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ZAGINIONY PIERŚCIEŃ 

- Wstawać! – zza drzwi obudził mnie okrzyk kobiety, której zadaniem było wyznaczanie obowiązków służącym. 

Kiedy wyjrzałem przez okno, zauważyłem, że dopiero co świta. Nie miałem pojęcia, dlaczego kazała nam 

wstawać tak wcześnie, w szczególności, że byłem przecież przyszłym muzykiem. 

- Zebranie! Wstawać! – wołała. 

Jakby nie wiedziała, że wyjście z łóżka o tak wczesnej porze zajmowało trochę czasu. Tak czy inaczej, po chwili 

byłem gotowy i czym prędzej pobiegłem do sali, w której odbywały się zebrania. Na miejscu czekali na mnie 

kucharz, strażnicy i inni poddani z dworu.  Ci ostatni nosili dostojne szaty zrobione z najrzadszych materiałów,        

z wyplecionymi ozdobami. 

- Już chciałbym być jednym  z  nich…. – pomyślałem. 

Zanim to jednak nastąpi, muszę uczestniczyć w kilkugodzinnych lekcjach gry na harfie, lutni i innych 

instrumentach, co nie było łatwe. Usiadłem na jednym z wolnych krzeseł i czekałem, aż coś się stanie. 

W tym czasie usłyszałem rozmowę dwóch mężczyzn. Nie widziałem ich tu nigdy wcześniej. 

- Pewnie są ważnymi osobami – pomyślałem. 

- Ciekawe, dlaczego takie pilne zebranie, hę? – powiedział chudy i razem kościsty człowiek. 

- Pewnie chodzi o to…- oznajmił drugi, tyle że nieco grubszy mężczyzna z krzaczastą brodą. 

Ich konwersacje przerwał wysoki jegomość. Stanął pośrodku  sali, po czym rozpoczął przemowę: 

- W imieniu Króla Kazimierza Wielkiego mam zaszczyt ogłosić, iż zaginął pierścień należący do naszego 

władcy. Jest to bardzo ważna pamiątka, którą podarowała swojemu synowi Królowa Jadwiga. Pierścień został 

wykonany ze złota,  a na środku umieszczony jest krwisty rubin. Jeżeli go zauważycie, powiadomcie o tym straż. 

Dziękuję za wysłuchanie, a teraz powróćcie do swoich obowiązków tak szybko, jak to możliwe – dokończył, po 

czym udał się w kierunku drzwi. 

Kiedy wyszedł, w sali zapanował zgiełk. 

- Cisza! Natychmiast wracać do pracy! 

Wszyscy natychmiast posłuchali rozkazu i czym prędzej opuścili pokój. Ja udałem się w kierunku swojej              

komnaty, gdzie zamierzałem spędzić resztę popołudnia. Tego dnia nie miałem lekcji, ponieważ nauczyciel, który 

mnie nauczał, zachorował. Miałem tylko nadzieję, że nie na dżumę…. Usiadłem na łóżku i rozmyślałem,      

kiedy nagle zza drzwi usłyszałem głos tych samych mężczyzn, którzy rozmawiali przed zebraniem. 

- Ha! Mówiłem ci, że prędzej czy później dowiedzą się, że brakuje – powiedział jeden z nich. 

Rozpoznałem, że mówił to niejaki „ Chudzielec” (tak  nazwałem człowieka, który był z nich najszczuplejszy.) 



- A co, jeżeli dowiedzą się, że to my ukradliśmy te… 

- Cicho bądź, głupcze! – przerwał mu jego towarzysz, po czym dodał nieco ciszej: 

- Chcesz, żeby nas ktoś usłyszał? 

- Nie przesadzaj, nikogo tu nie ma. Chyba… 

- Chodźmy. Klient zapewne już czeka. 

Rozmowa wydawała mi się nieco podejrzana, więc zaglądałem przez dziurkę od klucza, aby sprawdzić, co się 

dzieje. Mężczyźni udali się w kierunku głównego korytarza. Postanowiłem ich śledzić, chociaż było to dość 

ryzykowne. Powoli otworzyłem drzwi i starałem się skradać tak cicho, jak to możliwe. Chodziłem między 

kolumnami, aby nikt nie dowiedział się o mojej obecności. Nagle „Chudzielec” otworzył wielkie drzwi, za 

którymi znajdował się ogromny korytarz, którym jeszcze nigdy nie podążałem. Był on ciemny, mroczny i zimny. 

Co prawda, mężczyźni zapalili pochodnie, jednak oświetlała ona drogę tylko im. Ja dalej nie widziałem nic, 

prócz mrożącej krew w żyłach ciemności i światełkiem, za którym chodziłem, aby nie zgubić jegomości. 

Niespodziewanie poczułem…. wodę. 

-Musiałem wejść w kałużę-pomyślałem. 

-Słyszałeś to? – zapytał „Chudzielec”. 

-To pewnie ja stanąłem w to bagno. – oznajmił jego brodaty towarzysz, po czym ruszył dalej. 

-Jakie bagno? 

-Nie widzisz, że tu pewno wody? 

Więcej już nie rozmawiali. Z powrotem zajęli się przemierzaniem korytarza, który zdawał się nie mieć końca. 

Byłem już nieco zmęczony całą tą wędrówką, kiedy usłyszałem dziwne stukanie w metal. Stanąłem                             

i zastanawiałem się, co mogło spowodować taki hałas, kiedy nagle zauważyłem światło i poczułem przyjemny 

wiatr. 

To „Chudzielec” otworzył drzwi, które prowadziły na zewnątrz. Czekał tam na nich tajemniczy, zakapturzony 

mężczyzna, który wyglądał mi na zbójcę. 

Czym prędzej uklęknąłem, aby nie zostać zauważonym. 

-Witaj, Wiktorze- powiedział do „Chudzielca”, który najwidoczniej miał na imię Wiktor. 

-Witaj, masz złoto? –rzekł. 

-Nie tak prędko, jest pierścień? – zapytał nieznajomy. 

-Oczywiście, należał nawet do samego władcy…. 

-Nie obchodzi  mnie, kto był jego poprzednim właścicielem, daj mi go- przerwał Wiktorowi. 

-Panie…. A złoto? 

-Ha ha! Złoto? Oddawaj mi pierścień, jeśli ci życie miłe! – zagroził zbójca, po czym wyciągnął szablę. 

-To nieuczciwe!- sprzeciwił się wspólnik Wiktora. 

-ODDAWAJ! – wrzasnął zbójca, po czym Wiktor i jego towarzysz zaczęli uciekać z powrotem do zamku. Nie 

miałem pojęcia, co robić, więc pobiegłem w tym samym kierunku, tyle że przed nimi. Zakapturzony mężczyzna 

był na końcu i robił wszystko, aby dogonić uciekinierów z pierścieniem, który najwyraźniej należał do króla. 



Kiedy byłem już na głównym korytarzu, schowałem się za drzwi i czekałem, aż Wiktor i jego wspólnik pojawią 

się w tym samym miejscu, co ja. 

Gdy to nastąpiło, czym prędzej zatrzasnąłem je tuż przed niejakim zbójcą i … TRACH! Nieznajomy z ogromną 

siłą uderzył w wielkie, masywne, metalowe wrota, które zadudniły tak głośno, że zaalarmowały straż, 

przechadzającą się tuż obok. 

-Co tu się dzieje?! – spytali zdezorientowani strażnicy. Po chwili zaprowadzili nas do króla, gdzie wszystko 

wyjaśniłem. 

- Wścibski dzieciak! – obraził mnie Wiktor. 

- Mam już piętnaście lat! – oznajmiłem. 

-Wiesz może, gdzie jest moja własność? zapytał mnie władca. 

- Tak, ten tutaj Wiktor ją posiada – wskazałem  na „Chudzielca”. 

- Jestem ci niezmiernie wdzięczny, że pomogłeś mi odnaleźć moją zgubę. Jednocześnie pokazałeś swoją odwagę 

i spryt. Dziękuję ci, chłopcze – powiedział, przez co poczułem się dumny jak paw. 

- A co masz zamiar z nimi zrobić, panie? 

- Z tą dwójką i zbirem? Och, nie zawracaj sobie nimi głowy. Nie ominie ich kara za tak samolubną kradzież. Czy 

ty grasz na instrumentach? – zapytał. 

- Uczę się …. – odparłem. 

- A nie zainteresowałabyś się może pewną propozycją? 

- Jaką? – zdziwiłem się. 

- Otóż, potrzebuję nowego doradcy. Poprzednio był nim Wiktor, ale nadużył mojego zaufania. Czy nie 

zechciałbyś go zastąpić? Wiem, że to odpowiedzialne zajęcie jak na tak młodego człowieka, ale… 

- Ach, oczywiście! – przerwałem władcy wypowiedź. Wreszcie nie będę musiał grać na tej niemądrej lutni. 

 

 

 

 

 

 

 


