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Marian Babirecki, Olimpijczyk. Mistrz Europy 
w Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzcho-
wego. Jeździec. Trener. Hodowca.

Urodził się 19 stycznia 1933 roku w Hnidawie, 
województwo tarnopolskie. Zginął tragicznie 
5 czerwca 1980 roku podczas polowania pod-
wodnego koło Hawany w wodach Atlantyku. 
Pochowany w Mielcu. Ojciec Stanisław. Matka 
Stanisława z domu Długosz. Siostra Ewa. Żony 
Romana z domu Orłowska i Krystyna z domu 
Biernacka. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Poznaniu – Technologia Drewna, Wyższej 
Szkoły Rolniczej we Wrocławiu – Wydział Zoo-
techniki. Zawodnik Unii i Ludowego Zrzeszenia 
Sportowego Pionier w Poznaniu, LZS Partynice 
we Wrocławiu, LZS Cwał w Poznaniu, LZS Mosz-
na, Kwidzyn, Centralnego Wojskowego Klubu 
Legia.

W Olympic Games 1960, Squaw Valley – Rome, 
książce napisanej przez Haralda Lechenperga, 
wydanej w 1960 roku w Nowym Jorku, Londy-
nie i Monachium, ze wstępem Avery Brundage’a, 
prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olim-
pijskiego, całostronicowe zdjęcia z polskich za-
wodników ma tylko jeden – Marian Babirecki na 
koniu Volt w crossie Wszechstronnego Konkursu 
Konia Wierzchowego.

Od Igrzysk Olimpijskich w Rzymie upłynęło 
w 2008 roku ponad pół wieku, a Marian Babirecki 
i Volt są jakby żywi.

Marian Babirecki jest dzieckiem, które w 1939 
roku przeżyło bombardowanie Lwowa przez nie-
mieckie Dorniery i Heinkle. Pod bombami zginęła 
matka. On był ranny, ale z siostrą Ewą, bliźniaczką, 
przeżył. Wyszedł cało, lecz z naruszoną psychiką 
dziecka wojny.

i słabym materiałem hodowlanym klaczy, dzięki 
swej wiedzy i talentowi hodowlanemu osiągnął 
szybko znaczny postęp hodowlany wygrywając 
swoimi wychowankami już w 1953 roku klasycz-
ne nagrody Oaks i Wielką Warszawską – WW. Ko-
nie przez niego wyhodowane wygrały trzy razy 
Derby – Sombrero, Laryks, Mister Tory, cztery razy 
Oaks, cztery razy WW, dwa razy St. Leger”.

Z nazwiskiem Asaturowa związane są imiona 
klaczy Dewiza, Sobiepani, Sycylia, Dżibuti, które 

w 1953, 1954, 1956, 1963 były najszybsze w Oaks 
na Torze Wyścigowym Służewca.

W Międzynarodowym Mityngu w Berlinie 
w 1954 roku klacz Barna wygrała nagrodę Car-
doloff dla klaczy dwuletnich i ustanowiła rekord 
toru w Hoppegarten. W 1956 roku Marian Babi-
recki był na Baraczu wyhodowanym w Widzowie 
drugi w Nagrodzie Wielkiej Pardubickiej. To, co 
rodziło się w Widzowie w latach następnych, było 
częściowym dziełem Leonida Ter Asaturowa. 

Miłość matki do dziecka. Leonid Ter Asaturow dzięki swojej wiedzy osiągnął sukcesy hodowlane w tworzeniu koni pełnej krwi.

Kuba 1974 rok. Marian Babirecki z prawej na koniu Brusco, z lewej Witold Duński na koniu El Hombre po powrocie z jazdy terenowej.



Orłowska, Wanda Bortkiewicz, Władysław Byszew-
ski, Kazimierz Stawiński, Jerzy Grabowski, Jan Kruk, 
Czesław Matławski, Kazimierz Guziuk, Władysław 
Zinko, Jerzy Sas-Jaworski, Stanisław Przybylak, An-
drzej Osadziński, Wojciech Nosarzewski, Walenty 
Niedbalski, Wojciech Zbanyszek, Antoni Mann. 
O tym, jak współpracować z koniem opowiadał 
major Leon Kon, legenda polskiego jeździectwa, 
a kierował zgromadzeniem major Jarosław Suchor-
ski, który był długo trenerem Mariana Babireckiego 
i jego przyjacielem.

Sportowe losy najwszechstronniejszego, obok 
Andrzeja Orłosia, polskiego jeźdźca, który wystę-
pował z powodzeniem zarówno w Ujeżdżeniu, 
Skokach przez Przeszkody, Wszechstronnym Kon-
kursie Konia Wierzchowego, jak i wyścigach prze-
szkodowych z Wielką Pardubicką włącznie.

Igrzyska Olimpijskie

W Wszechstronnym Konkursie Konia Wierz-
chowego:

Rzym 25 sierpnia – 11 września 1960 – ósme 
miejsce na Volcie. Drużyna – Andrzej Orłoś na 
Klarysie, Andrzej Kobyliński na Wolborzu, Marek 
Roszczynialski na Wizmie nie została sklasyfiko-
wana z powodu wycofania się Kobylińskiego 
i Roszczynialskiego na crossie.

Mistrzostwa Europy

W Wszechstronnym Konkursie Konia Wierz-
chowego:

Harewood, Anglia 2 – 5 września 1959 – 
czwarte miejsce na Volcie wspólnie z Andrzejem 
Kobylińskim na Wolborzu, Andrzejem Orłosiem na 
Krokoszu, Markiem Roszczynialskim na Ariolu.

Moskwa, Związek Socjalistycznych Repub-
lik Radzieckich 7 – 12 września 1965 – złoty me-
dal na Volcie. Drużyna – Jan Kowalczyk na Elbie, 
Zbigniew Ciesielski na Skoku, Andrzej Orłoś na 
Dysprozie nie została sklasyfikowana z powodu 
wycofania się Kowalczyka i Orłosia na crossie.

Punchestown, Irlandia 25 – 28 sierpnia 1967 
– nie ukończył crossu na Bałaganie tak samo jak 
Marek Małecki na Wewendzie, Piotr Milbrat na Ba-
bilonie. Zbigniew Madejczyk na Winicjuszu, i był 

dwudziesty piąty, Wojciech Mickunas na Dżemili 
był dwudziesty szósty.

Mistrzostwa Polski

W Ujeżdżeniu:
Wrocław 6 – 7 października 1960 – złoty me-

dal na Volcie.
Koszalin 8 – 16 września 1961 – srebrny me-

dal na Dysprozie.
Olsztyn 22 – 26 sierpnia 1962 – złoty medal 

na Dysprozie.
Gniezno 15 – 18 października 1964 – złoty 

medal na Volcie.
Gniezno 22 – 26 września 1965 – brązowy 

medal na Volcie.
Gniezno 23 – 25 września 1966 – srebrny me-

dal na Volcie.
Radom 24 – 26 października 1967 – brązowy 

medal na Grigoriju.

W Skokach przez Przeszkody:
Poznań 2 – 5 października 1958 – brązowy 

medal na Ekspresji.
Poznań 2 – 3 października 1959 – złoty medal 

na Don Hubertusie.

W Wszechstronnym Konkursie Konia Wierz-
chowego:

Poczdam, Niemiecka Republika Demokra-
tyczna 29 września – 2 października 1961 – srebr-
ny medal na Krokoszu. W tych dniach odbywał się 
w Poczdamie Międzynarodowy Konkurs Konia 
Wierzchowego i wyniki Polaków zostały uznane 
jako Mistrzostwa Polski. Oprócz Babireckiego, 
medale zdobyli Andrzej Kobyliński na Tyrasie, zło-
ty, i Stefan Pękala na Gafme.

Łobez 11 – 14 października 1962 – złoty me-
dal na Krokoszu.

Łobez 14 – 18 października 1964 – złoty me-
dal na Volcie.

Konie pokryły się pianą już po półgodzinnej 
jeździe. Zanim spróbowaliśmy galopu. Ale też, 
kiedy podzwrotnikowe słońce wchodzi w po-
łudnie, w pole się nie wyrusza. Miejsce koni jest 
w stajniach albo pod gałęziami drzew mangoma-

– Mimo to, powiedział Jan Dutczak w czerwcu 
2003 roku w Stadzie Ogierów w Gnieźnie, jeździec, 
zootechnik, nauczyciel jeździectwa, był człowie-
kiem wesołym, duszą towarzystwa. Widziałem go 
na zawodach w Gnieźnie. Potem jak przyjeżdżał 
do rodziny. Podobał mi się jego głęboki dosiad. 
Głęboki, zdecydowany, rzadko spotykany. Chciał 
wrócić z Kuby. Pisał listy do rodziców w Mielcu. My-
śleli, że na starość będą mieli w nim podporę. Dwa 
tygodnie przed jego przyjazdem dowiedzieli się, 
że zginął. Leży w grobowcu rodzinnym w Mielcu.

Z repatriantami z Kresów Wschodnich, z rodzi-
ną, Marian Babirecki mieszkał najpierw w Złoczo-
wie pod Kłodzkiem, a potem w Gnieźnie. W 1955 
roku ukończył studia w Wyższej Szkole Rolniczej 
w Poznaniu na Wydziale Technologii Drewna, 

a w 1966 roku zootechnikę w Wyższej Szkole Rol-
niczej we Wrocławiu.

Konno zaczął jeździć w Gnieźnie, gdzie był 
uczniem Gimnazjum i Liceum imienia króla Bole-
sława Chrobrego. Jeździł na tym samym koniu co 
i Czesław Matławski, na Litworze, a instruktorem 
był dla niego Jerzy Grabowski, po latach dyrektor 
Stada Ogierów w Kwidzynie.

Od dwunastego do czternastego września 1952 
roku wystartował w Poznaniu do jednych z pierw-
szych swoich zawodów w Wszechstronnym Kon-
kursie Konia Wierzchowego na klaczy Bonetta i był 
pierwszy. W lutym 1953 roku w Poznaniu ukończył 
pierwszy po II wojnie światowej Kurs Unifikacyjny 
Instruktorów Jeździectwa. Z działaczy, hodowców, 
jeźdźców byli na nim Ireneusz Napierała, Romana 

Mistrzostwa Europy w Harewood 1959 rok. Marian Babirecki na koniu Volt na trasie crossu.
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chaguya, figusów i wszelkich palm. Siodło jednak 
wrzucono zwierzakom na grzbiet, brzuchy ściąg-
nięto popręgami i wyprowadzono w oślepiające 
światło. Tylko wytrenowany koń mógł przebiec 
dwadzieścia kilometrów pod olimpijczykiem, 
mistrzem Europy w Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego Marianem Babireckim i pod 
dziennikarzem, który uparł się wszystkiego na Ku-
bie dotknąć, wszystko sprawdzić, powąchać i pra-
wie polizać. Gdy koniom trzeba już było popuścić 
wodze i dać odsapnąć, Marian zaczął mówić.

Pomysł był prawie zwariowany, romantycznie 
rewolucyjny. W błyskawicznym tempie zaplano-
waliśmy i dźwignęliśmy pod dach nowoczesne 
stajnie, siodlarnie, budynki gospodarcze. Hotelik 
dla jeźdźców. Na wzgórzu, tam gdzie jest większy 
przewiew, stworzyliśmy padoki, hipodrom, na rów-
ninie tor steeplowy, w korycie rzeki, wśród drzew, 
rozmieściliśmy sztuczne przeszkody dla crossu.

Na Kubie spotykałem konie bardzo różne. Na-
wet argentyńskie sprzed rewolucji Fidela Castro. 
Te konie przydały się do poprawnego ujeżdże-
nia, nie skakania, bo były już popsute. Sytuację 
miałem idealną, gdyż poruszałem się w terenie 
dziewiczym. Nie musieliśmy się spieszyć. Czas 
mieliśmy nieograniczony żadnymi zawodami, 
mistrzostwami, olimpiadami. Pracowaliśmy syste-
matycznie. Ujeżdżaliśmy konie lepiej niż w Polsce. 
Moje najlepsze konie Congruilio, Franguinito są 
skoczkami, a ja, mistrz i zwolennik Wszechstron-
nego Konkursu Konia Wierzchowego, wciąż my-
ślę o pełnej jeździe, a nie fruwaniu nad sztywno 
ustawionymi przeszkodami. Musiałem jednak 
czekać na konie. Stare wzięte z toru wyścigo-
wego były kłębkiem nerwów, miały pozrywane 
nogi. Narybek ze stajni był urodziwy nadzwy-
czaj, czysta krew angielska. Konie ujeżdżaliśmy 
starannie zdając sobie sprawą, że każdy, nawet 
najdrobniejszy błąd zemści się srodze na zawo-
dach. Pierwsze Wszechstronne Konkursy Konia 
Wierzchowego mieliśmy w maju 1973 roku były 
wielkim sukcesem. Przede wszystkim koni. Wy-
bitnym koniem Wszechstronnego Konkursu Ko-
nia Wierzchowego jest Hippico. W Europie byłby 
sensacją. Gdybym mógł, to zabrałbym go ze sobą 
do Polski. W terenie zachowuje się idealnie. Jest 
jednocześnie zrównoważony i odważny. Szybki 

i silny. Ma prawo pod dobrym jeźdźcem zdobyć 
mistrzostwo olimpijskie. Dla Hippico nie ma sy-
tuacji bez wyjścia. Przysięgam, że gdybyś chciał 
zostać w tamtym bagnie, to Hippico by na to nie 
pozwolił. W ujeżdżeniu zachowuje się idealnie, 
w steeplu jest niedościgniony, na czworoboku 
czuje się jak w stajni przy pełnym żłobie. A cross? 
Obydwaj mieliśmy przed sekundą jego próbki. 
Do tego Hippico ma niesłychaną potęgę skoku. 
Z równym powodzeniem może być wukakawi-
stą, jak i skoczkiem. Nigdy nie miałem możliwo-
ści, jako zawodnik i miłośnik koni, spotkać równie 
inteligentnego i dobrego zwierzęcia.

Hippico depcze po piętach inny ogier – El Li-
bre. Koń o odmiennym charakterze. Hippico jest 
koniem surowym, o liniach trochę ordynarnych, 
ale za to stalowych mięśniach. El Libre jest ko-
niem urodziwym. Skacze fenomenalnie i też jest 
nie do zdarcia w terenie.

Bardzo ciekawe koleje życia przechodził Brusco. 
W tłumaczeniu oznacza, że jest taki jakiś niewyda-
rzony. Tak. Brusco to niewydarzony. Na początku 
czasami wyłamywał przed przeszkodą. Czasami, 
nad urwiskiem, w terenie, w rzece pochylał grzbiet 
i wyrzucał jeźdźca z siodła. Każdego. Nikt mu się nie 
oparł. Niewydarzony jest stworzeniem dowcipnym, 
z dużym poczuciem humoru. Brusco nie znosił rowu 
z wodą. Może dlatego, że jako źrebak o mały figiel 
w nim się nie utopił. Niewydarzonym koniem pozo-
stałby pewnie do końca, gdyby nie trafił na jeźdźca, 
który się w nim zakochał, a że miał mocną rękę, do-
prowadził Brusco do klasy mistrzowskiej. Jest w tym 
odrobina i mojej zasługi, gdyż zrozumiałem konia 
lepiej niż inni. A wiesz, jak to się stało?

Kiedyś ogarnęła mnie tęsknota za krajem, za 
kolegami, za naszymi lasami. Osiodłałem Brusco 
o północy i pojechałem pod czarną machaguyę. 
Byłem sam. W oddali wyły kojoty. Niebo drżało 
od gwiazd. Byłem samotny i nieszczęśliwy. Nag-
le usłyszałem, że ktoś mówi do mnie po polsku. 
Włosy ze strachu uniosły sombrero. Poderwałem 
się jak rażony uderzeniem szpicruty. Wokół żywej 
duszy. I znowu głos, pieszczotliwy, serdeczny. Pa-
trzę na Brusco, a ten rozchyla wargi i mówi:

– Nie bój się! To ja tak gadam, ja Niewydarzony. 
Jest mi smutno, bo nikt mnie nie kocha. Zrób coś, 
błagam. Jesteś przecież moim trenerem, z dale-

kiego kraju. Znasz wszystkie konie świata i znasz 
ludzi. Znajdź kogoś, kto by mnie polubił!

El Hombre podniósł niespokojnie głowę, Hip-
pico zarżał. Spojrzałem na Mariana Babireckiego. 
Siedział w siodle zamyślony. Pewnie planował 
swój niedaleki powrót do domu. Zerknąłem do 
góry i przez chwilę wydawało mi się, że za krzy-
wymi gałęziami machaguy błysnęło czyjeś wiel-
kie, drwiące oko. Spięliśmy konie i już po godzi-
nie siedzieliśmy w małym pokoiku Babireckiego, 
w szkole jeździeckiej założonej przez niespokoj-
nego Polaka marzącego o powrocie do Polski 
i o takim samym ośrodku jeździeckim, jaki miał 
w Hawanie, w kraju nad Wisłą.

Marian Babirecki przyleciał do Warszawy. Zna-
lazł przystanek w Ośrodku Jeździeckim swojego 
byłego klubu Legia w Starej Miłosnej. Nie zagrzał 
w niej długo. Zimna w Polsce nie wytrzymała jego 
żona. Wrócił na Kubę. Prowadził interesy związane 
z drewnem. Był przecież z wykształcenia techno-
logiem drewna. Trenował w Hawanie znów swo-
je konie, a, kiedy zaplanował ostatecznie przyjazd 
do kraju, wybrał się na polowanie z kuszą. Było to 
trzy tygodnie przed rozstaniem z Kubą. Z fal At-
lantyku żywy nie wypłynął.

W życiu jeździł na różnych koniach. Bonet-
ta, klacz pełnej krwi, gniada. Brave Indian, peł-
nej krwi, gniady. Brest pełnej krwi, kasztan. Don 
Hubertus, rasy Wielkopolskiej, gniady. Ekspresja, 
angloarabka, rasy Małopolskiej, klacz kasztanka. 
Labor, pełnej krwi, siwy. Ukami, pełnej krwi, ska-
rogniady, Dysproz, rasy Wielkopolskiej, gniady. 
Krokosz rasy Wielkopolskiej, skarogniady. Koni 
było więcej. Sławę przyniósł mu Volt.

Volt, siwy, urodził się w Stadninie Koni w Li-
skach w 1953 roku Ojciec Polarstern półkrwi an-
gielskiej rasy Trakeńskiej. Matka Wenus półkrwi 
angielskiej rasy Wschodniopruskiej. Najpierw był 
ogierem. Potem, by mógł startować, został po-
zbawiony męskości. Jeździł na nim Marian Ko-
walczyk. Trafił w końcu do Babireckiego, który 
rozwinął w nim wrodzone stalowe mięśnie, nie-
zwykłą wytrzymałość, odwagę, odporność na ból 
wszystkich konkurencji jeździeckich. W Mistrzo-
stwach Europy w Moskwie przeszedł cross i sko-
ki przez przeszkody wspaniale, bez zatrzymań, 
wahań, strąceń. Z nim potwierdził się pogląd ho-

dowcy magistra inżyniera Ludwika Pietrzyka ze 
Stadniny Koni w Rzecznej, że konie pochodzące 
z Prus Wschodnich, z Królewskiej Stadniny, były 
dobre nie tylko w dalekich pochodach wojsko-
wych Rzeszy Niemieckiej, ale i w sporcie.

O Marianie Babireckim, jeźdźcu, jego towarzysz 
i przeciwnik inżynier Andrzej Orłoś powiedział:

„Był jeźdźcem i człowiekiem o nieprzeciętnej in-
teligencji. Odważny, błyskotliwy. Jeździliśmy razem”.

W 1973 roku na Kubie Marian Babirecki po-
wiedział o koniach i ludziach tak:

– Konie, z którymi pracowałem w życiu, wy-
rosły na dzielnych, można by rzec, ludzi. Jedziesz 
na jednym z nich. Nazywa się El Hombre, czyli 
Człowiek.

Igrzyska Olimpijskie w Rzymie 1960.  
Marian Babirecki na koniu Volt na trasie crossu.



chaguya, figusów i wszelkich palm. Siodło jednak 
wrzucono zwierzakom na grzbiet, brzuchy ściąg-
nięto popręgami i wyprowadzono w oślepiające 
światło. Tylko wytrenowany koń mógł przebiec 
dwadzieścia kilometrów pod olimpijczykiem, 
mistrzem Europy w Wszechstronnym Konkursie 
Konia Wierzchowego Marianem Babireckim i pod 
dziennikarzem, który uparł się wszystkiego na Ku-
bie dotknąć, wszystko sprawdzić, powąchać i pra-
wie polizać. Gdy koniom trzeba już było popuścić 
wodze i dać odsapnąć, Marian zaczął mówić.

Pomysł był prawie zwariowany, romantycznie 
rewolucyjny. W błyskawicznym tempie zaplano-
waliśmy i dźwignęliśmy pod dach nowoczesne 
stajnie, siodlarnie, budynki gospodarcze. Hotelik 
dla jeźdźców. Na wzgórzu, tam gdzie jest większy 
przewiew, stworzyliśmy padoki, hipodrom, na rów-
ninie tor steeplowy, w korycie rzeki, wśród drzew, 
rozmieściliśmy sztuczne przeszkody dla crossu.

Na Kubie spotykałem konie bardzo różne. Na-
wet argentyńskie sprzed rewolucji Fidela Castro. 
Te konie przydały się do poprawnego ujeżdże-
nia, nie skakania, bo były już popsute. Sytuację 
miałem idealną, gdyż poruszałem się w terenie 
dziewiczym. Nie musieliśmy się spieszyć. Czas 
mieliśmy nieograniczony żadnymi zawodami, 
mistrzostwami, olimpiadami. Pracowaliśmy syste-
matycznie. Ujeżdżaliśmy konie lepiej niż w Polsce. 
Moje najlepsze konie Congruilio, Franguinito są 
skoczkami, a ja, mistrz i zwolennik Wszechstron-
nego Konkursu Konia Wierzchowego, wciąż my-
ślę o pełnej jeździe, a nie fruwaniu nad sztywno 
ustawionymi przeszkodami. Musiałem jednak 
czekać na konie. Stare wzięte z toru wyścigo-
wego były kłębkiem nerwów, miały pozrywane 
nogi. Narybek ze stajni był urodziwy nadzwy-
czaj, czysta krew angielska. Konie ujeżdżaliśmy 
starannie zdając sobie sprawą, że każdy, nawet 
najdrobniejszy błąd zemści się srodze na zawo-
dach. Pierwsze Wszechstronne Konkursy Konia 
Wierzchowego mieliśmy w maju 1973 roku były 
wielkim sukcesem. Przede wszystkim koni. Wy-
bitnym koniem Wszechstronnego Konkursu Ko-
nia Wierzchowego jest Hippico. W Europie byłby 
sensacją. Gdybym mógł, to zabrałbym go ze sobą 
do Polski. W terenie zachowuje się idealnie. Jest 
jednocześnie zrównoważony i odważny. Szybki 

i silny. Ma prawo pod dobrym jeźdźcem zdobyć 
mistrzostwo olimpijskie. Dla Hippico nie ma sy-
tuacji bez wyjścia. Przysięgam, że gdybyś chciał 
zostać w tamtym bagnie, to Hippico by na to nie 
pozwolił. W ujeżdżeniu zachowuje się idealnie, 
w steeplu jest niedościgniony, na czworoboku 
czuje się jak w stajni przy pełnym żłobie. A cross? 
Obydwaj mieliśmy przed sekundą jego próbki. 
Do tego Hippico ma niesłychaną potęgę skoku. 
Z równym powodzeniem może być wukakawi-
stą, jak i skoczkiem. Nigdy nie miałem możliwo-
ści, jako zawodnik i miłośnik koni, spotkać równie 
inteligentnego i dobrego zwierzęcia.

Hippico depcze po piętach inny ogier – El Li-
bre. Koń o odmiennym charakterze. Hippico jest 
koniem surowym, o liniach trochę ordynarnych, 
ale za to stalowych mięśniach. El Libre jest ko-
niem urodziwym. Skacze fenomenalnie i też jest 
nie do zdarcia w terenie.

Bardzo ciekawe koleje życia przechodził Brusco. 
W tłumaczeniu oznacza, że jest taki jakiś niewyda-
rzony. Tak. Brusco to niewydarzony. Na początku 
czasami wyłamywał przed przeszkodą. Czasami, 
nad urwiskiem, w terenie, w rzece pochylał grzbiet 
i wyrzucał jeźdźca z siodła. Każdego. Nikt mu się nie 
oparł. Niewydarzony jest stworzeniem dowcipnym, 
z dużym poczuciem humoru. Brusco nie znosił rowu 
z wodą. Może dlatego, że jako źrebak o mały figiel 
w nim się nie utopił. Niewydarzonym koniem pozo-
stałby pewnie do końca, gdyby nie trafił na jeźdźca, 
który się w nim zakochał, a że miał mocną rękę, do-
prowadził Brusco do klasy mistrzowskiej. Jest w tym 
odrobina i mojej zasługi, gdyż zrozumiałem konia 
lepiej niż inni. A wiesz, jak to się stało?

Kiedyś ogarnęła mnie tęsknota za krajem, za 
kolegami, za naszymi lasami. Osiodłałem Brusco 
o północy i pojechałem pod czarną machaguyę. 
Byłem sam. W oddali wyły kojoty. Niebo drżało 
od gwiazd. Byłem samotny i nieszczęśliwy. Nag-
le usłyszałem, że ktoś mówi do mnie po polsku. 
Włosy ze strachu uniosły sombrero. Poderwałem 
się jak rażony uderzeniem szpicruty. Wokół żywej 
duszy. I znowu głos, pieszczotliwy, serdeczny. Pa-
trzę na Brusco, a ten rozchyla wargi i mówi:

– Nie bój się! To ja tak gadam, ja Niewydarzony. 
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