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Jestem już 137 dzień w więzieniu. W końcu muszę stąd uciec! Na śniadanie i kolację 

codziennie dostaję zupę ”guzikową”. Tak ją nazwałem, ponieważ jest zrobiona z wody, 

jakiegoś warzywa i guzików. Rutyną już jest, że zawsze podczas jedzenia co chwilę coś 

chrupie mi w zębach. Myję się w misce brudną wodą i spotyka mnie tu wiele innych 

przykrości. 

Jedyna rzecz, którą miałem to ułamana łyżka i ona posłużyła mi jako łopata. Zacząłem 

kopać. Po trzech dniach dostałem się do sąsiedniej celi. A tam poznałem uczonego starca, 

którego skazano za oszustwa podatkowe.  Wreszcie mam z kim rozmawiać. To on nauczył 

mnie myśleć i zrozumieć swoje błędy. Przed śmiercią dał mi małe zawiniątko, opowiedział o 

swoich planach i powiedział, że mam to mądrze wykorzystać. Kopaliśmy wyjście z 

więzienia. Niestety, zanim zdążyliśmy dokopać się do wyjścia on umarł. Wtedy wpadłem na 

pomysł, żeby schować zwłoki do wykopanego dołu, a samemu schować się w worku na 

zwłoki. Co prawda, ciało wyrzucano z wysokiego klifu do oceanu, ale to zawsze szansa na 

przeżycie. Kiedy zrealizowałem swój pomysł, a pracownicy więzienia szli wyrzucić zwłoki, 

czułem podmuchy wiatru. Gdy zaczęto brać zamach, by pozbyć się już zwłok, zobaczyłem 

najgorszego dozorcę więzienia i wpadła mi do głowy pewna myśl, którą zaraz 

urzeczywistniłem. Wyjąłem rękę i w ostatniej chwili  złapałem dozorcę za nogawkę. Poleciał 

razem ze mną. Cudem dopłynąłem do wyspy, gdzie spotkałem bandytów. Poznałem 

człowieka, który nie był akceptowany przez kamratów. Nazywał się Ray Black i został 

moim przyjacielem. Wywalczyłem wolność od grupy zbójników, odpłynąłem z wyspy z 

moim nowym towarzyszem. Zawiniątkiem od mędrca okazała się mapa. Dotarliśmy do 

wskazanego miejsca. W grocie u podnóża klifu znalazłem siedem skrzyń ze złotem.  

   Tak właśnie stałem się bogaty. Wróciłem do kraju. Mam rodzinę, znajomych. Nikt nie 

zna mojej przeszłości, ponieważ postanowiłem zachować w tajemnicy kim byłem. Moje 

życie toczy się spokojnie i stabilnie. Jestem z siebie dumny. Dzięki zdobytym funduszom 

mogę pomagać tym, którzy tego potrzebują. Ale nic nie muszę, bo zawsze robię to 

dyskretnie. Nie pragnę władzy, wiem że ktoś kto rządzi jest samotny. 



 


