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Adam Mickiewicz stwierdził: „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”. Czy 

naprawdę tak jest? Znałem Henia i Józia, którzy, pomimo że różnili się temperamentem, 

uchodzili za zżytych kompanów. Anibym pomyślał, że było inaczej. Henio to istne 

półdiablę, a Józio – niewiniątko. Niespełna rok temu przedsięwzięli krótką, około 

dwuipółgodzinną wyprawę. Nasamprzód zaopatrzyli się w odpowiednią odzież, 

ugotowane na półtwardo jajka, a także wysokosłodzone napoje. Ich celem były trudno 

dostępne lochy, do których wiodła ścieżyna najeżona kolczastymi chaszczami. Wkrótce 

spadła mżawka i droga zaczęła przypominać rozmiękłą chlapę. Chłopcy odnajdowali 

trudno czytelne drogowskazy, które powinny pohamować ich żądzę odkrywania 

tajemnic. Ale oni szli, nie bacząc na czyhające wokół niebezpieczeństwa. Mijali biało 

nakrapiane muchomory i krzewy hordowiny. Niepodobna tego pojąć, ale żaden ani 

pomyślał, żeby zawrócić. Ponadto Henio podżegał do kontynuowania wędrówki. Wtem 

omsknęła mu się noga i wpadł w wądół, z którego trudno było się wydostać. 

Spanikowany hultaj, który na co dzień urządzał brewerie, wołał: „Ratunku!”. Z szyi 

zsunęła się mu apaszka, półkożuszek nasiąkał wilgocią, a buty rozkleiły się i zaczęły 

przypominać rozwartą paszczę hipopotama. Półstojąc, drżał z zimna. Nadciągał wieczór i 

ten fakt spotęgował jego przerażenie, toteż krzyczał wniebogłosy. A Józio? Czmychnął 

czym prędzej i patrzył na wpół drwiąco w stronę wykrotu. Chichotał z uciechy, że to nie 

on utkwił w pułapce. Powrócił do domu i oplatał koszałki-opałki o niezwykłej przygodzie 

i swym heroizmie. Wolno by mu było tak mówić, gdyby wykazał się męstwem i ocalił 

Henia. Nieszczęsnego eksploratora lochów uratowali przypadkowi piechurzy. Jak 

mogłoby przebiegać pierwsze spotkanie Józia i Henia po ich niefortunnej eskapadzie? 

Nie wiadomo. Wiem jednak, że nasz poeta sformułował trafne pouczenie.  

 

    


