
Portret olimpijczyka Picadora
Adam Królikiewicz

Konkurs cywilny w Nicei. 1926 rok. Autor na Picadorze pokonuje jedną z przeszkód.

Był koniem średniego wzrostu. 156 cm wysokości. Zaledwie o 2 cm rośniejszy od Jaśka. Maści, jak
tamten gniadej, lecz o odcieniu trochę ciemniejszym. Obie tylne nogi miał w koronkach białe. Pierś
szeroka. Głowa dość duża o garbonosym czole i nieco schowanych, skośnych oczach. Uszy - lekko
obwisłe. Prawe - u szczytu zaznaczone rozcięciem. W spadzistym zadzie, o dobrze umięśnionych udach,
brak  było  ogona,  co  jeszcze  bardziej  wydłużało  jego tylne  nogi.  Oszpecono  go  na  całe  życie  tzw.
kurtyzowaniem. Jest  to już dzisiaj  nie praktykowana na szczęście  u nas zachodnia moda -  obcięcie
chrzęści ogonowej niektórym powozowym i wierzchowym nawet koniom.

Na lewym udzie miał kiedyś dawno wypalony, a z czasem porosły włosem znak w. kształcie litery „A".
Tę  początkową  literę  mojego  imienia  poczytywałem  sobie  za  dobrą  wróżbę  -  za  moje  szczęśliwe
przeznaczenie.

Z  tego  powierzchownego  nawet  opisu  widać,  że  nie  był  pięknym  koniem  i  to  bardziej  typu
zaprzęgowego niż wierzchowego. Zresztą - takie też było jego przeznaczenie do około 10 roku życia.
Podobnie jak Jasiek,  miał za sobą służbę wojskową podczas I wojny światowej.  Walczył  jednak po
przeciwnej stronie bloku austro-niemieckiego i Jaśka: w szeregach armii amerykańskiej we Francji. Stąd
po podpisaniu pokoju wersalskiego przybył do Polski w r. 1919, zakupiony dla naszego wojska wraz
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z dużą ilością różnych „zdemobilizowanych" koni.

Poszedł też zaraz na drugą wojnę, którą odbył w taborach 1 pułku szwoleżerów. Pracował doskonale,
ciągnąc obładowane wozy. Ewidencyjnie zwał się Maciek.

Gdy po zakończeniu wojny w r. 1921 wrócił Maciek wraz z pułkiem do Warszawy, miał już lat 12, lecz
mimo to  całe,  nienaruszone  nogi,  dużą  odporność  i  żelazne,  zahartowane  w wojnach  zdrowie.  Był
twardym, taborowym koniem w pełni swych dojrzałych sił.

Grupa polskich jeźdźców, która na nicejskim konkursie w 1923 r. zdobyła drugą nagrodę w Pucharze Narodów. Na trzech
środkowych koniach od lewej: mjr Rómmel, płk. Zahorski i por. Królikiewicz na Jaśku. Stoi znany Czytelnikom - Tadeusz

Daszewski (autor pamiętników)

PIERWSZY WYCZYN MAĆKA

Pewnego  dnia  przyglądałem  się  na,  którego  dosiadł  wachmistrz  -  szef  szwadronu  karabinów
maszynowych, dobry jeździec, podoficer b. austriackiej kawalerii. Próba jazdy nie udawała się. Maciek -
bo on to właśnie debiutował pod siodłem - szalał pod jeźdźcem, niosąc łeb zadarty ku górze. Jeździec
walczył z koniem. Nagle poniósł wyciągniętym galopem w stronę stajni. Przed nią na długiej przestrzeni
wybudowane były dwie groźne przeszkody: żelazne bariery do wiązania koni podczas ich czyszczenia.
Jeźdźcowi zapartemu w strzemionach, nie udało się opanować zwierzęcia, które nieprzytomnie rwało ku
otwartym drzwiom stajni. Koń dwoma dzikimi susami przeskoczył jedną po drugiej żelazne przeszkody
wysokości około 110 cm, i wpadł do stajni. Mogło się to wszystko fatalnie zakończyć.

Pobiegłem obejrzeć tego konia. W stajni zastałem wachmistrza oklinającego po kawaleryjsku pozornie
spokojnego już, zadowolonego z siebie Maćka.

Jedynym zewnętrznym objawem psychicznego  nastroju  kłapoucha  było  nerwowe drganie  krótkiego
ogonka w takt wzburzonej krwi, dwuznacznie nastawił szefowi swój sprężysty zad gotowy w ostatecznej
potrzebie  do  przekonywającej  odpowiedzi.  Skośne,  mądre  oczy pod przymkniętymi,  jakby sennymi
powiekami, kryły jednak uwagę. Maciek ważył w tej chwili w swym mózgu ewentualne dalsze zamiary
szefa i swoje, na wypadek gdyby zostały przekroczone granice słownej interwencji. Obaj poróżnieni
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znali oczywiście dobre kawaleryjskie obyczaje: konia, jak kobiety - nie bij nawet kwiatem.

Oczywiście,  wachmistrz  nie  mógł  się  spodziewać  cudów,  próbując  pod  siodłem  amerykańskiego
mustanga-taborytę.  Ale  takiego  zachowania  się  i  samowoli  konia  z  jego  szwadronu,  stary,
zdyscyplinowany żołnierz i jeździec, nie przewidywał. To mu się pierwszy raz zdarzyło. Jasne, że z tą
chwilą Maciek został wyklęty na zawsze z miłej pamięci szefa i na pewno ziarnka dodatkowego owsa
nie dostanie już nigdy.

Obserwując zajście na placu i jego końcową scenę w stajni doszedłem do wniosku, że koń ten wcale nie
jest  głupim  zwierzęciem.  Pomyślałem  sobie:  to  skarb,  ma  wielką  przyszłość,  jeżeli  się  kiedyś
porozumiemy! Zaproponowałem wachmistrzowi zamianę na jednego z koni mego szwadronu. Chętnie
na to przystał. Sprawę załatwiłem pomyślnie u dowódcy szwadronu i pułku. I tak rozkazem dziennym
przydzielono Maćka, jako mojego drugiego konia służbowego.

MACIEK PRZECHODZI W MOJE RĘCE

Odtąd los  mnie z  nim związał.  Zacząłem pracować nad koniem, poświęcałem mu wolne od służby
chwile. O ile z poczciwym, uległym Jaśkiem nie miałem żadnych kłopotów, dzięki jego poprzedniej
służbie  w  kawalerii  austriackiej,  to  z  Maćkiem sprawa  była  o  wiele  trudniejsza.  W dodatku  moja
znajomość  podstaw  ujeżdżania  i  postępowania  z  koniem  była  jeszcze  bardzo  mała.  Praca  nad
Maćkiem .nie  dawała  spodziewanych rezultatów.  Ogarniało  mnie  zniechęcenie.  Ten koń postanowił
chyba uprzykrzyć mi życie. Ja też niekiedy odwdzięczałem mu się tym samym. Nieustępliwie męczyłem
jego i siebie. Najwięcej zatwardziałego uporu okazywał Maciek w braku uwagi przy skakaniu. Staliśmy
się sobie wrogami. Maciek miał końskie zdrowie. Ja też nie gorsze.

Chodził całe życie w zaprzęgu. Jest „zaciągnięty w pysku" - mówili doświadczeni, starsi koledzy - daj
spokój, nic z niego nie będzie.

Pysk miał twardy jak żelazo. Jego łeb ciążył mi setką kilogramów wagi. Parł na wodze masą swego
sprężystego ciała. Potrafił jednym ruchem szyj wyciągnąć mnie z siodła lub zwalić na ziemię w chwili
najmniej  przewidzianej.  Wtedy jeszcze  nie  umiałem się  temu przeciwstawić,  nie  znałem sposobów
i chwytów, jakie daje doświadczenie. Ręce mi mdlały po kilkunastu minutach jazdy. Obaj wracaliśmy do
stajni  okropnie  zmordowani.  Kończyła  się  już  moja  cierpliwość.  Nie  zastanawiałem się,  co  też  to
niegłupie konisko mogło sobie o mnie myśleć.  Dzisiaj,  po latach doświadczeń i  pracy nad wieloma
końmi, udem, że nie rodzi się zły koń - to ludzie robią go takim niekiedy.

On pewno tak o mnie myślał:

- Ciągle mnie męczysz i każesz mi przeskakiwać przez drągi, mury, rowy i płoty, choć można je bez
żadnego wysiłku łatwo ominąć. Jakże jesteś niemądry, gdy tego ode mnie wymagasz. Masz niedobrze
w głowie młody człowieku.  Skoczyłem z wachmistrzem przez koniowiązy,  prawda,  bo chciałem go
nastraszyć.  A w ogóle nie mam zamiaru nikogo nosić na sobie.  Skoro tyś się już na mnie zawziął,
siedźże sobie na mym grzbiecie, gdy ci na nim dobrze, lecz co u licha wyrabiasz ze mną. Dlaczego mnie
szarpiesz, wisisz mi na Pysku, gnieciesz mi nerki, łydkami naciskasz moje boki. Mam dwie wojny za
sobą, jestem już dojrzałym koniem, a nikt przedtem, gdy chodziłem w wozie, nie żądał ode mnie czegoś
podobnego, takiego niepotrzebnego wysiłku. Nikt boków moich nie dotykał ostrogami, me kręcił mną
w kółko jak opętany. Wołałem nie wiem jaki wóz na froncie wyciągać z błota niż w czasie pokoju nosić
na. grzbiecie wariatów, którzy nie mają nic lepszego do roboty, jak stawiać mi na drodze przeszkody.
Wiem  sam  kiedy  i  jak  je  przebywać,  gdy  tego  zajdzie  prawdziwa  potrzeba.  Ale  tak,  bez  żadnej
konieczności, tego nie pojmuję.

Któregoś dnia coś nowego widać zaświtało mu w głowie.
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- Spróbuję raz mu ustąpić - pomyślał mądry Maciek i wykonywał bez wahania z niezwykłą dotąd uwagą
i  starannością  wszystkie  ćwiczenia  bezbłędnie.  Wyczułem,  że  oto  przyszła  chwila  przełomowa.
Zsiadłem z niego bardzo uradowany miłą niespodzianką.

Odprowadziłem  go  do  stajni,  ogłaskałem  pieszczotliwie,  mówiłem  mu  czułe  słowa,  dziękowałem
i tuliłem  jego  sympatyczną  mordę.  On  przymrużył  swe  myślące,  skośne  oczy.  Opuściwszy  prawe,
rozcięte ucho, z zadowoleniem słuchał innej, niż dotąd mowy. Szczątkiem ogona nie mogąc się opędzać
od much, drgał nerwowo.

Stojąc wtedy obok siebie w stajni, nie przypuszczaliśmy, że z szeregów 1 pułku szwoleżerów wyjdzie po
Jaśku drugi z najświetniejszych, sławnych koni, który dla barw Polski zdobywać będzie zwycięstwa na
wielkich międzynarodowych stadionach świata i na Olimpiadzie.

Od tego dnia Maciek stał się chętny i posłuszny. Czynił postępy wprost zdumiewające, jakby zrozumiał
swoje powołanie i chciał nadrobić dotychczasowe zaniedbania,  odzyskać utracony czas.  Jakby nagle
spostrzegł swą przyszłość i nieprawdopodobną karierę, która go czekała już niedługo.

NAZWAŁEM GO PICADOREM

Z dnia na dzień mięśnie Maćka tężały, rozwijały się utajone dotąd zdolności, kształtował się fizycznie
i psychicznie. Stał się łagodnym, bardzo rozważnym koniem, umiejącym oszczędnie używać swych sił
w miarę potrzeby, lecz pewnie i z całkowitym, rzadko spotykanym spokojem. Polubił skoki. Przeszkody
stały się dla niego przyjemną igraszką. Ale nigdy ich nie lekceważył. Podchodził do nich spokojnie, nie
śpiesząc się niepotrzebnie i bardzo starannie je pokonywał. Nie był już niezgrabnym Maćkiem. Wkrótce
miał  wystąpić  na pierwszej  publicznej  arenie  sportowej  wraz  ze starszym swoim kolegą  -  Jaśkiem.
W przeczuciu  jego  międzynarodowych  spotkań  zmieniłem  mu  nazwę.  Od  pierwszego  startu  był
Picadorem.

I oto zaczyna się jego wspaniała kariera.

Poznały go słynne stadiony hippiczne Europy. Poza Warszaw startował wielokrotnie zwycięsko w Nicei
i Rzymie  (gdzie  potem  życie  swe  zakończył),  w  Neapolu,  w  Mediolanie,  Lucernie,  Paryżu
i w Fontainebleau, w Londynie i Aldershot w Anglii.

Startując  przez  trzy  lata  z  kolei  (1923-26)  na  nicejskim  torze  międzynarodowych  wojskowych
konkursów hippicznych - zdobył największe nagrody. I to w takiej ilości, że po wspaniałym zwycięstwie
w Wielkiej Nagrodzie Miasta Nicei przy zastosowaniu do niego najwyższego dopuszczalnego handicapu
- Picador w myśl tamtejszych przepisów - nie miał, już więcej prawa startu na nicejskim

Był to zupełnie wyjątkowy nigdzie nie spotykany na innych torach - dziwaczny warunek, wykluczający
od dalszego udziału w zawodach jednego z najbardziej klasowych skoczków świata. Był to w historii
nicejskich konkursów jedyny wypadek, że przepis ten znalazł zastosowanie. Żaden z najwspanialszych
koni- nie osiągnął' skądinąd tak nonsensownego zaszczytu.

NA VIII OLIMPIADZIE

Picador przyniósł mi tytuł II wicemistrza i brązowy indywidualny medal w skokach przez przeszkody na
VIII Olimpiadzie w Paryżu w r. 1924. Picador zaklasyfikował się tym samym na trzeciego konia świata!
A  powinien  był  być  drugim.  Przez  niewybaczalne  przeoczenie  olimpijskiego  jury  i  naszego
przedstawicielstwa -  Polska straciła  wtedy srebrny medal.  Świetny jeździec włoski,  kapitan Lequio,
z którym niejednokrotnie  walczyliśmy o  palmę  pierwszeństwa,  podczas  olimpijskiego  przebiegu  na
stadionie w Colombe, skorzystał z obcej pomocy. W pewnym momencie, gdy Lequio spadał z konia
„Trebecco",  przygodny  fotograf  podtrzymał  go  i  wsadził  z  powrotem  w  siodło.  Według
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międzynarodowych przepisów jeździeckich - skorzystanie z takiej pomocy - wyłącza jeźdźca całkowicie
i bezapelacyjnie z danego konkursu.

Stało  się  to  na  oczach  wielu  widzów,  lecz  jakoś  nie  zostało  zauważone  przez  jury.  Nasze
przedstawicielstwo - obecne podczas zawodów - nie interweniowało zupełnie w tej sprawie. Do dnia
dzisiejszego nie  mogę pojąć,  dlaczego z  tak  lekkim sercem zrezygnowaliśmy ze  srebrnego  medalu
indywidualnego zdobytego dzięki świetnemu wyczynowi Picadora.

Przed wspaniałym startem w Olimpiadzie paryskiej  w 1924 roku, Picador zdążył po drodze odnieść
szereg sukcesów. Między innymi dopomógł mi, po moim całonocnym bolesnym ataku nerkowym, do
zwycięstwa w Wielkiej Nagrodzie Lucerny - zdobywając dla Polski zaszczytny puchar.

Nieco  wcześniej,  wiosną  tego  samego  roku,  Picador  wygrywa  w  Nicei  I  nagrodę  w  drugiej
handicapowanej serii konkursu myśliwskiego Monaco oraz I premię za najlepszy wynik obu serii tego
konkursu.

W rok później cała sportowa Nicea i jej międzynarodowi goście odwiedzający Jasny Brzeg, zdumiewają
się  niespotykanymi  sukcesami  Picadora.  Koń  ten  przewyższa  wszelkie  nadzieje  i  jest  na  ustach
wszystkich  interesujących  się  głośnymi,  nicejskimi  konkursami  hippicznymi.  Okazuje  się
fenomenalnym akrobatą.

W pamiętnym 1925 roku w ciężkim konkursie dwoma końmi o puchar Księżnej D‘Aoste - do spółki
z Cezarem odnosi piękne zwycięstwo. Sam zdobywa I nagrodę w konkursie potęgi skoku i zręczności -
„Victoire" tzw. Puissance et  Adresse. Jest  trzecim w II serii  konkursu myśliwskiego „Monaco",  tym
razem zdobytym przez  starszego jego kolegę,  Jaśka,  którego za  uprzednie  wygrane  handicapowano
obciążeniem jeźdźca do 80 kg. Otrzymuje tu Picador dodatkową III premię w tym konkursie. Następnie
handicapowany najwyżej dopuszczalnym ówcześnie stopniem za swoje poprzednie zwycięstwa na tym
torze - Picador wygrywa wspaniały, wędrowny puchar w konkursie o Wielką Nagrodę Miasta Nicei.
Puchar ten, uprzedniego roku zdobyty przez mego Jaśka, drugi raz dostaje się Polsce.

JAK ZDOBYLIŚMY WIELKĄ NAGRODĘ NICEI?

Do tego najcięższego konkursu sezonu 1925 zapisano 130 koni, zgrupowanych kolejno w coraz wyższe,
poważniejsze klasy handicapów. Były to utrudnienia wyrównawcze dla koni za ich uprzednio wygrane
nagrody.  Im więcej  zdobytych  nagród'  miał  jakiś  koń,  tym więcej  przeszkód  miał  podwyższonych
i poszerzonych.

Już  od  kilku  godzin  trwała  zacięta  walka  o  tę  najzaszczytniejszą  indywidualną  nagrodę  nicejskich
konkursów. Na maszcie zwycięzców wiszą dwie flagi oznaczające dwa najlepsze, równorzędne wyniki:
belgijska, za rekordowy wyczyn porucznika de Brabandere na świetnym koniu Periscope oraz biało-
czerwone kolory Polski, wyróżniające takiż sam przebieg mego trzeciego konia - Cezara. Gdyby do
końca  wynik  ten  nie  został  zmieniony  musiałaby  nastąpić  między  nami  dodatkowa  rozgrywka
o honorowy  przechodni  puchar  nicejski.  Nad  wyraz  ciężkim  warunkiem  zatrzymania  go  na  stałe,
warunkiem jak się okazało niedopełnionym w ciągu następnych 16 lat przez żadnego z zawodników -
było trzykrotne zdobycie pucharu przez tego samego jeźdźca.  W roku poprzednim wygrałem go na
starym weteranie Jaśku, mając Picadora wówczas na wysoko notowanym 5-tym miejscu.

Wynik Periscopa i Cezara utrzymuje się do końca.  Tylko jeden jeszcze koń mógłby go zmienić.  To
ostatni w programie dnia, jedyny startujący w najwyższym 5-tym handicapie, mój Picador.

Po raz  piąty podwyższono przeszkody o  20  cm.  Napełniony woda rów,  czterometrowej  szerokości,
poszerzono o cały metr.
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W ciszy pełnej napięcia, po raz trzeci w tym konkursie wyjeżdżałem na stadion. Rozpoczęliśmy bieg.

Oto co pisze w 1925 r. nicejski dziennik „L'Eclaireur de Nice“ o konkursie stanowiącym clou meetingu:
A...  prowadzi  go  najlepsza  szpicruta  starego  kontynentu,  rotmistrz  Królikiewicz.  Czy pełen  blasku
jeździec  polski  zdoła  go przebyć?  Oto z  cudowną łatwością  Picador  przechodzi  po kolei  wszystkie
przeszkody. Przed trybuną sędziowską jest płot. Słońce rzuca cień na przeszkody. Zmylony tym Picador
strąca poprzeczkę. Ale kończy dalej bez błędu, fruwając ponad drągami, rowami i bankietami. Burza
oklasków rozlega się i flaga biało-czerwona wznosi się na maszt. Gdyby nie ten cień, parcours odbyłby
się na pewno bez błędu. Rotmistrz Królikiewicz zdobywa po raz drugi puchar Nicei.

KUPUJĘ PICADORA

Wiosną 1926 r. mieliśmy wziąć tradycyjny już udział w międzynarodowych zawodach konnych w Nicei
i Rzymie a potem Neapolu i Mediolanie (ostatnie dwie imprezy nie były z góry zaplanowane). Przed
wyjazdem - korzystając z przysługującego mi prawa i przepisów wojskowych - wykupiłem na własność
mego  od  lat  służbowego  konia:  Picadora.  Ze  względu  na  jego  zaawansowany  wiek,  podlegał  już
właściwie wybrakowaniu. Cena, jaką za niego wypadło mi zapłacić, po potrąceniu 10’/« pełnej wartości
za każdy rok jego służby wojskowej, była śmiesznie mała. Wynosiła 300 zł i nie była w żadnej proporcji
do wartości  tego konia,  zważywszy jego przydatność  choćby jeszcze  na  dwa lata.  Na zagranicznej
giełdzie koni sportowych, ceny znanych, głośnych skoczków, nieraz mimo ich poważnego wieku (12 do
15 lat) były niekiedy bardzo wysokie.

Mój  Picador  miał  już  lat  17.  Był  wprawdzie  ciągle  jeszcze  w  pełni  swych  sił  i  formy  i  nic  nie
wskazywało szybkiego zakończenia jego kariery, lecz w tym wieku u koni, jak i u ludzi powyżej lat 60-
ciu (bo takie tu można zrobić porównanie) - nie wolno już liczyć na wielki i częsty wysiłek. Biorąc to
pod uwagę, musiałem z wielkim bólem serca pomyśleć o ewentualnym zastąpieniu tego starego już,
choć ciągle jeszcze niezmordowanego konia - innym.

Samej myśli o chwili rozstania się z Picadorem raczej nie dopuszczałem do głowy. Odsuwałem ją od
siebie, jak wiszące nade mną bolesne i ciężkie przeżycie.

Przyjechaliśmy  do  Nicei.  Picador  -  jak  już  nadmieniłem  -  nie  miał  prawa  startu  w  nicejskich
międzynarodowych  konkursach  wojskowych.  Ale  mógł  startować  na  nicejskim  torze,
w międzynarodowych  zawodach  przeznaczonych  dla  jeźdźców cywilnych.  A takie  próby były  ujęte
również programem tamtejszych imprez konnych.  Mógł też Picador  dowolnie startować na każdym
innym hippodromie świata, bowiem nigdzie poza Niceą nie wyśnił się nikomu podobny zakaz.

Brałem udział  w konkursach wojskowych na koniach Cezar  i  Rewcliff  (tym razem nie moich,  lecz
przydzielonych  mi  do  jazdy).  W tym samym dniu  -  przebrawszy się  w jeździecki  strój  cywilny  -
startowałem na Picadorze w trzech konkursach cywilnych, ciężko handicapowanych. Odniosłem jedno
zwycięstwo i zająłem dwa inne czołowe miejsca (II i III).

PICADOR POD AMAZONKĄ

Któregoś dnia Picador, wypożyczony przeze mnie amazonce francuskiej, zdobywa I nagrodę i puchar
w najcięższym  konkursie  przeznaczonym  wyłącznie  dla  amazonek,  przy  zastosowaniu  do  niego
najwyższego  handicapu.  Był  to  pierwszy  start  tego  konia  pod  obcym  jeźdźcem,  nie  znającym  go
zupełnie. Obserwowałem jego wspaniałą pracę. Byłem szczęśliwy, gdy Picador, dosiadany i prowadzony
przez młodą amazonkę według moich instrukcji, odniósł nowy piękny sukces.

W Rzymie Picador zdobywa rekord wygranych nagród.

W  konkurencji  około  200  koni  międzynarodowej  klasy  -  jego  wyniki  są  najwyższe,  najbardziej
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emocjonujące. Tylko ja jeden wiedziałem, że jest to jego łabędzi śpiew, że to ostatnie wielkie sukcesy,
których już nigdy nie powtórzy. Zwycięstwa i wygrane nie przyszły mu łatwo - lecz nikt z widzów, nikt
ze znawców nie mógł tego zauważyć. Czułem wyraźnie, gdyż świetnie go znalem od tylu lat, że tu, w
Rzymie, Picador przekroczył szczyt swojej niezwykłej kariery. Ten siedemnastoletni wspaniały atleta
koński,  robił  do  końca  wrażenie  konia  najwyższej  klasy,  pełnego  sprężystości  i  świeżości.  Ale
nieubłaganie zbliżała się ku nam obu decydująca, nigdy nie zapomniana, bolesna chwila rozstania.

Sukcesy Picadora pod francuską amazonką w Nicei i liczne w Rzymie, wysunęły go jeszcze raz na czoło
najlepszych skoczków Europy. Wartość jego była trudna do określenia w pieniądzach. Amatorów na
niego  było  wielu,  lecz  cena  5.000  dolarów,  jaką  wymieniłem,  nawet  na  tamtejszej  giełdzie  koni
sportowych  okazała  się  nie  do  przyjęcia.  Odstraszyłem  nią  wszystkich.  Jednocześnie  czułem
zadowolenie  z  takiego  obrotu  sprawy.  Myśl  świadomego,  uplanowanego  rozstania  się  z  moim
najdroższym wychowankiem i najwspanialszym koniem - była dla mnie nad wyraz przykra.

PROPOZYCJA HRABINY DI FRASSO

W  ciągu  rzymskich  konkursów,  zostaliśmy  wraz  z  innymi
zagranicznymi  ekipami  zaproszeni  do  Neapolu.  Tam  starty
Picadora  nie  były  już  podobne  do  niedawnych  w  Nicei
i w Rzymie.  Chodził  zmęczony.  Ruchy  miał  niewyraźne,
nieczyste.  Mimo  to  ciągle  jeszcze  był  uważany  za  bardzo
niebezpiecznego konkurenta.

Pewnego  dnia,  gdy  przypatrując  się  innym  jeźdźcom,
oczekiwałem mego startu, zwróciła się do mnie znana w kołach
rzymskich koniarzy,  pani Dentice di  Frasso.  Zapytała,  czy nie
sprzedałbym Picadora dla niej do jazdy. Podałem jej cenę 4.000
dolarów. Rozmowa nasza była krótka, znacznie krótsza niż trwa
moje  opowiadanie.  Ona  też  miała  za  chwilę  startować.
Uzgodniliśmy bez  targu  kwotę  100.000 lirów -  sumę na  owe
czasy niespotykaną za 17-letniego konia, wałacha.

Trudno  mi  było  pozbierać  myśli  w  tak  ciężkiej  chwili,
decydującej o losie Picadora. Spieszyłem się, chcąc mieć, już raz
wszystko  za  sobą.  Pani  Dentice  wyjęła  książeczkę  czekową?
Drobną ręką wypisała kwotę w dolarach na Banca Comerciale
Italiana w Neapolu.

Wydarła czek...

Niezwykły skok Picadora w czasie
nicejskiego konkursu w 1925r. Był to ów

najtrudniejszy bieg w 5 handicapie. 

Gdyby nie zdjęcie, nikt by nie zobaczył
i nie uwierzył: Picador pokonał bez punktu

karnego przeszkodę, mimo że jego tylne
nogi odbiły się już za bramką!

7/7


