
Było dziś bardzo gorąco. Słońce paliło niemiłosiernie, a na niebie 
nie było ani jednej chmurki. Adrian żałował, że nie ma na sobie 
ulubionej podkoszulki i krótkich spodenek z krokodylem, które 
dostał na szóste urodziny od rodziców. Byłyby teraz wprost ide-
alne! Tymczasem babcia Zosia kazała ubrać się w przygotowane 
już poprzedniego dnia, granatowe spodnie w kant oraz białą 
koszulę z kołnierzykiem. Owszem, chłopiec wyglądał bardzo 
elegancko, choć zupełnie nieadekwatnie do obecnej, letniej po-
gody i wysokiej temperatury.

– Mój kochany, musisz wyglądać odświętnie – rzekła babcia. – 
To nie jest wypad w góry, tylko pielgrzymka.

– A dokąd jedziemy? – spytał Adrian, luzując kołnierzyk.
– Do Częstochowy, na Jasną Górę – usłyszał w odpowiedzi  

i zmarszczył czoło.
– A mówiłaś, babciu, że nie jedziemy w góry… – szepnął chło-

piec, a babcia Zosia uśmiechnęła się rozbawiona.
– Później ci o tym opowiem – powiedziała i zdjęła z wieszaka 

swoją niedzielną marynarkę. – Musimy zdążyć na pociąg!



Melodia z wieży zegarowej obwieszczała zbliżającą się godzinę 
piętnastą. Adrian i jego towarzysz szli wzdłuż murów. Młodzie-
niec opowiadał chłopcu historię ich powstania.

– Jasna Góra wiele razy musiała bronić się przed wrogiem. Wznie-
sione mury pomagały odeprzeć atak nieprzyjaciela. Na terenie 
sanktuarium wzniesiono bastiony i arsenał, które do tej pory  



– Przechodzimy obok Kaplicy Sakramentu Pokuty – rzekł, cho-
wając Adriana za swoimi plecami. – To tutaj wielu ludzi spowiada 
się, nieraz pierwszy raz od wielu lat. Szatan nie może znieść tego, 
że kolejna dusza wymknęła mu się z rąk. To, co słyszysz to jego 
wrzaski. Stój spokojnie i nie bój się, jestem przy tobie.

Gdy tylko młodzieniec wypowiedział te słowa przez ścianę 
kaplicy wypłynęły trzy szare cienie, które plątały się dookoła, 
próbując omotać przechodzących ludzi. Jeden z cieni dostrzegł 
stojącego w pobliżu Adriana i czym prędzej ruszył w jego stronę. 

Chłopiec drgnął i zamknął oczy, nie widział więc, że cień zatrzymał 
się nagle, syknął głośno i zniknął gdzieś w oddali, rozpływając się 
niczym kamfora. Adrian otworzył oczy. Stojąc tuż za plecami Michała 
spostrzegł, że młody mężczyzna ma skrzydła, a w ręku trzyma miecz.

– Święty Michał… – szepnął, a jego towarzysz odwrócił się  
w jego stronę. I miecz, i skrzydła zniknęły. Pozostała tylko jaśnie-
jąca dobrocią twarz świadcząca o nadzwyczajności młodzieńca.

– Chodźmy – rzekł dźwięcznym, spokojnym głosem. – Trzeba 
oddać księgę.



– Ale już jest dobrze, prawda? – Maryja uśmiechnęła się życz-
liwie.

– Tak! – zawołał Adrian. – Właśnie dlatego tu jestem! Przy-
jechałem tu z babcią Zosią. Chcieliśmy podziękować za jego 
wyleczenie!

Chłopiec wyjął z kieszeni srebrne serduszko, które wręczył 
Matce Bożej.

–To od całej naszej rodziny – dodał szybko. – Dziękujemy 
Matko Boska.

Maryja uśmiechnęła się i przyjęła dar. W niezwykły sposób zna-
lazł się on na ścianie obok innych wotów, które tysiące, a może i mi-
liony ludzi przyniosły Matce Najświętszej w ramach podziękowań.

– A gdzie jest twoja babcia? – spytała Pani Jasnogórska, a Ad-
rian nagle posmutniał.

– Nie wiem… – szepnął. – Zgubiłem się.
– Chyba mogę ci pomóc – powiedziała Matka Boża.
Wtem, w równie niezwykły sposób, jak wszystko do tej pory, 

w kaplicy wprost zaroiło się od ludzi. Jedni klęczeli w ławkach i, 
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