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Pieprzówki

….

Gdy ziemia się obsunie…

..Rycerze Wielkiej Przygody obmyślali nowe wypady. - Idźcie na Pieprzówki!- poradził wujek 
Janek.- Tam jest tak odludnie i pusto, że może was nikt nie porwie….
...To pas wzgórz nad Wisłą…..Nazajutrz rano szli nizką, szeroko rozłożoną, równą, jak stół 
łąką. W dali wierzby znaczyły brzeg Wisły, do którego później mieli się zbliżyć….I oto byli już
na Pieprzówkach. Wznosiły się i rozpościerały przed nimi dziwaczne wzgórza. Były nagie, bez 
śladu trawy, czy krzaków. Ziemia – były to brązowo-szare łupki. Twarde i suche. Dopiero w 
dole biegł pas wierzbowy tuż nad samą rzeką, z której stromo wyrastały wzgórza- a za nim 
rozciągały się pola i łąki….Weszli na górę. Tam rozbili obóz.- Pyszny stąd widok! Całe miasto, 
jak na dłoni! A tu Wisła i łąki!...zachwycała się Alinka.
...Nagle zerwali się wszyscy i spojrzeli tam, gdzie ukazywał się Jerzy. Skakał, machał nad 
głową rękami…
-Na litość boską! Toż jego osy dopadły!!..krzyknął Wacio...Usiadłem na ich gnieździe. Rzekł 
Zbyszek, nie macie się z czego śmiać...Wracamy do drugiego śniadania a co potem?..-Potem! 
Powłóczymy się trochę po Pieprzówkach i wrócimy do domu. Postanowiono, że Jerzy i Baśka 
pójdą do niedalekiej zagrody i poproszą o kwaśne mleko, maślankę czy wodę…
...Na rozmowie i gawędach zeszła godzinka, w końcu postanowiono wrócić do domu.. Odnieśli 
wiaderko po mleku i ruszyli...Zeszli potem znów na spieczoną ziemię Pieprzówek, które 
później zamieniły się w gliniastą ścianę, stromo wznoszącą się nad ścieżką.
Zbyszek udając pątnika podpierał się kijem i w pewnej chwili wbił głęboko go w ziemię i 
nagle – posypała się ziemia na jego głowę...Nagle podniósł zaczął oglądać podniesiony z ziemi 
przedmiot...Co to masz?..Nie wiem?. Jakaś skorupa….Wacio obejrzał go uważnie. Była to 
skorupka gliniana, wklęsła i niegruba, czerwonawa. Na jednej stronie widać było jakiś wzór, 
dziwny rysunek. Co to?- Urny. No, takie naczynia, w które nasi prasłowiańscy przodkowie 
wkładali do grobów swych zmarłych….U nas ciągle natrafia się to tu to tam, na takie zabytki i
pamiątki z czasów księcia Kraka powiedzmy. Całe cmentarzyska się odkopuje nieraz. Mamy 
tu nasze krajoznawcze muzeum. Pełno tam tego. Pójdziemy tam kiedy.
Zbyszek ujrzał drugi kawałek skorupki na ziemi….Zbyszek wszedł nieco wyżej i zaczął 
wiercić kijem w ziemi...Ukazała się ich oczom niewielka kotlinka. ..
-Mam coś!- zawołał, jakiś dziwny kamień. Rzucił im na dół płaski, gładki kamień o ostrych 
brzegach.- Siekiera! Stwierdził Wacio..._Oto nasza prawdziwa przygoda i prawdziwe 
odkrycie….
Przyznawali, że Zbyszek ma rację. Natrafili przypadkowo na prasłowiański grób. Tylko nie 
wiadomo w jakim stopniu jest on zniszczały..Co raz to wygrzebywali rekami i patykami z 
ziemi odłamki naczyń i drobne, pokruszone kawałki kości? Ludzkich-Może?
Zrobiło się późno...Zbyszek z żalem spojrzał na teren „wykopalisk”, ale sam uznał 
konieczność pójścia do domu. -To zabierzemy- zadecydował, zbierajcie stosik wygrzebanych 
odłamków. A te dziurę zasypiemy….Zaraz przecież wrócimy tutaj. A jak to miejsce poznamy?
Posadź tutaj krzak...Oto znaki szczególne tam rośnie rosochaty krzak wierzbiny. Stąd 
jest...Waciu ile kroków...Pięć?, dobrze. _Na ścieżce leży podarty bucik a pod nogami zdechły 
szczur.-No, cudowne znaki! A dla pewności przetoczymy ten wielki kamień na to „nasze 
miejsce”. -No macie zostawiłem swoja harcerska chustkę na krzaku, rzekł Wacio. - Nie 
szkodzi, to będzie znak szczególny. Ta twoja chustka..
...Pójdziemy tam jutro, prawda?. Naturalnie.



Skarb z Pieprzówek

...Przecież umówiliśmy się wczoraj, że jak będzie pogoda...Za pół godziny wyruszamy!...

..Jacek..Idziecie na Pieprzówki, oni chcą kopać bez nas!…
Rycerze Wielkiej Przygody za miękkie mieli serca i za bardzo kochali tych dwoje małych 
utrapieńców, którzy dreptali teraz w koszulinach, oznajmiając, że mowy nie ma, aby mieli nie 
iść na Pieprzówki….Bierzemy z sobą tyle różnych narzędzi….,że nie będziemy mogli zabrać 
ani jednej kromki chleba...A będziemy tam długo i będziemy wszyscy strasznie głodni…
Jacek rzekł : To już lepiej idźcie sami. Jabym poszedł i pomógł wam, ale Urszulka jest jeszcze 
za mała. (Podstęp się udał).
Bez przeszkód cała paczka wyruszyła na wyprawę.
...Odkąd tu przyjechaliśmy- myślał Zbyszek- ciągle dzieje się coś niesamowitego, 
tajemniczego….Ten Sandomierz ma jednak w sobie coś innego, coś jest w tych murach i w 
tych wąwozach. Zaraz- jak to kiedyś powiedział Wacio? Aha, to Deotyma, nasza poetka, 
napisała o Sandomierzu, nazywając go górą czarów...jak to ona powiedziała?...aha! 
„Ktokolwiek rozczytał się w kronikach i dziejopisach, kto zbadał koleje tego miasta dziwne, 
groźne i poetyczne, jak dręczący sen obłąkanego – ten z pochylonym czołem wjeżdża w owe 
mury, na których oko sądzi jeszcze wszędzie dostrzegać ślady krwi męczeńskiej, gdzie każde 
stąpienie odsłania krajobraz, a każdy kamień opowiada o dniach radości i chwały”...Tak to 
prawda, tak właśnie tu jest…
...Szukajcie swoich znaków szczególnych...Jak to było...Dziurawy but, zdechły szczur i 
chustka...O jest chustka...Spójrzcie, tam leży kamień, który ze Zbyszkiem przytaszczyłem. 
Jesteśmy, zaczynamy...Po kilkunastu minutach – uzbrojeni w łopatki, szufelki i żelazne pręty 
Rycerze Wielkiej Przygody ruszyli z zapałem do „roboty”….Jerzy podał Waciowi coś 
białawego…-Spójrz, wykopałem to przed chwilą. Pokażcie, krzyczy Zbyszek...Był to kawałek 
kości długi na jakieś 30 cm.,zaokrąglony, z jednego końca spłaszczony i ostry, z drugiego 
gładki i polerowany. Na grubszym końcu, na rękojeści, widniały delikatne rysuneczki. Niby 
głowa zwierzęcia z rogami. „Scyzoryk” wędrował z rąk do rąk. Koło ścieżki leżał już stosik 
mniejszych i większych skorup i odłamków kości, ale ta ostatnia zdobycz była najlepiej 
zachowana….Głośne okrzyki „kopaczy” przerwały zamyślenie Aliny. -Branzolety! Branzolety
z kości – wołała Lalita.
...Te odkrycia spotęgowały jeszcze zapał do grzebania w ziemi…. Posilili się wkrótce a tu  
zaczęło grzmieć.
-Dobrze,że zapasy napół zjedzone, zapakujemy nasze zdobycze do plecaka – mówił Jerzy.
...Daleki pomruk grzmotu rozlegał się co chwila….Obawiam się , że nie zdążymy. Musimy 
przecież takie koło zataczać. Czy nie ma bliższej drogi do miasta?- pytał Zbyszek.
-Owszem, jest przez te wierzbinę – ale trzeba się przedostać najpierw przez Wisłę- odrzekł 
Wacio. ...W milczeniu spuszczali się szybko po zboczu. A potem biegiem prawie ruszyli ścieżką
nad wysokim w tym miejscu brzegiem. Dalej, ów most to była po prostu drewniana kładka, 
podparta słupami, szeroka na niecałe pół metra bez poręczy….Szli szybko, odważnie po 
chybotliwej, trzeszczącej desce, starając się nie myśleć o niebezpieczeństwie….
-Do miasta nie zdążymy! Skręcamy w lewo i dochodzimy do brzegu Wisły. Widziałem tam 
jakąś chatkę, powiedział Wacio...Zziajani i zadyszani dopadli drzwi małej chatki nad 
brzegami rzeki/ Była to zapewne chata ubogiego rybaka i przewoźnika.
…-A może tu kwaśnego mleka można dostać? - Jest! Zakrzątnęła się dziewczynka i postawiła 
na stole kilka małych, glinianych miseczek z mlekiem...Zbyszek, - zaraz, zaraz – podniósł 
miskę i oglądał ja uważnie. - Tak! - wykrzyknął wreszcie- Wiecie, w czym pijecie mleko ?
W prasłowiańskich naczyniach!...Odnaleziono na nich te same delikatne sieci rysunków, co na
tych, których odłamki wydobywano z „terenów wykopaliskowych na Pieprzówkach”.
Dziewczyna oznajmiła, ze w polu tata znaleźli…
Zbyszek – A możebyś tak sprzedała nam te garnuszki? I targ został ubity a gliniane naczynia 
zostały starannie opakowane i dołączone do „zbiorów”….-Deszcz przestał badać. Idziemy!



Raźno i szybko szli w stronę zdala widocznego na górze miasta, do którego mieli kawał drogi, 
bo oddalili się znacznie, uciekając przed burzą….Jacek z Urszulką siedzieli na płocie i 
wypatrywali „poszukiwaczy”.
- Coście znaleźli? - dodał Jacek . - Cuda, ale najpierw nas nakarmcie i napojcie.!
-O łazęgo O, brudasy! - napadła na nich wesoło ciocia. Myślałam, że was Cyganie porwali, a 
tymczasem widzę, żeście sami do Cyganów przystali,…- Uciekaliśmy przed burzą...Wie 
mama, przeszliśmy po mostku na Wiśle…._ Słyszysz, Janku? Ta gromada wariatów 
spacerowała sobie po deseczce nad Wisłą!…
..._ Popołudniu musimy napisać list do Poznania. Wieki już nie pisaliśmy.
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