
 

 

Pałac 

 

Dawno temu żył sobie pewien szewc.  We wsi był nieszanowany, lecz wszyscy chodzili 

do  niego z zepsutymi butami. Wszyscy śmiali się z niego, że sam nie nosi butów, że wiecznie ma 

potargane włosy i chodzi z brudnymi rękami. Pieniędzy ledwo mu wystarczało, żeby się 

wyżywić. Codziennie rano widywano go w piekarni, kupującego bułki. Potem przez cały dzień 

nie wychylał nosa ze swojego domu. Siedział przy stoliku, wypełniając zlecenia. Kiedy inni 

mieszkańcy przychodzili do niego nie prosili go o usługę, tylko rzucali z hukiem buty na stół, 

nierzadko zdarzało się, że tym gestem niszczyli coś nad czym akurat pracował. O tym, co ma 

zrobić informowali go albo suchym rozkazem, albo krzykiem, a on nigdy nie potrafił się 

postawić. 

 Pewnego dnia naprawiał podeszwę w butach jednego z bogatszych mieszkańców wsi, 

pana Janusza. (Tak naprawdę miał na imię Adam, a nasz szewczyk tak go sobie nazwał, bo był 

wyjątkowo wredny i zawsze krzywo parkował samochód pod domem, ale ten fakt pomińmy.) 

Nagle kartki leżące na stole zdmuchnął wiatr. Szewczyk Władek wstał od stołu, by zamknąć 

okno z przekonaniem, że po prostu w pokoju jest przeciąg. Jednak idąc przez pomieszczenie 

przypomniał sobie, że zamknął okno rano, zaraz po powrocie z rynku. 

- Co jest?! -  mruknął po nosem. 

Odwróciwszy się zobaczył czarną sylwetkę przy stoliku. Postać wpatrywała się w niego                       

z wielkim zapałem.  

- Jesteś pewien, że dalej chcesz to ciągnąć? - odezwał się głęboki, szorstki głos. Postać, mimo że 

mówiła nie poruszała się. Nawet nie otwierała ust. 

- Nie wiem, o co ci chodzi. - Władek był przestraszony, ale postanowił, że nie da tego po sobie 

poznać. 

- Przecież widzę, że się boisz.- postać sprawiała wrażenie, że czyta szewczykowi w myślach. 

Tym razem nie było już możliwości ukrycia strachu. 

- Oczywiście, że się boje! - wrzasnął, chociaż planował to powiedzieć spokojnym głosem.  

- U MNIE w domu, W MOIM pokoju, przy MOIM biurku siedzi jakaś zjawa. Dziwne, że się 

boję? - rzucił wyzwanie duchowi. 

- Och, wybacz moje maniery. Jestem Mefistofeles. 

- Mefistofeles? - powtórzył Władek 

- Tak. Ale wracając do rzeczy. Na prawdę do końca życia chcesz być takim popychadłem. 

Zwłaszcza dla Janusza. 

- Skąd wiesz jak go nazwałem?! 

- No, tak. - westchnął Mefistofeles. - Kolejny, któremu trzeba wszystko tłumaczyć. Jeszcze się 

nie zorientowałeś, że potrafię czytać w myślach? - szewczyk zmartwiał. - No dobra. Jak nie 

chcesz sobie strzępić języka to nie. Ale za chwilę przyjdzie tu Janusz po swoje buty. - teraz 

Władek drgnął i przesunął swoje puste spojrzenie na w połowie naprawione buty. Wtem 

krzyknął: 

- Buty! Muszę je skończyć! Która godzina? Psia kość! - przeklinał. - Za pięć minut przychodzi 

Janusz. - chwycił za narzędzia, jednak zjawa zagrodziła mu drogę do stolika. 

- Właśnie o to chodzi. Chce, żebyś mu się postawił. 

- Słucham? - Ale nie zdążył już nic więcej powiedzieć bo usłyszał trzaśnięcie drzwi. Duch skrył 

się za firaną, a do pokoju pewnym krokiem wszedł Janusz. 

- Czy moje buty są już gotowe? - spytał ostrym tonem. 



- Cierpliwości panie Adamie. Nie miałem czasu ich dokończyć. Za godzinę powinny być już 

gotowe do odbioru. 

- No dobrze, ale obniżam ci płacę o połowę. 

- To ja w takim razie nie kończę butów. 

- Jaki nie, to wynoś się stąd. Poradzimy sobie bez ciebie. - twarz Janusza płonęła. Władek 

wyszedł zrezygnowany. 

 Po godzinie drogi usiadł pod sosną i powiedział: 

- Mefistofelesie, co ja teraz zrobię. Pracy nie mam, dachu nad głową nie mam, a i grosza przy 

duszy ani jednego. 

- Spokojnie. - Postać uśmiechnęła się tajemniczo i wykonała gest ręką wyginając ją przy tym pod 

dziwnym kątem. W jednej chwili drzewa zniknęły, tworząc oświetloną polankę, na której stanął 

piękny pałac. Nieskazitelnie biały ze złotymi elementami. – Teraz to jest twój dom. – Ogromne 

drzwi się otworzyły. Po dwóch stronach stanęli służący. Jeden trzymał tacę z kieliszkami 

szampana, a drugi misę po brzegi wypełnię egzotycznymi owocami. Większości z nich Władek 

nigdy wcześniej na oczy nie widział. 

 

W tym samym momencie na wsi: 

- Co tam, się dzieje? - Janusz wsiadł w swojego passata i pojechał do lasu. - Dziwne. Nigdy 

wcześniej nie widziałem tej polanki.- gdy stanął przed posiadłością zachłysnął się z wrażenia. 

Wbiegł przez drzwi i w ogromnym pokoju przy wielkim stole zobaczył Władka ucztującego                 

z wieloma innymi osobami. Padł na kolana i zaczął błagać, by Władek wrócił na wsi. Ten jednak 

odpowiedział tak: 

- Dałem wam już jedna szansę. Nie uszanowaliście jej, więc teraz macie nauczkę. 

 Morał z tego taki, że trzeba szanować innych bez względu na to kim są, jak wyglądają                

i czym się zajmują. Nie trzeba wszystkich kochać, ale należy tolerować siebie nawzajem.      
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