — Jutro dowie my siê wszystkiego o naszym wykopalisku.
— Tak — Leszek powa¿nie skin¹³ g³ow¹ — jutro ju¿ bêdziemy
wiedzieæ, czy nasze odkrycie jest wartoœciowe, czy nie. Tymczasem
chodŸcie prêdzej na kolacjê. Ju¿ jest na stole.
Wieczorem trójka poszukiwaczy zebra³a siê w k¹tku œwietlicy, naradzaj¹c siê w zwi¹zku z przyjazdem Jêdrka i pana Je¿ewskiego.
— Mieszkanie wynajmiemy im na wsi — zdecydowa³ Leszek. —
Ty Teresa zajmiesz siê tym!
— Ja ci pomogê! — zaproponowa³ Franek. Znam kilku ze wsi gospodarzy, to mo¿e u nich znajdziemy jak¹œ izbê dla profesora.
— Dobrze, jutro rano pójdziemy na wieœ — postanowi³a Teresa
— Którym tylko oni przyjad¹ poci¹giem…
Nagle umilk³a i na jej twarzy odmalowa³o siê przera¿enie.
Zdziwieni ch³opcy spojrzeli w okno, gdzie pada³ wzrok dziewczyny. Nic jednak tam nie zauwa¿yli. Na dworze by³a noc i przez szyby
zagl¹da³y ciemne sylwetki drzew.
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— Co ci siê sta³o? — pytali zdumieni.
— Tam w oknie… na szybie… — mówi³a bez³adnie Teresa. —
Taka straszna twarz… O Bo¿e!
Zakry³a twarz rêkami.
— Widzia³am wyraŸnie okropn¹ twarz i takie d³ugie w³osy… Och
nie chcia³abym drugi raz tego zobaczyæ…
W g³osie dziewczyny brzmia³o wielkie przera¿enie.
— Myœmy nic nie widzieli — zauwa¿y³ Franek.
— Bo to trwa³o tylko jeden moment… Powiadam wam… straszne…
Teresa wci¹¿ jeszcze nie mog³a siê uspokoiæ. Franek nie chcia³ wierzyæ.
— Zdawa³o ci siê chyba… To pewnie liœæ spadaj¹cy przylepi³ siê
na chwilê do szyby, a tobie zaraz siê wydawa³o…
— A mo¿e któryœ z ch³opców, albo dziewczyn z kolonii zajrza³
przez okno — wtr¹ci³ milcz¹cy dot¹d Leszek.
— Na pewno — podchwyci³ Franek.
— Mo¿e. — Teresa sk³onna by³a uwierzyæ, w to ca³kiem s³uszne
zreszt¹ przypuszczenie. — Tylko tamta twarz taka okropna…
— Przez szybê tak siê zawsze zdaje. Uspokoili siê, ale rozmowa
teraz jakoœ nie klei³a siê im.
Leszek posta³ trochê przy nich, a potem szybko wyszed³ z pokoju.
Obszed³ na oko³o dom i w pewnym momencie zdawa³o mu siê, ¿e
s³yszy szelest oddalaj¹cych siê kroków. Stan¹³ i s³ucha³ t³umi¹c w sobie przyœpieszona têtno serca. Tak, na pewno ktoœ ucieka³! O, wyraŸnie teraz doszed³ go trzask z³amanej gdzieœ daleko ga³¹zki. Ale goniæ
go ju¿ by³o za póŸno.
— Musia³em go swym nadejœciem sp³oszyæ — myœla³ ch³opiec —
a szkoda, ciekawym kto to by³?
Podszed³ teraz pod okno œwietlicy. Na ³adnie zagrabionej rabatce
zauwa¿y³ dwa g³êbokie œlady nóg.
— Bosy musia³ byæ ten ktoœ — zauwa¿y³ przyjrzawszy siê bli¿ej
œladom.
Wiêc jednak Teresa mia³a racjê, ktoœ zagl¹da³ przez okno. W jakim jednak celu? Dlaczego ucieka³, kiedy us³ysza³ kroki nadchodz¹cego? — na to Leszek nie umia³ odpowiedzieæ.
D³ugie w³osy… Przypomina³ sobie co mówi³a im Teresa. D³ugie
w³osy… bose nogi… To przecie¿ z czymœ siê mu od razu kojarzy³o.
— Rudy Micha³! Rudy Micha³!
— Prawda, on przecie¿ chodzi boso ma takie d³ugie rude w³osy.
Rudy Micha³. Leszek czu³, jak znów mu po plecach przechodz¹ mrówki strachu.
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— Czego on tu chcia³? Œledzi³ ich widocznie… chcia³ widocznie
zobaczyæ, czy jesteœmy we dworze… ale dlaczego?…
Nagle ch³opiec, jak oszala³y rzuci³ siê w stronê piwnicy. Chcia³
zobaczyæ, czy s¹ w domu, a potem iœæ i zabraæ z altany znalezione
przez nich przedmioty!
Myœl ta tak go rozwœcieczy³a, ¿e pobieg³ do piwnicy i zabra³ stamt¹d d³ugi ¿elazny dr¹¿ek i biegiem ruszy³ nad rzekê.
— Uf! odsapn¹³ na brzegu i rozchyli³ sitowie. £ódki nie by³o! Puste miejsce i wygniecione trzciny, to tylko po niej pozosta³o.
— A wiêc i to jeszcze wiedzia³ Rudy Micha³! O ich ³ódce! Przejecha³ pewnie teraz na drug¹ stronê do altany, po ich skarby!
Jak oszala³y krêci³ siê po pustym wybrze¿u, nie wiedz¹c co ze sob¹
zrobiæ.
Zawiadomiæ Franka, Teresê by³o ju¿ za póŸno… tu ka¿da minuta
droga.
Micha³ mo¿e uciec z przedmiotami i co wtedy… nie odda im ich
nigdy.
Bez chwili namys³u Leszek rozebra³ siê i wzi¹wszy ¿elazny dr¹¿ek,
bez lêku zanurzy³ siê w zimn¹ toñ rzeki. Na œrodku wartki nurt pochwyci³ go i stara³ siê zepchn¹æ w bok, ale ch³opiec p³yn¹³ wytrwale
naprzód nie wydaj¹c przy tym najmniejszego plusku.
P³ywa³ dobrze i szybko. Jeszcze w mieœcie razem z innymi ch³opcami chodzili nad stawy uczyæ siê p³ywaæ i w krótkim doœæ czasie dosta³ siê na drugi brzeg i nie zwa¿aj¹c na zimno, pobieg³ do altany.
Bieg³ szybko, nie zwa¿aj¹c, ¿e ga³êzie krzaków boleœnie ch³oszcz¹ jego
mokre od k¹pieli cia³o. Przed altan¹ zatrzyma³ siê chwilê.
— Trzeba byæ ostro¿nym! Na mnie teraz spoczywa ca³y ciê¿ar
uratowania przedmiotów! — powstrzyma³ siê.
St¹paj¹c leciutko, na palcach podkrada³ siê do drzwi i nads³uchiwa³. Z wnêtrza jednak nie dochodzi³ ¿aden g³os, czy szelest zwiastuj¹cy pobyt Rudego Micha³a. Nie namyœlaj¹c siê d³ugo, choæ serce bi³o
mu przyœpieszonym rytmem, gwa³townie otworzy³ spróchnia³e drzwi
i wszed³ do wnêtrza. Altana by³a pusta.
Skoczy³ w sam róg i pocz¹³ rozgrzebywaæ stertê suchych liœci. Pod
palcami wyczu³ rêk¹ twardoœæ le¿¹cych przedmiotów. Odetchn¹³
uspokojony, ale dla wiêkszej pewnoœci wyci¹gn¹³ je na wierzch i przeliczy³. By³y wszystkie, nic nie zginê³o. Ukry³ je z powrotem i wyszed³
z altany. — Pewnie siê omyli³em — myœla³, id¹c w drogê powrotn¹.
— Tu w altanie nie by³o Rudego… czy to w ogóle by³ on — zaczyna³
pow¹tpiewaæ w swoje dawne przypuszczenie.
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— Hm, ale kogo w takim razie Teresa widzia³a w oknie? Czyje œlady
widnia³y na rabatce? Kto ukrad³ ³ódkê? O niej przecie¿ nikt oprócz
ich trójki nie wiedzia³… Kradzie¿ ³ódki to niezbity dowód, ¿e ktoœ
krêci³ siê po parku.
Wolno przep³ywa³ rzekê, na brzegu ubra³ siê w pozostawione przedtem ubranie, ca³y czas myœl¹c o tych dziwnych, tajemniczych wypadkach.
— Dla pewnoœci sprawdzê jeszcze sitowia… Mo¿e ³ódka odp³ynê³a gdzieœ dalej — postanowi³.
Mozolnie, grzêzn¹c co chwila w mule, przeszuka³ na pró¿no ca³y
brzeg. £ódki nie by³o. Ktoœ widocznie musia³ j¹ skraœæ.
— Co teraz robiæ? — chwilê namyœla³ siê, a potem pobieg³ do
dworu. — Muszê wszystkich zawiadomiæ!
We dworze wszyscy ju¿ spali i Leszek przel¹k³ siê czy zastanie otwarte okno. W porz¹dku! Jedno z nich by³o leciutko odchylone, widocznie Franek zauwa¿ywszy jego nieobecnoœæ nie zamkn¹³ okna.
Nie zd¹¿y³ jednak jeszcze wdrapaæ siê na górê, kiedy okno otworzy³o siê szeroko i na parapecie ukaza³ siê Franek.
— Co? Co siê sta³o? Dlaczego tak póŸno wracasz? — dopytywa³
siê szeptem.
Leszek w odpowiedzi tajemniczo potrz¹sn¹³ g³ow¹.
— ZejdŸ na dó³, coœ ci powiem!
— Ktoœ ukrad³ nam ³ódkê… — powiedzia³. Wtedy Franek zeskoczy³ na ziemiê.
— £ódkê? — Ch³opcu nie chcia³o siê wierzyæ.
— ChodŸ, zobaczysz!
Przeœcigaj¹c siê wzajemnie pobiegli nad rzekê. Leszek odchyli³ sitowia i Franek wybuchn¹³ nagle œmiechem. Od tego œmiechu, a¿ trz¹s³
siê ca³y i ³zy œcieka³y mu po policzkach.
£ódka spokojnie spoczywa³a, ukryta na dawnym miejscu w zaroœlach.
Leszek zrobi³ g³upi¹ minê. Czy¿bym oœlep³? — pyta³ siê zdumiony, przecie¿ by³em tu dwa razy… przeszuka³em ca³y brzeg…
— Ha! Ha! Ha! — Franek przewraca³ siê z radoœci po trawie. Ktoœ
ukrad³ ³ódkê… — Ha! Ha! Nie wytrzymam chyba ze œmiechu, ³ódkê
tak¹ star¹, jeszcze do tego dziuraw¹… Na co by to komu by³o potrzebne?…
Leszek zawstydzony usiad³ na trawie… Podniós³ siê… wszed³ do
³ódki i wzi¹³ do rêki wios³o.
— Co tam znowu szukasz? — œmia³ siê Franek, œledz¹c zachowanie siê przyjaciela.
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— Zobacz, wios³o jest mokre, a przecie¿ dzisiaj nie jeŸdziliœmy
wcale… mo¿e ty…
— Nie, ja tak¿e nie jeŸdzi³em. Leszek opowiedzia³ mu ca³¹ dzisiejsz¹ historiê, zwierzaj¹c siê ze swoich podejrzeñ.
— Nic nie wiadomo — stwierdzi³ w koñcu Franek — w ka¿dym
razie ³ódk¹ dziœ ktoœ jeŸdzi³ i to nie my.
— To wiemy na pewno!

38

ROZDZIA£ VIII.
— Hm! — profesor Je¿ewski ogl¹da³ z uwag¹ le¿¹ce przed nim
przedmioty z mogi³y.
— Pochodz¹ one z okresu br¹zu — powiedzia³ w koñcu.
— A czy one s¹ wartoœciowe? — dopytywa³a siê Teresa.
— Naturalnie, ale tylko dla nauki, szczególnie, kiedy wojna zniszczy³a wiêksz¹ czêœæ muzeów takie w³aœnie okazy maj¹ du¿¹ wartoœæ.
— To one pójd¹ do muzeów?
— Sam je zawiozê. A teraz chodŸmy, muszê jeszcze zrobiæ fotografiê znalezionego przez was grobu.
Wyszli z cha³upy, w której na czas przyjazdu do Witowa, wynajêli
dla Jêdrka i profesora mieszkanie i skierowali siê na „Uroczysko”.
— Jaki to jest ten okres br¹zu ? — Jêdrek Koleba by³ z natury bardzo ciekawy, nic wiêc dziwnego, ¿e i teraz nie móg³ pozostawiæ pana
Henryka w spokoju.
— To pewien okres czasu, bardzo dawno, kilka tysiêcy lat temu, ludzie wtedy nauczyli siê wytapiaæ br¹z i robiæ z niego ró¿ne przedmioty.
Po drodze przy³¹czy³ siê do id¹cych Walek, przys³uchuj¹c siê s³owom pana, który zamieszka³ w cha³upie jego ojca.
— To jest chata Rudego Micha³a — Franek, kiedy przechodzili
ko³o cmentarza, wskaza³ Jêdrkowi. Ch³opiec skin¹³ potakuj¹co g³ow¹.
Zd¹¿yli ju¿ mu opowiedzieæ o wszystkich swoich trwogach i przygodach, tote¿ zupe³nie dobrze wiedzia³, co znaczy³ dla nich ten samotny grabarz.
Teraz id¹c przy profesorze podœmiewali siê trochê z dawnego ich
strachu. Teraz wszystko wygl¹da³o inaczej, spokojnie. Na podwórku
krz¹ta³ siê Micha³, zauwa¿ywszy id¹cych wszed³ szybko do domu.
— Ukry³ siê przed nami — myœla³ Leszek, — Musi byæ bardzo
z³y, ¿e myœmy odnaleŸli grób na uroczysku. No, ale musia³ mieæ zdumion¹ minê, kiedy zauwa¿y³, co zrobiliœmy na uroczysku… i ¿e przedmioty wyci¹gnêliœmy z mogi³y. — Uœmiechn¹³ siê na sam¹ myœl o tym.
— Tak, to jest grób szkieletowy!
Profesor zrobi³ zdjêcie otwartej mogi³y.
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— Takich grobów jak ten, zawieraj¹cych szcz¹tki dawnych wojowników, jest bardzo du¿o rozsianych po ca³ej Polsce. Wiêksza jednak
z nich czêœæ nie dostaje siê we w³aœciwe rêce. Ludzie nie znaj¹ siê na
tym i mogi³y takie po odkryciu zamiast byæ zachowywane, ulegaj¹
przewa¿nie zniszczeniu. Dlatego dziêkujê wam bardzo, ¿e swoim odkryciem wzbogaciliœcie nasze polskie muzea.
— To jest grób szkieletowy — objaœnia³ dalej profesor — s¹ jeszcze inne, w których zamiast szkieletu zmar³ego, znajduj¹ siê urny z jego spalonymi szcz¹tkami. Te gliniane naczynia znalezione przez was
w grobie, to s¹ garnki z jedzeniem, pozostawione przy umar³ym. Dawniej bowiem wierzono, ¿e dusza cz³owieka po œmierci tak¿e musi siê
od¿ywiaæ.
— Ach tak! Przypominam sobie! — zawo³a³a nagle Teresa — czyta³am to przecie¿ w „Starej Baœni” jak dawniej w dzieñ poœwiêcony
zmar³ym, ludzie szli na cmentarze z jedzeniem dla zmar³ych.
— Zupe³nie s³usznie, takie by³y zwyczaje dawnych S³owian —
potwierdzi³ profesor.
Nagle krzaki zarastaj¹ce polankê rozchyli³y siê i wyjrza³a z nich
twarz Rudego Micha³a, a póŸniej i on sam wyszed³. Podpieraj¹c siê
sêkatym kijem podszed³ do ch³opców i grubym chropowatym g³osem zapyta³:
— Kto wam pozwoli³ tu kopaæ! Co?
Ch³opcy zmieszali siê. Nikt im przecie¿ nie pozwoli³ tu kopaæ. Sami
to zrobili bez niczyjej wiedzy.
— …To „uroczysko” do nikogo nie nale¿y, nikogo wiêc nie potrzebowaliœmy siê pytaæ… — niezrêcznie t³umaczy³ Leszek.
Micha³ w odpowiedzi gniewnie stukn¹³ o ziemiê lask¹.
— … Mnie, mnie… Ja tu tego pilnowa³em!
Wskaza³ koñcem laski rozkopan¹ mogi³ê.
— Kto wam pozwoli³… — tu by³y skarby, wyœcie je wziêli…
— Tu nie by³o ¿adnych skarbów — wtr¹ci³ siê pan Henryk. —
Proszê, to s¹ przedmioty, które znaleŸliœmy w mogile — pokaza³ Micha³owi gliniane naczynia i wyroby z br¹zu. — Te rzeczy mog¹ mieæ
wartoœæ tylko dla nauki! Zreszt¹ „uroczysko” jest niczyje, ka¿dy ma
prawo prowadziæ tu poszukiwania. Micha³ potrz¹sn¹³ g³ow¹.
— Kiedy, jeszcze przed wojn¹, jeden profesor z Warszawy jak tu by³
we dworze, kaza³ mi tego pilnowaæ. Mówi³, ze tu s¹ cenne skarby i on
przyjedzie tu i odkopie je. Zap³aci³ mi nawet za pilnowanie, ale póŸniej
by³a wojna i do tego czasu jeszcze go nie by³o… Co to zreszt¹ za skarby… z gliny jakieœ garnki i ¿elastwo — skrzywi³ siê pogardliwie.
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— Ja te¿ jestem profesorem — powiedzia³ mu pan Henryk. — Te
przedmioty s¹ wartoœciowe, ale tylko dla nauki. Dla was one nic nie
znacz¹ i nikt od was by tego nie kupi³.
— I ja tego tak pilnowa³em… nikomu nie da³em siê tu krêciæ. —
Rudy Micha³ z ¿alem trz¹s³ g³ow¹. By³ bardzo rozczarowany.
— Nie martwcie siê, za pilnowanie na pewno dostaniecie jak¹œ
nagrodê, ju¿ ja siê o to postaram.
Pan Henryk zrobi³ jeszcze jedn¹ fotografiê i ca³a gromadka wraz
z Rudym Micha³em ruszy³a w stronê wsi.
— Nied³ugo koñcz¹ siê ju¿ kolonie, wrócimy z powrotem do miasta, do szko³y — westchn¹³ Franek.
— Bêdziemy mieli co opowiadaæ — Teresa myœla³a ju¿ o zdziwieniu i zazdroœci kole¿anek, kiedy opowie im o wakacyjnych przygodach.
— Jak bêdziecie odje¿d¿aæ — wtr¹ci³ siê nagle milcz¹cy dot¹d
Walek — to zostawcie mi tê ³ódkê. Dziurawa, bo dziurawa, ale mo¿na jeszcze jeŸdziæ.
— Dobrze! Bardzo chêtnie — zgodzili siê ch³opcy, którym w mieœcie ³ódka nie by³a do niczego potrzebna.
Leszek odci¹gn¹³ na chwilê na bok Walka i ostro zapyta³:
— To ty wczoraj w nocy jeŸdzi³eœ nasz¹ ³ódk¹? Mów prawdê!
Walek zmiesza³ siê i zawstydzony wyszepta³:
— Tak, ja. Jechali ze wsi wczoraj ³owiæ ryby. Ja te¿ chcia³em z nimi,
ale nie mia³em ³ódki…
— No i co? — dopytywa³ siê Leszek.
— Poszed³em do dworu, do was. Byliœcie ju¿ w œrodku w tym du¿ym pokoju, chcia³em siê was zapytaæ, ale wstydzi³em siê wchodziæ
do œrodka. Myœla³em, ¿e wam wczoraj ³ódka nie by³a potrzebna…
i zabra³em — Alem jej przecie nie zepsu³ i odstawi³em na miejsce.
— No nic… na drugi raz bez pytania nie bierz ³ódki — powiedzia³ Leszek.
On jeden wiedzia³ tylko ile przez Walka u¿y³ strachu i jakie mia³
podejrzenia na niewinnego Micha³a.
***
By³ ciep³y letni wieczór. Jeden z tych ostatnich letnich wieczorów,
po których nast¹pi¹ inne, pe³ne szarugi jesiennej.
Nad budynkami farbiarni z wysokiego komina snu³ siê leniwie
w spokojnym powietrzu czarny dym. P³yn¹³ powoli, najpierw nisko
nad ziemi¹, potem unosi³ siê w górê i gin¹³ pod oz³oconym promieniami b³êkitem nieba.
41

Profesor Je¿ewski w otoczeniu ma³ej gromadki, Teresy, Franka,
Jêdrka i Leszka, szed³ pogr¹¿ony w rozmowie na spacer za miasto.
By³ to ju¿ ostatni ich spacer, jutro koñczy³y siê wakacje, zaczyna³o
siê nowe szkolne ¿ycie i zwi¹zane z nim nowe radoœci i troski. Jêdrek odbieg³ od id¹cych, stan¹³ nad brzegiem ma³ego strumienia
i krzykn¹³:
— Patrzcie! Woda dziœ jest niebieska! Wszystkim od razu zrobi³o
siê dziwnie radoœnie. Sami nie wiedzieli dlaczego kilka tych s³ów potrafi³o wywo³aæ w ich myœli szereg cudnych wspomnieñ.
To jest przecie¿ ich „kolorowa rzeka”… Tu, jeszcze — zdawa³o im
siê — niedawno za³o¿yli swój zwi¹zek. Tu, w tym miejscu powsta³y
ich marzenia o skarbach, tu by³ pocz¹tek ich przyjaŸni i wspólnie prze¿ytych przygód. Znalezienie kotka, kolonie, nocne ucieczki przez
okno, nocna wyprawa na uroczysko… — wszystko to teraz przesuwa³o siê zupe³nie wyraziœcie przed ich oczami. A potem przyjazd Jêdrka i profesora. No i Micha³, Rudy Micha³, samotny grabarz z cmentarza. Dziwnie, na prawdê dziwnie zakoñczy³a siê ta ich przygoda.
Ten zaciêty wróg, przeszkoda, któr¹ musieli wci¹¿ zwalczaæ okaza³a
siê tylko sumiennym starcem, któremu kazano pilnowaæ ukrytego
„skarbu”.
A skarb? Ich wymarzony skarb tak¿e okaza³ siê w innej niespodziewanej formie…
— Tu za³o¿yliœmy nasz zwi¹zek — Jêdrek wskaza³ ma³¹ ³¹czkê,
wciœniêt¹ miêdzy wysoki parkan fabryczny i budynki farbiarni. Mówi³
im o tym, przypomina³ chocia¿ wszyscy dobrze wiedzieli, a jednak
teraz z takim zainteresowaniem spogl¹dali na to pamiêtne miejsce.
— St¹d wyruszyliœmy na poszukiwanie skarbu… i w³aœciwie nie
znaleŸliœmy go, — powiedzia³ cicho jakby tylko do siebie Leszek, ale
wszyscy wyraŸnie us³yszeli jego s³owa.
— Tak, nie znaleŸliœcie go — pan Henryk skin¹³ g³ow¹ — ale znaleŸliœcie coœ innego: przyjaŸñ. I jeszcze — dokonaliœcie ciekawego
odkrycia.
— Idziecie do szko³y — mówi³ dalej — bêdziecie znów siê uczyæ,
mo¿e, z was który zostanie, tak jak ja archeologiem, inny doktorem,
adwokatem. Musicie jednak wiedzieæ, ¿e zdobyæ wiedzê i móc dzieliæ
siê ni¹ z innymi to jest najwiêkszy skarb i szczêœcie, które cz³owiek
mo¿e posi¹œæ.
Wszyscy milczeli, zas³uchani w prawdziw¹ treœæ tych jego s³ów.
Milczeli, bowiem czuli w tej chwili, ¿e zdolni s¹ siêgn¹æ po ten wielki
skarb, odkryæ go… dla innych ludzi.
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Nadchodzi³ zmierzch, po nim przyjdzie znów noc, a w koñcu czeka³ ich srebrny szczêœliwy œwit.
Cicho szemra³a woda w œmierdz¹cym strumieniu. Zachodz¹ce
s³oñce ³ama³o w nim swoje promienie przelewaj¹ce siê w wodzie, jak
szczere, p³ynne z³oto.

KONIEC
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