
            SET     

Mia³a Weronika synka - jedynaka. Kocha³a go ca³ym 
sercem tak mocno, jak tylko matka potrafi i mo¿e dlatego 
niczego mu odmówiæ nie mog³a. Z mi³oœci¹ patrzy³a na jego 
piêkn¹ twarzyczkê, na jego oczy jak b³êkit nieba. Czasami 
tylko dostrzega³a, ¿e w oczach jej dziecka coraz mniej by³o 
promyków s³oñca, a w jego s³owach tak ma³o ciep³a.

Dziecko to jeszcze - mówi³a do siebie. - Wyroœnie z tego.     
I na wszystko mu pozwala³a. Nie dostrzega³a, ¿e ch³opiec by³ 
coraz wiêkszym egoist¹. Serce w nim styg³o. Ciep³o mia³ 
tylko dla siebie.

- Synku, ciotka widzia³a, ¿e dziœ ptaki z gniazda na 
ziemiê zrzuca³eœ. Kot je zjad³ - mówi³a cicho. - ̄ al ptaków.

- Et, co to mi ¿al! Tyle ptaków na œwiecie, a kot je tak 
œmiesznie po¿era³.

- Synku, nie kop Wiernusia, taki by³ do ciebie przywi¹-
zany, a teraz zacz¹³ od ciebie uciekaæ.

- Wcale mi niepotrzebny. I po co taki pies, co siê wa³êsa 
ko³o domu? Jak go kopnê, to tak œmiesznie skowycze.

- Synku, rêka mnie boli. Przynieœ drewek do pieca.
- Nie chce mi siê teraz wstawaæ.



Martwi³a siê Weronika, syna przed s¹siadami t³uma-
czy³a, bo wstyd jej by³o, ¿e roœnie taki smuk³y, taki piêkny, 
a taki niedobry, nieu¿yteczny. Nie spostrzeg³a, jak wyrós³ na 
m³odzieñca piêknego, ¿e nie by³o piêkniejszego w okolicy. 
Có¿, kiedy by³ pró¿ny, w swojej piêknoœci zakochany. Matce 
stawia³ coraz wiêksze wymagania, w pracy jej nigdy nie 
pomóg³. Chodzi³ do karczmy na hulanki, a w tañcu i w 
œpiewie by³ pierwszy. Kiedy pod boki siê uj¹³ i chodzonego 
wokó³ wielkiej izby karczmy wiód³ barwny korowód, oczu 
od niego nie mo¿na by³o oderwaæ. A kiedy wirowa³ w tañcu, 
jak wicher unosi³ dziewczêta i czyni³ to tak, ¿e zachwycali siê 
wszyscy, lecz nikt go polubiæ nie zdo³a³. Tote¿ martwi³y siê 
matki o swoje dziewczêta, aby ¿adna pustego, z³ego ch³opca 
sercem nie obdarzy³a.

Ca³¹ zimê siedzia³a Weronika przy krosnach, tka³a 
cienkie p³ótno z d³ugich, srebrzystych nici lnu. To p³ótno to 
by³a jej radoœæ i duma. Najpiêkniejsze z wszystkich mia³a. 
Wiosn¹ na s³oneczku je wybieli³a.

- Matko, kiedy sprzedacie p³ótno na kiermaszu?
- Nie wiem, czy sprzedam, synku. Ju¿ wiele potrzeb         

w domu siê znalaz³o.
- Nic mnie wasze potrzeby nie obchodz¹ - szorstko, 

twardym g³osem przerwa³ syn. - Buty czerwone mieæ muszê! 
S³yszycie? Czerwone! Muszê i koniec! Widzia³em takie.



- Wszystkie p³ótno sprzedacie, to starczy.
- Synku, koszule mi siê podar³y.
- To bêdziecie chodziæ w starych, a czerwone buty mieæ 

muszê! - Piêkna twarz ch³opca skrzywi³a siê w grymasie 
z³oœci. - Muszê!

Wziê³a Weronika p³ótno, zwinê³a je w milczeniu, prze-
wi¹za³a krajk¹, owi¹za³a chustk¹, za³o¿y³a ciê¿ar na plecy 
i posz³a. Wraca³a z kiermaszu bez p³ótna, nie mia³a ciê¿aru na 
plecach. W rêkach nios³a czerwone buty. Jej matczyne dobre 
serce nie czu³o ¿alu, ¿e tak ³atwo pozby³a siê p³ótna, które 
tka³a ca³¹ zimê. To prawda, tyle z nim wi¹za³a nadziei... ale, 
niech¿e siê cieszy jej piêkny syn. Jednego mam na œwiecie - 
myœla³a.

- Mog³y byæ piêkniejsze - mrukn¹³ ch³opiec wci¹gaj¹c 
buty na nogi. - A podkówki? Buty bez podkówek? Nie wiecie, 
¿e w tañcu podkówki iskry krzesz¹? Maj¹ byæ podkówki!

Przesz³o parê miesiêcy. Matka pracowa³a, syn hula³, 
krzesa³ w tañcu iskry podkówkami, które matka kupi³a.       
Za co? -  to go nie obchodzi³o wcale.

Kiedy jesieni¹ strzyg³a owce i uprzêd³a na ko³owrotku 
piêkne srebrzyste nici z owczej we³ny, cieszy³a siê, ¿e w far-
bie nici namoczy, kubrak sobie utka, a dla syna bêdzie nowa 
kamizelka.

- Nie chcê takiej kamizeli - krzykn¹³ syn do matki. 

- Ale na takie buty nie starczy pieniêdzy.



- Widzia³em inn¹, zielona by³a, srebrzyst¹ nici¹ 
przetykana. Jak rybia ³uska mieni³a siê w s³oñcu. Pamiêtajcie, 
innej na siebie nie w³o¿ê!

Sprzeda³a matka nici owcze. Nie pogrzejê w kubraczku 
koœci - westchnê³a - oj nie pogrzejê, ale... niech¿e bêdzie. 
I kupi³a synowi kamizelê zielon¹, srebrzyst¹ nici¹ przety-
kan¹, jak rybia ³uska w s³oñcu jaœniej¹c¹.

- Mog³a byæ piêkniejsza - mrukn¹³ syn.
- ¯eby choæ spyta³, czy mam co ciep³ego na zimê - 

westchnê³a w g³êbi serca, ale patrz¹c na jego piêkn¹ twarz 
zapomnia³a o sobie.

Razu pewnego otworzy³a skrzyniê malowan¹ w kwiaty. 
To posa¿na skrzynia, od rodziców j¹ mia³a, gdy za m¹¿ sz³a. 
Na dnie skrzyni le¿a³a chustka babci i czepiec z³otymi 
nitkami wyszywany. Denko czepca by³o w z³ociste kwiaty,     
a z ty³u zwisa³a piêkna at³asowa wst¹¿ka na kokardê 
zwi¹zana. Wst¹¿ka by³a liliowa jak dzwoneczki leœne. Babka 
jej dosta³a ten czepiec od swojej matki, a wst¹¿ka ta by³a 
gdzieœ w kraju nieznanym tkana. Czepiec wyjmowa³a 
Weronika na wielkie uroczystoœci rodzinne lub aby nim oczy 
nacieszyæ. G³adzi³a wtedy wst¹¿kê spracowanymi rêkami     
i wspomina³a m³ode lata, rodzinny dom, matkê, babciê 
staruszkê. 
I teraz wyjê³a go z kufra.



siê nad ni¹ g³os. Syn sta³ za ni¹ i œmia³ siê z³oœliwie.
- To wam siê ju¿ nie przyda, twarz macie star¹, pooran¹ 

zmarszczkami. 
Bez s³owa odci¹³ od czepca wst¹¿kê koloru leœnych 

dzwonków, czepiec rzuci³ na ziemiê, kopn¹³ go nog¹. 
Wst¹¿kê zawi¹za³ pod szyj¹ u koszuli. Trzasnê³y za nim 
drzwi, gdy wyszed³. Weronika sta³a oniemia³a przy skrzyni. 
To, co zrobi³ syn, by³o takie okrutne. Jakby ktoœ uderzy³          
w serce. Jakby coœ zajêcza³o w skrzyni. To prababka za³ka³a.

Tyle z tym czepcem by³o zwi¹zanych wspomnieñ, tyle 
pieœni dziewczêcych, tradycji starych. Weronika zap³aka³a. 
Czemuœ ty, dziecko, wyros³o takie piêkne, a takie okrutne, 
takie bez serca? - wyszepta³a.

Ktoœ siê poruszy³, ktoœ by³ ko³o niej. To k³obuk, ma³y 
stworek, co ludziom figle nieraz z³oœliwe p³ata³, ale i dobre 
czyniæ potrafi³ i od dawna ju¿ serce na ³zy ludzkie mia³ czu³e. 
Czêsto po cichu do izby Weroniki zagl¹da³, bo starym 
zwyczajem miseczkê glinian¹ z jajecznic¹ za próg k³obu-
czêtom stawia³a. Lubi³ Weronikê i by³by nieraz ukara³ jej 
piêknego syna, ale sam nie wiedzia³, jak ma to uczyniæ, aby 
serca matczynego nie uraziæ.

Za wiele mu dogadza - mrucza³. Ale tym razem by³o ju¿ 
tego wszystkiego za du¿o. Podniós³ ma³ymi ³apkami 
zniszczony czepiec, na ³awie po³o¿y³. 

- Ho, ho, nie wiedzia³em, ¿e takie skarby macie - rozleg³ 



To ju¿ zanadto - rozsierdzi³ siê - idê na radê do samego 
Smêtka. M³okosa rozumu nauczyæ trzeba!

I poszed³. Pêdzi³ przez las, przez gêste zaroœla, przez 
wachlarze paproci, a z³oœæ coraz wiêksza go ogarnia³a. 
Nareszcie dopad³ do serca Puszczy, do dziupli w prastarym 
dêbie, gdzie sw¹ siedzibê mia³ stary, stareñki Smêtek, dawny 
pruski bo¿yc. Choæ stary by³ i niechêtnie sw¹ siedzibê 
opuszcza³, to jednak moc jeszcze mia³ wielk¹ i gdy siê 
rozsro¿y³, dr¿a³o woko³o wszystko.

- Ichmoœciuniu - popuka³ k³obuk w stary pieñ dêbu - 
ichmoœciuniu...
 - A, to ty, bêcwale jeden - rozleg³o siê starcze zrzêdzenie. 
To ty, a gdzie¿ to latasz ca³e dnie, ¿e ciê dowo³aæ nie mogê, 
hê?

- Ach, ichmoœciuniu, nie gniewajcie siê, ale teraz tyle 
spraw mam na g³owie. PoradŸcie coœ, poradŸcie, bo nie 
zdzier¿ê. I tu k³obuk opowiedzia³ Smêtkowi o dobrej Wero-
nice, która o k³obuczêtach pamiêta, o tym, ¿e spore lata tam 
ju¿ przytu³ek znajdowa³, o jej synu, niecnocie, piêknym, 
pustym, z³ym.

- �le, ¿e tak mu dogadza³a! Dobra nie nauczy³ siê 
szanowaæ. Ludzi ni zwierz¹t nie pokocha³. - Rozsierdzi³ siê 
Smêtek straszliwie: - A ty, obwiesiu jeden, nie mog³eœ mi 
wczeœniej o tym rzec? Od ma³ego siê dziecko wychowuje.

Weronika przez ³zy nawet tego nie widzia³a.



Poskroba³ siê k³obuk w g³owinê.
- No ju¿, ichmoœciuniu, nie sierdŸcie siê tak... rady trzeba.

Zamyœli³ siê Smêtek.
- Ano, zwabisz go w bór. Do jamy niedŸwiedzi¹ zwanej 

niech wpadnie. Bez pomocy ¿adnym sposobem stamt¹d nie 
wyjdzie. Potem obaczym. 

Wraca³ w³aœnie nad ranem do domu z zabawy piêkny syn 
Weroniki. A tu spod nóg coœ mu smyk, zaj¹c nie zaj¹c, pies 
nie pies.

- Chi, chi, chi... dogoñ mnie pusta g³owo!
- Jak, jak mówisz? - Zdumia³ siê ch³opak, ¿e ktoœ œmia³ 

kpiæ z niego.
A k³obuk w psa zamieniony wo³a ludzkim g³osem:
- Chi, chi, chi... i co mi zrobisz? Nawet mnie nie dogonisz.
Ucieka, a rozz³oszczony ch³opiec za nim. I nagle wpad³ do 

du¿ego do³u. Próbuje siê wydostaæ, ale na pró¿no. Naraz 
s³yszy g³os:

- Wydostanê ciê, na trzy dni puszczê wolno, potem zoba-
czymy.

Nad do³em sta³ stary, stareñki cz³ek nie cz³ek. Na g³owie 
czapka z jemio³y, nos czerwony na pó³ twarzy, broda siwa do 
kolan. - Dawaj rêkê!

Zdumiony ch³opiec nie spostrzeg³ siê, kiedy stan¹³ ze 
starcem twarz¹ w twarz.



- Piêkny z ciebie szurek, ale có¿ piêknoœæ znaczy? Serce 
trzeba mieæ, a ty go nie masz dla nikogo, ale trzy  dni ci dam. 
Pierwszy dzieñ spêdzisz gdzie chcesz. Masz tu kiesê 
pieniêdzy. Drugi dzieñ spêdzisz w lesie. Trzeciego dnia wró-
cisz do swej wsi, a potem... a potem siê porachujemy.
 Znikn¹³ stary, a ch³opak machn¹³ rêk¹ i zaœmia³ siê:

- To ja ci koœci porachujê, jak bêdziesz bredzi³.
Trzosem z pieniêdzmi potrz¹sn¹³ i ruszy³ w stronê karczmy. 
Hula³ ca³¹ noc,  nikomu dobrego s³owa nie rzek³, a gdy rano 
wyszed³ spotka³ star¹ kobietê.

- Daj mi grosik, piêkny m³odzieñcze. Parê dni nic nie 
jad³am. Masz tyle pieniêdzy.

- Ka¿dego ¿ebraka bêdê wspomaga³! Jeszcze czego! 
Posz³a precz! - i piêœci¹ siê zamierzy³ na star¹ kobietê, ale 
nagle rêka mu opad³a.
Poszed³ dalej. Wyj¹³ sakiewkê z pieniêdzmi. Ile te¿ mu 
zosta³o? Otworzy³ - w sakiewce by³y œmiecie i próchno. 
Przetar³ oczy i ruszy³ do domu. Nie pozdrowi³ matki, która 
mu wysz³a naprzeciw. Nie rzek³ ani s³owa, tylko jak k³oda 
zwali³ siê na ³ó¿ko. Rankiem, gdy wsta³ ruszy³ w stronê lasu. 
Po co? Nie wiedzia³. W lesie wyda³o mu siê nudno. Kopn¹³ 
nog¹ mrowisko, bo mu przeszkadza³o na œcie¿ce leœnej, 
uderzy³ kijem spaceruj¹cego je¿a. Dzieñ min¹³ mu                  
w ponurym nastroju. Wieczorem wróci³ do domu.



Raniutko Weronika wsta³a, zawi¹za³a na g³owê bia³¹ 
chusteczkê, ostry sierp zdjê³a z gwoŸdzia.

- Wstañ synku. ̄ niwa. Ca³a wieœ wyleg³a na pola. Zbo¿e 
zebraæ czas, bo siê wysypie. Pomó¿ mi, synku. Razem 
prêdzej skoñczymy.

- Ani myœlê, chcê teraz spaæ. - Przewróci³ siê na drugi 
bok.  

Westchnê³a Weronika i posz³a sama w pole. Na polach 
by³o gwarno, weso³o, dziewczêta œpiewa³y, ch³opcy ostrzyli 
raz jeszcze kosy, sierpy po³yskiwa³y w s³oñcu. Na miedzy 
s¹siadka Honorka po³o¿y³a swe bliŸniaki w wiklinowym 
koszyku. Nakarmi je, gdy zap³acz¹. A Weronika sama 
pochyli³a siê ku ziemi, jakby siê chcia³a pok³oniæ i po¿aliæ 
z³otym k³osom na zagonie. Pracowa³a w pocie czo³a. 
Dolatywa³ j¹ œpiew m³odych:

A gdzie ty, Jaœku, pojedziesz
zielono dró¿ko czy bez wieœ...

A jej jedynak? Westchnê³a ciê¿ko. Ale oto szed³. Piêkny,         
w czerwonych butach, w kubraczku zielonym, srebrn¹ nici¹ 
przetykanym. U koszuli powiewa³a wst¹¿ka koloru dzwon-
ków leœnych, wst¹¿ka z czepca prababci. Rozejrza³ siê, 
rozeœmia³, a potem po³o¿y³ siê na miedzy pod grusz¹. 
Weronika nawet nie œmia³a go wo³aæ.



W po³udnie przerwano pracê. Ka¿dy siêga³ po dzbany     
z mlekiem, po chleb i po¿ywienie. Weroniki dzbanek by³ 
pusty, chleb  zjedzony. Rozejrza³a siê. Syna nie by³o.
Przyszed³ wieczór. Weronika otar³a pot z czo³a. Ostatnia 
schodzi³a z zagona. Wszyscy ju¿ poszli do domów, ona 
pracowa³a najd³u¿ej, aby nad¹¿yæ za robot¹. Syn znów le¿a³ 
pod grusz¹ i gwizda³ przeci¹gle. Nie powiedzia³a ani s³owa. 
Posz³a do domu.

- Ech, jak dziœ nudno - przeci¹gn¹³ siê ch³opak, spojrza³    
w stronê domu. - A niech tylko wieczerzy nie bêdzie - 
mrukn¹³ ze z³oœci¹.

- Nie bêdzie - rozleg³ siê za nim g³os. - Ju¿ nie bêdzie ci 
nikt dogadza³. Nikomu nie bêdziesz potrzebny i nikt ciê 
pielêgnowaæ i kochaæ nie bêdzie, tak jak ty nikogo w ¿yciu nie 
kocha³eœ!

To stary Smêtek sta³ za nim. Uniós³ rêkê do góry. Czu³ 
ch³opiec, ¿e dzieje siê z nim coœ niezwyk³ego. A kiedy znikn¹³ 
Smêtek, na miedzy polnej nie by³o piêknego ch³opca, ros³a 
tam dziwna roœlina. Mia³a piêkne srebrnozielone liœcie, 
k³uj¹ce i ostre. Kwiat by³ koloru leœnych dzwonków, jak 
wst¹¿ka starego czepca matki.

I roœnie oset, ziele niepotrzebne choæ piêkne, nie lubi¹ go 
ludzie. Co by³o dalej, nie wiadomo. Jedni mówi¹, ¿e odczaro-
wa³y go gor¹ce ³zy matki.



K³obukowi ¿al jej by³o serdecznie i uprosi³ Smêtka, aby mu 
wróci³ ludzk¹ postaæ. Odmieni³ siê od tej pory ch³opiec. 
Matkê szanowa³, ludzi i œwiat pokocha³, od pracy nie ucieka³. 
I tylko na pami¹tkê tego zdarzenia rosn¹ do dziœ piêkne, ale 
kolczaste osty.

Inni zaœ mówi¹, ¿e ch³opiec na zawsze zosta³ roœlin¹ 
piêkn¹, lecz nieu¿yteczn¹. Czasami tylko ptaki dziobi¹ jej 
nasienie. A siwy mróz s³uchaj¹c dziewczêcej piosenki:

Stoi oset kole drogi,
to kolonce ziele,

nie rozmawiaj dziewczynecko
z ch³opakiem za wiele...  

 maluje na szybach okien piêkne liœcie, podobne do liœci ostu.


