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         Byłam młodym parowozem. Wybudowano mnie, bym przewoziła buraki cukrowe. Nie miałam

pojęcia czym są buraki cukrowe. Najbardziej jednak interesował mnie fakt, dlaczego moi starsi koledzy

mają szersze tory? Przecież to, że mam je węższe, wcale nie oznacza, że jestem gorsza, więc dlaczego

się ze mnie śmiali? Czy nikt nie widział, że doczepiali do mnie te szerokie wagony i ja je musiałam

ciągnąć ze wszystkich sił? Dawałam radę. Były specjalne wózki w formie platformy, na które stawiano

duży  wagon  sześćdziesięciotonowy,  który  miałam  za  zadanie  przewieźć.  Ja.  Mała  ciuchcia

wąskotorowa.  Myślicie,  że  dałam radę?  Oczywiście.  Nie  takie  zadania  wykonywałam.  To  nic,  że

czasem mocny wiatr wyrzucił mnie z torów! To nic, że czasem uderzający we mnie samochód sprawił,

że z nich wypadłam. Wtedy przyjeżdżał kolega dźwig. Dźwigał mnie, ale ponieważ byłam lekka-nie

schodziło  mu długo  i  byłam gotowa do dalszej  pracy.  Czas  głównie  mi  mijał  na  transportowaniu

buraków cukrowych i przewozie ludzi do pracy, ale pamiętajcie,  trasę miałam malowniczą. Przeworsk-

Dynów... Ahh... Co to były za pagórki. I do tego najdłuższy tunel kolejki wąskotorowej w Europie.

Dziś  mój  tunel  ma  drzwi,  dzięki  czemu  nie  zamarza,  ale  pamiętam  czasy  gdy  nie  można  było

przejechać, bo sople lodu były gigantyczne! 

Na kartach mojej historii można znaleźć wiele niesamowitych wydarzeń, ale dziś chciałabym

Wam opowiedzieć o jednym. Miało miejsce w Krzeczowicach. Pamiętam stację w tej miejscowości...

Piękna  kasa  biletowa,  poczekalnia;  pracownik,  który  jednocześnie  tam  mieszkał  i  opiekował  się

dworcem. Pewnego dnia na stację przybyła śliczna nieznajoma dziewczyna. Zauważyłam ją nawet ja.

Wyróżniała się z tłumu i to bardzo. Pracownik zwrócił na nią uwagę. Kiedy podeszła do kasy żeby,

kupić bilet na przejazd, z wrażenia zapominał wziąć od niej pieniądze. Na końcu dnia okazało się, że

stan kasy się nie zgadza. Nie był to człowiek bogaty, ale uczciwy. Z własnej kiesy wyłożył pieniądze,

bo przypomniał sobie, że piękna nieznajoma nie zapłaciła. Drugiego dnia... Wróciła. Dlaczego? Bo nie

zapłaciła. Ona też byłą uczciwą kobietą i chciała zapłacić za bilet, który otrzymała. Wtedy wyszło na

jaw, że ich serca biły dla siebie. Spojrzenia się spotykały. Pragnęli być razem, chociaż o tym jeszcze nie

wiedzieli... Ale los ich ku sobie zbliżył... Pierwsza podróż odbyła się w maju. Postanowili, że przejadą

się wąskotorówką. Młodzieniec chciał po kryjomu wziąć dziewczynę za rękę. Gdy zbliżyliśmy się do

tunelu,  na  jej  policzkach  pojawił  się  rumieniec.  Chyba  wiedziała,  o  co  tak  naprawdę  chodzi.

Wjechaliśmy i choć nikt niby nic nie widział, to  ja widziałam jak powoli sięga po jej dłoń i obejmuje

ją swoją. Tą miłość było czuć z daleka i zakochani są do dziś szczęśliwym małżeństwem. Sędziwa już

staruszka i  jeszcze bardziej sędziwy staruszek wiodą spokojne życie gdzieś daleko na Śląsku.

 A co z dworcem który ich połączył? No cóż. Wandale zniszczyli dach, porozbierali dachówki,

stopniowo ściany zaczęły kruszeć. Obecnie dworzec w Krzeczowicach jest jedynie obrazem zniszczeń,



jakie potrafi wyrządzić człowiek. Dla mnie jednak, jest on optymistycznym wspomnieniem tego, jak

wielka jest siła miłości. I mimo że niektórzy widzą tam tylko ruinę, ja widzę tam początek czegoś

pięknego i wiecznego. 


