
ROMUALD CHCIWY 

Każdy, kto go znał, wiedział o tym, że Romuald nie lubił się dzielić. Dlatego był znany 

jako Romuald „Chciwy”. 

Tego dnia Romuald wyszedł z domu bardzo wcześnie i, jak każdego dnia, szedł przed siebie 

patrząc z roztargnieniem w ziemię. Nagle stanął i zobaczył złoty pierścionek z brylantami. 

- To musi być warte fortunę - powiedział głośno, zacierając ręce. 

Wziął go do ręki i zaczął mu się przyglądać uważnie, próbując oszacować wartość znaleziska. 

- Przepraszam, dobry człowieku, czy przypadkiem znalazłeś pierścionek? - zapytał go młody 

człowiek, gdy Romuald ledwo przeszedł dziesięć kroków. 

Romuald szybko schował pierścionek do kieszeni. 

- Nie. Nic nie widziałem. A czy on był… cenny? – zapytał. 

Młody człowiek natychmiast odpowiedział bardzo zasmucony. 

- Zgubiłem go w drodze do domu. 

- Ale czy on był cenny? - nalegał Romuald, głaszcząc pierścień palcami w kieszeni. 

- Jest wykonany ze złota i brylantów, to wyjątkowy klejnot, ale dla mnie więcej niż wartość 

ekonomiczna ma wielką wartość sentymentalną: To była obrączka mojej mamy - odpowiedział 

chłopiec. 

- Nie, nie znalazłem. – odrzekł Romuald, po czym pożegnał się, życząc mu powodzenia i szybko 

pobiegł do domu. 

Gdy wszedł do sypialni, wyjął pierścionek i łapczywie na niego spojrzał. Próbował go założyć, 

ale był za mały na jego palce. Położył się spać, schował obrączkę pod poduszką  i zasnął. O 

północy miał bardzo dziwny sen. Obudził się bardzo zdenerwowany i natychmiast zajrzał pod 

poduszkę – obrączka nadal tam była. 

Następnego dnia, kiedy wyszedł, myślał, że zabierze z sobą pierścień, ale zmienił zdanie w 

obawie, że go zgubi. Zostawił go pod poduszką i upewniwszy się, że zamknął frontowe drzwi, 

wyszedł na zakupy. 

- Przepraszam! Zgubiłem wczoraj obrączkę w tej okolicy, nie widzieliście jej? - pytał ten sam 

młody człowiek chodząc po ulicy i zaczepiając wszystkich przechodniów. 

- Już ci wczoraj mówiłem nie! - odpowiedział Romuald zirytowany. 

Chłopiec przeprosił i szukał dalej. 

Romuald, nie mogąc przestać myśleć o obrączce, oraz o tym, że ktoś zamierza go okraść, 

nerwowo wrócił do domu bez robienia zakupów. Poszedł do sypialni, podniósł poduszkę i 

poczuł ulgę, widząc, że pierścionek wciąż tam jest. 



Cały dzień spędził w domu, obracając pierścień między palcami. Nie mógł przestać. 

Następnego ranka przyszło mu do głowy, żeby uszyć podwójną kieszeń w wewnętrznej stronie 

kurtki i schować pierścień do środka. Jak pomyślał, tak też zrobił, dzięki czemu mógł spokojnie 

opuścić dom nie rozstając się ze swoim nowym skarbem. 

Po drodze zobaczył młodzieńca szukającego pierścienia na ziemi. Ten poznał Romualda i tym 

razem już go o nic nie pytał. Romuald poszedł dalej, ale z każdym krokiem czuł się coraz bardziej 

zmęczony. To było tak, jakby nosił na plecach duży worek ziemi, a potem zdał sobie sprawę: To 

ten pierścień ważył tyle! Próbując złapać oddech, zamknął na chwilę oczy, a wówczas w 

myślach zobaczył młodego człowieka, który wszędzie szukał swojego pierścienia. 

Szybko wrócił do domu, wszedł do sypialni i włożył pierścionek pod poduszkę. Tak minęło kilka 

dni. W nocy miał bardzo dziwne sny, które nie pozwalały mu odpocząć. W ciągu dnia nosił 

pierścionek w kieszeni marynarki i wracał do domu wyczerpany jego ciężarem. A każdego 

ranka spotykała młodego mężczyznę, który wciąż szukał obrączki swojej matki. 

Tymczasem Romuald z tego wielkiego wyczerpania Strasznie schudł i miałam już duże cienie 

pod oczami. Siódmego dnia miał tak dziwny i niespokojny sen, że wyskoczył z łóżka i wyszedł z 

sypialni, nie biorąc z sobą pierścienia i , o dziwo, od razu poczuł się lepiej. 

Gdy ponownie wszedł do pokoju, zaczął się denerwować i zdawać sobie sprawę, co się dzieje. 

Wszedł do sypialni, wziął pierścionek, schował go do kieszeni marynarki i wyszedł na ulicę. Nie 

mógł już wytrzymać z powodu tego, co go w sercu przygniatało. 

Kiedy dotarł do miejsca, w którym go znalazł obrączkę, położył ją delikatnie na ziemi i szybko 

odszedł. 

W tej chwili nadszedł młody człowiek i tak jak przez wiele dni wcześniej chodził, uważnie 

wpatrując się w ziemię. 

- Znalazłem to, znalazłem! - po chwili Romuald usłyszał radosne głosy młodego człowieka. 

Nie przejmując się utratą tak cennego klejnotu, w drodze do domu Romuald uśmiechnął się. 

spokój powrócił do jego życia. 

Zadanie 

Przeczytałeś uważnie tę historię? To spróbuj odpowiedzieć na nasze pytania. Odpowiedzi 

napisz w mailu i wyślij na adres parafia.lezno@gmail.com do 02 marca do godz. 20:00. 

1. Co Romuald znalazł na ziemi? 

2. Co zrobił z pierścionkiem? 

3. Czy ten klejnot był cenny? 

4. Co tak bardzo męczyło Romualda? 

5. Czym jest dla ciebie chciwość? 

6. Co byś zrobił, gdybyś znalazł pierścień na ziemi? 
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