


Kie dy dzie ci są ci cho, to za zwy czaj bro ją

Pew ne go dnia ma ma krzątała się po kuch ni i na gle poczuła niepokój.

Cisza w domu. O! To po dej rza ne. Kie dy dzie ci są ci cho, to za zwy czaj bro ją. 

Po szła więc do du że go po ko ju, gdzie chłop cy przed tem się ba wi li,

otwo rzy ła drzwi – i za mar ła.

Na du żym sto le sta ło krze sło, a na nim stał Adaś z rącz ka mi wy cią -

gnię ty mi do gó ry. Sta rał się się gnąć do lam py. Na zie mi sie dział Grześ

i me ta lo wym śru bo krę tem wła śnie wy dłu bał gniazd ko ze ścia ny, a te raz

maj stro wał wśród prze wo dów.

Ma ma przez uła mek se kun dy za sta na wia ła się, czy naj pierw od cią gnąć

dziec ko od prą du czy rzu cić się ła pać dru gie, za nim spad nie. W tym mo -

men cie roz legł się wiel ki huk. Spięcie wysadziło korki. Obaj chłop cy

prze ra zi li się hałasu, ma ma też. Zo ba czyw szy ką tem oka, że Grześ trzy -

ma śru bo kręt za pla sti ko wą rącz kę, zro zu mia ła, że prąd go nie po ra ził i jest

bez piecz ny, więc szyb ko pod bie gła do sto łu, by po móc Ada sio wi, któ ry

wła śnie tra cił rów no wa gę i ra zem z krze słem prze chy lał się na bok. Zdą -

ży ła go zła pać zanim spadł na podłogę. Po tem wszy scy usie dli na dy wa -

nie, a spa ra li żo wa na stra chem ma ma po cie sza ła za pła ka nych chłop ców,

choć sa ma dopiero zbie ra ła si ły. Wszyst ko do brze się skoń czy ło, ale obaj

bliź nia cy za pa mię ta li, że z prą dem nie ma żar tów.  
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Od te go cza su bar dzo lu bi li roz ma wiać o prą dzie ja ko o rze ce, któ -
ra pły nie po wo li sze ro kim, pła skim ko ry tem lub pę dzi wą skim stru my -
kiem stro mo w dół. Ta ta usi ło wał im wy tłu ma czyć, co to jest na tę że nie,
a co na pię cie prą du, ale nie ła two by ło to zro zu mieć. Naj waż niej sze, że
prąd w sa mo cho dzie ma wy so kie na tę że nie, w do mu wy so kie na pię cie
i ani tu, ani tu nie wol no zbli żać się do prze wo dów! 
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Grześ po szu ki wa czem skar bów

Adaś trzy mał się bli sko ma my i miał ją co raz bar dziej dla sie bie. Grześ

za czął zaj mo wać się swo imi spra wa mi i wy da wał się obo jęt ny na to, co

ro bią ma ma z Ada siem. 

Pew ne go dnia bliź nia cy obej rze li film o Ali Ba bie i czter dzie stu roz -

bój ni kach. W tej baj ce po ka za no wiel ką pie cza rę, do któ rej wej ście by -

ło nie wi docz ne, bo za my ka ły je cięż kie ska ły. Jed nak ta jem ni cze za klę cie:

”Se za mie, otwórz się!” spra wia ło, że ska ły roz su wa ły się, a oczom pa -

trzą cych uka zy wa ły się skar by ukry te w środ ku. Błysz cza ły i lśni ły zło -

tym bla skiem w świe tle po chod ni.

Grześ był pod tak sil nym wra że niem te go, co zo ba czył, że je go za in -

te re so wa nie za czę ły wzbu dzać ko lo ro we, błysz czą ce przed mio ty: ko lo -

ro we ka my ki, pięk ne gu zi ki, zło te opa ko wa nia z cze ko la dy i wszel kie

sre ber ka. Po trze bo wał co raz wię cej miej sca na swo je skar by. Gdzie by

tu je scho wać? Je go wzrok padł na ko mód kę z pię cio ma szu fla da mi.

Gór na do sko na le nada wa ła się na skryt kę.

Grześ nie mu siał pil no wać swo jej szu fla dy, bo Ada sia nie in te re so wa -

ły je go skar by. Cza sa mi na wet przy no sił bra tu coś cen ne go, ko lo ro wy

kap sel al bo zło tą śrub kę. Adaś wo lał prze by wać w to wa rzy stwie ma my.
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Mi nę ły dwa, a mo że trzy mie sią ce. Coś za czę ło się zmie niać

w usta lo nym po rząd ku. Te raz Adaś stwo rzył so bie świat pe łen ży -

cia i zda rzeń. Bu do wał okrę ty i stat ki ko smicz ne, raz był pi ra tem,

Adaś wy ru sza w świat
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a in nym ra zem ry ce rzem. Wy my ślo -

ne przez nie go po sta cie kłó ci ły się,

wal czy ły, a kie dy in dziej śmia ły się

i przy jaź nie roz ma wia ły. Ro dzi ce

i brat jak by dla nie go nie ist nie li. 

Wte dy też za czął zbie rać skar -

by…

W tym cza sie Grześ trzy mał się

bli sko ma my. Pro sił, że by czy ta ła mu

książ ki i opo wia da ła cie ka we hi sto -

rie. Zu peł ni stra cił za in te re so wa nie

swo imi skar ba mi.



Pew ne go dnia Adaś stał na środ ku po ko ju i sta rał się upchnąć w swo -

im ma łym pu de łecz ku ko lo ro wą smycz do klu czy. Nie chcia ła się zmie -

ścić. Za py tał Grze sia nie śmia ło:

– Mo gę to wło żyć do two jej szu flad ki?

– Mo żesz, mo żesz — od po wie dział Grześ. Wszy scy bar dzo się zdzi -

wi li. Do tych czas ni czym lew bro nił swo ich skar bów.

Adaś otwo rzył szu flad kę i za czął prze glą dać to, co się w niej znaj do -

wa ło.
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– Skąd masz te wszyst kie ko lo ro we ka mie nie? Wy glą da ją jak klej no -

ty z kró lew skiej ko ro ny. Zro bię so bie ta ką ko ro nę… Grze siu, mo gę je

po ży czyć?

– Mo żesz je so bie na wet wziąć!

– Na praw dę? Mo gę je so bie na wet wziąć?

– Na praw dę, już ich nie po trze bu ję.
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Ta ta ob ser wo wał bliź nia ków i śmie jąc się

mó wił do ma my:

– Wy glą da na to, że oni się za mie ni -

li. Naj pierw Adaś ła do wał aku mu la -

to ry na two ich ko la nach, a te raz

ro bi to Grześ.

– Jak to? — za py ta li chłop cy

Ma ma ina czej by pew nie na -

zwa ła po trze bę bli sko ści i bez -

pie czeń stwa swo ich syn ków, ale

ta ta na swój mę ski spo sób opi sał

to, co się dzia ło. Po wie dzia ła:

– Je den z was szu ka bez pie -

czeń stwa w mi ło ści, a dru gi

w świe cie ma te rial nym, ota cza jąc

się skar ba mi. Z cza sem na uczy cie się

że jed no i dru gie jest po trzeb ne, by le

w rów no wa dze. Bo wi dzi cie, to jest tak:
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Kto czu je się ko cha ny, ten CZU JE SIĘ bez piecz ny

i bie rze od świa ta ty le, ile po trze bu je. 

Nie bu du je mu rów z dro gich przed mio tów, 

bo je go bez pie czeń stwo po cho dzi „ze środ ka”. 

Jest szczę śli wy i ra do sny.
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Ko mu brak mi ło ści, ten NIE CZU JE SIĘ bez piecz ny, więc cią -
gle chce cze goś w za mian. 

Chce wię cej, niż po trze bu je, ota cza się bo gac twem. Bu du je mu ry
na ze wnątrz, że by in ni go po dzi wia li i nikt go nie za ata ko wał.
Rzad ko są to szczę śli wi i ra do śni lu dzie.

Ta ta wi dział wie lu lu dzi, któ rzy osią gnę li sła wę i pie nią dze,
a nie by li szczę śli wi. Oraz ta kich, któ rzy ży li skrom nie, a mie -
li w oczach ra dość i do broć. 

Ma ma do da ła:
– Ca ła sztu ka po le ga na tym, że by utrzy mać rów no wa gę
mię dzy tym, co w środ ku, a tym, co na ze wnątrz. Gdy by
wszy scy lu dzie czu li się bez piecz ni, nie by ło by na świe cie
wo jen ani gło du.


