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BAZYLISZEKw lochach

….

Bazyliszek

…-Ale dlaczego tak długo siedzieliście? - Czy może spotkaliście w lochach bazyliszka?
I odtąd ów dziwny wróg nazywał się w gwarze „rycerzy” bazyliszkiem.
…-Oto moi drodzy, powiedział wujek, postarałem wam się o rozrywkę. O kilkanaście 
kilometrów od miasta w prześlicznej okolicy nad Wisłą obozują nasi harcerze, a po drugiej 
stronie rzeki rozłoży się obóz harcerek….-Co wy na to?
...Tak, nie można się zdradzać z tym, że ta niespodzianka wcale nie jest miła i że za nic nie 
chcieliby wyjeżdżać teraz z Sandomierza. A nie można było zresztą robić przykrości 
wujkowi...Mowy nie było o wykręceniu się od pobytu w obozie. A tu tymczasem czekał skarb.
...Wacio opowiedział zaciekawionym na na żarty dziewczynkom o wszystkich tajemniczych 
historiach….Coś mnie uderzyło w czoło, rzekła Basia….To kamyk zawinięty w kartkę…
...Wacio przeczytał słowa : „Wiedzcie, że jestem wciąż blisko was i czuwam. Dokładnie za tydzień
od dnia jutrzejszego będę w posiadaniu skarbu, który nie wiem dlaczego, nazywacie waszym. Nie 
zdołacie mi przeszkodzić”...Bazyliszek, zawołał Wacio.
...Nie wiadomo, że nie jest piękny ten bazyliszek. Że nikt go nie widział? O przepraszam, byli 
tacy , co widzieli. Dziadek Antoniny (służącej) opowiadał, co słyszał od swego dziadka, że 
kilku śmiałków schodziło do lochów sandomierskich i tylko jeden wrócił. Tamci zginęli od 
wzroku bazyliszka. ...”Rycerze Wielkiej Przygody” nie bardzo się przejęli ta okropną historią.
…
Nocne spotkanie

...Chłopcy przebrali się się za Indian. - Jak pięknie – aż westchnął półgłosem Indianin. Nie 
roztkliwiaj się. Czuły Jeleniu! - powiedział ktoś i z trawy podniosła się tak samo „indyjska” 
opalona twarz.- Pomyśl o sobie, Leniwy Niedźwiedziu- odrzucił przybyły  i upadł i ręka z 
krzaków pociągnęła go za nogę. A to Wacio ...Spotykamy się o 10!
Po odejściu Jerzego Zbyszek zamyślił się co on może mieć za robotę? ...Harcerze wciągnęli go 
do jakiejś majsterki. To byli harcerze, z którymi chłopcy przebywali już od kilku dni na 
obozie….
Teraz myśl , jak mamy się stąd wyrwać na 10-tą. Idę do Stacha (obozowego) załatwić wyjście z
obozu, powiedział Wacio…
A tymczasem pod nogi Zbyszka upadł kamień owinięty papierem. A na niej drukowane 
litery : „Nie opuszczajcie obozu jutro jeśli wam życie miłe. Jestem obok was. Czuwam. Skarb 
będzie mój”...Zbyszek pobiegł, ale przybył za późno. To była łódź. Rzucił się do wody , 
dopłynął do przeciwnego brzegu rzeki a tam kołysała się łódka, ale nie było w niej nikogo.
...Po naradzie, postanowiono, że wyjadą nazajutrz koło 9-tej rano do miasta, zaopatrzą się w 
niezbędne rzeczy….

Bazyliszek się zjawia

...Jadą na przeciw wielkiej przygody. Dziś wracać będą naprawdę ze swoim skarbem. A 
może...Może Bazyliszek spełni swoją straszna groźbę? W głębi serca odczuwali jakiś ucisk, 
niepokój ….No już idźcie, ja idę do woźnego, rzekł Wacio...Zastał tym razem swego 
przyjaciela, który wpuścił cała paczkę do lochów, dał im klucz i pozwolił im zamknąć się od 
środka…



...Schodzimy.- Zaraz. Przede wszystkim nie sposób chodzić z tymi tobołami. Zejdziemy na 
drugą platformę- pamiętacie? Tam ubierzemy się w swetry, weźmiemy tylko latarki i 
siekierki, a resztę naszego magazynu zostawimy na miejscu- poradził Jerzy….Na niewielkiej 
platformie, skąd prowadziło owe „prawe wejście”,- zarządzono postój. Zabrali niezbędne 
rzeczy i zaczęło się znów schodzenie….Stanęli w końcu na 30 stopniu i wsunęli się w wąski, 
lewy korytarz….Teraz jesteśmy  w tym miejscu, dokąd doszliśmy poprzednim razem. A zatem
jazda w nieznane….Doszli do 23 kroku. Obmacywali ściany i odkryli szparę z lewej 
strony….A potem skręcisz na lewo, kierując się znakami które… i potem dalej : i będziesz na 
miejscu. Poznasz je po wiadomym ci…
..Na szczęście przejście na początku było wąskie, a  po paru krokach  rozszerzało się w 
normalny korytarz….Chodźcie, krzyknął Zbyszek i Rycerze Wielkiej Przygody przeciskają 
się z trudem przez szparę. ..Dotąd było wszystko jasne, ale teraz? Kierując się znakami, 
które...Wacio pokazał na murze rysę ze znakiem X. Zbyszek w odstępie kilku cegieł znalazł 
wyraźniejszy znak….Posuwali się dalej, ...doszli do niewielkiej komory, napół zasypanej 
gruzami. Gruzy też zamykały lochy. Dalej już iść nie można…
...Wacio dostrzegł żelazne drzwi, zamknięte na sztabę. Drzwi w podłodze. A za tym pod nimi 
są znów schody i dalsze lochy...Znowu ujrzeli znak na ścianie, duże X…
...Trzeba odwalić te gruzy z drzwi...Po odrzuceni kamieni, stwierdzili, że drzwi otwierają się w
ich stronę. Musieli odsunąć tę sztabę i podnieść obie połowy drzwi do góry…
..Po wielu trudach sztaba odskoczyła i uderzyła Wacia w nogę….Mamy linę, przetniemy ją na 
dwie części, przywiążemy do sztaby po jednej połowie drzwi i do tego oto kółka po drugiej, 
staniemy z boków i będziemy ciągnąć. W ten sposób podniesiemy obie połowy i otworzymy 
je….Drzwi ustąpiły. ...Rycerze Wielkiej Przygody zaśmiewali się do łez, gdy okazało się że te 
drzwi nie prowadziły nigdzie…
...Śmiech urwał się w jednej sekundzie, gdy w kącie za gruzami muru rozległ się jakiś szmer..
...Oto z kąta wysunął się w mroku pod ścianą – bazyliszek. Najprawdziwszy bazyliszek, 
potwór z lochów, bajka, która stała się rzeczywistością. Błysnął łuskami, metaliczną 
czerwienią i zielonym połyskiem twardej skóry,a długi smoczy ogon wznosił leciutki obłoczek 
kurzu. Wszyscy zamarli nieruchomo. Wstrzymali oddech, Żeby nie spojrzał!!!
...Ale bazyliszek przemknął pod ścianą i zniknął za gruzami….Co to było?..-Złudzenie 
zbiorowe?. Fakt pozostał faktem. Bazyliszek w lochach istniał naprawdę. Przecież wszyscy go 
widzieli. Zapomnieli o tym drugim „Bazyliszku”, o tym tajemniczym wrogu, który mógł dać 
znać o sobie….Wszystkim jednak jakoś odechciało się dalszych poszukiwań. Dziwne wypadki 
odebrały im odwagę i wiarę w powodzenie nawet Zbyszkowi….Szczególnie uważnie patrzał 
na wszystkich Jerzy - i nagle parsknął śmiechem...Mam nadzieję, że mnie nie zamordujecie….
...W ręku trzymał za ogon bazyliszka...Był na kółkach , dykta, farby , klej …
-Aha! - To ja. To moja majsterka w obozie….Ile strachu się najadłem,żebyście go nie odkryli 
przed czasem…..Rozumiemy, żeś sobie z nas zakpił w brzydki sposób- warknął Zbyszek.
...Chcieliście przygód. Chciałem wam urozmaicić poszukiwanie skarbów.
-Taki jesteś pewny , Jurku? Uśmiechnął się Wacio. A nuż teraz wpadnie Bazyliszek przez duże
B….Widzicie. Bazyliszek nie istnieje, to byłem ja…
Chciałem wam dać nauczkę...Nie udało się was zastraszyć….Najbardziej odczuł to Zbyszek. 
Czuł wielki żal do brata….Jak mogliśmy się nie domyślić, że to Jerzy?
Tylko on mógł podrzucać te kartki….Chodzi o te skarby- mówi Jerzy.
….Otóż ten papier to ja podrzuciłem. Jest on autentyczny. Pożyczyłem go z archiwum 
ratuszowego. Kustosz jego jest moim znajomym. Był kiedyś na uniwersytecie w Poznaniu. 
Schowałem go do tej blaszanki i niby to znalazłem. Sam się dziwiłem , że wszystkie znaki w 
dokumencie są zachowane. Przez chwilę miałem nadzieję, ze może znajdziemy te skarby….
...Więc albo imć pan Michał zabrał swoje skarby, albo leżą one tam gdzieś za gruzami. I oto 
wszystko. Skarby nie istnieją. Bazyliszek przez duże i małe b nie istnieje.



...Chciałem was wyleczyć z bajek….-A wiecie? Tak mi wmówiliście tego Bazyliszka, że na 
ostatniej kartce, tej w obozie, o mało co nie podpisałem się tak….Wszystko to okazało się 
bujdą , bajką, zmyśloną przez wielbiciela wieku rozsądku i trzeźwości.
...Nagle...kroki. Kroki w korytarzu. Zgasić latarki! Szepnął Zbyszek….
...W czarnym otworze korytarzyka stanęła postać owinięta w czarny płaszcz, w czarnym 
kapeluszu i w czarnej masce zakrywającej twarz….Zbyszek widział, ze zamaskowany 
człowiek zatrzymał się, wydobył spod płaszcza biała kartkę i położył ją na widocznym 
miejscu. Potem wsunął się w korytarz. Na kartce było napisane : „Jesteście na złym tropie. 
Skarb jest już mój. Jestem w podziemiach, czuwam”
Nic nie rozumiem!- mruknął Jerzy.
..Ten Bazyliszek, ten człowiek, kto to może być? Myśli Jerzy i nie dowierza.
Może nam się jakoś uda stąd wydostać…
Zbyszek uczuł się znów bohaterem. Przypomniało mu się o jego obowiązku „wodza”.
...Zbyszek był naprawdę zły, bał się tej niezrozumiałej historii i tego człowieka, o którym nikt 
nic nie wiedział...A Jerzy, przecież Bazyliszek był jego własnym tworem, a tu jego wymysł 
przybrał ciało i zjawił się w postaci jak z filmu kryminalnego.
...Wszyscy przerażeni…
Teraz Wacio rzecze : Przykro mi, ze was przeraziłem. To doprawdy był za wielki już kawał, 
Znowu kawał? Szepnął Zbyszek.
...Tak, teraz na mnie kolej wyjaśnień. Ten typ którego widzieliście to całkowicie moje dzieło. 
Widzicie, ja wiedziałem, że to kawał Jerzego….No i chciałem się zemścić trochę i jemu z kolei 
zrobić kawał i niespodziankę. Namówiłem mojego kolegę Stefka, do odegrania tej 
dramatycznej roli. Miałem w planie i inne jeszcze okropności….
Jerzy był również niepocieszony, że oto i jego ktoś potrafił wyprowadzić w pole.

Żywcem pogrzebani

Nagle huk!. Ten przerażający huk, ta rozpaczliwa ucieczka „Bazyliszka” to był dalszy ciąg 
przygód….
...Co ci jest Stefan ?  ..Ogłuszony Stefan zaczął opowiadać : -Zrobiłem tak jak mi Wacio 
mówił…Wszedłem już przed wami i ukryłem się tuż przy wejściu.
Wkradłem się w korytarz, założyłem maskę i poszedłem do was. Położyłem kartkę i 
wysunąłem się. Ale zachciało mi się jeszcze większych dla was niespodzianek i chciałem was 
trochę przestraszyć, więc też mnie podkusiło i palnąłem z rewolweru. Niestety kula zwaliła 
cała masę gruzu i zamknęła nam przejście...
Mój Boże, co my zrobimy ? Jesteśmy zasypani. Jesteśmy żywcem pogrzebani.!
W wąskim korytarzyku piętrzyło się rumowisko aż po sufit.
...Robota do jakiej się zabrali była niełatwa. Zgarniali gruz z góry, spod sklepienia i torowali 
sobie drogę cal po calu. Zbyszek źle się czuł, Jerzy rzekł cicho do niego to jest moja wina. 
Gdyby nie moje pomysły nie byłoby nas teraz tutaj. Nagle Zbyszek zemdlał.!
Stefan siedział skulony pod murem i rzecze : - No bo to przeze mnie. Żebym nie miał tego 
głupiego pomysłu ze strzelaniem, to już dawno bylibyśmy na górze.
...Jerzy wymyślił, że wciśnie się najgłębiej między gruzy i wystrzeli naboje przed siebie. 
Przecież muszą nas usłyszeć. O Jerzy,  jesteś bohaterem...Wacio wrócił do Jerzego i rzekł – że 
naprawdę jesteś bardzo dzielnym człowiekiem. Jerzy miał rację. Woźny usłyszał je, 
przypomniał sobie, że do lochów zeszli jego znajomi, sprawdził, że klucza nie ma na miejscu, 
wywalono drzwi i pospieszono z pomocą….
...Przygoda w ponurych lochach sandomierskich była skończona.
Na mieście przekazywano sobie wiadomość : pod ratuszem znaleziono skarby…
Rycerze Wielkiej Przygody ani się spodziewali, jaką się stali sensacją miasta.
...Lochy były zamknięte na wszystkie spusty i mowy nie było o dostaniu się do nich.



Minęło trochę czasu. Dochodzili do cukierenki za Bramę Opatowską. Jerzy zatrzymał się 
przed księgarnią i oznajmił ze musi wstąpić po pocztówki z widokami Sandomierza., bo w 
cukierni chce napisać pozdrowienia do kilku kolegów. 
..I znowu niespodzianka. Do Zbyszka podbiegł jakiś wyrostek podał mu kopertę, Zbyszek 
rozerwał ją i wyjął kartkę papieru , gdzie było napisane : „Jeśli chcesz wyjechać cało- przyjdź 
dziś o 8-ej pod kościół św. Jakóba”.
Myślał, że to Jerzy urządził mu kawał…
….Udał się więc po kolacji. Był już niedaleko kościoła św. Jakóba. Był to najstarszy w 
Sandomierzu, maleńki szary, kamienny i poważny otoczony starymi lipami kościół.
Po pewnym czasie. Dzieci zauważyły zniknięcie Zbyszka. Myśleli ze to kolejny kawał i kolejna
tajemnica.
Ale okazało się,że Zbyszek zaginął.
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