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Adaś od kilku dni siedział w domu i nie wychodził na podwórko. Gdyby mógł, pewnie 

nie poszedłby nawet do szkoły. - Co się z nim dzieje? – martwiła się mama. – Taki był 

zawsze ruchliwy, energiczny, nie mógł chwili na miejscu usiedzieć. Może jest chory? – 

zastanawiała się. – Chyba wiem, w czym rzecz – powiedziała Julka. – Kilka dni temu trzech 

dużych chłopaków pobiło tego małego Karola z podwórka i zabrali mu 10 złotych. – Coś 

podobnego! – powiedziała mamusia. – Karol chciał kupić dwa lody w sklepie: dla siebie i dla 

naszego Adaśka. Szli razem w kierunku tego sklepu na górce. Karol miał dziesięciozłotowy 

banknot  w ręku i pokazywał go Adasiowi. Tamci pewnie to zauważyli – opowiadała Julka.   

– Gdy chłopcy skręcili za róg, tych trzech zaszło im drogę i kazali oddać pieniądze. Karol nie 

chciał, więc go pobili, zabrali pieniądze i uciekli. A co z naszym Adasiem? zaniepokoiła się 

mama.  – Zauważyłabym, wrócił do domu pobity lub  choćby podrapany. Był cały i zdrowy.  

– Jeden z tych chłopaków trzymał Adasia, gdy ten próbował stanąć w obronie Karola. Złapał 

go i wykręcił mu ręce. Adaś nie mógł się ruszyć, ale na szczęście go nie pobili. – Dlaczego 

nam nic nie powiedział? – zmartwiła się mama. – Nie wiem – rzekła Julka. Ja dowiedziałam 

się od mamy Karola, ale gdy powiedziałam o tym Adasiowi, prosił, aby wam nie mówić. Nie 

chciał abyście się martwili. Ja też nie chciałam – dodała na swoje usprawiedliwienie. – Tym 

bardziej,  że sama mówiłaś, że Adaś wrócił cały i zdrowy do domu. – Mimo wszystko źle 

zrobiliście i ty, i Adaś – powiedziała mama poważnie. – O takich rzeczach rodzice powinni 

wiedzieć. – Przepraszam – szepnęła Julka. – Już dobrze, nie gniewam się, ale muszę 

porozmawiać teraz z Adamem – odparła i cichutko otworzyła drzwi do pokoju syna.  

Siedział w rogu łóżku i przeglądał od niechcenia jakieś czasopismo.    

– Wiem o wszystkim – powiedziała mama. – Rozumiem też, dlaczego nie wychodzisz 

na podwórko. Nie musisz się wstydzić – dodała łagodnie. – Boisz się, ale strach nie jest 

niczym wstydliwym. – Świat jest zły – odezwał się Adaś. – Wszędzie zło. Dzieci biją inne 

dzieci, ludzie okradają innych ludzi, są wojny i tyle nieszczęść. – Jest wiele zła na świecie – 

przyznała mama. – Cały świat nie jest jednak zły. Jest też wiele, wiele dobra, tylko musisz 

chcieć go dostrzec. Zło jest krzykliwe, hałaśliwe, budzi nasz sprzeciw i dlatego zauważamy 

go znacznie łatwiej niż dobro. Ale ono jest! – Zapisz mnie na karate – zaproponował 

nieoczekiwanie Adaś. – Odszukam tych trzech chłopaków i pobiję ich za Karola i za tę 

kradzież – dorzucił.  

– Zło zwalcza się dobrem – powiedziała mama. – Jeśli zaczniesz zło zwalczać złem, 

przejdziesz na stronę zła i nie wygrasz. A przecież nie o to ci chodzi Adasiu. Nie chcesz 

przyłączać się do zła, tylko do dobra. – Więc co mam robić? – zapytał zrozpaczony Adaś. – 

Pomódl się za tych chłopaków, podnieś głowę i spójrz w wieczność. No i jeszcze się nie lękaj 

– uśmiechnęła się mama do Adama i przytuliła go mocno do siebie. - To słowa Jana Pawła II, 

prawda mamo? – Tak – przyznała. – To przypomnij mi je w całości – poprosił.  

Mama przytuliła syna jeszcze mocniej i prosto do ucha czule mu szeptała: Podnieście 

głowy. Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest miłością. Dla 

tej miłości warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla miłości. Miejcie odwagę! Niech wszelki lęk 

znajdzie ukojenie u Tego, do którego wołamy „Abba, Ojcze!”. – Już się nie boję – 

powiedział Adaś. – Już się nie boję. 

 

 


