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G³ucha przestrzeñ
(Ballada kolejowa)
Pomiêdzy Orszaw¹ a Byliczem zregulowano przestrzeñ. Sta³o siê to mo¿liwym dziêki zasypaniu mokrade³ nad Wiersz¹ i przeprowadzeniu niwelacji pod tzw. „Up³azikiem”. Wskutek
tego linia uleg³a znacznemu skróceniu, gdy¿ poci¹g zamiast omijaæ bagnisty teren w wielkim, silnie na pó³noc wygiêtym ³uku szed³ teraz po jego ciêciwie, zmierzaj¹c do celu prosto
jak strza³a.
Skrót okaza³ siê ze wszech miar po¿¹danym. Ruch kolejowy zyska³ znacznie na tempie,
a okolica, dotychczas malaryczna z powodu bagiennych wyziewów, wkrótce przybra³a charakter suchej, zdrowe] równiny, która wnet pokry³a siê bujn¹ zielonoœci¹.
Dawn¹ przestrzeñ, okrê¿n¹, zwan¹ teraz „g³uch¹”, zamkniêto i izolowano. Do rozebrania toru
i usuniêcia obiektów kolejowych zamierza³a dyrekcja ruchu przyst¹piæ dopiero po pewnym
czasie. Nie by³o z czym siê spieszyæ; wiadoma rzecz: zburzyæ ³atwo, zbudowaæ trudniej...
Tymczasem w rok po oficjalnym zamkniêciu starej linii zaszed³ fakt dziwny i niespodziewany.
Pewnego dnia zg³osi³ siê u dyrektora odnoœnego departamentu w Orszawie niejaki Szymon
Wawera, wys³u¿ony inwalida kolejowy i emerytowany konduktor, z proœb¹, by mu oddano
pod opiekê wy³¹czon¹ z ruchu „g³uch¹ przestrzeñ”. Gdy mu dyrektor przedstawi³, ¿e jest to
zupe³nie zbyteczne, bo pêtlicê w najbli¿szych miesi¹cach rozbior¹, i ze funkcja „budnika”
w tych warunkach by³aby co najmniej iluzoryczn¹, jeœli ju¿ nie wprost œmieszn¹, oœwiadczy³
Wawera, ¿e bêdzie pilnowa³ starego toru ca³kiem bezinteresownie.
- Bo proszê pana naczelnika - t³umaczy³ gor¹co - w dzisiejszych ciê¿kich czasach to i na szyny ludzie siê ³akomi¹. A szkoda by³aby wielka dla kolei, panie naczelniku, wielka szkoda.
Proszê samemu obliczyæ: tyle dobrego kutego ¿elaza! Tor tam przesz³o 12 km d³ugi! Jest siê
czym ob³owiæ. A ja dopilnujê wiernie jak pies, panie naczelniku. Nie dam uszczkn¹æ ani jednego metra! Jakem stary konduktor Wawera! Centusia za to nie chcê, ani z³amanego szel¹ga.
Choæby mi pan dyrektor sam pcha³ do rêki, nie wezmê nic. Ja tak tylko z mi³oœci wielkiej do
zawodu i dla honoru chcê byæ budnikiem na „g³uchej przestrzeni”.
Dyrektor ust¹pi³.
- Ha, jeœli ju¿ tak koniecznie, i to bezinteresownie, pilnuj pan sobie tej linii do czasu. A zatem - doda³ z uœmiechem lekkiej ironii, uderzaj¹c go po ramieniu - mianujê pana od dzisiaj
dró¿nikiem „g³uchej przestrzeni”.
Wawera ze ³zami w oczach uœcisn¹³ d³oñ zwierzchnika i wyszed³ z biura szczêœliwy jak
nigdy.
Nazajutrz obj¹³ „s³u¿bê”. Zabra³ ze sob¹ z Orszawy parê gratów - mebelków, poœciel, trochê
ksi¹¿ek i naczyñ kuchennych, i spakowawszy to chude gospodarstwo na rêczny wózek sprowadzi³ siê na nowe mieszkanie, którym mia³a odt¹d byæ budka by³ego dró¿nika wy³¹czonej
4

z ruchu strefy. By³ to budynek niewielki, nadniszczony ju¿ przez ca³oroczne zaniedbanie, lecz
w dziwnie piêknym otoczeniu.
Wciœniêta we wnêkê parowu, parê metrów nad poziomem toru, budka wygl¹da³a z daleka pod
swym daszkiem z czerwonego ³upku jak zaczarowana chatka z bajki. Ma³y lasek jod³owy
wyros³y pó³kolem na szczycie jaru ujmowa³ j¹ w opiekuñcze ramiona i chroni³ od wichrów
pó³nocy. W wybite okna zagl¹da³y z³ote g³owy s³oneczników, przemyca³ siê szerokolistny
³opian - w rynnach powyginanych fantastycznie lêg³y siê pisklêta jaskó³ek. Przed domem
w ogródku zaros³ym zielskiem na g³ucho oddawa³a siê wiatrom na wolê samotna topola...
Wawera u wstêpu obj¹³ mi³osnym spojrzeniem now¹ sadybê i ¿wawo zabra³ siê do porz¹dkowania i naprawek.
A potrzebne ju¿ by³y bardzo, bo jego poprzednik opuœci³ posterunek jeszcze przed rokiem,
po zamkniêciu przestrzeni, i budka zdana na ³askê losu ucierpia³a ogromnie od niepogody
i ludzkiej chciwoœci. Lecz Wawera nie straci³ ducha i piorunem rzuci³ siê do roboty.
Powstawia³ wybite lub pokradzione szyby, za³ata³ dziurê w dachu, naprawi³ wywalone z zawiasów drzwi. Po tych najkonieczniejszych reparacjach przysz³a kolej na dalsze: rekonstrukcjê rozdrapanej prawie do cna pod³ogi i ustawienie brakuj¹cych przêse³ w ogrodzeniu. Zabra³o mu to parê dni czasu, bo musia³ wszystko robiæ sam, ale humoru nie traci³, lecz owszem
pogwizdywa³ weso³o przy pracy jak szczygie³. Gdzieœ u schy³ku tygodnia, gdy ju¿ robota by³a
na ukoñczeniu, przypl¹ta³ siê doñ jakiœ bezpañski pies i zamieszka³ pust¹ budê ko³o drewutni
za domem. Wawera chêtnie przygarn¹³ go do siebie, uwa¿aj¹c zjawienie siê zwierzêcia za
dobr¹ wró¿bê na przysz³oœæ.
Pierwsz¹ niedzielê na nowej placówce spêdzi³ Wawera na modlitwie i rozmyœlaniach. Wyci¹gn¹wszy siê po po³udniu na zboczu w¹wozu opodal domu na trawie, wlepi³ oczy w majowy
b³êkit nieba i zapad³ w d³ug¹ zadumê, z której obudzi³y go dopiero g³osy dzwonów wieczornych p³yn¹ce z Orszawy...
Nazajutrz od rana rozpocz¹³ w³aœciw¹ s³u¿bê od przegl¹du powierzonej sobie przestrzeni.
Pêtlica by³a doœæ d³uga, bo przesz³o 12 km, i niemal od pocz¹tku do koñca sz³a g³êbokim,
w¹skim parowem, którego œciany tworzy³y rozstêp szerokoœci podwójnej wstêgi torów. Budka dró¿nika wznosi³a siê mniej wiêcej w po³owie „g³uchej przestrzeni”, w miejscu gdzie ³uk
jej krzywizny wygina³ siê najsilniej ku pó³nocy.
Rewia zajê³a Wawerze przesz³o piêæ godzin, bo prawa noga bêd¹ca kikutem poni¿ej kolana
przeszkadza³a mu znacznie w chodzeniu. W koñcu jednak zbada³ dok³adnie liniê w jedn¹
i drug¹ stronê i zadowolony z rezultatu wróci³ do budki na posi³ek.
Ostatecznie przestrzeñ nie przedstawia³a siê najgorzej.
W jednym tylko miejscu brakowa³o kilku metrów szyny, lecz to mo¿na by³o jakoœ nadsztukowaæ.
Nie œwiêci garnki lepi¹ - pomyœla³, kraj¹c chleb i zapijaj¹c go jak¹œ imitacj¹ barszczu. - Ludzie
wstawiaj¹ sobie zêby, czemu¿ bym ja nie potrafi³ wstawiæ kilkumetrowego kawa³ka szyny?
I wstawi³. Gdzieœ pod nasypem kolejowym, pod jakimœ kamiennym mostkiem wyszpera³ parê
zardzewia³ych ju¿ ¿elaznych sztab, oczyœci³, przeku³ w ogniu przy nitach, przystosowa³ do
reszty i za³ata³ szczerbê w torze do niepoznaki. Równie g³adko posz³o z napraw¹ starej zwrotnicy i z wybitym okiem dwu latarñ „stacyjnych” opodal budki. Wkrótce stawid³o funkcjonowa³o jak za dawnych dobrych czasów, a w nocy, pocz¹wszy od godziny siódmej, rozb³yskiwa³y latarnie mi³ym, acz nik³ym trochê œwiat³em.
5

Wawera dumny by³ ze swego dzie³a i rozmi³owanymi oczyma wodzi³ po swojej „stra¿nicy”,
po torze czyœciutko utrzymanym i po lœni¹cych relsach. Nie mia³ nic do zarzucenia swojej
przestrzeni. Wszystko tu by³o jak i gdzie indziej, na czynnych liniach. By³ bo i tor podwójny,
i krótki tunel powy¿ej budki, a nawet blok, prawdziwy, w ca³ym tego s³owa znaczeniu blok
z dŸwigniami do przerzutów. Istnienie tego budyneczku o parê metrów od sadyby dró¿nika
pasowa³o w³aœciwie placówkê na „przystanek”. Jako¿ by³a tu rzeczywiœcie przed laty ma³a
stacyjka, przy której budnik spe³nia³ równoczeœnie funkcje naczelnika. Podobno nawet jeszcze na rok przed wy³¹czeniem pêtlicy zatrzymywa³y siê tu czasem poci¹gi towarowe na ma³¹
chwilê.
Wiadomoœæ ta podnios³a ogromnie w oczach Wawery znaczenie jego posterunku i donios³oœæ
zwi¹zanych z nim zadañ. Odt¹d zacz¹³ traktowaæ sw¹ budkê jako przystanek i postanowi³
uczyniæ wszystko, a¿eby utrzymaæ go na wysokoœci przeznaczenia. Tote¿ otoczy³ jak najtroskliwsz¹ opiek¹ blok i zawarte w nim obiekty, których strzeg³ jak oka w g³owie. Chc¹c niejako umotywowaæ wobec siebie i drugich istnienie tego budynku i przywróciæ mu dawn¹ racjê
bytu, powieli³ tor przed blokiem o jedno odga³êzienie szyn, które niew¹tpliwie niegdyœ musia³o tu istnieæ, lecz póŸniej jako zbêdne zosta³o usuniête.
Poniewa¿ to ostatnie zadanie przechodzi³o ju¿ jego si³y i zdolnoœci techniczne, uciek³ siê do
pomocy jednego z kolejowych kowali z ogrzewalni stacyjnej w Byliczu, niejakiego Luœni,
i pozyskawszy go paczk¹ przedniego tytoniu, namówi³ do przywrócenia jego „stacji” jej dawnego wygl¹du. Kowal przeprowadzi³ restytucjê odga³êzienia wedle wskazówek dró¿nika i odt¹d zosta³ jego najserdeczniejszym przyjacielem.
W godzinach wieczornych, wolnych od pracy, przychodzi³ Luœnia w odwiedziny do budnika
i usiad³szy razem na belce pod blokiem lub na progu stacji, gawêdzili pod nieszpór, æmi¹c
fajki.
Wtedy to wœród przyjacielskiej rozmowy, przy wtórze zasypiaj¹cych koników polnych, rechocie bagiennych ¿ab, przysz³o do wzajemnych zwierzeñ.
Powoli wysz³o na jaw, ¿e Szymon Wawera nie zawsze by³ w ¿yciu „sam jako ten palec”, ¿e
mia³ niegdyœ m³od¹ i piêkn¹ ¿onê i parê dziatek o g³ówkach jasnych jak len, jedwabistych.
Hej, minê³o szczêœcie, minê³o niewrotne! ¯onê uwiód³ spanoszony bogacz, dzieci œmieræ zabra³a. Odt¹d nikt go nie oczekiwa³ w pustym, zimnym domu, gdy powraca³ z tury... Potem
przyszed³ karambol pod Wol¹. Straci³ wtedy nogê i s³u¿bê; musia³ pójœæ na pensjê. A mia³
jeszcze ochotê do pracy, o, i jak¹ ochotê!... Lecz trudno - nie mo¿na by³o inaczej. To przeklête kalectwo!
A zawsze go coœ ci¹gnê³o do kolei. Nie móg³ siê z ni¹ rozstaæ w ¿aden sposób. Przez parê lat
po spensjonowaniu pracowa³ jako pos³ugacz przy magazynach na dworcu towarowym, staczaj¹c beczki i bale po pomostach, potem, gdy noga zaczê³a odmawiaæ pos³uszeñstwa, zarabia³ z dnia na dzieñ w ogrzewalni przy dworcu w Zb¹szynie jako pomocnik œlusarski. A zawsze przy kolei, zawsze w pobli¿u ukochanych wagonów, maszyn i przestrzeni. Dalekie to
jeszcze od konduktorstwa, dalekie jak niebo od ziemi, ale przecie¿ - przynajmniej siê cz³owiek ociera³ o kolej.
O, bo nie masz to jak konduktorska dola! Jedzie sobie cz³owiek tak w przestrzeñ, jedzie hen,
daleko przed siebie, milami jedzie, stajami... Œwiat mu siê krêci, w dal œcieli, migaj¹ miasta
w przelocie, mijaj¹ pola, goœciñce... Konduktor tak jedzie, panowie, konduktor - cz³ek-tu³acz
wieczysty!...
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Tak mija³y lata, p³yn¹³ czas niepowrotn¹ fal¹... A¿ pó³ roku temu zas³yszawszy przypadkiem
w rozmowie coœ o „g³uchej przestrzeni” miêdzy Orszaw¹ a Byliczem porzuci³ ogrzewalniê
i przeniós³ siê w te strony, by czuwaæ nad opuszczon¹ lini¹.
I oto teraz zosta³ budnikiem, co wiêcej, kierownikiem przystanku. Ludzie siê podobno œmiej¹
z niego, ¿e to „g³uchej” pilnuje przestrzeni i „przed wiatrem broni”. Niech siê tam œmiej¹
zdrowi. On swoje wie tak¿e. A rozdrapywaæ wiêcej toru nie pozwoli i porz¹dek utrzyma. I oto
znów s³u¿y kolei, i wróci³ do niej jak syn marnotrawny w dom rodzica po latach. Dach nad
g³ow¹ ma, stacjê i przestrzeñ ma, dobra kolejowego dogl¹da - czegó¿ mu wiêcej potrzeba?...
S³ucha³ Luœnia tych zwierzeñ z uœmiechem na ustach, od czasu do czasu przytakuj¹c g³ow¹.
A gdy przyjaciel na chwilê zamilk³ i wpatrzy³ siê zamyœlony gdzieœ w perspektywê toru, wyci¹gn¹³ lulkê z zêbów i zapyta³:
- To ty, Wawera, przysta³eœ tu na budnika tak niby tego, jak by to powiedzieæ, niby z takiej
têsknoœci wielkiej do kolei, hê?
Wawera oderwa³ oczy od szyn:
- A niby tak, kochany kowalu, a niby tak.
- Ale bo widzisz, Szymek, w³aœciwie tak Bogiem a prawd¹ - ty siebie samego tumanisz.
Tyœ tu w³aœciwie niepotrzebny. Przecie to g³ucha przestrzeñ i poci¹gi têdy od roku nie
chodz¹. Nie ma czego pilnowaæ. Tego tam trochê ¿elaziwa w szynach? A co tam komu po
tym? A zreszt¹ choæby i ukradli? Nie taka znów wielka szkoda dla kolei. To tylko zabawka
i tyle.
Wawerze jakby kto nó¿ utopi³ w serce. Spochmurnia³, zaci¹³ wargi i poderwa³ siê z miejsca:
- Kiedy tak, to idŸ¿e sobie precz st¹d, do licha! No, s³ysza³eœ?! Won st¹d, mówiê, pókim
dobry! Kiedyœ taki m¹dry jak inni, to idŸ sobie pomiêdzy nich i œmiej siê ze mnie wraz z nimi. Ale dobrze mi tak, staremu durniowi! Po co by³o otwieraæ serce pierwszemu z brzegu?
Oto masz i nagrodê. Naplu³o ci bydlê w twarz i splugawi³o ci duszê. Won st¹d, powiadam,
bo mnie popamiêtasz!
Luœnia zmiesza³ siê, poczerwienia³, stropi³ siê ogromnie. G³osem urywanym, pe³nym skruchy
i ¿alu zacz¹³ siê usprawiedliwiaæ i przepraszaæ.
- No, no, stary, nie gniewaj siê, nie sierdŸ tak okrutnie. Ja, widzisz, chcia³em co innego powiedzieæ. Tylko nie wiedzia³em jak. Zwyczajnie cz³ek prosty jestem, kowal. Ty - co innego:
konduktor; wieleœ œwiata zwiedzi³, ksi¹¿ki czytasz. Tylko, widzisz, nie mog³em sobie jakoœ
tego wykalkulowaæ, po co ty w³aœciwie zaszy³eœ siê tutaj na stare lata. Ale teraz to widzê,
niby tak w sercu czujê, dlaczego. Tyœ inny cz³owiek jak inni.
Wawera spojrza³ nañ z ukosa, trochê z niedowierzaniem, lecz znaæ ju¿ przejednany:
- No tak, to co innego. Jeœli sam przyznajesz, ¿eœ g³upi i nie rozumiesz, to ci ten raz jeszcze
mogê wybaczyæ. Bo, pos³uchaj, Luœnia - doda³, zni¿aj¹c tajemniczo g³os - jest ci tu i inna
przyczyna, co mnie tu wiêzi i trzyma. A ¿e jest - ja to czujê najlepiej tu, g³êboko w piersi tylko jej nazwaæ jeszcze nie umiem po imieniu, tylko uchwyciæ jej jeszcze nie potrafiê w cêgi s³ów. Ale ona jest, owa dziwna przyczyna - jest, jest na pewno.
Luœnia patrzy³ na przyjaciela rozszerzonymi od ciekawoœci oczyma:
- Masz teraz na myœli nie jeno ow¹ têsknoœæ do kolei?
- Nie, nie. To jest coœ innego. Coœ, co u mnie z ow¹ têsknot¹ siê ³¹czy, ale te¿ istnieje i beze
mnie, samo dla siebie.
- Co to takiego, Wawera?
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- Sza! To tajemnica! Tajemnica „g³uchej przestrzeni”. Zamilkli obaj zdjêci nagle nieokreœlonym lêkiem, zatapiaj¹c spojrzenia w mroczniej¹c¹ ju¿ szyjê parowu. Wœród bezdennej ciszy
sierpniowego wieczora nadp³ynê³y nagle od toru ciche, choæ wyraŸne szmery i szelesty. Jakieœ seplenienia st³umione, jakieœ poszepty lêkliwe, poszczêki...
- S³yszysz, Luœnia? - przerwa³ milczenie budnik. - Szyny gwarz¹...
- Zwyczajnie latem pod wieczór kurcz¹ siê od ch³odu i przeto szczêkaj¹.
- Szyny gwarz¹ - powtórzy³ Wawera, puszczaj¹c mimo uszu objaœnienie kowala. - Gawêdz¹
sobie wieczorem po znojach dnia.
- Szyny gadaj¹ - powtórzy³ jak echo Luœnia.
- Tak, tak - mówi³ dró¿nik dziwnie rozmarzony. Czy myœlisz, ¿e one nie ¿yj¹ jak my, ludzie,
zwierzêta lub drzewa?
Kowal spojrza³ zaskoczony pytaniem.
- ¯yj¹, Luœnia, ¿yj¹, jeno swoim w³asnym, odmiennym od innych stworzeñ ¿yciem.
To stanowczo ju¿ przekracza³o zakres pojêæ kowala. Popatrzy³ poczciwiec na towarzysza jak
na wariata, pokrêci³ g³ow¹ i splun¹wszy od niechcenia w bok, odsun¹³ siê trochê na prawo.
- A tor, myœlisz, nie ¿yje, co? - nastêpowa³ nañ rozgrzany biernym oporem Wawera. - A ten
parów, ta stacja z blokiem, a ta ca³a przestrzeñ, hê?
- G³ucha przestrzeñ - wtr¹ci³ pó³g³osem Luœnia.
- G³ucha, powiadasz? G³ucha i ci¹gle g³ucha! To wy jesteœcie g³usi, wy, g³upi, têpi ludzie,
którzy s³yszeæ nie chcecie g³osu Boga!
Kowal struchla³:
- Nic ju¿ nie wiem - be³kota³ patrz¹c pó³przytomny na towarzysza. - Nic nie rozumiem. Ale
w Boga - to wierzê.
Dró¿nik ze wzrokiem natchnionym, uœmiechniêty, promienny wskaza³ rêk¹ przestrzeñ nurzaj¹c¹ siê ju¿ w mrokach wieczornych:
- Wszystko to ¿yje i wspomina.
Wspomina? - zagadn¹³ ¿ywo Luœnia. - A co wspomina?
- To, co minê³o. To, co tu by³o przed laty. Tak jak my, ludzie, wspominamy przesz³oœæ - doda³
po chwili z g³êbokim smutkiem w g³osie.
- To niby ta twoja przestrzeñ wspomina swoj¹ dawnoœæ?
- Tak, Luœnia, tak - nareszcie mnie zrozumia³eœ.
Wspomina swoj¹ dawnoœæ.
- Niby owe stare, dobre czasy...
- Tak, tak - gdy tu jeszcze panowa³ ruch, gdy poci¹gi przelatywa³y jak b³yskawice, dudni³y
g³ucho ko³a wozów, przepruwa³y przestrzeñ gwizdy lokomotyw.
- To wspomina twoja przestrzeñ.
- O tym œni ta moja przestrzeñ, œni bez przerwy za dnia w s³oñcu i w d³ugie, czarne, œlepe
noce...
- A ty, Wawera, a ty?
- A ja wraz z ni¹ niby ta bratnia dusza.
- Œnicie oboje, wspominacie?
- Œnimy w utêsknieniu wielkim i czekamy.
- Na co? Czego tu wygl¹dacie?
- Spe³nienia tego, o czym œnimy.
8

- Daremne czekanie: dawnoœæ nie wraca.
- Kto ta wie, druhu stary, kto ta wie? Po to ja tu jestem, by j¹ wskrzesiæ.
Powsta³ z belki i podaj¹c kowalowi rêkê na po¿egnanie, doda³ po chwili milczenia:
- Czy myœlisz, ¿e wspominanie - to nic, to tylko takie sobie puste s³owo?
Zapuœci³ bystre spojrzenie w dó³, na dno parowu, musn¹³ nim nasyp, tory i zatrzyma³ siê na
zboczach w¹wozu:
- Tu wszêdzie ¿yj¹ te wspominki; wa³êsaj¹ siê dla oka ludzkiego niewidoczne pomiêdzy œcianami tego jaru, t³uk¹ po tych szynach, w³ócz¹ hen, po ca³ej przestrzeni. Tylko trzeba umieæ
patrzeæ i s³uchaæ.
- Wspominki dawnych lat?
- Wspominki - œlady niezatarte. Bo pomyœl, Luœnia, pomyœl tylko, czy to mo¿liwe, by po tym
wszystkim nie zosta³o nic!
- Niby po czym?
- Pomyœl tylko! Tyle lat, tyle dziesi¹tków lat przeje¿d¿a³y t¹ gardziel¹ poci¹gi, nape³niaj¹c j¹
³oskotem kó³, grzechotaniem relsów, tyle lat zbocza tego parowu podawa³y sobie na przemian
niby pi³ki rozbudzone echa. Dzieñ w dzieñ, noc w noc rodzi³y siê i mar³y w tej w¹skiej, ciasnej szyi wiry powietrza, wiesza³y siê po szkarpach ³achmany dymów, tuli³y mgliste ich
smoczki do nasypu, kry³y pod sklepem tunelu...
- Co chcia³eœ rzec, Wawera?
- Chcia³em rzec jeno, ¿e wspomnienia nie gin¹. Dobranoc ci, Luœnia, dobranoc!
I tak siê w ten wieczór rozstali...
Tymczasem minê³o lato, zaczê³a siê jesieñ. Dró¿nik wci¹¿ wiernie stró¿owa³ na swojej przestrzeni. Czujny jak ¿uraw nie przeoczy³ najmniejszej usterki na linii. Jeœli gdzieœ przypadkiem obsunê³a siê nawierzchnia, zaraz podsypywa³ œwie¿ego szutru i zrównywa³ z poziomem.
Gdy w któr¹œ noc paŸdziernikow¹ szalona ulewa podmuli³a tor, wy¿eraj¹c w nasypie znaczn¹
wyrwê, nazajutrz budnik pracowa³ przez ca³y dzieñ bez wytchnienia, póki szkody nie usun¹³.
Umocni³ w kilku punktach pêtlicy wychwierutane podk³ady, gdzie indziej zast¹pi³ stare ju¿,
stoczone przez czerwy progi nowymi. Zielska i trawy na torze nie znosi³: gdziekolwiek siê
rzuci³o pomiêdzy szyny, plewi³ niemi³osiernie.
Tote¿ po up³ywie siedmiu miesiêcy jego „urzêdowania” wygl¹da³y przestrzeñ i przystanek
wzorowo. W dal mknê³y wstêgi relsów po nawierzchni posypanej ¿wirem czyœciutkim i mia³kim jak piasek, z lekkim chrzêstem przerzuca³y siê naoliwione starannie dŸwignie blokowe,
wykonywa³o stawid³o swe zwroty g³adko i sprawnie jak rumak w tresurze mane¿u. Dwa razy
na dzieñ i raz w ci¹gu nocy odbywa³ Wawera tzw. „æwiczenia” i „manewry”, które polega³y
na szeregu czynnoœci i ruchów wykonywanych zwykle przez dró¿ników w chwili przejazdu
poci¹gów przez ich placówki. Krokiem sprê¿ystym, krokiem starego weterana wychodzi³
budnik przed stacjê, bra³ do rêki sygna³, szerok¹, czerwon¹ lub zielon¹ tarczê na bia³ym polu,
i stawa³ wyprostowany jak struna miêdzy zwrotnic¹ a budk¹. Kiedy indziej puszcza³ w ruch
kolbê stawid³a lub ¿elazne dŸwignie na bloku i przerzuca³ szyny na torze. Wieczorami zapala³ zielony sygna³ za szybk¹ zwrotnicy i drugi, podobny lub bia³y, na semaforze daleko przed
przystankiem, opodal tunelu. Czasami na „nocny alarm” zmienia³ œwiat³a sygna³ów, które
wtedy z daleka ju¿ ostrzega³y barw¹ rubinu...
A jednak mimo wszystko smutno by³o na przystanku. Mimo pozorów ruchu i sprawnoœci
budnika wia³o od przestrzeni pustk¹ jak¹œ i martwot¹. Bezwiednie musia³ to odczuwaæ i Wa9

wera, bo gdy na chwilê oderwa³ siê od pracy i wzrokiem b³¹dzi³ po szynach, z oczu wygl¹da³a mu têsknota i jakaœ g³êboka zaduma. Dlatego te¿ po krótkim spoczynku tym ¿arliwiej bra³
siê do pracy.
Powoli, z biegiem miesiêcy, wytworzy³ siê miêdzy nim a przestrzeni¹ nieuchwytny, choæ nader za¿y³y zwi¹zek. Wawera sta³ siê z czasem jakby ucieleœnion¹ w kszta³cie cz³owieczym
jej œwiadomoœci¹. Obcuj¹c ze sw¹ stref¹ niemal bez przerwy wch³on¹³ wszystkie drzemi¹ce
tu tajemnie œlady przesz³oœci, a wessawszy w siebie, oddawa³ z powrotem wzmocnione têsknot¹, pulsuj¹ce ¿yw¹, gor¹c¹ krwi¹ kochaj¹cego serca.
- Poczekaj, siostrzyczko - szepta³ nieraz, topi¹c pijane zadum¹ oczy w sin¹ dal przestrzeni poczekaj jeszcze trochê, go³¹bko! Doczekamy siê w koñcu, doczekamy.
I przypada³ do toru, przyk³ada³ ucho do ziemi i s³ucha³, s³ucha³ z zapartym tchem. Po chwili
na twarzy jego ¿ó³tej, pomarszczonej rozlewa³ siê przykry wyraz rozczarowania, a z ust zwiêd³ych, zwiotcza³ych wyp³ywa³o s³owo zniechêcenia :
- Jeszcze nie... Jeszcze za wczeœnie...
Nieraz wieczorami pod zorzê zachodu wlepia³ godzina | mi ca³ymi utêsknione oczy w czerniej¹c¹ z dala czeluœæ tunelu i czeka³ na coœ, czeka³ bez koñca...
A tymczasem przysz³y z³e wieœci z miasta. Pewnego dnia przyniós³ Luœnia fataln¹ wiadomoœæ, ¿e dyrekcja ruchu w Orszawie zamierza najpóŸniej z wiosn¹ przyst¹piæ do rozebrania
przestrzeni. Wawera zgryz³ siê tym okrutnie i przechorowa³ siê ciê¿ko. Po up³ywie tygodnia
dŸwign¹³ siê wreszcie z ³ó¿ka, lecz okropnie zmieniony. Ma³omówny z natury, teraz zamkn¹³
siê w sobie zupe³nie i absolutnie z nikim nie chcia³ rozmawiaæ. Nawet Luœni zabroni³ wstêpu
do siebie i z daleka zoczywszy nadchodz¹cego, zawraca³ go z drogi gestem rêki. Sposêpnia³,
sponurza³ i w oczach mia³ jakieœ dzikie, niedobre œwiat³a...
A¿ dnia jednego, pod zmierzch, w burzliwy, listopadowy odwieczerz, podczas „manewrów”
ze zwrotnic¹ nagle drgn¹³.
- Przys³ysza³o mi siê czy co? - mrukn¹³ wypuszczaj¹c z r¹k kolbê przyrz¹du.
Naraz pojaœnia³o mu w oczach. Strumieñ nadludzkiej radoœci przep³yn¹³ serce i wstrz¹sn¹³
nim ca³ym do posad. Wœród wycia jesiennego wichru, wœród œwistu zawieruchy po raz pierwszy us³ysz¹ ³...
To ju¿ nie by³o z³udzenie, o nie! Stamt¹d nadp³ynê³o, stamt¹d, od tunelu, najwyraŸniej
w œwiecie! To by³o t o, tym razem niew¹tpliwie t o!... O! Znowu! Trochê bli¿ej... S³odkie,
kochane dudnienie! Drogi, nieoceniony ³oskot, cudny, rytmiczny ³oskot!...
- Ta, ta, ta!... Ta, ta, ta!... To on! To on! Nie ulega³o ju¿ w¹tpliwoœci! I wybieg³ na spotkanie.
Wiatr zerwa³ mu czapkê, zdar³ p³aszcz z ramion, targn¹³ nim z pasj¹, nielitoœciwie... Nie zwa¿a³. Z rozwianym w³osem, œnie¿nobia³ym w³osem, z wyci¹gniêtymi przed siê entuzjastycznie
rêkoma s³ucha³ dziwnego odg³osu jak najcudniejszej muzyki...
- Ta, ta, ta... Ta, ta, ta... Ta, ta, ta... Ta, ta, ta... Lecz po chwili umilk³o; i znów gwizda³ tylko
wiatr w wœciek³ych przegonach, kwili³y wrony pod o³owianym niebem...
Ze zwieszon¹ g³ow¹ powróci³ dró¿nik do swej budki...
Lecz odt¹d, od pamiêtnego wieczora, nadzieja jasna rozkwit³a mu w duszy i doœciga³a w spe³nienie. Bo oto z dniem ka¿dym s³ysza³ coraz wyraŸniej, coraz bli¿ej, coraz dobitniej. Po chwili milk³o wprawdzie, g³uch³o gdzieœ, rozwiewa³o siê, lecz nazajutrz, o zmroku, w tê dziwn¹
godzinê przesi³u dnia z noc¹ znów powraca³o mocniej ju¿, g³oœniej, prawie namacalnie...
A¿ przysz³a godzina ziszczenia.
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W jak¹œ noc grudniow¹, noc œniegiem zawian¹, gdy znu¿ony czuwaniem schyli³ siw¹ g³owê
g³êboko ku piersi, zabrzmia³ sygna³...
Wawera zadr¿a³ i obudzi³ siê:
- Co to?!
- Bimbam... - zabrzmia³o powtórnie. - Bimbam... Sygnalizator gra³. Po raz pierwszy od czasu
objêcia s³u¿by us³ysza³ budnik kucie m³otków...
Pokraœnia³ ca³y, trzês¹cymi siê rêkoma w³o¿y³ czapkê, zarzuci³ szynel na ramiona i porwawszy latarkê, wybieg³ przed budkê.
- Bimbam... - gra³o na s³upie.
- Idê ju¿, idê - szepn¹³, s³aniaj¹c siê na nogach ze wzruszenia.
Ca³¹ si³¹ woli opanowa³ siê, sprê¿y³ w s³u¿bowej postawie i podniós³szy wysoko sygna³
œwietlny do góry, czeka³.
- Ta, ta, ta... Ta, ta, ta... - dudnia³o na przestrzeni.
- Trach, trach, trach... Trach, trach, trach... - gruchota³y szyny.
Dró¿nik zatopi³ g³odne spojrzenie w gardziel tunelu...
- Ta, ta, ta!... Ta, ta, ta!...
Nareszcie zobaczy³. W wylocie czeluœci zaœwieci³a para oczu, para olbrzymich, z³oto¿ó³tych
œlepiów i ros³a, ros³a, zbli¿a³a siê...
Budnikowi lotem b³yskawicy przesz³a myœl przez g³owê:
- Przejedzie czy stanie?
W tej chwili rozleg³ siê zgrzyt gwa³townie zahamowanych kó³ i poci¹g zatrzyma³ siê przed
przystankiem. Wawera nie drgn¹³, nie ruszy³ siê z miejsca. Patrzy³...
Z wozu s³u¿bowego wysiad³ kierownik ruchu i zmierza³ w stronê dró¿nika. Ze stopni wagonów zeskoczy³o kilku konduktorów, jakiœ kontroler w s³u¿bie i podeszli ku niemu.
- Dobry wieczór, Wawera! - pozdrowi³ wyci¹gaj¹c przyjaŸnie rêkê kierownik. - Czeka³eœ d³ugo na nas, mój stary, co? No i nareszcie doczeka³eœ siê.
Wawera œciska³ podan¹ d³oñ! £zy s³odkie, ³zy szczêœcia d³awi³y s³owa:
- Wedle rozkazu, panie kierowniku, na posterunku.
- Dobry wieczór, kolego! - witali go konduktorzy. - Witaj nam, stary druhu!
I otoczyli go ko³em. Ktoœ zabra³ mu sygna³ i przypi¹³ latarkê do piersi, ktoœ inny wcisn¹³
„klucz” konduktorski do rêki.
- No, panowie - zabrzmia³ donoœny g³os kierownika. - Komu w drogê, temu czas! Wawera,
jedziesz naturalnie z nami?
- Po ciebieœmy tu przyjechali - zagrzmia³ zgodny chór kolegów. - Doœæ ci ju¿ chyba dro¿nikowania?
W piersi Wawery ³ka³o coœ ze szczêœcia bez miary. Spojrza³ raz jeszcze przez mg³ê ³ez na
przystanek, na domek swój œniegiem zasuty, na topolê samotn¹ w ogródku i ruszy³ ku wozom:
- Ja z wami, koledzy - ja z wami na œmieræ i na ¿ycie!
I wszed³szy na stopieñ wagonu jak przed laty, podniós³ latarkê w stronê maszyny i krzykn¹³
gromkim g³osem:
- Jazda!
Poci¹g ruszy³ z przeci¹g³ym gwizdem i potoczy³ siê w przestrzeñ...
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Nazajutrz, w mroŸny, grudniowy poranek, zasta³ Luœnia dró¿nika przed budk¹ w postaci s³u¿bowej z wyci¹gniêt¹ w górê rêk¹ i z zagas³¹ latark¹ w skostnia³ych palcach.
- Wawera, co tobie? - zagadn¹³, wpatruj¹c siê bystro w twarz przyjaciela z zastyg³ym na
ustach uœmiechem. I dotkn¹³ jego ramienia. Wtedy budnik sztywny jak k³oda zwali³ mu siê
pod nogi.
- Zamarz³! - szepn¹³ kowal bior¹c zw³oki w ramiona - zamarz³ na œmieræ na placówce.
I z³o¿y³ go ostro¿nie w budce na tapczanie...
Wieœci o zamierzonym rozbiorze przestrzeni okaza³y siê przedwczesne; przetrwa³a jeszcze
jedn¹ wiosnê i lato. Lecz mówiono w okolicy, ¿e od œmierci Wawery pêtlica jakby o¿y³a.
Zw³aszcza pod wieczór w¹wóz rozbrzmiewa³ echem dziwnych odg³osów. Dudni³y jakieœ poci¹gi, szczêka³y rozpêtane ko³a, oddycha³a ciê¿ko uznojona maszyna. Sk¹dœ z przestrzeni
nadp³ywa³y na skrzyd³ach wiatru jakieœ sygna³y, rozlega³y siê przeci¹g³¹ skarg¹ gwizdy œwistawek, gra³y pobudkê odjazdu niewidzialne tr¹bki...
Ludzie omijali chêtnie tê stronê, z lêkiem obchodz¹c j¹ ko³em. Nawet ptactwo sp³oszone niezwyk³ym ³oskotem porzuci³o dziwny parów i przenios³o siê w inne, goœcinniejsze strony.
Dopiero gdy pod jesieñ nastêpnego roku usuniêto szyny i rozebrano budkê dró¿nika, wszystko ucich³o i „g³ucha przestrzeñ” zamilk³a na zawsze,
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Smoluch
Starszy konduktor, B³a¿ek Boroñ, obszed³szy powierzone swej opiece wagony, wróci³ do zak¹tka oddanego jego wy³¹cznej dyspozycji, tzw. „miejsca przeznaczonego dla konduktora”.
Znu¿ony ca³odzienn¹ w³óczêg¹ po wozach, zachryp³y od wywo³ywania stacji w jesienn¹,
mg³¹ napêcznia³¹ porê, zamierza³ odpocz¹æ trochê na w¹skim, cerat¹ obitym krzese³ku;
uœmiecha³a mu siê godnie zas³u¿ona sjesta. Dzisiejsza tura w³aœciwie skoñczy³a siê; poci¹g
przeby³ ju¿ strefê gêsto w bliskich odstêpach rozmieszczonych przystanków i wyci¹gniêtym
k³usem zmierza³ do stacji kresowej. A¿ do koñca jazdy nie bêdzie ju¿ Boroñ zrywa³ siê z ³aweczki i zbiega³ po stopniach na parê minut, by zdartym g³osem oznajmiaæ œwiatu, ¿e jest
stacja taka a taka, ¿e poci¹g zatrzyma³ siê na minut piêæ, dziesiêæ lub ca³y d³ugi kwadrans,
lub ¿e czas ju¿ przesiadaæ.
Zgasi³ latarkê przypiêt¹ do piersi i postawi³ j¹ wysoko nad g³ow¹ na pó³ce, zdj¹³ szynel i zawiesi³ na ko³ku.
24 godzin s³u¿by bez przerwy wype³ni³y mu tak szczelnie czas, ¿e niemal nic nie jad³. Organizm domaga³ siê swych praw. Boroñ wydoby³ z torby wiktua³y i zacz¹³ siê posilaæ. Siwe
wyp³owia³e oczy konduktora utknê³y nieruchomo w szybie wagonu i patrzy³y w œwiat poza
oknami. Szyba trzês³a siê w podrzutach wozu, wci¹¿ jednakowo g³adka i czarna - nie widzia³
przez ni¹ nic.
Oderwa³ oczy od monotonii ramy i skierowa³ w g³¹b korytarza. Spojrzenie przeœliznê³o siê
po pierzei drzwi, wiod¹cych do przedzia³ów, przerzuci³o na œcianê okien naprzeciw i zgas³o
na nudnym szlaku chodnika pod³ogi.
Skoñczy³ „kolacjê” i zapali³ fajeczkê. By³ wprawdzie w s³u¿bie, lecz na tej przestrzeni,
zw³aszcza tu¿ przed met¹, nie obawia³ siê kontrolera.
Tytoñ dobry, przemycony nad granic¹, æmi³ siê w kolistych, wonnych skrêtach. Z ust konduktora wysnuwa³y siê giêtkie taœmy i zwin¹wszy siê w k³êbki, toczy³y jak kule bilardowe wzd³u¿
wagonowego pasa¿u - to znów wypada³y gêste, zwarte cewki, przeci¹ga³y leniwo b³êkitne
trzony i pêka³y u stropu petard¹ dymu. Boroñ by³ mistrzem w paleniu fajki...
Z wnêtrza przedzia³ów przyp³ynê³a fala œmiechu: goœcie byli w dobrych humorach.
Konduktor zacisn¹³ zêby ze z³oœci¹; z ust pad³y s³owa pogardy:
- Komiwoja¿erowie! Handlarska bran¿a! Boroñ zasadniczo nie cierpia³ pasa¿erów; irytowa³a
go ich „praktycznoœæ”. Dla niego istnia³a kolej dla kolei, nie* dla podró¿nych. Zadaniem kolei
by³o nie przewo¿enie ludzi z miejsca na miejsce w celach komunikacyjnych, lecz ruch jako
taki i pokonywanie przestrzeni. Co j¹ mog³y obchodziæ marne interesy ziemskich pigmejów,
zabiegi przemys³owe oszustów, plugawe przetargi handlarzy? Stacje by³y nie na to, ¿eby na
nich wysiadaæ, lecz by mierzy³y przebyt¹ drogê; przystanie kolejowe by³y probierzem jazdy,
ich kolejna zmiana, jak w kalejdoskopie, dowodem postêpów ruchu.
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Tote¿ z pogard¹ spogl¹da³ zawsze konduktor na t³umy, cisn¹ce siê przez drzwi wagonów na
peron i na odwrót, z grymasem ironii obserwowa³ zadyszane jejmoœcie i rozgor¹czkowanych
poœpiechem jegomoœciów, pêdz¹cych na ³eb, na szyjê wœród krzyków, przekleñstw, czasem
szturchañców do przedzia³ów, by „zaj¹æ miejsce” i ubiec towarzyszy z owczego stada.
- Trzoda! - spluwa³ przez zêby. - Jak gdyby Bóg wie co na tym œwiatu zale¿a³o, by jakiœ tam
pan B. lub jakaœ tam pani W. przybyli „w porê” z F. do Z.
Tymczasem rzeczywistoœæ stanowi³a ra¿¹cy kontrast z pogl¹dami Boronia. Ludzie wci¹¿
wsiadali i wysiadali na stacjach, wci¹¿ cisnêli siê z tak¹ sam¹ zapalczywoœci¹, zawsze w tych
samych praktycznych zamiarach. Ale te¿ konduktor mœci³ siê za to przy ka¿dej sposobnoœci.
W jego „rejonie”, obejmuj¹cym trzy do czterech wozów, nie by³o nigdy przepe³nienia, tej
ohydnej duœby mot³ochu, która kolegom odbiera³a nieraz ochotê do ¿ycia i by³a ciemn¹ plam¹
na horyzoncie szarej, konduktorskiej doli.
Jakich u¿ywa³ œrodków, jakimi szed³ drogami, by osi¹gn¹æ ten idea³, nieziszczalny dla innych
towarzyszy zawodu, o tym nikt nie wiedzia³. Faktem by³o, ¿e nawet w czasie najwiêkszej frekwencji w porze œwi¹tecznej wnêtrza wagonów Boronia zdradza³y normalny wygl¹d; przejœcia by³y wolne, w kuluarach oddycha³o siê powietrzem znoœnym. Siedzeñ nadliczbowych
i miejsc stoj¹cych konduktor nie uznawa³. Surowy dla siebie i wymagaj¹cy w s³u¿bie, umia³
te¿ byæ nieub³aganym dla podró¿nych. Przepisów przestrzega³ dos³ownie, z drakoñskim nieraz okrucieñstwem. Nie pomaga³y wybiegi, podstêpne szacherki, zrêczne wœlizgiwanie w rêkê „³apówek” - Boronia nie mo¿na by³o przekupiæ. Parê osób nawet zaskar¿y³ z tego powodu, jednego osobnika wypoliczkowa³ za obrazê i przed w³adzami wyszed³ obronn¹ rêk¹. Nieraz te¿ zdarza³o siê, ¿e w œrodku jazdy, gdzieœ na jakimœ nêdznym przystanku, na jakiejœ lichej stacyjce, w czystym polu, wyprasza³ grzecznie, lecz stanowczo z wagonu oszukuj¹cego
„goœcia”.
Dwa razy tylko w ci¹gu swej d³ugoletniej kariery natkn¹³ siê na „godnych” pasa¿erów, którzy
odpowiadali poniek¹d jego idea³owi podró¿nych.
Jednym z tych rzadkich okazów by³ jakiœ bezimienny w³óczêga, który bez centa przy duszy
wsiad³ do przedzia³u pierwszej klasy. Gdy Boroñ za¿¹da³ karty jazdy, obdartus wyt³umaczy³
mu, ¿e biletu nie potrzebuje, bo jedzie bez okreœlonego celu, tak sobie, w przestrzeñ, dla przyjemnoœci, z wrodzonej potrzeby ruchu. Konduktor nie tylko uzna³ racjê, lecz przez ca³y przeci¹g jazdy czuwa³ troskliwie nad wygod¹ goœcia i nie wpuszcza³ nikogo do jego przedzia³u.
Poczêstowa³ go nawet polow¹ swych prowiantów i zapali³ z nim fajeczkê wœród przyjacielskiej pogawêdki na temat: podró¿ na chybi³ trafi³.
Drugi podobny pasa¿er zdarzy³ mu siê parê lat temu na przestrzeni miêdzy Wiedniem a Triestem. By³ nim niejaki Szygoñ, podobno w³aœciciel ziemski z Królestwa Polskiego. Sympatyczny ten cz³owiek, zreszt¹ na pewno zamo¿ny, równie¿ wsiad³ bez biletu do pierwszej klasy. Zapytany, dok¹d jedzie, odpowiedzia³, ¿e w³aœciwie sam nie wie, gdzie wsiad³, dok¹d
zd¹¿a i po co.
- W takim razie - zauwa¿y³ Boroñ - mo¿e by najlepiej by³o wysi¹œæ na najbli¿szej stacji.
- Ej nie - odpar³ niezrównany pasa¿er - nie mogê, dalibóg nie mogê. Muszê jechaæ naprzód;
coœ mnie pêdzi. Wystaw pan bilet, dok¹dkolwiek mu siê podoba.
OdpowiedŸ oczarowa³a go do tego stopnia, ¿e pozwoli³ mu jechaæ a¿ do koñcowej stacji za
darnie i nie naprzykrza³ siê ju¿ ani razu. Ów Szygoñ podobno uchodzi³ za wariata, lecz zdaniem Boronia, jeœli w ogóle by³ bzikiem, to bzikiem we wielkim stylu.
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Tak, tak - istnieli jeszcze na szerokim œwiecie doskonali podró¿ni, lecz czym¿e by³y nieliczne per³y w morzu ho³oty? Konduktor nieraz wraca³ z utêsknieniem ku tym dwom œwietnym
zdarzeniom swego ¿ycia, pieszcz¹c duszê wspomnieniami chwil wyj¹tkowych...
Przewa¿y³ g³owê wstecz i œledzi³ ruchy b³êkitnoszarych smug, porozwieszanych warstwami
w korytarzu. Ponad miarowy stuk szyn wydosta³ siê powoli szypot gor¹cej pary, pêdzonej
w rury. Us³ysza³ bulgotanie wody w zbiornikach, czu³ ciep³y jej napór o brzegi naczyñ: ogrzewano przedzia³y, bo wieczór by³ ch³odny.
Momentalnie lampy u szczytu zmru¿y³y œwietlne rzêsy i gas³y. Lecz nie na d³ugo, bo ju¿
w nastêpnej chwili gorliwy regulator wstrzykn¹³ automatycznie œwie¿¹ dozê gazu, który podsyci³ s³abn¹ce palniki. Konduktor uczu³ jego specyficzn¹, ciê¿k¹ woñ, przypominaj¹c¹ trochê
koper w³oski.
Zapach by³ mocniejszy od dymu fajeczki, wnêtliwszy i m¹ci³ zmys³y...
Nagle Boroniowi zda³o siê, ¿e s³yszy st¹panie bosych nóg po pod³odze korytarza.
- Duh, duh, duh - dudni³y gole stopy - duh, duh, duh...
Konduktor wiedzia³ ju¿, co to znaczy; nie po raz pierwszy s³ysza³ te kroki w poci¹gu. Wychyli³ g³owê i spojrza³ w mroczn¹ perspektywê wozu. Tam u koñca, gdzie œciana za³amuje
siê i cofa ku przedzia³owi pierwszej klasy, ujrza³ na sekundê jego jak zwykle nagie plecy - na
sekundê tylko mign¹³ jego wyprê¿ony w kab³¹k, zlany rzêsnym potem grzbiet.
Boroñ zadr¿a³: Smoluch znów pojawi³ siê w poci¹gu. Po raz pierwszy zauwa¿y³ go lat temu
20. By³o to na godzinê przed straszn¹ katastrof¹ miêdzy Zniczem a Ksiê¿ymi Gajami, w której zginê³o przesz³o 40 osób nie licz¹c wielkiej liczby rannych. Konduktor mia³ wtedy lat 30
i jeszcze silne nerwy. Pamiêta dok³adnie szczegó³y, nawet numer nieszczêœliwego poci¹gu.
Prowadzi³ wtedy wagony koñcowe i mo¿e dlatego ocala³. Dumny ze œwie¿o zdobytego awansu, odwozi³ do domu w jednym z przedzia³ów narzeczon¹, swoj¹ biedn¹ Kasieñkê, jedn¹
z ofiar nieszczêœcia. Pamiêta, jak wœród rozmowy z ni¹ nagle uczu³ dziwny niepokój:
coœ go ci¹gnê³o gwa³tem na korytarz. Nie mog¹c oprzeæ siê, wyszed³. Wtedy zobaczy³ u wylotu wagonowego przedsionka znikaj¹c¹ postaæ nagiego olbrzyma; cia³o jego, zasmolone
sadz¹, zlane brudnym od wêgla potem, wydziela³o duszny odór: by³ w nim zapach w³oskiego
kopru, sw¹d dymu i woñ mazi.
Boroñ rzuci³ siê za nim i chcia³ przychwyciæ, lecz zjawisko rozp³ynê³o siê w oczach. S³ysza³
tylko czas jakiœ tupot bosych nóg na pod³odze - duh, duh, duh - duh, duh, duh...
W jak¹ godzinê potem poci¹g zderzy³ siê z pospiesznym d¹¿¹cym z Ksiê¿ych Gajów...
Od tego czasu zjawi³ mu siê Smoluch jeszcze dwukrotnie, ka¿dym razem jako zapowiedŸ
nieszczêœcia. Po raz drugi ujrza³ go na parê minut przed wykolejeniem pod Raw¹. Smoluch
bieg³ wtedy po desce na dachach wagonów i dawa³ mu znaki czapk¹ palacza, któr¹ zerwa³
z uznojonej g³owy. Wygl¹da³ mniej groŸnie ni¿ za pierwszym razem. Tote¿ obesz³o siê jakoœ
bez wiêkszych ofiar; wyj¹wszy paru lekko rannych, nie zgin¹³ nikt.
Piêæ lat temu, jad¹c osobowym do Baska, zoczy³ go Boroñ miêdzy dwoma wozami przeje¿d¿aj¹cej mimo towarówki, która zd¹¿a³a ze strony przeciwnej do Wierszyñca. Smoluch
siedzia³ w kuczki na zderzakach i bawi³ siê ³añcuchami. Koledzy, którym zwróci³ na to uwagê, wyœmiali go, nazywaj¹c bzikiem. Lecz najbli¿sza przysz³oœæ przyzna³a mu racjê; towarowy, przeje¿d¿aj¹c przez podmulony most, run¹³ w przepaœæ tej samej nocy.
Przepowiednie Smolucha by³y nieomylne; gdziekolwiek zjawi³ siê, grozi³a niechybna katastrofa. Trzykrotne doœwiadczenie umocni³o Boronia w tym przekonaniu, ukszta³towa³o g³ê15

bok¹ wiarê kolejarza zwi¹zan¹ ze z³owieszczym pojawem. Konduktor ¿ywi³ ku niemu czeœæ
ba³wochwalcz¹ zawodowca i lêk jak przed bóstwem z³ym i niebezpiecznym. Otoczy³ swoje
zjawisko specjalnym kultem, urobi³ sobie oryginalny pogl¹d na jego istotê.
Smoluch tkwi³ w organizmie poci¹gu, przepaja³ sob¹ jego wielocz³onowy koœciec, t³uk³ siê
niewidzialny w t³okach, poci³ w kotle lokomotywy, w³óczy³ po wagonach. Boroñ wyczuwa³
jego bliskoœæ wko³o siebie, obecnoœæ sta³¹, ci¹g³¹, lubo nie naoczn¹. Smoluch drzema³ w duszy poci¹gu, by³ jego tajemnym potencja³em, który w chwilach groŸnych, w momencie z³ych
przeczuæ wydziela³ siê, zgêszcza³ i przybiera³ cia³o.
Sprzeciwiaæ mu siê uwa¿a³ konduktor za rzecz zbyteczn¹, nawet œmieszn¹; wszelkie ewentualne wysi³ki, zmierzaj¹ce ku temu, by zapobiec nieszczêœciu, które zapowiada³, by³yby daremne, oczywiœcie bezskuteczne. Smoluch by³ jak przeznaczenie...
Ponowne ukazanie siê dziwad³a w poci¹gu, i to na krótko przed met¹, wprawi³o Boronia
w stan silnego podniecenia. Lada chwila mo¿na siê by³o spodziewaæ jakiejœ katastrofy.
Powsta³ i zacz¹³ przechadzaæ siê nerwowo po korytarzu. Z wnêtrza jednego z przedzia³ów
doszed³ go gwar g³osów, œmiech kobiet. Zbli¿y³ siê i przez parê sekund patrza³ w g³¹b. Zgasi³
weso³oœæ.
Ktoœ odsun¹³ drzwi od s¹siedniego coupé i wychyli³ g³owê:
- Panie konduktorze, daleko do stacji? ³
- Za pó³ godziny jesteœmy u celu. Docieramy do koñca. By³o coœ w intonacji odpowiedzi, co
uderzy³o pytaj¹cego. Oczy jego zatrzyma³y siê przez d³u¿sz¹ chwilê na konduktorze. Boroñ
uœmiechn¹³ siê zagadkowo i przeszed³. G³owa znik³a z powrotem we wnêtrzu.
Jakiœ mê¿czyzna wyszed³ z przedzia³u klasy drugiej i otworzywszy okno na korytarzu, wygl¹da³ w przestrzeñ. Ruchy jego gwa³towne zdradza³y jakby niepokój. Podniós³ okno i oddali³ siê w stronê przeciwn¹, na koniec kuluaru. Tu zaci¹gn¹³ siê parê razy papierosem i rzuciwszy po¿uty naustnik niedogarka, wyszed³ na platformê wozu. Boroñ widzia³ przez szybê
jego sylwetkê, przechylaj¹c¹ siê ponad sztabê ochronn¹, w kierunku jazdy.
- Bada przestrzeñ - mrukn¹³ uœmiechniêty z³oœliwie. - Nic nie pomo¿e. Licho nie œpi.
Tymczasem nerwowy pasa¿er wróci³ do wagonu.
- Czy poci¹g nasz skrzy¿owa³ siê ju¿ z pospiesznym z Gronia? - zapyta³ z wysilonym spokojem, spostrzeg³szy konduktora.
- Dot¹d nie. Spodziewamy go siê lada chwila. Zreszt¹ byæ mo¿e, wyminiemy go na stacji
kresowej; nie jest wykluczone spóŸnienie. Pospieszny, który ma pan na myœli, nadje¿d¿a
z bocznej linii.
W tej chwili odezwa³ siê z prawej strony gwa³towny ³oskot. Za szyb¹ przemkn¹³ olbrzymi
kontur zion¹cy mietlic¹ iskier, a za nim lotem myœli przeœmign¹³ ³añcuch czarnych pude³,
oœwieconych wykrojami czworok¹tów. Boroñ wyci¹gn¹³ rêkê w kierunku znikaj¹cego ju¿
poci¹gu :
- Otó¿ i on.
Niespokojny pan z westchnieniem ulgi wyci¹gn¹³ papieroœnicê i poda³ j¹ konduktorowi:
- Zapalmy sobie, panie konduktorze. Moerisy oryginalne.
Boroñ przy³o¿y³ rêkê do daszka czapki:
- Dziêkujê piêknie. Æmiê tylko fajkê.
- Szkoda, bo dobre.
Podró¿ny zapali³ sam papierosa i wróci³ do coupe.
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Konduktor uœmiechn¹³ siê szydersko za odchodz¹cym.
- Hê, hê, hê! Coœ przeczu³! Tylko za prêdko siê uspokoi³. Nie gadaj, brachu, hop, boœ jeszcze
nie przeskoczy³.
Lecz szczêœliwe skrzy¿owanie trochê go zaniepokoi³o. Szansê wypadku zmniejszy³y siê
o jedn¹.
A ju¿ by³y trzy kwadranse na dziesi¹t¹ - za 15 minut mieli stan¹æ w Groniu, u kresu jazdy. Po
drodze nie by³o ju¿ ¿adnego mostu, który by móg³ siê zawaliæ; jedyny poci¹g z przeciwnej
strony, z którym by ewentualnie mog³o zajœæ zderzenie, szczêœliwie wyminiêto. Nale¿a³o chyba spodziewaæ siê wykolejenia lub te¿ jakiejœ katastrofy na samej stacji.
W ka¿dym razie prognoza Smolucha musia³a siê sprawdziæ - on za to rêczy³, on, starszy konduktor Boroñ.
Tu chodzi³o nie o ludzi, nie o poci¹g ani o ca³oœæ jego w³asnej ma³ej osoby, lecz o nieomylnoœæ bosego widziad³a. Boroniowi zale¿a³o niezmiernie na utrzymaniu powagi Smolucha
wobec sceptycznych konduktorów, na zachowaniu jego presti¿u w oczach niedowiarków.
Koledzy, którym parê razy opowiada³ o tajemniczych jego odwiedzinach, brali sprawê z humorystycznego punktu widzenia, t³umacz¹c ca³¹ historiê przywidzeniem lub co gorsza, zalaniem pa³y. Zw³aszcza to ostatnie przypuszczenie bola³o bardzo, ile ¿e nigdy nie pija³. Kilku
uwa¿a³o Boronia za przes¹dnego bzika i pomyleñca. Tote¿ w grê wchodzi³ poniek¹d jego
honor i zdrowy ludzki rozum. Wola³ sam kark skrêciæ, ni¿ prze¿yæ fiasko Smolucha...
Brakowa³o dziesiêæ minut do dziesi¹tej. Dopali³ fajki i po schodach wszed³ na szczyt wozu
do oszklonej zewsz¹d budki. St¹d, z wysokoœci „bocianiego gniazda”, le¿a³a za dnia przestrzeñ jak na d³oni. Teraz œwiat nurza³ siê w grubych ciemnoœciach. Od okien wozów odpada³y plamy œwiate³, przegl¹daj¹c zbocza nasypu ¿ó³tymi oczyma. Przed nim, w odleg³oœci
piêciu wagonów, rozsiewa³a maszyna krwawe kaskady iskier, oddycha³ komin bia³oró¿owym
dymem. Czarny, dwudziestoprzegubowy w¹¿ po³yskiwa³ ³uskami boków, zion¹³ ogniem paszczy, oœwietla³ drogê otoczami œlepiów. W oddali majaczy³a ju¿ zorza dworca.
Jakby czuj¹c bliskoœæ upragnionej przystani, dobywa³ poci¹g wszystkich si³ i podwaja³ chy¿oœæ. Ju¿ mign¹³ jak majak sygna³ szyby dystansowej, nastawiony na wolny przejazd, ju¿
wita³y przyjaŸnie podane ramiona semaforów. Szyny zaczê³y siê powielaæ, krzy¿uj¹c w posetne linie, k¹ty, ¿elazne przeploty. Na prawo i lewo wypada³y z mroków nocy niby na spotkanie latarki zwrotnic, wyci¹ga³y szyje stacyjne ¿urawie, studnie, ciê¿arowe dŸwignie.
Wtem na parê kroków przed rozhukan¹ w pêdzie lokomotyw¹ zagra³ czerwony sygna³. Maszyna wyrzuci³a ze spi¿owej gardzieli urwany gwizd, zazgrzyta³y hamulce i poci¹g, powstrzymany szalonym wysi³kiem kontrapary, zatrzyma³ siê tu¿ przed drug¹ zwrotnic¹.
Boroñ zbieg³ na dó³ i przy³¹czy³ siê do gromadki kolejarzy, którzy te¿ powysiadali, by zbadaæ
powód przerwy w ruchu. Blokowy, który da³ znak ostrzegawczy, wyjaœni³ sytuacjê. Oto tor
pierwszy, na który miano zajechaæ, by³ chwilowo zajêty przez towarowy. Trzeba by³o wiêc przerzuciæ zwrotnicê i puœciæ poci¹g na tor drugi. Zwyczajnie przeprowadza siê ten manewr w bloku, za pomoc¹ jednej z dŸwigni. Tymczasem podziemne po³¹czenie miêdzy nim a torami uleg³o jakiemuœ uszkodzeniu, tak ¿e blokmistrz musia³ dokonaæ przesuniêcia na przestrzeni. Spuœci³ wiêc tylko ³¹cznik ³añcuchowy w blokhauzie i przy pomocy klucza otworzy³ stawid³o. Teraz mia³ dostêp bezpoœredni do zwrotnicy i móg³ ju¿ skierowaæ szyny na tor w³aœciwy.
Uspokojeni funkcjonariusze powrócili do wagonów, by czekaæ na has³o wolnego przejazdu.
Boronia coœ przyku³o do miejsca. Wzrokiem b³êdnym patrzy³ na krwawy sygna³, jak odurzo17

ny s³ucha³ chrzêstu przestawianych szyn.
- W ostatniej chwili zorientowali siê! W ostatnim niemal momencie, na jakich 500 metrów
przed stacj¹! Wiêc Smoluch k³ama³?
Nagle zrozumia³ swoj¹ rolê. Szybko zbli¿y³ siê ku blokowemu, który za³o¿ywszy kolbê, przerzuca³ stawid³o i zmienia³ barwê sygna³u na zielon¹.
Za wszelk¹ cenê nale¿a³o odci¹gn¹æ tego cz³owieka od zwrotnicy i zmusiæ do opuszczenia
stanowiska.
Tymczasem koledzy ju¿ dawali znaki do wymarszu. Od koñca poci¹gu sz³o ju¿ podawane
z ust do ust has³o - „Jazda”!
- Zaraz! Czekaæ tam! - krzykn¹³ Boroñ.
- Panie zwrotniczy! - zwróci³ siê pó³g³osem do wyprê¿onego w postawie s³u¿bowej funkcjonariusza. - Tam na pañskim bloku widaæ jakiegoœ w³óczêgê!
Blokowy zaniepokoi³ siê. Wytê¿y³ wzrok w kiemnku ceglanego domku.
- Prêdzej! - podszczuwa³ Boroñ. - Ruszaj pan z miejsca! Gotów poprzerzucaæ dŸwignie, popsuæ przyrz¹dy!
- Jazda! Jazda! - brzmia³y zniecierpliwione g³osy konduktorów.
- Czekaæ, do stu piorunów! - zaoponowa³ Boroñ.
Zwrotniczy, zniewolony si³¹ g³osu, szczególn¹ moc¹ nakazu rzuci³ siê biegiem ku blokowi.
Wtedy Boroñ korzystaj¹c z chwili chwyci³ za kolbê stawid³a i na powrót po³¹czy³ szyny z torem pierwszym.
Manewr wykonany by³ zrêcznie, szybko i cicho. Nikt nie zauwa¿y³.
- Jazda! - krzykn¹³, usuwaj¹c siê w cieñ.
Poci¹g ruszy³, nadrabiaj¹c spóŸnienie. Za chwilê zasuwa³ siê w mroki przestrzeni ju¿ ostatni
wagon, wlok¹c za sob¹ d³ugi, czerwony szlak latarni...
Po chwili nadbieg³ od bloku zbity z tropu zwrotniczy i ogl¹dn¹³ starannie pozycjê stawid³a.
Coœ mu siê nie podoba³o. Podniós³ do ust gwizdawkê i da³ trzykrotny, rozpaczliwy sygna³.
Za póŸno!
Bo oto od strony stacji wstrz¹sn¹³ powietrzem okropny ³oskot, g³uchy, dudni¹cy huk detonacji, a potem piekielna wrzawa, zgie³k i jêki - lament, p³acz i wycie splecione w jeden dziki
chaos ze szczêkiem ³añcuchów, trzaskiem druzgotanych kó³, ³omotem mia¿d¿onych bezlitoœnie wagonów.
- Karambol! - szepta³y zbiela³e wargi. - Karambol!...
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Sygna³y
Na dworcu towarowym, w starym, dawno z obiegu wysz³ym wagonie pocztowym zgromadzi³o siê jak zwykle na pogawêdkê kilku wolnych od s³u¿by kolejarzy. By³o trzech kierowników poci¹gu, starszy kontroler Trzpieñ i zastêpca naczelnika stacji Haszczyc.
Poniewa¿ paŸdziernikowa noc by³a doœæ ch³odna, wiêc zapalili ogieñ w ¿elaznym piecyku,
którego rurê wpuszczono w otwór dachu. Szczêœliwy ten pomys³ zawdziêcza³o grono inwencji kierownika Œwity, który osobiœcie sprowadzi³ rdz¹ ju¿ prze¿arty ogrzewacz, wyrzucony
z jakiejœ poczekalni, i przystosowa³ go wybornie do zmienionych warunków. Cztery drewniane, podart¹ cerat¹ obci¹gniête ³awki i stó³ ogrodowy o trzech nogach i szerokiej jak tarcza
p³ycie uzupe³nia³y urz¹dzenie wnêtrza. Nad g³owami siedz¹cych zawieszona na haku latarnia
rozsiewa³a po twarzach przymglone œwiat³o pó³mroku.
Tak wygl¹da³o „kasyno kolejowe” funkcjonariuszy stacji Prze³êcz, przygodny przytu³ek dla
bezdomnych kawalerów, cicha, ustronna przystañ dla luzuj¹cych siê w s³u¿bie konduktorów.
Tutaj w chwilach wolnych schodzili siê strawieni jazd¹ bywalcy, stare, osiwia³e „wilki kolejowe”, by wytchn¹æ po odbytej turze i pogwarzyæ z kolegami zawodu. Tutaj w dymie konduktorskich fajek, w czadzie tytoniu, prymki, papierosów, tu³a³y siê echa opowieœci, tysiêcznych przygód i anegdot, snu³o przêdziwo kolejarskiej doli.
I dziœ posiedzenie gwarne by³o i o¿ywione, zespó³ wyj¹tkowo dobrany, sama stacyjna „œmietanka”. W³aœnie przed chwil¹ opowiedzia³ Trzpieñ ciekawy epizod z w³asnego ¿ycia i zdo³a³
tak przykuæ uwagê s³uchaczy, ¿e zapomnieli podsyciæ dogorywuj¹ce fajeczki i teraz trzymali
je w zêbach zimne ju¿ i wygas³e jak wystyg³e kratery wulkanu.
W wagonie zaleg³a cisza. Przez zwil¿one kroplami d¿d¿u okno widaæ by³o mokre dachy
wozów lœni¹ce pod œwiat³o reflektorów jak stalowe pancerze. Od czasu do czasu przemknê³a
latarka budnika, mign¹³ niebieski sygna³ maszyny przetokowej; od czasu do czasu rozrywa³
ciemnoœci zielony refleks zwrotnicy, zagra³ czerwony krzyk drezyny. Z dala spoza czarnego
szañca drzemi¹cych wozów dochodzi³ st³umiony gwar dworca g³ównego.
Przez rozstêp miêdzy wagonami przegl¹da³a czêœæ toru: parê równoleg³ych pasów szyn. Na
jeden z nich zaje¿d¿a³ powoli wypró¿niony ju¿ poci¹g, znu¿one ca³odzienn¹ gonitw¹ t³oki
pracowa³y leniwo, ospale przerabiaj¹c ruch swój na obroty kó³.
W pewnej chwili parowóz stan¹³. Spod piersi maszyny wytoczy³y siê k³êby oparów i otuli³y
pêkaty kad³ub. Œwiat³a latarñ na czole olbrzyma zaczê³y uginaæ siê w têczowe glorie, z³ociste
obrêcze i przepajaæ sob¹ chmurê pary. W jakimœ momencie wynik³a optyczna z³uda: lokomotywa, a wraz z ni¹ wagony unios³y siê ponad zwa³y par i tak trwa³y przez pewien czas zawieszone w powietrzu. Po paru sekundach poci¹g wróci³ do poziomu szyn, wydzielaj¹c z organizmu ostatni wysi¹k, by odt¹d pogr¹¿yæ siê w zadumê nocnego spoczynku.
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- Piêkne z³udzenie - zauwa¿y³ Œwita, który od d³u¿szego ju¿ czasu wygl¹da³ przez szybê. Widzieliœcie panowie ten pozorny wzwód maszyny?
- Rzeczywiœcie - potwierdzi³o parê g³osów.
- Przypomnia³o mi to legendê kolejarsk¹ s³yszan¹ przed laty.
- Opowiadajcie j¹, Œwita, prosimy - zachêci³ Haszczyc.
- Prosimy, prosimy!
- Owszem - historia nied³uga; mo¿na j¹ streœciæ w paru s³owach. Kr¹¿y pomiêdzy kolejarzami jako opowieœæ o poci¹gu, który znikn¹³.
- Jak to znikn¹³? Ulotni³ siê czy jak?
- No nie. Znikn¹³ - nie znaczy jeszcze: przesta³ istnieæ! Znikn¹³ - to znaczy: nie ma go pozornie dla oka ludzkiego - w rzeczywistoœci zaœ gdzieœ jest, gdzieœ przebywa, chocia¿ nie wiadomo gdzie. Fenomen ten mia³ wywo³aæ pewien naczelnik stacji, jakiœ dziwak ogromny,
a mo¿e czarownik. Sztuki dokona³ przez szereg w specjalnym porz¹dku po sobie nastêpuj¹cych sygna³ów. Zjawisko zaskoczy³o go znienacka, jak sam potem utrzymywa³. Oto bawi³ siê
sygna³ami, które kombinowa³ w najrozmaitszy sposób, zmieniaj¹c ich nastêpstwo i jakoœæ. A¿
raz, po wypuszczeniu siedmiu takich znaków, poci¹g zaje¿d¿aj¹cy na jego stacjê nagle w pe³nym biegu uniós³ siê w górê równolegle do toru, zawaha³ parê razy w powietrzu, po czym
przechyliwszy siê pod k¹tem, znikn¹³ i rozwia³ siê w przestrzeni. Odt¹d nikt wiêcej nie widzia³ ani poci¹gu, ani ludzi, którzy nim jechali. Mówi¹, ¿e pojawi siê z powrotem, gdy ktoœ
wyda te same sygna³y, lecz w porz¹dku odwrotnym. Naczelnik, niestety, wkrótce potem zwariowa³ i wszelkie próby wydobycia zeñ prawdy spe³z³y na niczym; ob³¹kaniec zabra³ ze sob¹
klucz do tajemnicy. Chyba przypadek zdarzy, ¿e ktoœ trafi na w³aœciwe znaki i wywabi poci¹g z czwartego wymiaru na ziemiê.
- Awantura jakich ma³o - zauwa¿y³ kierownik Zdañski. - A kiedy zasz³o to cudowne zdarzenie? Czy legenda nie okreœla go czasowo?
- Jakich sto lat temu.
- Pi, pi! £adny szmat czasu! W takim razie pasa¿erowie z wnêtrza poci¹gu byliby w chwili
obecnej o ca³y wiek starsi. Proszê wyobraziæ sobie, co by to by³ za spektakl, gdyby tak dziœ,
jutro uda³o siê jakiemuœ szczêœliwcowi odnaleŸæ apokaliptyczne sygna³y i zdj¹æ siedm pieczêci czaru. Ni st¹d, ni zow¹d zaginiony poci¹g nagle spada z nieba na ziemiê, wypoczêty
nale¿ycie po stuletniej nirwanie, i wysypuje t wagonów t³um uginaj¹cych siê pod ciê¿arem
wieku staruszków.
- Zapomnia³eœ o tym, ¿e w czwartym wymiarze prawdopodobnie nie potrzebuj¹ ludzie ani
jedzenia, ani napoju i nie starzej¹ siê.
- Racja - zawyrokowa³ Haszczyc - œwiêta racja. Piêkna legenda, kolego, bardzo piêkna.
Umilk³, coœ sobie przypominaj¹c. Po chwili, nawi¹zuj¹c do s³ów Œwity, rzek³ w zamyœleniu:
- Sygna³y, sygna³y... I ja coœ o nich potrafiê opowiedzieæ - tylko nie legendê, lecz historiê
prawdziw¹.
- S³uchamy! Prosimy! - odezwa³ siê chór kolejarzy. Haszczyc opar³ ³okieæ o blat sto³u, na³o¿y³ fajeczkê i wyrzuciwszy pod strop wozu parê mlecznych krêgów, zacz¹³ swoj¹ opowieœæ.
Pewnego wieczora, ko³o godziny siódmej, zaalarmowano stacjê D¹browa sygna³em: „wozy
odbieg³y”; m³otek dzwonka odda³ cztery po cztery uderzenia w odstêpach trzech sekund. Zanim naczelnik Pomian zdo³a³ zorientowaæ siê, sk¹d nadszed³ sygna³, nadp³yn¹³ z przestrzeni
znak nowy; odezwa³y siê po trzy uderzenia na przemian z dwoma dane czterokrotnie. Urzêd20

nik zrozumia³; znaczy to: „wszystkie poci¹gi zatrzymaæ”. Niebezpieczeñstwo wzmog³o siê
widocznie.
Wnosz¹c z pochy³oœci toru i kierunku silnego wiatru, wiej¹cego z zachodu, oderwane wozy
bieg³y naprzeciw poci¹gu osobowego, który w³aœnie odchodzi³ ze stacji.
Nale¿a³o koniecznie poci¹g wstrzymaæ i cofn¹æ parê kilometrów w stronê przeciwn¹, jako te¿
kryæ podejrzan¹ partiê przestrzeni.
Ekspedient, m³ody, energiczny urzêdnik, wyda³ stosowne zarz¹dzenia. Osobowy szczêœliwie
zawrócono z drogi, a równoczeœnie wys³ano ze stacji maszynê z ludŸmi, których zadaniem
by³o wstrzymaæ biegn¹ce samopas wagony. Lokomotywa ostro¿nie posuwa³a siê w niebezpiecznym kierunku, rozœwietlaj¹c sobie drogê trzema potê¿nymi reflektorami; przed ni¹ w odleg³oœci 700 m sz³o dwóch dró¿ników z zapalonymi pochodniami i tropi³o uwa¿nie liniê.
Lecz ku zdumieniu ca³ego personalu wozów odbieg³ych nigdzie po drodze nie spotkano i po
dwugodzinnej, oglêdnej do ostatecznych granic jeŸdzie maszyna zawinê³a do najbli¿szej stacji G³aszów. Naczelnik przyj¹³ ekspedycjê z ogromnym zdziwieniem. Nikt o sygna³ach nic
nie wiedzia³, przestrzeñ absolutnie by³a pewn¹ i ¿adne niebezpieczeñstwo z tej strony nie
zagra¿a³o. Zbici z tropu funkcjonariusze wsiedli na maszynê i oko³o jedenastej w nocy powrócili do D¹browy.
Tutaj tymczasem zaniepokojenie wzros³o. 10 minut przed powrotem parowozu dzwonki znowu odezwa³y siê, tym razem domagaj¹c siê przys³ania lokomotywy ratunkowej z robotnikami. Urzêdnik ruchu by³ w rozpaczy; zdenerwowany sygna³ami p³yn¹cymi wci¹¿ od strony
G³aszowa, przemierza³ niespokojnymi krokami peron, wychodzi³ na liniê, to znów wraca³ do
biura stacyjnego, bezradny, przera¿ony, wylêk³y.
Istotnie sytuacja by³a przykra. Alarmowany co kilkanaœcie minut kolega z G³aszowa odpowiada³ zrazu z flegm¹, ¿e wszystko w porz¹dku; potem zniecierpliwiony zacz¹³ ³ajaæ od pó³g³ówków i wariatów. A tu tymczasem sz³y sygna³y za sygna³ami, coraz natarczywiej dopraszaj¹ce siê wysy³ki wagonów robotniczych.
Czepiaj¹c siê, jak ton¹cy ostatniej deski ratunku, zatelegrafowa³ Pomian w stronê przeciwn¹,
do Zb¹szyna, przypuszczaj¹c nie wiadomo dlaczego, ¿e stamt¹d idzie alarm. Oczywiœcie odpowiedziano przecz¹co; i tam wszystko sz³o wzorowym porz¹dkiem.
- Czy ja zwariowa³em, czy tamci nie przy zmys³ach? - zapyta³ w koñcu przechodz¹cego blokmistrza. - Panie Sroka, czy s³ysza³ pan te przeklête dzwonki?
- S³ysza³em panie naczelniku, s³ysza³em. O znowu! Ki kaduk?
Rzeczywiœcie, nieub³agane m³otki t³uk³y ponownie o ¿elazne kresy; wo³a³y o pomoc robotników i lekarzy.
Na zegarze mija³a wtedy ju¿ pierwsza. Pomian wpad³ we wœciek³oœæ.
- A co mnie to wszystko wreszcie, do stu piorunów, obchodzi? St¹d: wszystko w porz¹dku,
stamt¹d: wszystko na miejscu - wiêc czego chcesz, do diab³a ciê¿kiego? To jakiœ b³azen g³aszowski figle z nami stroi, wywracaj¹c do góry nogami ca³¹ stacjê! Zrobiê doniesienie i kwita!
- Nie przypuszczam, panie naczelniku - wtr¹ci³ spokojnie asystent - sprawa za powa¿na, by
j¹ ujmowaæ z tego punktu widzenia. Raczej przyj¹æ trzeba jak¹œ omy³kê.
- £adna omy³ka! Czy¿ nie s³ysza³eœ kolega, co odpowiedzieli mi z obu stacji najbli¿szych?
Chyba niepodobna przypuœciæ jakichœ przypadkowo zab³¹kanych sygna³ów z dalszych przystanków, o których by tamci nie wiedzieli. Jeœli dotarty do nas, musia³y wpierw przejœæ przez
ich rejon. Wiêc?
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- Wiêc prosty wniosek, ¿e pochodz¹ od jakiegoœ dró¿nika na przestrzeni miêdzy D¹brow¹
a G³aszowem. Pomian spojrza³ na podw³adnego z uwag¹.
- Od któregoœ z budników, powiada pan? Hm... muzê. Ale po co? Dlaczego? Nasi ludzie zbadali przecie¿ ca³¹ liniê krok za krokiem i nie znaleŸli nic podejrzanego.
Urzêdnik rozkrzy¿owa³ ramiona.
- Tego to ju¿ nie wiem. Rzecz mo¿na zbadaæ póŸniej w porozumieniu z G³aszowem. W ka¿dym razie s¹dzê, ¿e mo¿emy spaæ spokojnie i nie zwa¿aæ na dzwonki. Wszystko, co nale¿a³o
do nas, zrobiliœmy - przestrzeñ przeszukana dok³adnie, na linii nie ma ani œladu niebezpieczeñstwa, którym nam gro¿¹. Uwa¿am te znaki po prostu za tzw. „fa³szywy alarm”.
Spokój asystenta podzia³a³ koj¹co na naczelnika. Po¿egna³ kolegê i zamkn¹³ siê na resztê nocy
w biurze.
Lecz s³u¿ba nie³atwo przesz³a nad tym do porz¹dku. Ludzie skupili siê na bloku ko³o zwrotniczego i coœ szeptali miêdzy sob¹ tajemniczo; od czasu do czasu, gdy ciszê nocy przerwa³
nowy podrzut dzwonka, pochylone ku sobie g³owy kolejarzy zwraca³y siê w stronê s³upa sygna³owego i kilka par oczu rozszerzonych zabobonn¹ trwog¹ œledzi³o ruchy kuj¹cych m³otków.
- Z³y znak - mrucza³ stra¿nik Grzela - z³y znak!
I tak gra³y sygna³y a¿ do pierwszego brzasku. Lecz im bli¿ej by³o rana, tym dŸwiêki stawa³y
siê s³absze, niklejsze, w tym d³u¿szych odstêpach czasu po sobie, a¿ zg³uch³y bez echa przed
œwitem. Ludzie odetchnêli, jakby zmora nocna usunê³a siê z piersi.
Nazajutrz Pomian zwróci³ siê do w³adz w Ostoi, zdaj¹c dok³adny raport z zajœæ ubieg³ej nocy.
Nadesz³a telegraficznie odpowiedŸ kaza³a mu czekaæ na przybycie specjalnej komisji, która
mia³a sprawê gruntownie zbadaæ.
W ci¹gu dnia ruch odbywa³ siê regularnie i wszystko mia³o przebieg normalny. Lecz z uderzeniem godziny siódmej wieczór odezwa³y siê znowu alarmuj¹ce sygna³y w tym samym, co
wczoraj, porz¹dku; wiêc najpierw sygna³: „wozy odbieg³y”, potem rozkaz: „wszystkie wozy
zatrzymaæ”, wreszcie has³o: „przys³aæ lokomotywê z robotnikami”, i rozpaczliwy krzyk o pomoc: „przys³aæ maszynê z robotnikami i lekarzem”. Charakterystycznym by³o stopniowanie
w doborze znaków, z których ka¿dy nastêpny zdradza³ wzmo¿enie siê urojonego niebezpieczeñstwa. Sygna³y uzupe³nia³y siê oczywiœcie, tworz¹c rozerwany przestankami ³añcuch, snuj¹cy jak¹œ z³owieszcz¹ opowieœæ o domniemanym nieszczêœciu.
A jednak rzecz wygl¹da³a na drwiny lub g³upi figiel.
Naczelnik wœcieka³ siê, s³u¿ba zachowywa³a ró¿nie; jedni brali historiê z humorystycznego
punktu widzenia i œmiali siê z zapamiêta³ych dzwonków, inni ¿egnali przes¹dnie. Blokowy
Zdun utrzymywa³ pó³g³osem, ¿e diabe³ siedzi w s³upie sygna³owym i k³apie dzwonkiem na
przekorê.
W ka¿dym razie nikt znaków nie t³umaczy³ na serio i na stacji nie poczyniono odpowiednich
zarz¹dzeñ. Alarm trwa³ z przerwami a¿ do rana i dopiero gdy na wschodzie przetar³a siê blado¿ó³ta linia, dzwonki uspokoi³y siê.
Nareszcie po bezsennie spêdzonej nocy doczeka³ siê naczelnik przybycia komisji ko³o dziesi¹tej nad ranem. Przyjecha³ z Ostoi nadinspektor Turner, wysoki, szczup³y, ze zmru¿onymi
z³oœliwie oczkami pan, z ca³ym sztabem urzêdników. Zaczê³o siê œledztwo.
Panowie „z góry” mieli ju¿ ustalony pogl¹d na sprawê. Sygna³y, zdaniem pana nadinspektora, pochodzi³y z budki któregoœ z dró¿ników na linii D¹browa-G³aszów. Chodzi³o tylko o to,
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z czyjej. Wed³ug etatu by³o na tej przestrzeni budników dziesiêciu; z tej liczby nale¿a³o wydzieliæ oœmiu, którzy nie posiadali aparatu do dawania sygna³ów tego typu. Podejrzenie pad³o zatem na pozosta³ych dwóch. Inspektor postanowi³ wybadaæ obu na miejscu ich przeznaczenia.
Po sutym obiedzie u pana naczelnika wyruszy³ z D¹browy po dwunastej w po³udnie specjalny poci¹g z komisj¹ œledcz¹. Po pó³godzinnej jeŸdzie panowie wysiedli przed budk¹ dró¿nika Dziwoty, jednego z podejrzanych.
Biedna cz³eczyna, przera¿ony najœciem nieoczekiwanych goœci, zapomnia³ jêzyka w gêbie i na
pytania odpowiada³ jakby zbudzony z g³êbokiego uœpienia. Po przesz³o godzinnym badaniu
dosz³a komisja do przekonania, ¿e Dziwota Bogu ducha winien i o niczym nie ma pojêcia.
Wiêc by nie traciæ czasu, pan nadinspektor zostawi³ go w spokoju, zalecaj¹c swoim ludziom
dalsz¹ jazdê do drugiego stra¿nika, na którym teraz skupi³a siê jego œledcza uwaga.
W 40 minut potem stanêli na miejscu. Na spotkanie nie wybieg³ nikt. To zastanowi³o. Posterunek wygl¹da³ jakby wymar³y; ¿adnej poszlaki ¿ycia w obejœciu, ¿adnego œladu ¿yj¹cej istoty woko³o. Nie odzywa³y siê patriarchalne g³osy gospodarstwa domowego, nie zapia³ kogut,
nie zrzêdzi³a kura.
Po stromych, w parê porêczy ujêtych schodkach weszli na wzgórze, na którym wznosi³ siê
domek budnika JaŸwy. U wejœcia powita³y goœci niezliczone roje much z³ych, zjadliwych,
brzêcz¹cych; owady, jakby wœciek³e na intruzów, rzuci³y siê do r¹k, do oczu, do twarzy.
Zapukano do drzwi. Z wnêtrza nikt nie odpowiedzia³ Jeden z kolejarzy nacisn¹³ klamkê drzwi by³y zamkniête.
- Panie Tuziak - skin¹³ Pomian na œlusarza stacyjnego - wytrychem go!
- Duchem, panie naczelniku.
Zazgrzyta³o ¿elazo, zachrzêœci³ zamek i ust¹pi³. • Inspektor wywa¿y³ nog¹ drzwi i wszed³ do
œrodka. Lecz w tej¿e chwili cofn¹³ siê z powrotem na podwórze, przytykaj¹c chusteczkê do
nosa. Z wnêtrza uderzy³ okropny zaduch. Jeden z urzêdników odwa¿y³ siê przekroczyæ próg
i zajrza³ w g³¹b.
Przy stole pod oknem siedzia³ budnik z g³ow¹ spuszczon¹ na piersi, z rêk¹ praw¹ opart¹ palcami na guziku aparatu sygna³owego.
Urzêdnik zbli¿y³ siê do sto³u i zblad³szy, zawróci³ ku wyjœciu. Krótkie spojrzenie rzucone na
rêkê dró¿nika przekona³o, ¿e nie palce ujmowa³y taster, lecz trzy nagie, ogo³ocone z miêsa
piszczele.
W tej chwili siedz¹cy przy stole zachwia³ siê i zwali³ siê jak k³oda na ziemiê. Poznano trupa
JaŸwy w stanie zupe³nego rozk³adu. Obecny lekarz stwierdzi³ œmieræ zasz³¹ przynajmniej
dziesiêæ dni temu.
Spisano protokó³ i pochowano na miejscu zw³oki, rezygnuj¹c z obdukcji z powodu silnie posuniêtego zepsucia.
Przyczyny œmierci nie wykryto. Wypytywani o to ch³opi z s¹siedniej wsi nie umieli daæ ¿adnych wyjaœnieñ prócz tego, ¿e ju¿ od d³u¿szego czasu JaŸwy nie widywano. W dwie godziny
póŸniej wróci³a komisja do Ostoi.
Naczelnik D¹browy mia³ tej nocy i nastêpnych sen spokojny i nie zm¹cony sygna³ami. Lecz
w tydzieñ potem zasz³a na linii D¹browa-G³aszów straszliwa katastrofa. Oderwane nieszczêœliwym trafem wagony wpad³y na poci¹g pospieszny, d¹¿¹cy z przeciwnej strony, i zdruzgota³y go doszczêtnie. Zgin¹³ ca³y personel s³u¿bowy i osiemdziesiêciu kilku podró¿nych.
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B³êdny poci¹g
(Legenda kolejowa)
Na dworcu w Horsku panowa³ gor¹czkowy ruch. Czas by³ przedœwi¹teczny, w perspektywie
parê dni wolnych od pracy, pora wymarzona. Peron mrowi³ siê od przyjezdnych i wyje¿d¿aj¹cych. Miga³y podniecone twarzyczki kobiet, wi³y siê barwne wst¹¿ki kapeluszy, pstrzy³y
szale podró¿ne; tu przeciska³ siê wœród t³umu smuk³y cylinder wytwornego pana, tam zaczernia³ sutann¹ duchowny; ówdzie pod arkadami sinia³y poprzez ci¿bê kolety wojskowych, obok
szarza³y robotnicze bluzy.
Wrza³o bujne ¿ycie i Ujête w zbyt ciasne ramy dworca przelewa³o siê z szumem poza jego
brzegi. Chaotyczny gwar pasa¿erów, nawo³ywania tragarzy, gwizd œwistawek, szum wypuszczanej pary zlewa³y siê w zawrotn¹ symfoniê, w której traci³o siê siebie, oddawa³o zmala³¹,
og³uszon¹ jaŸñ na fale potê¿nego ¿ywio³u, by niós³, ko³ysa³, odurza³...
S³u¿ba pracowa³a intensywnie. Co chwila wynurza³y siê wœród zgie³ku to tu, to tam czerwone kepi urzêdników ruchu wydaj¹cych rozkazy, usuwaj¹cych z toru roztargnionych, przeprowadzaj¹cych bystrym i czujnym okiem poci¹gi w chwili odjazdu. Konduktorzy uwijali siê bez
przerwy, przebiegaj¹c nerwowym krokiem d³ugie pierzeje wagonów; blokmistrze - piloci stacji - spe³niali instrukcje krótkie a sprawne jak tr¹bki - has³a odlotu. Wszystko sz³o w tempie
raŸnym, odmierzonym na minuty, sekundy - wszystkich oczy odruchowo kontrolowa³y czas
na podwójnej bia³ej tarczy zegara tam w górze.
Mimo to spokojny widz, stan¹wszy na uboczu, dozna³by PO krótkiej obserwacji sprzecznego
z pozornym porz¹dkiem rzeczy wra¿enia.
Coœ jakby wkrad³o siê w unormowany przepisami i tradycj¹ bieg czynnoœci; jakaœ nieokreœlona, choæ wa¿ka zawada stanê³a w poprzek regularnoœci uœwiêconej ruchu.
Znaæ to by³o w nerwowych nadzwyczaj gestach ludzi, j niespokojnych rzutach oczu, wyczekuj¹cym czegoœ wyrazie twarzy. Coœ siê popsu³o we wzorowym dot¹d organizmie. Jakiœ niezdrowy, niesamowity pr¹d kr¹¿y³ po jego rozga³êzionych stokrotnie arteriach i przesi¹ka³ na
powierzchniê w pó³œwiadomych wyb³yskach.
Gorliwoœæ kolejarzy cechowa³a widoczna chêæ przezwyciê¿enia tajemnej rozterki, która wnêci³a siê ukradkiem W wyborny mechanizm. Ka¿dy dwoi³ siê i troi³, by gwa³tem przydusiæ
denerwuj¹c¹ zmorê, utrzymaæ wymarzon¹ do automatyzmu sfornoœæ pracy, ¿mudn¹, lecz bezpieczn¹ równowagê funkcji.
By³a to przecie¿ ich dziedzina, ich „rejon” uprawiany od wielu lat pilnej praktyki, teren, który, zdawa³o siê, znali par excellence na wylot. Byli przecie¿ przedstawicielami tej kategorii
pracy, tego zakresu czynnoœci ¿yciowych, gdzie dla nich, wtajemniczonych, nic nie winno
by³o « pozostaæ niejasnym, gdzie ich, reprezentantów, jedynych wyk³adników ca³ej skomplikowanej sieci zajêæ, nie mog³a, j nie powinna by³a zaskoczyæ jakakolwiek zagadka. Wszak¿e
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wszystko od lat obliczone, zwa¿one, odmierzone - wszak¿e wszystko, choæ z³o¿one, nie przekracza³o ludzkich pojêæ - wszak¿e wszêdzie dok³adnoœæ umiaru bez niespodzianek, regularnoœæ powtarzaj¹cych siê zajœæ, obliczonych i z góry!
Poczuwali siê tedy niejako do solidarnej odpowiedzialnoœci wobec zwartej masy podró¿nych,
którym nale¿a³o zapewniæ spokój i bezpieczeñstwo zupe³ne.
Tymczasem wewnêtrzna ich rozterka udziela³a siê publicznoœci i p³yn¹c od nich fal¹ zdenerwowania, rozwodzi³a siê w nieokreœlone pr¹dy nurtuj¹ce pasa¿erów.
Gdyby przynajmniej chodzi³o o tzw. „przypadek”, którego wprawdzie nie mo¿na przewidzieæ,
lecz który daje siê potem, po momencie spe³nienia wydedukowaæ z tego, co poprzedza³o zapewne wobec przypadku, i oni, zawodowcy, stawali bezradni, choæ nie zrozpaczeni. Lecz
tutaj chodzi³o o coœ zupe³nie innego.
Zasz³o coœ nieobliczalnego jak chimera, kapryœnego jak szaleñstwo, i przekreœli³o za jednym
zamachem prastary uk³ad zdarzeñ.
Wiêc wstyd im by³o przed sob¹ i przed innymi poza obrêbem zawodu.
W obecnej chwili sz³o tedy przede wszystkim o to, by siê „sprawa” nie rozesz³a, by siê „szeroka publicznoœæ” nie dowiedzia³a; nale¿a³o do³o¿yæ wszelkich mo¿liwych starañ, by „dziwaczna
historia” nie nabra³a rozg³osu w dziennikach, by unikn¹æ za wszelk¹ cenê „skandalu”.
Dot¹d jakoœ rzecz pozosta³a w œcis³ej tajemnicy, zatrzymana cudem w wy³¹cznym obrêbie dotycz¹cego œrodowiska. Przedziwna iœcie solidarnoœæ po³¹czy³a tych ludzi w wyj¹tkowym wypadku:
milczeli. Tylko wymowne spojrzenia oczu, specjalne gesty i gra s³ów dobranych u³atwia³y porozumienie. Dot¹d „publicznoœæ” nie wiedzia³a o niczym. Lecz ju¿ niepokój s³u¿by, nerwica funkcjonariuszy przenosi³a siê z wolna i na ni¹, przygotowuj¹c glebê podatn¹ pod zasiew „zmory”.
A „sprawa” by³a istotnie dziwaczn¹ i zagadkow¹. Od pewnego czasu pojawi³ siê na liniach
kolei pañstwowych jakiœ poci¹g nie objêty powszechnie znanym rejestrem, nie wci¹gniêty
w poczet kursuj¹cych parowozów, s³owem, intruz bez patentu i aprobaty. Nie zdo³ano nawet
okreœliæ, do jakiej nale¿a³ kategorii i z jakiej wyszed³ fabryki, gdy¿ momentalnie krótki przeci¹g czasu, przez jaki dawa³ siê za ka¿dym pojawieniem obserwowaæ, uniemo¿liwia³ jak¹kolwiek w tym wzglêdzie orientacjê. W ka¿dym razie, wnosz¹c z nieprawdopodobnej wprost
chy¿oœci, z jak¹ przesuwa³ siê przed oczyma zdumionych widzów, musia³ zajmowaæ bardzo
wysoki stopieñ w skali pojazdów: by³ to poci¹g co najmniej b³yskawiczny.
Lecz rzecz¹ najbardziej niepokoj¹c¹ by³a jego nieobliczalnoœæ. Intruz pojawia³ siê to tu, to
tam, nadchodzi³ nagle ni st¹d, ni zow¹d, sk¹dœ z odleg³ej przestrzeni linii kolejowej, przelatywa³ z szatañskim szumem po torach i znika³ w dali; dziœ widziano go ko³o stacji M., nazajutrz wy³oni³ siê gdzieœ w czystym polu poza miastem W., w parê dni póŸniej przeszybowa³
z oœlepiaj¹cym tupetem ko³o budki dró¿nika w okolicy przystanku G.
Zrazu myœlano, ¿e szalony poci¹g nale¿y do istniej¹cego etatu i tylko opiesza³oœæ lub pomy³ka urzêdników ruchu nie zdo³a³a dot¹d stwierdziæ jego to¿samoœci. Zaczê³y siê wiêc dochodzenia, sygnalizacje bez koñca, wzajemne porozumiewania siê stacji - wszystko bez skutku:
intruz po prostu drwi³ sobie z wysi³ków funkcjonariuszy, wynurzaj¹c siê zwykle tam, gdzie
go siê najmniej spodziewano.
Szczególnie przygnêbiaj¹co dzia³a³a okolicznoœæ, ¿e nigdzie go nie mo¿na by³o przy³apaæ,
nigdzie dopaœæ ni zatrzymaæ. Urz¹dzony kilkakrotnie w tym celu poœcig na jednej z najwyborniejszych maszyn, uznanej w ca³ym tego s³owa znaczeniu za ostatni wyraz wspó³czesnej
techniki, zrobi³ ohydne fiasko; niesamowity poci¹g wzi¹³ rekord bez zaj¹knienia.
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Wtedy zaczê³a ludzi ogarniaæ przes¹dna obawa i g³ucha, t³umiona strachem wœciek³oœæ. Rzecz
bowiem istotnie nies³ychana! Od lat szeregu kursowa³y wozy wed³ug wytkniêtego z góry planu,
który uk³adano w dyrekcjach, zatwierdzano w ministeriach, realizowano w ruchu - od lat wszystko mo¿na by³o obliczyæ, mniej wiêcej przewidzieæ, a gdy zasz³a jakaœ „pomy³ka” lub „przeoczenie”, te naprawiæ, logicznie wyt³umaczyæ - a¿ tu nagle nieproszony goœæ wœlizguje siê na tory,
psuje porz¹dek, wywraca na nice regulamin, wnosi w zgrany organizm zaczyn nie³adu i rozstroju!
Ca³e szczêœcie, ¿e dot¹d natrêt nie spowodowa³ ¿adnej katastrofy. By³ to w ogóle szczegó³,
który zastanawia³ od samego pocz¹tku. Zawsze jakoœ przestrzeñ, na której siê wynurza³, by³a
w danej chwili woln¹; szaleniec dot¹d nie wywo³a³ zderzenia. Lecz mog³o to nast¹piæ lada
dzieñ, tym bardziej ¿e z wolna zaczai zdradzaæ w tym kierunku pewn¹ inklinacjê. Po jakimœ
czasie skonstatowano z przera¿eniem w jego ruchach pewn¹ d¹¿noœæ do wejœcia w bli¿szy
kontakt z regularnie kursuj¹cymi towarzyszami. O ile zrazu zdawa³ siê unikaæ bliskiego ich
s¹siedztwa, pojawiaj¹c siê zawsze w znacznej odleg³oœci za lub przed, obecnie wyrasta³ na
szynach po up³ywie coraz to krótszych odstêpów czasu za plecyma poprzedników. Raz ju¿
przemkn¹³ obok ekspresu w drodze do O., tydzieñ temu ledwo wymin¹³ osobowy na przestrzeni miêdzy S. a F., onegdaj cudem tylko skrzy¿owa³ siê szczêœliwie z pospiesznym z W.
Dr¿eli naczelnicy stacji na wiadomoœæ o tych wyj¹tkowych wyminiêciach, które nale¿a³o zawdziêczaæ li tylko podwójnej wstêdze torów i przytomnoœci maszynistów. Podobnie „cudowne ocalenia” zaczê³y w ostatnich czasach zdarzaæ siê coraz czêœciej, przy czym szansê szczêœliwego wyjœcia ze spotkania widocznie mala³y z dniem ka¿dym.
Intruz z roli œciganego przeszed³ w czynn¹, pchany jakby magnetycznym popêdem do tego,
co regularne i w normê ujête, zacz¹³ groziæ bezpoœredni¹ destrukcj¹ starego spraw porz¹dku.
Historia mog³a lada dzieñ skoñczyæ siê tragicznie.
Tote¿ i kierownik ruchu w Horsku od miesi¹ca wiód³ ¿ycie nad wyraz przykre. W ci¹g³ej
obawie przed niepo¿¹dan¹ wizyt¹ czuwa³ prawie bez przerwy, nie opuszczaj¹c dniem i noc¹
posterunku, który mu powierzono niespe³na od roku w dowód uznania „jego energii i niezwyk³ej sprê¿ystoœci”. A placówka by³a wa¿na, bo na stacji w Horsku przecina³o siê parê zasadniczych linii kolejowych i ogniskowa³ ruch ca³ej po³aci kraju.
Dzisiaj zw³aszcza, wobec niebywa³ego nap³ywu goœci, praca w podobnie naprê¿onej sytuacji
by³a nader uci¹¿liwa.
Zapada³ powoli wieczór. Rozb³ys³y œwiat³a lamp elektrycznych, rzuci³y potê¿ne swe projekcje reflektory. W zielonych ogniach zwrotnic szyny lœniæ poczê³y ponurometalicznym po³yskiem, gi¹æ siê zimnymi wstêgami ¿elaznych wê¿y. Gdzieniegdzie w pomroce zape³gota³ nik³y kaganek konduktora, b³ysn¹³ sygna³ dró¿nika. W dali, hen, hen za dworcem, tam gdzie
ju¿ gasn¹ szmaragdowe oczy latarñ kreœli³ nocne swe znaki stacyjny semafor.
Oto w³aœnie wychodz¹c z poziomu zatoczy³ k¹t 45° i ustawi³ siê w linii ukoœnej: szed³ poci¹g osobowy z Brzeska.
Ju¿ s³ychaæ zdyszany oddech lokomotywy, miarowy gruchot kó³, ju¿ widaæ jasno¿ó³te okulary na przedzie.
Wtoczy³ siê na stacjê... :
Z otwartych okien wychylaj¹ siê z³ote loki dzieci, ciekawe twarze kobiet, powiewaj¹ przywitalne chusty...
£awa czekaj¹cych na peronie posuwa siê gwa³townie kit wagonom, wyci¹gniête ramiona d¹¿¹
obustronnie ku spotkaniu...
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Co to za ha³as tam z prawej?! PrzeraŸliwe gwizdy œwistawek rozdzieraj¹ powietrze. Naczelnik krzyczy coœ ochryp³ym, dzikim g³osem.
- Precz! Cofn¹æ siê, uciekajcie! Puœæ kontrparê! Wstecz! Wstecz!... Nieszczêœcie!!
T³um rzuca siê zwartym naporem ku balaskom i ³amie je... Ob³¹kane oczy instynktownie
patrz¹ w prawo, gdzie s³u¿ba wyleg³a, i widz¹ spazmatyczne, bezcelowo wœciek³e wibracje
latarek usi³uj¹cych zawróciæ poci¹g jakiœ, który; ca³ym rozmachem naje¿d¿a z przeciwnej
strony torem zajêtym przez osobowy z Brzeska. Wichurê gwizdów przerzynaj¹ rozpaczliwe
odezwy tr¹bek i piekielna wrzawa ludzi. Nadaremnie. Nieoczekiwany parowóz zbli¿a siê
z zawrotn¹ chy¿oœci¹; olbrzymie, zielone œlepia maszyny roztr¹caj¹ ciemnoœæ upiornym spojrzeniem, potê¿ne t³oki obracaj¹ siê z bajeczn¹, opêtan¹ sprawnoœci¹...
Z tysi¹ca piersi wyrywa siê okropn¹ trwog¹, bezdenn¹ panik¹ nabrzmia³y okrzyk:
- To on! Ob³¹kany poci¹g! Szaleniec! Na ziemiê! Ratunku! Na ziemiê! Giniemy! Ratunku!
Giniemy!
Jakaœ gigantyczna, szara masa przelatuje nad pokotem cia³, popielata, mglista masa z wykrojami okien na przestrza³ - czuæ wicher szatañskiego przeci¹gu, wiej¹cy z tych otwartych nor,
s³ychaæ ³opot rozwianych szaleñczo ¿aluzji, znaæ widmowe twarze pasa¿erów...
Wtem dzieje siê coœ dziwnego. Ob³¹kany poci¹g zamiast zdruzgotaæ dosiêgniêtego ju¿ drapie¿nie towarzysza, przechodzi przezeñ jak mg³a; przez chwilê widaæ, jak przesuwaj¹ siê przez siebie dwie pierzeje wozów, ocieraj¹ bezg³oœnie œciany wagonów, przenikaj¹ w paradoksalnej
osmozie tryby i osie kó³ - jeszcze sekunda i intruz, przesi¹k³szy z b³yskawiczn¹ furi¹ przez sta³y organizm poci¹gu, sczeza i rozwiewa siê po drugiej stronie gdzieœ w polu. Ucich³o...
Na torze przed stacj¹ stoi spokojnie nienaruszony osobowy z Brzeska. Wko³o cisza bez kresu, bez dna. Tylko od ³¹k, tam w dali, idzie œciszony poœwierk koników, tylko po drutach,
tam w górze, p³ynie mrukliwa gawêda telegrafu...
Ludzie z peronu, s³u¿ba, urzêdnicy przecieraj¹ ze snu oczy i spogl¹daj¹ po sobie zdumieni:
Prawda li to czy z³y majak?
Powoli wszystkich spojrzenia, wiedzione wspólnym impulsem, skupiaj¹ siê na poci¹gu
z Brzeska. - Stoi wci¹¿ g³uchy i milcz¹cy. Tylko wewn¹trz zapalone lampy p³on¹ równym,
spokojnym œwiat³em, tylko w otwartych oknach igra lekko wietrzyk firankami...
We wozach grobowa cisza; nikt nie wysiada, nikt nie wychyla siê z wnêtrza. Przez oœwietlone czworok¹ty okien widaæ pasa¿erów: mê¿czyzn, kobiety i dzieci; wszyscy cali, nie uszkodzeni - nikt nie dozna³ najl¿ejszej kontuzji. Lecz stan ich dziwnie zagadkowy...
Wszyscy w postawie stoj¹cej, twarzami w kierunku, gdzie znikn¹³ upiorny parowóz; jakaœ si³a
okropna zaklê³a tych ludzi w jedn¹ stronê i trzyma w niemym os³upieniu; jakiœ pr¹d silny przeora³ zbiorowisko dusz i spolaryzowa³ na jedn¹ mod³ê; wyci¹gniête naprzód rêce wskazuj¹ cel
jakiœ nieznany, cel pewnie daleki - podane przed siê cia³a, pochylone torsy w dal d¹¿¹ zawrotn¹,
w odleg³¹ gdzieœ, mglist¹ krainê - a oczy... zeszklone opêtañcz¹ trwog¹ i... zachwytem oczy
ton¹ w przestrzeni bez krañców...
Tak stoj¹ i milcz¹; musku³ nie zadrgnie, nie spadnie powieka. Tak stoj¹ i milcz¹...
Bo przeszed³ przez nich powiew przedziwny, bo tknê³o | ich wielkie ocknienie, bo byli to ju¿
ludzie... ob³¹kani...
Wtem zabrzmia³y dŸwiêki mocne i znane, w codziennoœæ bezpieczn¹ spowite - udary jêdrne
jak serce, gdy o pierœ zdrow¹ ³omoce - miarowe dŸwiêki nawyku, od lat to samo g³osz¹ce...
- Bimbam... i przerwa - bimbam... bimbam...
Sygna³y sz³y...
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Œlepy tor
W poci¹gu osobowym zmierzaj¹cym póŸn¹ jesienn¹ por¹ do Gronia œcisk by³ ogromny; przedzia³y pozape³niane po brzegi, atmosfera parna, gor¹ca. Z braku miejsca zatar³y siê ró¿nice
klas, siedziano i stano, gdzie siê uda³o, prawem prastarego kaduka. Nad chaosem g³ów pali³y
siê lampy md³ym, przyæmionym œwiat³em, które sp³ywa³o z pu³apów wagonowych na twarze
znu¿one, profile wymiête. Dym tytoniu unosi³ siê kwaœnym wyziewem, wyci¹ga³ pod d³ugi,
siwawy sznur w korytarzach, k³êbi³ tumanami w czeluœciach okien. Jednostajny ³omot kó³
nastraja³ nasennie, przytwierdza³ monotonnym stukaniem drzemocie, która rozpanoszy³a siê
po wozach. Tak-tak-tak... Tak-tak-tak...
Tylko jeden z przedzia³ów klasy III, w pi¹tym wozie od koñca, nie poddawa³ siê ogólnemu
nastrojowi; zespó³ gwarny tu by³, rzeœki, o¿ywiony. Uwagê podró¿nych opanowa³ wy³¹cznie ma³y, garbaty cz³owieczek w mundurze kolejarza ni¿szego typu, który opowiada³ coœ
z przejêciem, podkreœlaj¹c s³owa gestykulacj¹ barwn¹ i plastyczn¹. Skupieni wko³o s³uchacze nie spuszczali zeñ oczu; niektórzy powstali z miejsc dalszych i zbli¿yli siê do ³awki
œrodkowej, by lepiej s³yszeæ; paru ciekawych wychyli³o g³owy przez drzwi od s¹siedniego
przedzia³u.
Kolejarz mówi³. W wyp³owia³ym œwietle lampy, drgaj¹cej w podrzutach wozu, porusza³a siê
g³owa jego du¿a, niekszta³tna, w wichurze siwych w³osów, taktem dziwacznym. Szeroka
twarz za³amana nieregularnie na linii nosa to blad³a, to nabiega³a purpur¹ w rytm krwi burzliwy: wy³¹czna, jedyna, zaciêta twarz fanatyka. Oczy œlizgaj¹ce siê w roztargnieniu po obecnych gorza³y ¿arem myœli upartej, od lat syconej. A jednak cz³owiek ten miewa³ momenty
piêkne. Chwilami, zdawa³o siê, znika³ garb i szpetota rysów, a oczy nabiera³y szafirowego
blasku, pijane natchnieniem, i postaæ kar³a tchnê³a szlachetnym, porywaj¹cym za sob¹ zapa³em. Za chwilê przeobra¿enie gas³o, rozwadnia³o siê i w gronie s³uchaczy siedzia³ tylko zajmuj¹cy, lecz potwornie brzydki narrator w kolejowej bluzie.
Profesor Ryszpans, chudy, wysoki pan w jasnopopielatym kostiumie, z monoklem w oku,
przechodz¹c dyskretnie przez zas³uchany przedzia³, nagle zatrzyma³ siê i spojrza³ uwa¿nie na
mówi¹cego. Coœ go zastanowi³o; jakiœ zwrot wyrzucony z ust garbusa przyku³ go na miejscu.
Opar³ siê ³okciem o ¿elazn¹ sztabê przegródki, zacisn¹³ monokl i s³ucha³.
- Tak, moi pañstwo - mówi³ kolejarz - w ostatnich czasach istotnie zagêszczaj¹ siê zagadkowe zdarzenia w ¿yciu kolejowym. Wszystko to zdaje siê mieæ swój cel, zmierza ku czemuœ,
oczywiœcie, z nieub³agan¹ konsekwencj¹.
Zamilk³ na chwilê, zdmuchn¹³ popió³ z fajeczki i zagadn¹³:
- A o „wagonie œmiechu” nie s³ysza³ nikt z szanownych goœci?
- Istotnie - wmiesza³ siê profesor - czyta³em przed rokiem coœ o tym w gazetach, lecz pobie¿nie i nie przypisuj¹c rzeczy ¿adnej uwagi; historia zakrawa³a na dziennikarsk¹ plotkê.
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- Gdzie tam, ³askawy panie! - zaprzeczy³ namiêtnie kolejarz, zwracaj¹c siê w stronê nowego
s³uchacza. - £adna mi plotka! Prawda oczywista, fakt stwierdzony zeznaniami naocznych
œwiadków. Rozmawia³em z ludŸmi, którzy sami tym wagonem jechali. Odchorowali jazdê po
tygodniu ka¿dy.
- Proszê opowiedzieæ nam dok³adniej - odezwa³o siê parê g³osów - ciekawa historia!
- Nie tyle ciekawa, ile weso³a - poprawi³ karze³, potrz¹saj¹c lwi¹ sw¹ czupryn¹. - Oto krótko
i wêz³owato wnêci³ siê rok temu pomiêdzy solidnych i powa¿nych towarzyszy jakiœ krotochwilny wagon i grasowa³ przez dwa tygodnie z gór¹ po liniach kolejowych ku uciesze i utrapieniu ludzi. Krotochwilnoœæ bowiem by³a podejrzanej natury i czasami wygl¹da³a na z³oœliwoœæ. Ktokolwiek wsiad³ do wozu, wpada³ od razu w nader pogodny nastrój, który niebawem
przechodzi³ w wybuja³¹ weso³oœæ. Jakby po za¿yciu gazu rozweselaj¹cego ludzie wybuchali
œmiechem bez ¿adnego powodu, trzymali siê za brzuchy, giêli do ziemi w potokach ³ez;
w koñcu œmiech przybiera³ groŸny charakter paroksyzmu: pasa¿erowie ze ³zami demonicznej
radoœci wili siê w konwulsjach bez wyjœcia, jak opêtani rzucali siê po œcianach i rechocz¹c
jak stado bydl¹t, toczyli z ust pianê. Co parê stacji trzeba by³o wynosiæ z wozu po kilku tych
nieszczêœliwych szczêœliwców, gdy¿ zachodzi³a obawa, ¿e w przeciwnym razie po prostu
pêkn¹ od œmiechu.
- Jak¿e reagowa³y na to organa kolejowe? - zapyta³, korzystaj¹c z przerwy, krêpy, o energicznym profilu in¿ynier Znies³awski.
- Zrazu s¹dzili ci panowie, ¿e wchodzi w grê jakaœ zaraza psychiczna, która z jednego goœcia
przenosi³a siê na innych. Lecz gdy podobne wypadki zaczê³y siê powtarzaæ Codziennie i zawsze w tym samym wozie, wpad³ jeden Z lekarzy kolejowych na genialny koncept. Przypuszczaj¹c, ¿e w wagonie tkwi gdzieœ lasecznik œmiechu, który ochrzci³ naprêdce imieniem bacillus ridiculentus lub te¿ bacillus gelasticus primitivus, podda³ zapowietrzony wóz bezzw³ocznej dezynfekcji.
- Cha, cha, cha! - hukn¹³ nad uchem niezrównanego causeura zawodowo interesowany s¹siad, jakiœ lekarz z W. - Ciekaw jestem, jakiego te¿ u¿y³ œrodka odka¿aj¹cego: lizolu czy karbolu?
- Pomyli³ siê szanowny pan; ¿adnego z wymienionych.
Oblano nieszczêsny wagon od dachu po szyny specjalnym przetworem wynalezionym ad hoc
przez wspomnianego doktora; by³a to tak nazwana przez wynalazcê: lacrima tristis, czyli „³za
smutnego”.
- Chi, chi, chi! - krztusi³a siê w k¹cie jakaœ dama. - Co za z³oty z pana cz³owiek! Chi, chi,
chi! £ezka smutnego!
- Tak, ³askawa pani - ci¹gn¹³ niewzruszony garbus - bo wkrótce po puszczeniu w ponowny
obieg uzdrowieñca kilku podró¿nych odebra³o sobie w nim ¿ycie wystrza³em z rewolweru.
Takie eksperymenta mszcz¹ siê, ³askawa pani - dokoñczy³ kiwaj¹c smutno g³ow¹. - Radykalizm w takich razach niezdrowy.
Na chwilê zapad³o milczenie.
- W parê miesiêcy potem - podj¹³ gawêdê funkcjonariusz - rozesz³y siê po kraju alarmuj¹ce
pog³oski o pojawieniu siê tzw. „wozu transformacyjnego” - carrus transformans, jak go przezwa³ jakiœ filolog, podobno jedna z ofiar nowej plagi. Pewnego dnia zauwa¿ono dziwne zmiany w powierzchownoœci kilkunastu pasa¿erów, którzy odbywali podró¿ w tym samym fatal29

nym wozie. Oto rodzina i znajomi, oczekuj¹cy na dworcu, nie mogli w ¿aden sposób przyznaæ siê do witaj¹cych ich serdecznie osobników, którzy wysiedli z poci¹gu. Pani sêdzina K.,
m³oda i powabna brunetka, ze zgroz¹ odepchnê³a od siebie opas³ego jegomoœcia z potê¿n¹
³ysin¹, który utrzymywa³ uparcie, ¿e jest jej mê¿em. - Panna W., œliczna 18letnia blondynka,
dosta³a spazmów w objêciach siwiutkiego jak go³¹b i podagrycznego staruszka, który zg³osi³
siê do niej z bukietem azalii jako „narzeczony”. Natomiast podesz³a ju¿ w leciech pani radczyni Z. z mi³ym zdumieniem znalaz³a siê u boku eleganckiego m³odzieñca, odœwie¿onego
cudownie o lat z gór¹ 40, radcy apelacyjnego i ma³¿onka.
W mieœcie na wiadomoœæ o tym zrobi³ siê kolosalny huczek; o niczym innym nie mówiono, jak
tylko o zagadkowych metamorfozach. Po miesi¹cu nowa sensacja: zaczarowani panowie i panie
powoli odzyskali pierwotny swój wygl¹d, wracaj¹c do uœwiêconej losem powierzchownoœci.
- Czy i tym razem odka¿ano wagon? - zapyta³a z zadêciem jakaœ dama.
- Nie, ³askawa pani - zaniechano tych œrodków ostro¿noœci. Owszem, dyrekcja otoczy³a wóz
szczególn¹ pieczo³owitoœci¹, gdy¿ okaza³o siê, ¿e kolej bêdzie mog³a ci¹gn¹æ zeñ kolosalne
zyski. Zaczêto biæ nawet specjalne bilety wstêpu do cudownego wozu, tzw. bilety transformacyjne. Popyt naturalnie by³ ogromny. W pierwszej linii zg³aszaæ siê zaczê³y ca³e kolumny
staruszek, brzydkich wdów i starych panien, domagaj¹c siê natarczywie karty jazdy. Kandydatki dobrowolnie podbija³y cenê, p³aci³y w trój i czwórnasób, przekupywa³y urzêdników,
konduktorów, nawet tragarzy. We wozie, przed wozem i pod wozem rozgrywa³y siê dramatyczne sceny, przechodz¹ce niekiedy w krwawe bitki. Kilka sêdziwych niewiast w jednej
z utarczek wyzionê³o ducha. Straszny przyk³ad nie ostudzi³ jednak ¿¹dzy odm³odzenia; masakra trwa³a w dalszym ci¹gu. W koñcu ca³ej tej awanturze po³o¿y³ kres sam cudowny wóz;
oto po dwutygodniowej transformacyjnej dzia³alnoœci nagle utraci³ dziwn¹ sw¹ moc. Stacje
przybra³y wygl¹d normalny; kadry roznamiêtnionych staruszek i starców odp³ynê³y z powrotem w zacisza domowych ognisk i zapiecków.
Zamilk³ i wœród gwaru rozbudzonych g³osów, œmiechów i dowcipów na temat poddany przez
opowieœæ wymkn¹³ siê chy³kiem z coupé.
Ryszpans szed³ w œlad za nim jak cieñ. Zaj¹³ go ten kolejarz w pocerowanej na ³okciach bluzie, wyra¿aj¹cy siê poprawniej ni¿ niejeden przeciêtny inteligent; coœ go ci¹gnê³o ku niemu,
jakiœ tajemniczy pr¹d sympatii pcha³ w stronê oryginalnego kaleki.
Na korytarzu klasy I po³o¿y³ mu lekko rêkê na ramieniu:
- Przepraszam pana. Czy mogê prosiæ o s³ów parê rozmowy?
Garbaty uœmiechn¹³ siê zadowolony.
- Owszem. Nawet wska¿ê panu miejsce, gdzie bêdziemy mogli swobodnie pogadaæ. Wóz ten
znam na wylot.
I poci¹gn¹wszy profesora za sob¹, skrêci³ w lewo, tam gdzie pierzeja przedzia³ów za³amuj¹c
siê przechodzi³a w kurytarzyk wiod¹cy na platformê. Tu wyj¹tkowo nie by³o w tej chwili nikogo. Kolejarz wskaza³ towarzyszowi œcianê zamykaj¹c¹ ostatnie coupé.
- Widzi pan ten ma³y gzemsik tu w górze? To jest zamaskowany zamek; skrytka dla dostojników kolei w wyj¹tkowych wypadkach. Zaraz j¹ ogl¹dniemy dok³adniej.
Odsun¹³ gzems, wydoby³ z kieszeni konduktorski klucz i za³o¿ywszy w otwór, przekrêci³.
Wtedy g³adko odwinê³a siê w górê stalowa stora, ods³aniaj¹c malutki, wytwornie urz¹dzony
przedzia³.
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- Proszê do œrodka - zachêci³ kolejarz. Po chwili siedzieli na miêkkich, polstrowanych poduszkach, odciêci od gwaru i œcisku zapuszczon¹ z powrotem stor¹.
Funkcjonariusz patrzy³ na profesora z wyrazem oczekiwania na twarzy. Ryszpans nie spieszy³ z pytaniem. Zmarszczy³ czo³o, zasadzi³ mocniej monokl i pogr¹¿y³ siê w zadumê. Po
chwili zacz¹³, nie patrz¹c na towarzysza:
- Uderzy³ miê kontrast miêdzy humorystyk¹ opowiedzianych przez pana zdarzeñ a powa¿nym naœwietleniem, które j¹ poprzedzi³o. O ile sobie przypominam, powiedzia³ pan, ¿e
w ostatnich czasach zdarzaj¹ siê na kolejach zagadkowe objawy, które zdaj¹ siê zmierzaæ ku
jakiemuœ celowi. Jeœli dobrze zrozumia³em ton s³ów, mówi³ pan na serio; mia³o siê wra¿enie,
¿e owe ukryte cele uznaje pan za wa¿kie, mo¿e nawet prze³omowe...
Twarz garbusa rozjaœni³ tajemniczy uœmiech:
- I nie pomyli³ siê pan... Kontrast zniknie, je¿eli owe „weso³e” objawy pojmiemy jako szyderskie wyzwanie - prowokacjê, jako przygrywkê do innych, g³êbszych, niby próbê si³ wyzwalaj¹cej siê, nieznanej energii.
- Ali right! - odchrz¹kn¹³ profesor. - Du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas. Domyœli³em
siê czegoœ podobnego. Inaczej nie by³bym wszczyna³ dyskusji.
- Nale¿y pan do nielicznych wyj¹tków; w ogóle dot¹d znalaz³em w poci¹gu tylko siedm osób,
które g³êbiej pojê³y te historie i oœwiadczy³y gotowoœæ zapuszczenia siê wraz ze mn¹ w labirynt konsekwencji. Mo¿e w panu pozyskam ósmego ochotnika?
- To bêdzie zale¿a³o od stopnia i jakoœci objaœnieñ, które mi pan d³u¿ny.
- Oczywiœcie. Po to tutaj jestem. - Przede wszystkim powinien pan wiedzieæ, ¿e tajemnicze
wagony wysz³y na liniê wprost ze œlepego toru.
- Co to ma znaczyæ?
- To znaczy, ¿e przed puszczeniem ich w obieg odpoczywa³y czas d³u¿szy na œlepym torze
i oddycha³y jego specyficzn¹ atmosfer¹.
- Nie rozumiem. Przede wszystkim co to jest œlepy tor?
- Uboczna, wzgardzona odroœl szyn, samotne odga³êzienie toru, rozci¹gniête na przestrzeni
50-100 m, bez wyjœcia, bez wylotu, zamkniête sztucznym wzgórzem i ramp¹ kresow¹. Niby
usch³a ga³¹Ÿ zielonego drzewa, niby kikut okalecza³ej rêki...
Ze s³ów kolejarza p³yn¹³ g³êboki, tragiczny liryzm. Profesor patrzy³ nañ zdumiony.
- Wokó³ zaniedbanie. Zielska przerastaj¹ zardzewia³e szyny; bujne, polne trawy, ³oboda, rumian dziki i oset. Z boku odpada na po³y strupiesza³a zwrotnica z wybitym szk³em latarni,
której noc¹ nie ma komu zapaliæ. Bo i po co? Tor to przecie¿ zamkniêty; nie ujedziesz nim
dalej jak 100 m. Opodal na liniach wre ruch parowozów, têtni ¿ycie, pulsuj¹ kolejowe arterie. Tu wiecznie cicho. Czasem zab³¹ka siê w drodze maszyna przetokowa, czasem wtoczy
niechêtnie wóz odszybowany; niekiedy wjedzie na d³u¿szy spoczynek zniszczony jazd¹ wagon, zatoczy siê ciê¿ko, leniwo i stanie niemy na ca³e miesi¹ce lub lata. W zmursza³ym dachu ptaszek uwije gniazdko i wykarmi m³ode, w rozpadlinie pomostu rzuci siê zielsko, wytryœnie ga³¹zka wikliny. Nad rudaw¹ taœm¹ szyn pochyla zwichniête ramiona popsuty semafor i b³ogos³awi smêtkowi ruiny...
G³os kolejarza za³ama³ siê. Profesor odczu³ jego wzruszenie; liryzm opisu zdumia³ go i przej¹³
zarazem. Lecz sk¹d ta nuta rzewnoœci?
- Odczu³em - podj¹³ po czasie - poezjê œlepego toru, lecz nie umiem wyt³umaczyæ sobie, jak
atmosfera jego mo¿e wywo³aæ wspomniane objawy.
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- Z poezji owej - objaœni³ garbaty - wieje g³êboki motyw têsknoty - têsknoty ku nieskoñczonym dalom, do których dostêp zamkniêty kopcem granicznym, zagwo¿d¿ony drewnem rampy. Tu¿ obok pêdz¹ poci¹gi, pomykaj¹ w szeroki, piêkny œwiat maszyny - tu têpa granica trawiastego wzgórza. Têsknota upoœledzenia. - Czy rozumie pan? - Têsknota bez nadziei ziszczeñ rodzi pogardê i nasyca siê sob¹, a¿ przeroœnie moc¹ pragnieñ szczêœliw¹ rzeczywistoœæ...
przywileju. Rodz¹ siê tu utajone si³y, gromadz¹ od lat nie ziszczone moce. Kto wie, czy nie
wybuchn¹ ¿ywio³em? A wtedy przeœcign¹ codziennoœæ i spe³ni¹ zadania wy¿sze, piêkniejsze
ni¿ rzeczywistoœæ. Siêgn¹ poza ni¹...
- A czy mo¿na wiedzieæ, gdzie siê znajduje ów tor? Przypuszczam, mia³ pan na myœli pewien
œciœle okreœlony?
- Hm - uœmiechn¹³ siê - to zale¿y. Zapewne jakiœ jeden by³ punktem wyjœcia. Lecz œlepych
torów pe³no jest wszêdzie przy ka¿dej stacji. Mo¿e byæ ten, mo¿e byæ ów.
- Tak, tak, ale mnie chodzi o ten, z którego wyjecha³y na liniê owe wagony.
Garbus pokrêci³ niecierpliwie g³ow¹:
- Nie rozumiemy siê. Kto wie, mo¿e tajemniczy tor da siê odkryæ wszêdzie? Tylko go trzeba
umieæ odszukaæ, wytropiæ - trzeba umieæ wpaœæ nañ, zajechaæ, wdro¿yæ siê w jego koleinê. Dot¹d uda³o siê to jednemu.
Przerwa³, wpatruj¹c siê w profesora g³êbi¹ fio³kowo opalizuj¹cych oczu.
- Komu? - zapyta³ tamten machinalnie.
- Dró¿nikowi Wiórowi. Wawrzyniec Wiór, garbaty, upoœledzony przez naturê dró¿nik, jest
dziœ królem œlepych torów, ich smutn¹, têskni¹c¹ do wyzwolin dusz¹.
- Zrozumia³em - szepn¹³ Ryszpans.
- Dró¿nik Wiór - koñczy³ namiêtnie kolejarz - niegdyœ uczony, myœliciel, filozof - rzucony
igraszk¹ losu pomiêdzy szyny wzgardzonego toru - dobrowolny stra¿nik zapomnianych linij
- fanatyk wœród ludzi...
Powstali, zmierzaj¹c ku wyjœciu. Ryszpans poda³ mu rêkê.
- Zgoda - rzek³ mocno.
Drzwi odsunê³y siê i wyszli na kurytarz.
- Do rych³ego widzenia - po¿egna³ garbus - idê na dalszy po³ów dusz. Pozosta³y mi jeszcze
trzy wozy...
I znikn¹³ w drzwiach platformy przejœciowej.
Profesor zbli¿y³ siê w zadumie do okna, zaci¹³ cygaro i zapali³.
Zewn¹trz panowa³a ciemnoœæ. Tylko œwiat³a lamp wyzieraj¹ce w przestrzeñ czworok¹tami
okien przesuwa³y siê szybko po zboczach nasypu w przelotnym wywiadzie: poci¹g przebiega³ jakieœ puste ³¹ki i pastwiska...
Jakiœ mê¿czyzna zbli¿y³ siê do profesora, prosz¹c o „ogieñ”, Ryszpans zdmuchn¹³ popió³
z cygara i grzecznie poda³ je nieznajomemu.
- Dziêkujê. In¿ynier Znies³awski - przedstawi³ siê. Zawi¹za³a siê rozmowa.
- Czy nie zauwa¿y³ pan, jak siê nagle wyludni³o? - zapyta³ in¿ynier, rzucaj¹c wko³o okiem. Korytarz ca³kiem wolny. Zagl¹da³em do dwóch przedzia³ów, by z przyjemnoœci¹ stwierdziæ,
¿e jest w nich sporo miejsca.
- Ciekaw jestem - podchwyci³ Ryszpans - jaki te¿ stan rzeczy po innych klasach.
- Mo¿emy ogl¹dn¹æ!
I przeszli parê wozów ku koñcowi poci¹gu. Jako¿ wszêdzie zauwa¿yli znaczny ubytek podró¿nych.
32

- To dziwne - rzek³ profesor - przed pó³godzin¹ jeszcze t³ok by³ okropny, w przeci¹gu zaœ
tego krótkiego czasu poci¹g zatrzyma³ siê tylko raz.
- Rzeczywiœcie - potwierdzi³ Znies³awski. - Widocznie wtedy wysiad³o tyle osób. Jak na jedn¹
stacjê, i to drugorzêdn¹, odp³yw zagadkowy.
Usiedli na jednej z ³awek klasy II. Pod oknem rozmawia³o pó³g³osem dwóch mê¿czyzn. Pochwycili urywek rozmowy:
- Wie pan - mówi³ jeden z pasa¿erów o biurokratycznym wygl¹dzie - coœ miê kusi do opuszczenia tego poci¹gu.
- Szczególne! - odpowiedzia³ drugi - mnie równie¿. G³upie uczucie. Powinienem byæ dzisiaj
koniecznie w Zaszumiu i specjalnie jadê w tym kierunku - mimo to wysi¹dê ju¿ na najbli¿szej stacji i zaczekam na poci¹g poranny. Co za mitrêga i strata czasu!
- Pójdê za pañskim przyk³adem, chocia¿ i mnie to na der nie na rêkê. SpóŸniê siê do biura
o parê godzin. Lecz nie mogê inaczej. Ja tym poci¹giem dalej nie pojadê.
- Przepraszam - wmiesza³ siê in¿ynier. - Co w³aœciwie zmusza panów do tak niewygodnego
dla nich opuszczenia poci¹gu?
- Nie wiem - odpowiedzia³ urzêdnik. - Jakieœ nieokreœlone uczucie.
- Niby wewnêtrzny nakaz - objaœnia³ towarzysz.
- A mo¿e duszna, niewyt³umaczona trwoga? - podda³ Ryszpans, przymru¿aj¹c trochê z³oœliwie oko.
- Mo¿e - odpar³ spokojnie pasa¿er - lecz nie wstydzê siê tego. Uczucie, którego doznajê w tej
chwili, jest tak specjalne, tak sui generis , ¿e nie pokrywa siê w³aœciwie z tym, co zwykliœmy
nazywaæ strachem.
Znies³awski spojrza³ porozumiewawczo na profesora.
- Mo¿e przejdziemy dalej?
Po chwili znaleŸli siê w przerzedzonym mocno przedziale klasy III. W dymie cygar siedzia³o tu
trzech mê¿czyzn i dwie kobiety. Jedna z nich, m³oda, ho¿a mieszczanka, mówi³a do towarzyszki:
- Dziwna ta pani Zietu³ska! - Jecha³a 7e mn¹ do ¯upnika, a tymczasem wysiad³a w po³owie
drogi, 4 mile przed met¹.
- Nie mówi³a, dlaczego? - bada³a druga kobieta.
- Owszem, lecz nie wydaje mi siê, by tak by³o naprawdê. Podobno nagle zas³ab³a i nie mog³a
dalej jechaæ poci¹giem. Bóg raczy wiedzieæ, co to takiego.
- A tych paru jegomoœciów, którzy sobie obiecywali tak g³oœno zabawê w Groniu jutro rano,
czy nie wysiad³o ju¿ w Pytomiu? Ju¿ poza Turoniem przycichli jakoœ i zaczêli siê krêciæ niespokojnie po wozie - a potem nagle jakby ich wymiot³o z przedzia³u. Wie pani - i mnie tu
jakoœ nieswojo...
W s¹siednim wozie wyczuli obaj mê¿czyŸni nastrój zdenerwowania i niepokoju. Ludzie gwa³townie œci¹gali pakunki z siatek, wygl¹dali niecierpliwie przez okna, cisnêli siê jeden przez
drugiego do wyjœcia na platformê.
- Co u licha? - mrukn¹³ Ryszpans - ca³kiem wytworne towarzystwo - sami eleganccy panowie i damy. Dlaczego ci ludzie chc¹ koniecznie wysi¹œæ na najbli¿szej stacji? O ile sobie przypominam, jest to jakaœ zapad³a mieœcina.
- Istotnie - przyzna³ in¿ynier - jest ni¹ Drohiczyn, przystanek œródpolny - œwiat deskami zabity. Podobno jest tylko stacja, poczta i posterunek ¿andarmerii. Hm... ciekawe! Co oni tam
bêd¹ robili po nocy?
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Spojrza³ na zegarek:
- Dopiero druga nad ranem.
- Hm, hm... - pokrêci³ g³ow¹ profesor. - Przypomnia³y mi siê ciekawe wnioski, które wyci¹gn¹³ pewien psycholog po przestudiowaniu statystyki strat w katastrofach kolejowych.
- Proszê - do jakich te¿ doszed³ wyników?
- Stwierdzi³, ¿e stosunkowo straty s¹ znacznie mniejsze, ni¿by mo¿na przypuszczaæ. Statystyka wykazuje, ¿e poci¹gi, które uleg³y katastrofie, by³y zawsze s³abiej obsadzone ni¿ inne.
Widocznie ludzie wysiadali w porê lub te¿ w ogóle rezygnowali z jazdy fatalnym poci¹giem;
innych zatrzymywa³a przed sam¹ podró¿¹ jakaœ niespodziewana przeszkoda, czêœæ uleg³a
nag³ej niedyspozycji lub d³u¿szej chorobie.
- Rozumiem - rzek³ Znies³awski - wszystko zale¿a³o od nasilenia instynktu samozachowawczego, który stosownie do napiêcia przybiera³ rozmaite odcienie; u jednych silniejsze, u drugich s³abiej podkreœlone. - Wiêc pan s¹dzi, ¿e i to, co siê tutaj widzi i s³yszy, mo¿na t³umaczyæ w podobny sposób?
- Nie wiem. Nasunê³o mi siê tylko takie skojarzenie. Zreszt¹ gdyby nawet, to rad jestem, ¿e
nadarzy³a siê sposobnoœæ obserwowania fenomenu. W³aœciwie powinienem by³ wysi¹œæ na poprzedniej stacji, która by³a celem mej podró¿y. Jak pan widzi, jadê dalej „z w³asnej pilnoœci”.
- To piêknie z pañskiej strony - podkreœli³ z uznaniem in¿ynier - ja te¿ wytrzymam na posterunku. Chocia¿ przyznam siê panu, od pewnego czasu doznajê równie¿ szczególniejszego
uczucia: jest to niby niepokój, niby napiête oczekiwanie. Czy pan rzeczywiœcie wolny od tych
sensacji?
- No... nie - wycedzi³ powoli profesor. - Ma pan s³usznoœæ. Coœ jest w powietrzu: nie jesteœmy tutaj ca³kiem normalni. Lecz u mnie skutek objawia siê zainteresowaniem, co bêdzie
dalej, co siê z tego wywi¹¿e.
- W takim razie stoimy obaj na jednej platformie. S¹dzê nawet, ¿e mamy kilku towarzyszy.
Wp³yw Wióra, jak widzê, zatoczy³ pewne krêgi.
Twarz profesora drgnê³a:
- Wiêc i pan zna tego cz³owieka?
- Naturalnie. Wyczu³em w panu jego stronnika. Niech ¿yje bractwo œlepego toru!
Okrzyk in¿yniera przerwa³ zgrzyt hamowanych kó³ wozu: poci¹g zatrzyma³ siê przed stacj¹.
Przez otwarte drzwi wagonów wysypa³y siê t³umy podró¿nych. W bladym œwietle lamp stacyjnych widaæ by³o twarze urzêdnika ruchu i jedynego na ca³y przystanek zwrotniczego, którzy ze zdumieniem obserwowali niezwyk³y w Drohiczynie nap³yw goœci.
- Panie naczelniku - pyta³ pokornie jakiœ elegancki pan w cylindrze - bêdzie tu gdzie przenocowaæ?
- Chyba na bloku na pod³odze - proszê wielmo¿nego pana - wyrêczy³ w odpowiedzi zwrotniczy.
- Bêdzie trudno z noclegiem, ³askawa pani - t³umaczy³ jakiejœ damie w gronostajach naczelnik. - Do najbli¿szej wsi dwie godziny drogi.
- Jezus, Maria! Toœmy wpadli! - biada³ w t³umie cienki, niewieœci g³osik.
- Jazda! - rozkaza³ zniecierpliwiony urzêdnik.
- Jazda, jazda! - powtórzy³y w ciemnoœci dwa niepewne g³osy.
Poci¹g ruszy³. W chwili gdy ju¿ stacja zasuwa³a siê w mroki nocy, Znies³awski wychylony
przez okno wskaza³ profesorowi grupê ludzi z boku peronu:
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- Widzi pan tych na lewo, pod œcian¹?
- Oczywiœcie, to s¹ konduktorzy naszego poci¹gu.
- Cha, cha, cha!... - zaœmia³ siê in¿ynier. - Panie profesorze, periculum in mora! Szczury
opuszczaj¹ statek. Z³y znak!
- Cha, cha, cha! - wtórowa³ profesor. - Poci¹g bez konduktorów! Hulaj dusza po wagonach!
- No, no - uspokaja³ Znies³awski - tak Ÿle nie jest. Zosta³o dwóch. Patrz pan - tam jeden zamkn¹³ w tej chwili przedzia³ - drugiego widzia³em w momencie odjazdu, jak wskakiwa³ na
stopieñ.
- Stronnicy Wióra - objaœni³ Ryszpans. - Warta³oby siê przekonaæ, ile te¿ osób pozosta³o w poci¹gu.
Przeszli parê wozów. W jednym zastali jakiegoœ zakonnika o ascetycznym wyrazie twarzy
zatopionego w modlitwie, w innym dwóch mê¿czyzn starannie ogolonych, wygl¹daj¹cych na
aktorów; kilka wagonów œwieci³o bezwzglêdn¹ pustk¹. Na korytarzu biegn¹cym wzd³u¿ przedzia³u klasy II krêci³o siê parê osób z walizkami w rêku; oczy ich niespokojne, ruchy nerwowe zdradza³y podniecenie.
- Zapewne chcieli ju¿ wysi¹œæ w Drohiczynie - rzuci³ przypuszczenie in¿ynier - lecz w ostatniej chwili rozmyœlili siê.
- I teraz ¿a³uj¹ - dopowiedzia³ Ryszpans. W tej chwili ukaza³ siê na platformie garbaty budnik. Na twarzy jego gra³ groŸny, demoniczny uœmiech. Za nim wyci¹gniêtym szeregiem postêpowa³o kilku podró¿nych. Przechodz¹c obok profesora i jego towarzysza, Wiór powita³ ich
jak dobry znajomy:
- Rewia skoñczona. Proszê panów za mn¹. U wylotu kurytarza rozleg³ siê krzyk kobiety.
Mê¿czyŸni spojrzeli w tê stronê i spostrzegli znikaj¹c¹ w otworze odchylonych drzwi postaæ
jakiegoœ pasa¿era.
- Wypad³ czy wyskoczy³? - odezwa³o siê parê g³osów.
Jakby w odpowiedŸ zanurzy³ siê w czeluœæ przestrzeni drugi pasa¿er, za nim pod¹¿y³ trzeci,
za tym rzuci³a siê w dzikiej ucieczce reszta zdenerwowanej grupy.
- Powariowali?! - zapyta³ ktoœ w g³êbi. - Wyskakiwaæ z poci¹gu w pe³nym biegu? No, no...
- Znaæ spieszno im by³o na ziemiê - szydzi³ in¿ynier. I nie przypisuj¹c ju¿ wiêkszej wagi zajœciu, wrócili do przedzia³u, w którym znikn¹³ tymczasem dró¿nik. Tu prócz Wióra zastali
dziesiêæ osób, w tym dwóch konduktorów i trzy kobiety. Wszyscy zajmowali miejsca na ³awkach, wpatrzeni z uwag¹ w garbatego budnika, który stan¹³ w poœrodku przedzia³u.
- Panowie i panie! - zacz¹³ obejmuj¹c obecnych p³omiennym spojrzeniem. - Wszystkich nas
razem wraz ze mn¹ jest 13. Fatalna liczba! Nie... - pomyli³em siê, 14 wraz z maszynist¹ a to te¿ mój cz³owiek. Garstka to, garstka, lecz dla mnie wystarczy...
Ostatnie s³owa domówi³ pó³g³osem jakby do siebie i umilk³ na chwilê. S³ychaæ by³o tylko
³oskot szyn i turkot kó³ wagonowych.
- Panowie i panie! - podj¹³ Wiór. - Nadesz³a chwila osobliwa, chwila ziszczenia wieloletnich
têsknot. Poci¹g ten ju¿ do nas nale¿y - opanowaliœmy go niepodzielnie; ¿ywio³y obce, obojêtne lub wrogie wydzielone ju¿ z jego organizmu. Panuje tu bezwzglêdnie atmosfera œlepego toru i jego moc. Za chwilê moc ta ma siê objawiæ. Kto nie czuje siê dostatecznie przygotowanym, niechaj cofnie siê w porê; potem mo¿e byæ za póŸno. Za ca³oœæ i bezpieczeñstwo
rêczê. Przestrzeñ wolna i drzwi otwarte. - Wiêc? - rzuci³ wko³o badawcze spojrzenie. - Wiêc
nikt siê nie cofa?
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Odpowiedzia³o g³êbokie, têtni¹ce przyspieszonym oddechem dwunastu ludzkich piersi milczenie.
Wiór uœmiechn¹³ siê tryumfuj¹co:
- Zatem dobrze. Wszyscy tu pozostaj¹ z w³asnej, dobrej woli, ka¿dy sam odpowiada za swój
krok w tej chwili.
Podró¿ni milczeli. Niespokojne ich, tlej¹ce gor¹czkowym œwiat³em oczy nie schodzi³y z twarzy dró¿nika. Jedna z kobiet dosta³a nagle histerycznego œmiechu, który pod spokojnym, zimnym spojrzeniem Wióra nagle ust¹pi³. Budnik wydoby³ z zanadrza czworoboczn¹ tekturê z jakimœ rysunkiem:
- Oto nasza dotychczasowa droga - wskaza³ palcem na podwójn¹ liniê czerniej¹c¹ na papierze. - Tutaj po prawej ten ma³y punkt - to Drohiczyn, który przed chwil¹ minêliœmy; ten drugi, wiêkszy, w górze - to Gron, koñcowa stacja na tej linii. Lecz my do niej ju¿ nie dotrzemy
- ta meta ju¿ nam teraz obojêtna.
Przerwa³, wpatruj¹c siê intensywnie w rysunek. - Dreszcz grozy wstrz¹sn¹³ s³uchaczy. S³owa
Wióra pada³y na dusze ciê¿ko, jak roztopiony o³ów.
- A tu, na lewo - objaœnia³ w dalszym ci¹gu, przesuwaj¹c wskaŸnik rêki - wykwita p¹sowa
linia. Widzicie j¹, jak wije siê czerwonym szlakiem, oddalaj¹c coraz bardziej od toru g³ównego?... To linia œlepego toru. Na ni¹ mamy wjechaæ...
Znów zamilk³ i studiowa³ krwaw¹ wstêgê. ;
Zewn¹trz przedstawia³ siê ³omot rozpêtanych kó³; poci¹g widocznie podwoi³ chy¿oœæ i pêdzi³ z szalon¹ furi¹. Dró¿nik mówi³:
- Chwila nadesz³a. Niechaj ka¿dy przybierze pozycjê siedz¹c¹ lub niech siê po³o¿y. Tak...
dobrze - koñczy³, przechodz¹c uwa¿nym spojrzeniem podró¿nych, którzy jak zahipnotyzowani spe³nili zlecenie. - Teraz mogê zacz¹æ. Bacznoœæ! Za minutê zbaczamy...
Trzymaj¹c praw¹ rêk¹ rysunek na poziomie oczu, wpatrzy³ siê weñ raz jeszcze fanatyczn¹ moc¹
rozszerzonych nagle Ÿrenic... Wtem zesztywnia³ jak drewno, wypuœci³ z r¹k tekturê i jak zlodowacia³y stan¹³ bez ruchu w œrodku przedzia³u; oczy podesz³y w górê tak silnie, ¿e widaæ by³o
tylko brzeg bia³ek, twarz przybra³a wyraz kamienny. Nagle zacz¹³ iœæ ku otwartemu oknu krokiem drewnianym jak automat... Opar³ siê o ramê doln¹ jak belka, odbi³ nogami od pod³ogi
i wychyli³ po³ow¹ cia³a w przestrzeñ; postaæ jego wyci¹gniêta sztywnie poza okno jak ig³a magnesu zawaha³a siê parê razy na osi ramy i ustawi³a pod k¹tem do œciany wagonu...
Wtem rozleg³ siê piekielny trzask jakby druzgotanych wagonów, wœciek³y gruchot kruszonego ¿elaziwa, ³omot sztab, zderzaków, k³añcanie rozhukanych kó³ i ³añcuchów. Wœród zgie³ku
rozszczepionych, zda siê na drzazgi, ³awek, wal¹cych siê drzwi, wœród rumoru zapadaj¹cych
siê powa³, pod³óg, œcian, wœród szczêku pêkaj¹cych rur, przewodów, zbiorników zajêcza³ rozpaczliwy gwizd lokomotywy...
Nagle wszystko zamilk³o, wbi³o siê w ziemiê, rozwia³o i uszy nape³ni³ wielki, potê¿ny, bezkresny szum...
I owinê³o œwiat ca³y na d³ugi, d³ugi czas owo szumi¹ce trwanie, i zdawa³o siê, ¿e graj¹ pieœñ
groŸn¹ wszystkie ziemskie wodospady i ¿e szeleszcz¹ bezlikiem liœci wszystkie ziemskie
drzewa... Potem i to zg³uch³o i nad œwiatem rozla³a siê wielka cisza mroku. W przestworzach
martwych i niemych rozpoœciera³y siê czyjeœ niewidzialne, czyjeœ bardzo pieœciwe rêce i g³adzi³y koj¹co kiry przestrzeni. A pod t¹ ³agodn¹ pieszczot¹ rozchybota³y siê jakieœ miêkkie
fale, nadp³ynê³y cichymi runami i uko³ysa³y na sen... Na s³odki, cichy sen...
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W jakiejœ chwili profesor ockn¹³ siê. Spojrza³ pó³przytomny na otoczenie i zauwa¿y³, ¿e jest
w pustym przedziale. Ogarnê³o go nieokreœlone uczucie obcoœci; wszystko poza nim wyda³o
siê jakieœ inne, jakieœ nowe, czymœ, do czego trzeba siê by³o dopiero przyzwyczaiæ. Lecz
przystosowanie sz³o dziwnie opornie i powoli. Trzeba by³o po prostu zmieniæ zupe³nie ,,punkt
widzenia i patrzenia” na rzeczy. Ryszpans mia³ wra¿enie cz³owieka, który wychodzi na œwiat³o dnia po d³ugiej wêdrówce w milowej d³ugoœci tunelu. Przeciera³ oœlep³e od ciemnoœci
oczy, œciera³ mg³ê przes³aniaj¹c¹ widok. Zacz¹³ przypominaæ...
W myœli przesuwa³y siê kolejno wyp³owia³e obrazy wspomnieñ, które poprzedzi³y... t o. Jakiœ
huk, ³omot, jakiœ nag³y, niweluj¹cy wszystkie wra¿enia i œwiadomoœæ udar...
- Katastrofa! - zamajaczy³o niewyraŸnie. Spojrza³ uwa¿nie po sobie, powiód³ rêk¹ po twarzy,
po czole - nic! Ani kropli krwi, ¿adnego bólu.
- CogŸto - ergo sum! - zawyrokowa³ wreszcie. Przysz³a ochota przejœcia siê po przedziale.
Opuœci³ miejsce, podniós³ nogê i... zawisn¹³ parê cali nad pod³og¹.
- Tam do licha! - mrukn¹³ zdumiony. - Straci³em ciê¿ar w³aœciwy czy co? Czujê siê lekki jak
pióro. I powêdrowa³ w górê a¿ pod strop wozu.
- Ale co te¿ siê sta³o z tamtymi? - przypomnia³ sobie, schodz¹c ku drzwiom do s¹siedniego
przedzia³u.
U wejœcia spostrzeg³ w tej chwili in¿yniera, który uniesiony równie¿ parê centymetrów nad
pod³og¹, œciska³ mu serdecznie rêkê.
- Witam kochanego pana! I pan, widzê, niezupe³nie w porz¹dku z prawami ciê¿koœci?
- Ha, có¿ robiæ? - westchn¹³ z rezygnacj¹ Ryszpans. - Pan nie raniony?
- Broñ Bo¿e! - zapewni³ Znies³awski. - Jestem ca³y i zdrów jak ryba. Przed chwil¹ dopiero
przebudzi³em siê.
- Szczególne przebudzenie. - Ciekaw te¿ jestem, gdzie siê w³aœciwie znajdujemy?
- Ja równie¿. Pêdzimy, zdaje siê, z zawrotn¹ chy¿oœci¹.
Wyjrzeli przez okno. - Nic - pustka. Tylko silny ch³odny pr¹d wiej¹cy z zewn¹trz nasuwa³
przypuszczenie, ¿e poci¹g leci jak furia.
- To dziwne - zauwa¿y³ Ryszpans. - Absolutnie nic nie widzê. Pustka w górze, pustka w dole,
pustka przede mn¹.
- A to sensacje! Jest niby dzieñ, bo jasno, lecz s³oñca nie widaæ, a mg³y nie ma.
- P³yniemy jakby w przestworzu. Która te¿ mo¿e byæ godzina?
Spojrzeli równoczeœnie na zegarki. Po chwili in¿ynier podniós³ oczy na towarzysza i spotka³
siê z jego spojrzeniem mówi¹cym to samo:
- Nic odczytaæ nie mogê. Godziny zla³y siê w czarn¹ falist¹ liniê...
- Po której wskazówki przesuwaj¹ siê b³êdnym, nic nie mówi¹cym ruchem.
- Fale trwania przelewaj¹ce siê jedna w drug¹, bez pocz¹tku i koñca...
- Zmierzch czasu...
- Patrz pan! - zawo³a³ nagle Znies³awski, wskazuj¹c rêk¹ na przeciwleg³¹ œcianê wozu. Widzê przez tê œcianê jednego z naszych; owego zakonnika-ascetê - pamiêtasz?
- Tak. To brat Józef, karmelita. Rozmawia³em z nim. Lecz i on nas ju¿ spostrzeg³; uœmiecha
siê i daje nam znaki. Co za paradoksalne objawy! Patrzymy przez tê deskê jak przez szk³o!
- Nieprzejrzystoœæ cia³ licho wziê³o z kretesem - wywnioskowa³ in¿ynier.
- Zdaje siê, ¿e i z nieprzenikliwoœci¹ nie lepiej - odpowiedzia³ Ryszpans, przesi¹kaj¹c przez
œcianê do drugiego przedzia³u.
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- Rzeczywiœcie - przyzna³ Znies³awski, id¹c za jego przyk³adem.
Tak przesi¹knêli przez kilka parapetów wagonowych i w trzecim z rzêdu wozie powitali brata Józefa.
Karmelita skoñczy³ przed chwil¹ modlitwê „porann¹” i pokrzepiony na duchu, cieszy³ siê
serdecznie ze spotkania.
- Wielkie sprawy Bo¿e! - mówi³, wznosz¹c w górê g³êbokie, mg³¹ zadumy powleczone oczy.
- Prze¿ywamy dziwne chwile. Otoœmy wszyscy cudownie przebudzeni. Chwa³a Przedwiecznemu! ChodŸmy po³¹czyæ siê z reszt¹ braci.
- Jesteœmy przy was - odezwa³o siê zewsz¹d parê g³osów i przez œciany wagonów przesunê³o
siê 10 postaci i otoczy³o rozmawiaj¹cych. Byli to ludzie najrozmaitszych stanów i zawodów,
w tym maszynista poci¹gu i 3 kobiety. Wszystkich oczy mimo woli szuka³y kogoœ, wszyscy
instynktownie wyczuwali brak jednego towarzysza.
- Jest nas 13 - przemówi³ szczup³y, o ostrych rysach m³odzieniec. - Nie widzê mistrza Wióra.
- Mistrz Wiór nie przyjdzie - rzek³ jak przez sen brat Józef. - Dró¿nika Wióra tutaj nie szukajcie. Spójrzcie g³êbiej, bracia moi, zajrzyjcie w dusze wasze. Mo¿e go znajdziecie.
Umilkli i zrozumieli. Na twarzach rozla³ siê wielki spokój i zajaœnieli dziwnym œwiat³em.
I czytali sobie w duszach, i przenikali siê nawzajem w cudownym jasnowidztwie.
- Bracia! - podj¹³ zakonnik - kszta³ty nasze dane nam s¹ jeszcze tylko na czas krótki, za chwil
parê mo¿e je przyjdzie porzuciæ. Wtedy rozstaniemy siê. Ka¿dy odejdzie w swoj¹ stronê,
gdzie go ponios¹ jego losy wykute w ksiêdze przeznaczeñ od wieków, ka/dy pod¹¿y w³asnym
szlakiem, we w³asn¹ dziedzinê, któr¹ zgotowa³ sobie po tamtej stronie. Oto oczekuj¹ nas z têsknot¹ rzesze bratnich dusz. Zanim nadejdzie moment po¿egnania, pos³uchajcie raz jeszcze
g³osu z tamtej strony. S³owa, które wam odczytam, spisano dni temu 10, licz¹c czas ziemskim trybem.
Domawiaj¹c tych s³ów, rozwin¹³ szeleszcz¹ce cicho arkusze jakiegoœ pisma i zacz¹³ czytaæ
g³êbokim, przejmuj¹cym g³osem:
„W 15 listopada r. 1950. Tajemnicza katastrofa Na linii kolejowej Zaleœna-Gron zaszed³
wczoraj w nocy z 14/15 listopada br. tajemniczy wypadek, którego dot¹d w zupe³noœci nie
zdo³ano wyjaœniæ. Chodzi o losy, którym uleg³ miêdzy godz. 2-3 po pó³nocy poci¹g osobowy
nr 20. W³aœciw¹ katastrofê poprzedzi³y dziwne objawy. Oto publicznoœæ, jakby przeczuwaj¹c
gro¿¹ce niebezpieczeñstwo, wysiada³a t³umnie na stacjach i przystankach przed miejscem
fatalnego wypadku, choæ cel jazdy le¿a³ znacznie dalej ; zapytywane przez w³adze stacyjne
osoby o powód przerywania podró¿y t³umaczy³y siê niejasno, jakby nie chc¹c zdradziæ motywów dziwnego postêpowania. Charakterystycznym jest fakt, ¿e w Drohiczynie opuœci³o poci¹g nawet kilku pe³ni¹cych wtedy s³u¿bê konduktorów, którzy woleli naraziæ siê na surow¹
karê w³adz i utratê posady, ni¿ jechaæ dalej; tylko trzech ludzi z ca³ego personalu poci¹gowego wytrwa³o na stanowisku. Z Drohiczyna odjecha³ poci¹g niemal pusty. Kilku niezdecydowanych podró¿nych, którzy w ostatniej chwili cofnêli siê do wnêtrza wagonów, wyskoczy³o
w kwadrans potem podczas ruchu w czystym polu. Ludzie ci, cudem jakimœ wyszed³szy ca³o
z imprezy, wrócili rano ko³o czwartej piechot¹ do Drohiczyna. Byli to œwiadkowie ostatnich
chwil fatalnego poci¹gu tu¿ przed katastrof¹, która musia³a zajœæ w parê minut potem...
Ko³o pi¹tej nad ranem nadszed³ z budki dró¿nika Zo³y, po³o¿onej 5 km za Drohiczynem,
pierwszy sygna³ alarmowy. - Kierownik stacji wsiad³ na drezynê i w pó³ godziny stan¹³ na
miejscu wypadku, gdzie spotka³ ju¿ komisjê œledcz¹ z Rakwy.
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Dziwny obraz przedstawi³ siê oczom obecnych. W czystym polu, kilkaset metrów za budk¹
dró¿nika sta³ na szynach rozerwany poci¹g: 2 wagony tylne zupe³nie nie uszkodzone, potem
przerwa, odpowiadaj¹ca d³ugoœci trzech wozów - znów 2 wozy sprzê¿one ³añcuchami, w stanie normalnym - luka jednowagonowa - wreszcie na przedzie jaszczyk; lokomotywy brak³o.
Na torze, na platformach, na schodkach ¿adnych œladów krwi, nigdzie rannych ani zabitych.
Wnêtrza wagonów równie¿ puste i g³uche; nie znaleziono ani w jednym przedziale zw³ok;
nie stwierdzono najl¿ejszego uszkodzenia w pozosta³ych wagonach...
Szczegó³y naocznie spisano i odes³ano do dyrekcji. Sprawa przedstawia siê tajemniczo i organa kolejowe nie spodziewaj¹ siê rych³ego jej wyœwietlenia...”
Karmelita zamilk³ na chwilê, od³o¿y³ pismo i zacz¹³ z kolei odczytywaæ drugie:
„W 25 listopada 1950 r.
Zdumiewaj¹ce rewelacje i szczegó³y do katastrofy kolejowej z dn. 15 bm.
Tajemniczych wypadków, które rozegra³y siê na linii kolejowej za Drohiczynem 15 bm., nie
zdo³ano wyjaœniæ do chwili obecnej. Owszem, coraz g³êbsze cienie padaj¹ na zdarzenie
i m¹c¹ orientacjê.
Dzieñ dzisiejszy przyniós³ szereg zdumiewaj¹cych wiadomoœci, które pozostaj¹c w zwi¹zku
z katastrof¹, zaciemniaj¹ jeszcze bardziej sprawê i budz¹ powa¿ne, daleko siêgaj¹ce refleksje. Oto co nam podaj¹ telegramy z autentycznych Ÿróde³:
- Dziœ 25 bm. nad ranem na miejscu katastrofy zasz³ej przed 10 dniami wy³oni³y siê wagony
poci¹gu osobowego nr 20, których brak stwierdzono w dniu wypadku. Znamiennym jest
szczegó³, ¿e wozy ukaza³y siê na przestrzeni nie jako jednolity poci¹g, lecz porozrywane
w grupach po l, 2 lub 3, odpowiadaj¹cych lukom zauwa¿onym 15 bm. Przed pierwszym wozem, w odstêpie jaszczyka, pojawi³a siê w pe³nym sk³adzie maszyna.
Przera¿eni nag³ym pojawem kolejarze zrazu nie œmieli zbli¿yæ siê do wagonów, uwa¿aj¹c je
za widma lub twór zwidzenia. W koñcu jednak, gdy wozy nie znika³y, nabrali odwagi i weszli do wnêtrz.
Tutaj przedstawi³ siê ich oczom okropny obraz. W jednym z przedzia³ów zastali zw³oki 13
osób rozci¹gniête na ³awkach lub w pozycjach siedz¹cych. Rodzaju œmierci dot¹d nie ustalono. Cia³a nieszczêœliwych nie wykazuj¹ ¿adnych obra¿eñ zewnêtrznych ani wewnêtrznych,
nie ma te¿ najmniejszej poszlaki uduszenia lub zatrucia. Œmieræ ofiar pozostanie prawdopodobnie zagadk¹ nie do rozwi¹zania.
Spomiêdzy 13 osób, które uleg³y tajemniczemu zgonowi, dot¹d,zdo³ano stwierdziæ to¿samoœæ
szeœciu: brata Józefa Zygwulskiego, z zakonu oo. Karmelitów, autora paru g³êbokich traktatów mistycznych; prof. Ryszpansa, znakomitego psychologa; in¿yniera Znies³awskiego, cenionego wynalazcy; maszynisty poci¹gu, Stwosza, i dwóch konduktorów. Nazwiska reszty
osób na razie nie znane...
Wieœæ o tajemniczym wypadku oblecia³a lotem b³yskawicy ca³y kraj, wywo³uj¹c wszêdzie
wstrz¹saj¹ce wra¿enie. Pojawi³y siê ju¿ w prasie liczne, czasem g³êbokie objaœnienia i komentarze. Odzywaj¹ siê g³osy, piêtnuj¹ce okreœlanie zdarzenia „katastrof¹ kolejow¹ jako fa³szywe i naiwne.
Towarzystwo badañ psychicznych podobno planuje ju¿ szereg odczytów, które w dniach najbli¿szych wyg³osi kilku wybitnych psychologów i psychiatrów.
Zaszed³ fakt, który prawdopodobnie zaci¹¿y na d³ugie lata nad nauk¹, ukazuj¹c jej nowe, nie
znane horyzonty...”
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Brat Józef skoñczy³ i gasn¹cym ju¿ g³osem zwróci³ siê do towarzyszy:
- Bracia! Chwila rozstania nadesz³a. Oto ju¿ rozsnuwaj¹ siê kszta³ty nasze.
- Przekroczyliœmy rubie¿ ¿ycia i œmierci - zabrzmia³ jak dalekie echo g³os profesora.
- By wst¹piæ w rzeczywistoœæ wy¿szego rzêdu... Œciany wagonów, mgliste jak opar, zaczê³y
rozsuwaæ siê, rozpuszczaæ, marnieæ... Odrywa³y siê wiotkie szale dachów, odchyla³y bezpowrotnie w przestrzeñ eteryczne zwoje pomostów, lotne spirale rur, przewodów, zderzaków...
Postacie podró¿nych, wiotkie i przejrzyste na wylot, w¹tla³y, rozpada³y siê, rwa³y na strzêpy...
- ¯egnajcie, bracia, ¿egnajcie!... G³osy ich mar³y, gas³y, rozwiewa³y siê... a¿ zg³uch³y gdzieœ
w zaœwiatach miêdzyplanetarnych dali...
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Dziedzina
Od lat przesz³o dwunastu Wrzeœmian przesta³ pisaæ zupe³nie. Wydawszy w r. 1900 czwarty z rzêdu tom swych oryginalnych, jak ob³¹kanie dziwnych utworów - zamilk³ i bezpowrotnie usun¹³ siê z widowni œwiata. Od tego czasu nie ruszy³ piórem, nie odezwa³ siê
choæby b³ahym wierszem. Nie wydro¿y³y go z milczenia zachêty przyjació³, nie podnieci³y uwabne g³osy krytyków, którzy z przyd³ugiej pauzy wysnuwali domys³y o nowym
jakimœ, szeroko zakrojonym dziele. Lecz oczekiwania zawiod³y i Wrzeœmian nie przemówi³ ju¿ nigdy.
Z wolna zaczê³a siê o nim ustalaæ opinia oczywista, jak s³oñce jasna i prosta: wyczerpa³ siê
przedwczeœnie. - Tak, tak - pochylali smutno g³owy literaccy smakosze - wypowiedzia³ siê za
szybko. Nie zna³ ekonomii tworzenia; zbyt wiele zagadnieñ naraz porusza³ w jednej kreacji.
Razi³ istotnie przerostem myœli, które zgêszczone w zwarte skróty, nu¿y³y tê¿yzn¹ treœci.
Napój by³ za mocny; nale¿a³o go raczej podawaæ w l¿ejszych, rozwodnionych nieco dozach.
Sam sobie zaszkodzi³: zabrak³o tematu.
Os¹dy dotar³y do Wrzeœmiana, lecz nic wywo³a³y najmniejszego skutku. Przeto uwierzono
w rych³e wyja³owienie i œwiat przeszed³ po nim do porz¹dku. Zreszt¹ powsta³y nowe talenty,
zarysowa³y siê na horyzoncie nowe sylwety i zostawiono go nareszcie w spokoju.
W rzeczywistoœci nawet wiêkszoœæ zadowolon¹ by³a z takiego obrotu sprawy; Wrzeœmian
bowiem nie cieszy³ siê zbytni¹ popularnoœci¹. Utwory tego dziwnego cz³owieka, przesi¹kniête wybuja³¹ fantazj¹, przepojone .silnym indywidualizmem, sprawia³y wra¿enie niekorzystne, wywracaj¹c na nice utarte pogl¹dy estetyczno-literackie, dra¿ni³y uczonych, przedrzeŸniaj¹c niemi³osiernie ustalone pseudo-prawdy. W ogóle twórczoœæ tê uznano z czasem za
wytwór wyobraŸni chorej, dziwaczny p³ód maniaka, mo¿e nawet ob³¹kañca. Wrzeœmian by³
niewygodny z ró¿nych wzglêdów i niepokoi³ niepotrzebnie, m¹c¹c spokojne wody. Dlatego
przyjêto przedwczesny zachód z uczuciem potajemnej ulgi: ludzie odetchnêli.
I nikt ani na chwilê nie przypuœci³, ¿e s¹d móg³ byæ z gruntu fa³szywy, ¿e przyczyn¹ usuniêcia siê z areny œwiata niekoniecznie musia³o byæ wyczerpanie i uwi¹d. Lecz Wrzeœmianowi
by³o zupe³nie obojêtnym, jaka legenda o nim uroœnie; uwa¿a³ to za sprawo czysto osobist¹,
prywatn¹ i ani myœla³ wyprowadzaæ z b³êdu.
Bo i po có¿? Jeœli to, czego odt¹d zapragn¹³, zrealizuje siê, przysz³oœæ wyœwieci prawdê i rozsadzi stê¿a³¹ skorupê, w jak¹ go zatopiono; jeœli zaœ marzenia nie ziszcz¹ siê, to tym mniej
przekona, nara¿aj¹c siê tylko na szyderstwa i obelgi. Wiêc lepiej czekaæ i milczeæ.
Bo nie brak³o mu tchu i rozmachu, lecz ogarnê³y go nowe pragnienia. Wrzeœmian chcia³ zdobyæ silniejsze œrodki ekspresji, zacz¹³ d¹¿yæ do potê¿niejszych realizacji twórczych. S³owo
mu ju¿ nie wystarcza³o: szuka³ czegoœ bardziej bezpoœredniego, rozgl¹da³ siê za materia³em
plastyczniejszym do urzeczywistnienia pomys³ów.
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Sytuacja by³a tym zawilsz¹, marzenia tym mniej ziszczalne, ¿e linia twórczoœci, po której
kroczy³, odbiega³a daleko od ubitych traktów.
Ostatecznie bowiem wiêkszoœæ dzie³ sztuki obraca siê w dziedzinie mniej lub wiêcej realnej,
odtwarzaj¹c lub przekszta³caj¹c zjawy ¿ycia. Zdarzenia, lubo zmyœlone, bywaj¹ tylko jego
analogi¹, spotêgowan¹ wprawdzie przez egzaltacjê lub patos, wiêc mo¿liw¹ w jakimœ momencie czasu; podobne obrazy mog³y ju¿ kiedyœ zajœæ w rzeczywistoœci, mog¹ siê kiedyœ
pojawiæ w przysz³oœci; nic nie przeszkadza wierze w ich mo¿liwoœæ - rozum nie podnosi buntu przeciw przystêpnym zmyœleniom. Nawet twory przewa¿nej liczby fantastów nie wykluczaj¹ przypuszczalnej realizacji, o ile w ogóle nie wygl¹da z nich chêæ igraszki lub niedba³y
uœmiech zrêcznego ¿onglera.
Lecz u Wrzeœmiana przedstawia³a siê sprawa trochê inaczej. Ca³a jego dziwaczna, zagadkowa twórczoœæ by³a jedn¹ wielk¹ fikcj¹. Na pró¿no wysila³a siê zgraja szczwanych jak lisy
krytyków w dociekaniu tak zwanych „wp³ywów literackich”, „analogij”, „pr¹dów zagranicy”,
które by choæ w przybli¿eniu u¿ycza³y klucza do niedostêpnego zamku poezji Wrzeœmianowej - na pró¿no uciekali siê sprytni recenzenci do pomocy uczonych znawców psychiatrii,
przerzucali stosy przeró¿nych dzie³, nurtowali po encyklopediach: utwory Wrzeœmiana wychodzi³y zwyciêsko z powodzi interpretacyj, bardziej jeszcze tajemnicze ni¿ przedtem, osza³amiaj¹ce, groŸne, niedocieczone. Wia³ z nich jakiœ ponury urok, nêci³a zawrotna, dreszczem
œcinaj¹ca g³êbia.
Mimo swej bezwzglêdnej, absolutnej fikcyjnoœci, nie przecinaj¹cej siê choæby w jednym
punkcie z ¿yciem rzeczywistym, Wrzeœmian wstrz¹sa³, zastanawia³, zdumiewa³: ludzie nie
œmieli przejœæ obok z lekcewa¿¹cym wzruszeniem ramion. Coœ tkwi³o w tych utworach krótkich i zwartych jak pocisk, coœ przykuwa³o uwagê, pêta³o dusze; jakaœ potê¿na sugestia wywi¹zywa³a siê z tych ciêtych skrótów, pisanych stylem pozornie ch³odnym, niby sprawozdawczym, niby naukowym, pod którym têtni³ ¿ar zapamiêtalca.
Bo Wrzeœmian wierzy³ w to, co pisze; bo posiad³ z biegiem lat niezachwiane przekonanie, ¿e
wszelka choæby najzuchwalsza myœl, ¿e wszelka choæby najszaleñsza fikcja ziœciæ siê mo¿e,
¿e kiedyœ doczeka siê spe³nieñ w przestrzeni i czasie.
- Cz³owiek niczego nie myœli na marne. ¯adna myœl, nawet najdziwaczniejsza, nie ginie bezp³odnie - powtarza³ niejednokrotnie w gronie przyjació³ i znajomych.
I zdaje siê, w³aœnie ta wiara w ziszczalnoœæ fikcji rozlewa³a utajony ¿ar po arteriach jego
tworów, ¿e mimo pozornej osch³oœci przejmowa³y do g³êbi...
Lecz on nie by³ z siebie nigdy zadowolony; jak ka¿dy szczery twórca szuka³ ci¹gle nowych
œrodków wypowiedzenia siê, coraz to dobitniejszych znaków, które by odda³y myœl jego mo¿liwie najwierniej. W koñcu porzuci³ s³owo, wzgardzi³ mow¹ jako zbyt ³omk¹ form¹ ekspresji
i zacz¹³ têskniæ do czegoœ bezpoœredniejszego, co by plastyk¹ i dotykalnoœci¹ przeœcignê³o
wszystkie dotychczasowe zakusy.
Nie mia³o byæ nim milczenie, „odpoczynek s³owa” symbolistów - to by³o dlañ za blade, za
mg³awicowe i - za ma³o szczere. Chcia³ innej realizacji.
Jak¹ byæ mog³a - nie wiedzia³ dok³adnie - lecz w mo¿liwoœæ jej wierzy³ niewzruszenie. Parê
faktów zasz³ych przed laty, gdy jeszcze pisa³ i og³asza³ - umocni³o tê wiarê; przekona³ siê
bowiem ju¿ wtedy, ¿e mimo swego urojonego charakteru kreacje jego posiadaj¹ szczególn¹
si³ê wp³ywania na œwiat i ludzi. Szalone pomys³y Wrzeœmiana wypad³szy z roz¿arzonej miazgi twórczej, zdawa³y siê mieæ moc zap³adniaj¹c¹, wytwarzaj¹c nowe, nie znane dotychczas
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wiry, jakieœ ob³¹kane monady myœlowe, których przejawy rozb³yskiwa³y niespodzianie w czynach i gestach pewnych osobników, w przebiegu pewnych zdarzeñ.
Lecz i to mu nie wystarcza³o. Pragn¹³ spe³nieñ ca³kiem niezale¿nych od praw rzeczywistoœci,
tak swobodnych, jak ich Ÿród³o: fikcja, jak ich zaczyn: urojenie. By³oby to idea³em - najwy¿sz¹ realizacj¹ bez reszty, wypowiedzeniem siê pe³nym, bez cienia niedoborów...
Lecz Wrzeœmian rozumia³, ¿e taka realizacja mog³a staæ siê dla niego samego zag³ad¹. Bezwzglêdne spe³nienie by³oby te¿ absolutnym wy¿yciem siê, wiêc œmierci¹ z wytê¿enia, nadmiaru...
Bo idea³ - wszak wiadomo - jest w œmierci; dzie³o przyt³acza twórcê swym ciê¿arem; myœli
zrealizowane w pe³ni mog¹ staæ siê groŸne i mœciwe; zw³aszcza myœli ob³¹kane. Pozostawione sobie, bez punktu oparcia o rzeczywiste pod³o¿e, mog¹ byæ niebezpieczne dla tego, który
je stworzy³.
Wrzeœmian przeczuwa³ podobn¹ ewentualnoœæ, lecz siê nie waha³, nie ul¹k³. Pragnienie by³o
mocne nade wszystko...
Tymczasem lata mija³y cicho, nie przynosz¹c wymarzonych ziszczeñ. Wrzeœmian usun¹³ siê
zupe³nie z widoku ludzi i zamieszka³ samotnie u wylotu miasta, w ustronnej, wychodz¹cej na
pola i ugory, podmiejskiej ulicy. Tu zamkniêty w swych dwóch pokoikach, odciêty od towarzysttwa, spêdza³ miesi¹ce i lata na lekturze i kontemplacji. Z wolna ogranicza³ siê do coraz
to ciaœniejszych krêgów ¿ycia rzeczywistego, któremu nie poœwiêca³ najmniejszej uwagi, p³ac¹c tylko minimalny, nieunikniony haracz. Poza tym ca³y tkwi³ w sobie, w swych marzeniach
i w têsknocie za ich spe³nieniem. Idee, nie zrzutowywane jak przedtem na papier, nabiera³y
mocy i soków, pêcznia³y nie wypowiedzian¹ treœci¹. Czasem zdawa³o mu siê, ¿e myœli nie
abstrakcjami, lecz czymœ materialnym, niemal zgêszczonym, ¿e wystarczy³o rêk¹ siêgn¹æ, by
uj¹æ, by pochwyciæ. Lecz z³udzenie prêdko rozwiewa³o siê, by ust¹piæ miejsca gorzkiemu
rozczarowaniu.
Przecie¿ nie traci³ otuchy. By nie rozpraszaæ siê zbytnio widokami œwiata zewnêtrznego, zacieœni³ zakres codziennych postrzegañ do nielicznej liczby obrazów, które widziane ci¹gle bez
zmiany dzieñ w dzieñ, przez lata ca³e, powoli wesz³y w zwarte kolisko idei, sta³y siê wspó³miernym im terenem, zlewaj¹c siê ze œwiatem marzeñ w jedn¹ swoist¹ dziedzinê.
Tak nieznacznie wytworzy³o siê nieuchwytne jakieœ œrodowisko, jakaœ tajemnicza oaza, do
której nikt nie mia³ przystêpu oprócz Wrzeœmiana - króla niewidzialnego ostrowu. Owo milieu nasi¹k³e jaŸni¹ marzyciela, przepojone nim po brzegi, przedstawia³o siê nie wtajemniczonym jako zwyk³e miejsce w przestrzeni; ludzie mogli dostrzegaæ tylko jego stronê zewnêtrzn¹, jego istnienie fizyczne - drgaj¹cego wewn¹trz rozczynu myœli, subtelnego zwi¹zku, jaki ³¹czy³ je z osob¹ Wrzeœmiana, przeczuæ nie zdo³ali...
Dziwnym trafem przestrzeni¹ objêt¹ przez myœl fantasty, owym miejscem, które przetworzy³
w dziedzinê swych rojeñ, nie by³o jego mieszkanie; oaza fikcji wznosi³a siê naprzeciw jego
okien, po drugiej stronie ulicy, we formie jednopiêtrowej willi.
Ponura wytwornoœæ domu przyku³a go do siebie od razu po zajêciu nowego mieszkania.
U koñca czarnego szpaleru cyprysów, obejmuj¹cych podwójnym rzêdem kamienny chodnik,
widnia³ kilkustopniowy taras, z którego wiod³y do wnêtrza ciê¿kie stylowe podwoje. Poprzez
¿elazne sztachety, okalaj¹ce zewsz¹d pa³acyk, biela³y po obu stronach cyprysowej alei skrzyd³a domu. Poci¹gniête bladozielon¹ farb¹ wygl¹da³y z g³êbi schorza³e, smutne lica œcian.
Zdradziecko utajona spodem w ogrodzie wilgoæ wype³z³a tu i ówdzie ciemnym wysi¹kiem.
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Niegdyœ starannie pielêgnowane rabaty kwiatów, chimerycznie zawiniête klomby z czasem
zatraci³y wyrazistoœæ linii. Tylko fontanny dwie wieczyste ³zawi³y cicho, roni¹c wodê z marmurowych mis na pêcze ró¿ bogatych, czerwonych. Tylko muskularny tryton po lewej stronie
wci¹¿ wyci¹ga³ tym samym gestem rêkê na powitanie ku gibkiej dziwo¿onie, co wychylona
z marmurowej cysterny po tamtej stronie, wabi³a go od lat przynêt¹ boskiego cia³a; na pró¿no - bo rozdzieli³y ich ¿a³obne cyprysy...
Ca³oœæ sprawia³a wra¿enie ponurej samotni, opuszczonej od d³u¿szego czasu przez ludzi, izolowanej od s¹siednich budynków. Willa zamyka³a ulicê; poza ni¹ nie by³o ju¿ ani jednego
domu; k³ad³y siê tylko szerokimi pasmami ³êgi, p³o¿y³y pola, ugory, z dala czernia³y zim¹,
rdzewia³y jesieni¹ bukowe lasy...
W seledynowej willi nie mieszka³ nikt od szeregu lat. W³aœciciel, jakiœ majêtny arystokrata,
wyjecha³ od dawna za granicê, pozostawiaj¹c dom bez opieki.
Wiêc sta³ zaniedbany w poœrodku wybuja³ego ogrodu, trawiony niszczycielsk¹ prac¹ deszczu,
kruszony zjadliwoœci¹ wiatrów i zimowych zamieci.
Posêpny urok, jaki wia³ od tego zacisza, dziwnie poci¹ga³ duszê Wrzeœmiana. Willa by³a dlañ
plastycznym symbolem nastroju, którym tchnê³a jego twórczoœæ - wpatrzony w ni¹, czu³ siê
jakby u siebie.
Tote¿ ca³e godziny spêdza³ przy oknie i oparty o ramê, zapuszcza³ zamyœlone spojrzenie
w stronê smutnego domu. Zw³aszcza w noce miesiêczne lubia³ obserwowaæ bajeczne efekty
wywo³ywane we fantastycznej ustroni przez œwiat³o ksiê¿yca. Ju¿ to noc zda³a siê byæ w³aœciwym jej ¿ywio³em. Za dnia willa jakby drêtwia³a w martwym uœpieniu; ca³y czar ukryty
w jej tajemniczym wnêtrzu wystêpowa³ w pe³ni dopiero po zachodzie s³oñca. Wtedy dom
o¿ywia³ siê; jakieœ nieuchwytne drgnienie przebiega³o dreszczem senn¹ pustelniê, wstrz¹sa³o
stê¿a³e w ¿a³obie cyprysy, marszczy³o falist¹ lini¹ zwietrza³e przyczó³ki i fryzy...
Wrzeœmian patrzy³ i ¿y³ ¿yciem domu. Budzi³y siê myœli wyraŸne, harmonijnie zestrojone
ze sceneri¹ naprzeciw, rodzi³y patetyczne tragedie, silne jak œmieræ, groŸne jak przeznaczenie - to znów m¿a³y jakieœ pomys³y niejasne, przyæmione jakby patyn¹ ksiê¿ycowego
posrebrza.
Ka¿dy zak¹tek sta³ siê zmys³owym odpowiednikiem fikcji, bry³owat¹ realizacj¹ myœli, które
czepia³y siê gzemsów, wêdrowa³y po samotnych, pustych salach, ³ka³y na stopniach terasy.
Rozchybotane szale œnieñ, mg³awice rojeñ tu³a³y siê d¿d¿yst¹ rozchwiej¹, b³¹ka³y wzd³u¿
œcian, niepewne ostoi. Lecz i te znalaz³y przystañ. Podra¿niona kapryœnoœci¹ ich ruchów wyobraŸnia odtr¹ca³a je precz z pogard¹, ¿e wylêk³e œcieka³y mêtn¹ strug¹ w du¿¹ omsza³¹ kadŸ
u wêg³a domu i s¹czy³y siê w jej czarny kad³ub senne, nudne, jak woda deszczowa w póŸn¹
jesienn¹ szarugê. Nik³e, rdzawe myœli niedokwasy...
Wrzeœmian upaja³ siê ponur¹ igraszk¹ fantazji, nadaj¹c jej tworom bieg dowolny; wedle
upodobania zmienia³ ich kierunek, spêdza³ z widowni, za chwilê znów wyczarowywa³ nowe
ich zastêpy...
Nie przeszkadza³ nikt. Odludn¹ ulic¹ w odleg³ej dzielnicy miasta nie przechodzi³ ¿aden niewczesny natrêt, nie przerywa³ nastroju ha³aœliwy wóz.
Tak prze¿y³ ostatnich lat kilka nie zam¹conych niczym zewn¹trz, pe³nych grozy i dziwów od
wnêtrza.
A¿ nagle pewnego dnia zasz³y w domu naprzeciw jakieœ zmiany i wydro¿y³y gwa³townie z zapamiêtania, które ju¿ zaczê³o przybieraæ ustalone nawykiem i wpraw¹ formy.
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By³o w pogodny, lipcowy wieczór. Siedz¹c jak zwykle przy otwartym oknie ze wspart¹ na
rêce g³ow¹, wodzi³ Wrzeœmian zamyœlonym spojrzeniem po willi i ogrodzie. Wtem spojrzawszy w jedno z okien na skrzydle, zadr¿a³. Przez szybê patrzy³a nañ uparcie blada twarz mê¿czyzny. Wzrok nieznajomego utkwiony weñ nieporuszenie by³ groŸny. Ogarn¹³ go nieokreœlony lêk. Przetar³ oczy, przeszed³ siê parê razy po pokoju i znów spojrza³ w okno: surowa
twarz nie znik³a, wci¹¿ wpatrzona w jego stronê.
- Czy¿by ju¿ wróci³ w³aœciciel willi? - rzuci³ pó³g³osem s³abe przypuszczenie.
Ponura maska w odpowiedzi skrzywi³a siê w dzikoironicznym uœmiechu. Wrzeœmian zapuœci³ storê i oœwietli³ mieszkanie: nie móg³ d³u¿ej wytrzymaæ wzroku.
Dla zatarcia wra¿enia zatopi³ siê w lekturze a¿ do pó³nocy. Ko³o dwunastej dŸwign¹³ siê
znu¿ony od ksi¹¿ki i wiedziony przemo¿n¹ pokus¹, uchyli³ brzegu zas³ony, by wyjrzeæ
przez okno. I znów dreszcz trwogi przej¹³ go do koœci: blady mê¿czyzna sta³ wci¹¿ bez
ruchu tam, za szyb¹ na prawym skrzydle i oœwietlony jasno magnezjowym lœnieniem ksiê¿yca obezw³adnia³ go wzrokiem. Zaniepokojony, zapuœci³ Wrzeœmian z powrotem roletê
i usi³owa³ zasn¹æ.
Lecz na pró¿no; przejêta lêkiem wyobraŸnia nie dawa³a mu spokoju, drêcz¹c nieznoœnie.
Dopiero nad ranem zapad³ w krótki nerwowy sen pe³en zmor i wizyj. Gdy nazajutrz ko³o
po³udnia obudzi³ siê z zawrotem g³owy, pierwsz¹ myœl¹ by³o spojrzeæ w okna willi. Odetchn¹³: uparta twarz znik³a.
Przez ca³y dzieñ by³ spokój. Lecz nad wieczorem ujrza³ za szyb¹ na pierwszym piêtrze wlepion¹ w siebie maskê jakiejœ kobiety, rozwiane w³osy okala³y twarz przekwit³¹ ju¿, ze œladami wielkiej niegdyœ piêknoœci, twarz ob³¹kan¹, z para b³êdnych, zawziêtych oczu. I ona patrzy³a nañ poprzez szaleñstwo Ÿrenic surowym wzrokiem towarzysza ze skrzyd³a prawego.
Oboje zdawali siê nic nie wiedzieæ o swej wspó³bytnoœci w dziwnym domu. £¹czy³ ich tylko
gest groŸby zwrócony ku Wrzeœmianowi...
I znów po bezsennej nocy, przerywanej wypatrywaniem przeœladowców, nasta³ dzieñ wolny
od maszkar. Lecz kiedy ju¿ mrok wchodzi³ w tajne zmowy z noc¹, wykwit³a w trzecim z rzêdu oknie nowa postaæ, by nie ust¹piæ a¿ do rana. Tak w przeci¹gu paru dni zape³ni³y siê
wszystkie okna willi z³owieszczymi twarzami. Spoza ka¿dej szyby wygl¹da³y jakieœ oczy
rozpaczne, czyjeœ owale przeorane bólem lub ob³êdem. Dom patrza³ nañ oczyma maniaków,
grymasem szaleñców, szczerzy³ siê ku niemu œmiechem opêtanych. Nikogo z tych ludzi nigdy dot¹d w ¿yciu swoim nie widzia³, a jednak wszyscy byli mu jakby sk¹dœ znani. Lecz sk¹d,
nie wiedzia³. Ka¿dy z nich mia³ wyraz odmienny, lecz wszystkich jednoczy³ ruch groŸby w jego stronê; widocznie uwa¿ano go tam za wspólnego wroga. Przera¿a³a ta ich nienawiœæ i przyci¹ga³a zarazem w magnetyczny sposób. I rzecz dziwna: w najg³êbszych pok³adach duszy rozumia³ gniew ich i przyznawa³ mu s³usznoœæ.
A oni, jakby odgaduj¹c go z oddali, nabierali pewnoœci wyrazu i maski ich stawa³y siê
z dniem ka¿dym bezwzglêdniejsze.
A¿ nocy jednej sierpniowej, gdy wychylony przez okno wytrzymywa³ krzy¿uj¹ce siê na nim
spojrzenia nienawistnych oczu, nagle nieruchome twarze o¿ywi³y siê; we wszystkich b³ysnê³a naraz ta sama wola. Setki chudych jak piszczele r¹k podnios³y siê w górê ruchem rozkazuj¹cym i kilkadziesi¹t bladych d³oni wykona³o zgiêciem palców gest znamienny...
Wrzeœmian zrozumia³: wzywano go do wnêtrza. Jak zahipnotyzowany przeskoczy³ parapet
okna, przeszed³ w¹ski pas ulicy i przesadziwszy sztachety, pocz¹³ iœæ alej¹ ku willi...
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By³a czwarta nad ranem, pora przeddreszczy œwitowych. Magnezjowe bluzgi ksiê¿yca p³awi³y w srebrnej topieli dom, wywabia³y z za³omów d³ugie cienie. Droga by³a jasna, oœlepiaj¹co
bia³a wœród ¿a³obnych œcian krzewów. G³ucho, wyraŸnie têtni³y kroki na kamiennych p³ytach;
cicho szemra³y fontanny, tajemniczo d¿d¿y³y wodne ³uki... Wst¹pi³ na taras i silnie szarpn¹³
klamkê: drzwi ust¹pi³y. Szed³ d³ugim kurytarzem w dwa rzêdy kolumn korynckich pod œcianami. Nocny pó³mrok rozœwieca³a gloria ksiê¿yca, która wlewaj¹c siê przez witra¿ u koñca
kru¿ganka, snuta zielone baœnie na porfirze posadzki...
Nagle w przechodziæ wysunê³a siê spoza trzonu kolumny jakaœ postaæ i posz³a za nim.
Dreszcz go zdj¹³, lecz milcz¹c szed³ naprzód. O parê kroków dalej oderwa³ siê od wnêki
miêdzy s³upami kszta³t nowy, za nim trzeci, dziesi¹ty - wszystkie sz³y za nim. Chcia³ zawróciæ, lecz zast¹pi³y mu drogê. Wiêc przeszed³ las kolumn i zboczy³ w jak¹œ okr¹g³¹ salê na
prawo. Tu by³o jasno od lœnieñ ksiê¿ycowych i pe³no jakichœ ludzi. Przemyka³ siê miêdzy
nimi, szukaj¹c wyjœcia. Na pró¿no! Otaczali go coraz zwartszym, natrêtniejszym koliskiem.
Z bladych, bezkrwistych ust wyp³yn¹³ groŸny poszept:
- To on! To on!
Zatrzyma³ siê i spojrza³ wyzywaj¹co w t³um:
- Czego chcecie ode mnie?
- Twej krwi! Krwi twojej chcemy! Krwi! Krwi!
- I có¿ wam po niej?
- Chcemy ¿yæ! Chcemy ¿yæ! Po có¿eœ nas wywo³a³ z chaosu niebytu i skaza³ na nêdzê pó³cielesnej w³óczêgi? Patrz, jacyœmy bezsilni i bladzi!
- Litoœci! - jêkn¹³, rozpaczliwie rzucaj¹c siê na krête schody w bok sali.
- Trzymaæ go! Otoczyæ! Otoczyæ! Pêdem szaleñca wdar³ siê po stopniach na piêtro i wpad³
w jak¹œ œredniowieczn¹ komnatê. Lecz przeœladowcy wtargnêli tu¿ za nim. Wiotkie ich ramiona, fluidyczne, wilgne jak mg³a rêce zwar³y siê w makabryczny korowód bez wyjœcia.
- Có¿em wam uczyni³?
- Chcemy pe³ni ¿ycia! Przyku³eœ nas, nêdzniku, do tego domu! Chcemy wyjœæ st¹d na œwiat,
wyzwoliæ siê od miejsca i ¿yæ na swobodzie! Krew twoja nas wzmocni, krew twoja si³ nam
doda! Udusiæ go! Udusiæ!
I wyci¹gnêli ku niemu tysi¹ce g³odnych ust, tysi¹ce bladych ssawek...
Ob³êdnym odruchem miotn¹³ siê ku oknu, by wyskoczyæ. Legion oœlizg³ych, zimnych r¹k
chwyci³ g3 wpó³, wbi³ zakrzywione haki palców we w³osy, owin¹³ szyjê... Targn¹³ siê raz
i drugi. Czyjeœ paznokcie w¿ar³y mu siê w krtañ, czyjeœ wargi przyczepi³y do skroni...
Zachwia³ siê, opar³ plecyma o framugê, przewa¿y³ siê wstecz... Kurczowo wyci¹gniête ramiona
roz³o¿y³y siê ruchem ofiary, na zbiela³e wargi wype³zn¹³ znu¿ony uœmiech spe³nieñ - ju¿ nie ¿y³...
A w chwili gdy wewn¹trz styg³o w podrzutach agonii cia³o Wrzeœmiana, przerwa³ ciszê przedœwitow¹ g³uchy pluskot. Szed³ od kadzi u wêg³a domu. Powierzchnia spleœnia³ej od zielonych
ko¿uchów wody zakot³owa³a - w g³êbinach zbutwia³ej, w rdzawe obrêcze ujêtej beczki dŸwignê³y siê jakieœ wiry, zafalowa³y mêty, zabulgota³y ustoiny. Wybieg³o parê du¿ych, wzdêtych
b¹bli i wychyli³ siê niekszta³tny kikut rêki; jakiœ niby tu³ów, niby kad³ub - wynurzy³ siê z toni
ociekaj¹cy wod¹, okryty pleœni¹ i trupiesz¹ stêchlizny twór - niby cz³owiek, niby zwierz, niby
roœlina. Potworek b³ysn¹³ ku niebu zdumion¹ twarz¹, roztworzy³ w nieokreœlonym g³upowato-zagadkowym uœmiechu g¹bczaste wargi, wydoby³ z kadzi pokrêcone jak krzak koralu nogi
i otrz¹sn¹wszy siê z wody, zacz¹³ iœæ krokiem chwiejnym, rozko³ysanym...
47

A by³ ju¿ œwit na dworze i fioletowe jaœnie œlizga³y siê po bezbrze¿nych obszarach œwiata.
Dziwotwór szed³ ku tym modrzej¹cym na horyzoncie dalom; uchyli³ furtkê od ogrodu poza
domem, przesun¹³ siê kab³¹kiem po œcie¿ynie i oblany ametystowymi strugami brzasku wtoczy³ siê na drzemi¹ce mrak¹ œwitu ³¹ki i pola. Z wolna postaæ jego mala³a, rozwadnia³a siê,
gas³a... a¿ rozp³yn¹³ siê, rozwia³ w blaskach zarania...
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Czerwona Magda
W stra¿nicy pogotowia po¿arniczego panowa³a cisza pó³nocy. Œwiat³o latarni-czujki naci¹gniêtej wysoko na haku pod stropem roztacza³o przyæmiony wachlarz promieni na izbê kwadratow¹, z dwoma tapczanami pod œcian¹ i szaf¹ na akta i he³my zapasowe. Pod oknem przy
stole siedzia³o dwóch stra¿aków nad parti¹ warcab, puszczaj¹c od czasu do czasu k³êby ¿ó³tego dymu z d³ugich wiœniowych lulek. Grali znaæ bez przejêcia, tak sobie, dla zabicia czasu,
bo ruchy r¹k by³y leniwe, jakby od niechcenia, gdy z twarzy znu¿onych czuwaniem wia³a
nuda i sennoœæ. Czasem któryœ ziewn¹³ szeroko i rozprostowa³ przygarbione œlêczeniem plecy, czasem b¹kn¹³ pó³gêbkiem jak¹œ uwagê. I znów zapada³a cisza spowita dymem fajek.
Na tapczanach le¿a³o dwóch dy¿urnych; jeden pod lew¹ œcian¹ chrapa³ smacznie w oktawê
tonów, gdy jego partner ze strony przeciwnej æmi³ w milczeniu papierosa ze wzrokiem wbitym nieruchomo w pu³ap. W jakiejœ chwili oderwa³ oczy od sufitu, przydusi³ dogasaj¹cy ogarek i rzuci³ w k¹t izby. Jeden z graj¹cych odwróci³ siê:
- Nie œpicie, panie sier¿ancie?
- Jakoœ mi siê nie klei. Grajcie dalej. Wolê dumaæ. Wyci¹gn¹³ siê z powrotem na ³ó¿ku, splót³
rêce pod g³ow¹ i zapatrzy³ siê w zamyœleniu w du¿y wisz¹cy obraz œw. Floriana. Nieweso³a
znaæ by³a zaduma, gdy¿ twarz mu siê chmurzy³a raz po raz i co chwila œci¹ga³ boleœnie d³ugie czarne ³uki brwi.
Jako¿ mia³ siê czym k³opotaæ sier¿ant po¿arny, Piotr Szponar. Od trzech tygodni powróci³a do
miasta na s³u¿bê jego jedynaczka, Magda, a wraz z ni¹ te same troski i obawy, które przed dwoma laty zmusi³y do wydalenia jej w strony odleg³e, gdzie jeszcze o niej nikt nic nie s³ysza³.
Bo dziwnym te¿ stworzeniem by³a córka stra¿aka. Wysoka, w¹t³a i blada, zwraca³a uwagê du¿ymi czarnymi, wiecznie w przestrzeñ zapatrzonymi oczyma i ruchami r¹k, których nigdy opanowaæ nie umia³a. Rêce te, równie blade jak twarz, przebiega³y ustawicznie jakieœ nerwowe dreszcze czy skurcze, wywo³uj¹c niespokojny, spazmatyczny ruch palców - d³ugich, w¹skich, wiecznie
zimnych. W³osy mia³a bujne, czarne, które w lœni¹cych kruczo wê¿ach wymyka³y siê spod jedwabnej, ognistopomarañczowej chusty, jedynej ozdoby, na jak¹ staæ by³o biedn¹ dziewczynê.
Bo biedn¹ by³a, bardzo biedn¹ córka po¿arnika. Matka Marta, podobno wielkiej piêknoœci
Cyganka, odumar³a j¹ wczeœnie, pozostawiaj¹c w spadku naturê chor¹ jak¹œ, niesamowit¹,
i têsknotê do wielkich, bezkresnych stepów. Ojciec kocha³ Magdê uczuciem tkliwym i serdecznym, lecz jakby z odcieniem lêku przed w³asnym dzieckiem. Piotr Szponar ba³ siê swej
córki. Ba³ siê jej bia³ej jak marmur twarzy, jej w¹skich, zaciêtych uporczywie ust, jej d³ugich
a czêstych zamyœleñ. Lecz by³y i inne, g³êbsze przyczyny ojcowskiego lêku.
Oto ¿onie jego jeszcze, gdy wiod³a poœród swoich ¿ycie nomadów, przepowiedzieæ mia³a stara Cyganka, ¿e uwiedzie j¹ cz³owiek bia³y, osiad³y i ¿e sp³odzi z nim dzieciê - dziewczynê,
córkê p³omieni, któr¹ ojciec bêdzie zwalcza³ przez ca³e ¿ycie.
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Wró¿ba zdawa³a siê dziwnie spe³niaæ. Marta do¿y³a tylko pierwszej jej po³owy, porzucaj¹c
dziecko na zawsze ju¿ w pi¹tym roku ¿ycia. Z trwog¹ czeka³ Piotr na ziszczenie siê niejasnej
dlañ zrazu czêœci drugiej. A¿ przyszed³ czas, w którym tajemnicze s³owa wiedŸmy zaczê³y
nabieraæ w³aœciwego znaczenia. Magda Szponar mia³a wtedy lat 15 i s³u¿y³a w mieœcie w fabryce tutek, gdy wybuch³ pierwszy po¿ar: zapali³y siê nie wiadomo jakim sposobem skrzynie
z bibu³kami i po¿oga rozszerzy³a siê na ca³y zak³ad
w przeci¹gu kilku minut. Strata by³a olbrzymia; sz³a w krocie. Sprawcy nie wykryto nigdy.
Natomiast po ugaszeniu po¿aru znaleziono robotnicê Magdê Szponar w malej salce œrodkowej cudem ocala³ej z morza p³omieni, rozpostart¹ na pod³odze w g³êbokim uœpieniu. Dziewczyna prawdopodobnie przetrwa³a w tym stanie ca³y po¿ar i dopiero po dwugodzinnym cuceniu otworzy³a ociê¿a³e ze snu powieki. Jak zdo³a³a wytrzymaæ przez godzinê bez uduszenia
siê w zamkniêtym pokoju otoczonym zewsz¹d falami ognia i w jaki sposób w ogóle ocala³
pokój, po³o¿ony w samym œrodku p³on¹cego budynku - pozosta³o na zawsze nie rozwi¹zan¹
zagadk¹.
Po tym wypadku zmienia³a Magda parokrotnie chlebodawców, s³u¿¹c przewa¿nie jako pokojówka przy zamo¿niejszych rodzinach, jako garderobiana w kawiarniach lub panna sklepowa. I zawsze jakimœ fatalnym trafem wkrótce po jej wst¹pieniu do s³u¿by wybucha³y po¿ary
w domach i instytucjach, w których by³a wtedy zajêt¹. Przyczyna tych klêsk ¿ywio³owych
pozostawa³a za ka¿dym razem nie wyjaœnion¹; ludzie stawali zawsze ju¿ wobec faktu dokonanego.
Zrazu nikomu ani œni³o siê szukaæ jakiegoœ zwi¹zku miêdzy po¿arami w mieœcie a Magdalen¹ Szponarówn¹, której zachowanie siê poprawne i bez zarzutu nie zwraca³o na siebie niczyjej uwagi. W koñcu jednak zaczê³y wœród warstw miejskiego proletariatu kr¹¿yæ jakieœ
dziwne pog³oski na temat czêstych wypadków ognia w czasach ostatnich. Dosz³o bowiem do
tego, ¿e nieraz gorza³o w mieœcie po dwa i trzy razy na tydzieñ, i to - rzecz dziwna - ci¹gle
w tym samym miejscu; ogieñ jakby upodoba³ sobie pewne dzielnice - co wiêcej, pewne domy,
rodziny, nawiedzaj¹c je w sposób szczególnie natrêtny. Wreszcie ni st¹d, ni zow¹d, po okrutnym po¿arze na Lewandówce, który spali³ niemal doszczêtnie œwie¿o wystawion¹ kamienicê
miejskiego syndyka, gruchnê³a nagle pog³oska, ¿e sprawczyni¹ tylu klêsk nie jest nikt inny
tylko Magda Szponarówn¹, s³u¿¹ca w domu Dole¿anów. Wzburzony t³um pospólstwa napad³
na ni¹ na œrodku rynku i by³by przeprowadzi³ nad nie^ szczêœliw¹ doraŸn¹ egzekucjê, gdyby
nie interwencja ojca, powszechnie lubianego i cenionego obroñcy dobra publicznego, i policji, która uprowadzi³a dziewczynê przed zemst¹ rozwœcieczonego mot³ochu.
Przeprowadzone œledztwo nader surowo i œciœle nie wykaza³o winy pods¹dnej; sêdzia œledczy stwierdzi³ tylko ku powszechnemu zdumieniu na podstawie zeznañ œwiadków i oskar¿onej, ¿e w przeci¹gu roku niespe³na jej s³u¿by zasz³o w mieœcie przesz³o 100 po¿arów, i to
przewa¿nie tylko w domach jej chlebodawców w danej chwili. Nadto ustalono charakterystyczny fakt dotycz¹cy zachowania siê Szponarówny w czasie podejrzanych po¿arów: oto
w 50 wypadkach na 100 znachodzono j¹ po ugaszeniu ognia w stanie nieprzytomnym, prawie kataleptycznym „•’’, zwykle wewn¹trz domu, który uleg³ klêsce. Oto wszystko. Dowodów winy bezpoœredniej nie zdo³ali oskar¿yciele przytoczyæ ani w jednym wypadku; ani razu
nikt jej nie przy³apa³ na gor¹cym uczynku. Owszem, o podpaleniu jakimkolwiek, zdaje siê,
nie mog³o byæ mowy, gdy¿ jak wynika³o z zeznañ œwiadków naocznych i poszkodowanych,
dziewczyna od chwil; wybuchu po¿aru a¿ do ugaszenia pozostawa³a jakby w transie i nie ru51

sza³a siê z miejsca; ponadto ogieñ wybucha³ nie w bezpoœredniej jej bliskoœci, lecz zwykle
w pewnym oddaleniu, np. w drugim lub trzecim pokoju.
Kilku lekarzy ekspertów, którzy okazali ¿ywe zainteresowanie siê t¹ spraw¹, po dok³adnym
zbadaniu Magdy uzna³o ja za istotê anormaln¹, z przewag¹ si³ podœwiadomych, sk³onn¹ do
katalepsji, a nawet somnambulizmu.
Ostatecznie zapad³ wyrok uwalniaj¹cy; lecz po cichu poradzi³ s¹d sier¿antowi po¿arników,
by córki do s³u¿by wiêcej nie posy³a³, a to ze wzglêdu na podniecenie opinii publicznej, która by³a stanowczo przeciw Magdzie. Jako¿ mimo wyroku u³askawiaj¹cego odt¹d Szponarówna, przezwana Czerwon¹ Magd¹, uchodzi³a za podpalaczkê i czarownicê, której wszyscy
schodzili z drogi, boj¹c siê przypuœciæ j¹ na próg swego domu.
Znêkany ojciec wys³a³ j¹ w strony odleg³e do krewnych na wieœ w nadziei, ¿e po jakimœ czasie bêdzie mog³a powróciæ, gdy zatrze siê pamiêæ katastrof, a ludnoœæ uspokoi siê i zapomni
o Czerwonej Magdzie.
Jako¿ spêdzi³a na wsi dwa lata, nie daj¹c o sobie znaku ¿ycia. Wtem przed trzema tygodniami powróci³a nagle do miasta bledsza ni¿ zwykle, z zapad³ymi policzkami i œladami ³ez w zaczerwienionych oczach. Na pytania odpowiada³a niechêtnie, z widocznym przymusem i tylko rwa³a siê do s³u¿by, nie chc¹c byæ ojcu ciê¿arem w domu. W koñcu ust¹pi³ na usilne b³agania i choæ z ciê¿kim sercem, wyrobi³ jej miejsce w domu bogatego kupca Duchnica przy
ul. M³ynarskiej. Dziewczyna objê³a tam miejsce s³u¿¹cej i od tygodnia spe³nia³a ju¿ gorliwie
obowi¹zki.
W mieœcie zjawienie siê Czerwonej Magdy przesz³o jakoœ bez wra¿enia i zdawa³o siê, ¿e nikt
na to nie zwróci³ uwagi. Lecz Piotr Szponar gryz³ siê tym powrotem ogromnie i z dnia na
dzieñ wyczekiwa³ z³ych „nowin”. Bo mimo wyroku w³adz, mimo wyraŸnych zaprzeczeñ z ust
samej Magdy po¿arnik nie wierzy³ w jej niewinnoœæ; gdzieœ g³êboko, na samym dnie duszy,
drzema³o przekonanie, ¿e wszystko, co ludzie o niej mówi¹, jest okropn¹ i smutn¹ prawd¹.
On, ojciec i sier¿ant stra¿y po¿arnej w jednej osobie, móg³ coœ o tym powiedzieæ - on, który
gasi³ w³asn¹ rêk¹ wszystkie po kolei po¿ary, jakie opinia ludzka wi¹za³a w tajemniczy sposób z jego Magd¹. Mia³ czas ju¿ poznaæ dok³adnie wszystkie towarzysz¹ce im symptomy
i zbadaæ je do gruntu; odró¿nia³ je jakimœ osobnym, swoistym zmys³em od innych „zwyk³ych”, którym te¿ napatrzy³ siê do woli. Nie na darmo dos³u¿y³ siê stopnia sier¿anta i uchodzi³ za pierwszorzêdn¹ si³ê po¿arnicz¹. Gdyby go spytano na spowiedzi: - Sier¿ancie po¿arny, Piotrze Szponar - czy córka twoja jest winn¹? - odpowiedzia³by, ¿e nie, o ile chodzi o jej
w³asne sumienie i pe³n¹ ludzk¹ œwiadomoœæ. Lecz gdyby go ktoœ zapyta³, czy wierzy w bezwzglêdn¹ niewinnoœæ Magdy, zaprzeczy³by równie stanowczo.
Najwiêcej go jednak bola³o, ¿e to w³aœnie jego córka, jego krew. Tkwi³a w tym jakaœ bolesna
ironia, ¿e jego rodzone dziecko zdawa³o siê stwarzaæ dooko³a siebie ow¹ niszcz¹c¹ si³ê, któr¹
on têpi³ zajadle od tylu lat. Czasami przychodzi³a dziwna myœl, ¿e mo¿e w³aœnie dlatego,
mo¿e w³aœnie za tê zaciêtoœæ, z jak¹ zwalcza³ ogieñ, przyszed³ nañ dopust; mo¿e okrutny
¿ywio³ mœci³ siê na nim w ten sposób? Nie wiadomo. Szponar b³¹dzi³ i cierpia³ ogromnie.
Oto i teraz, w tej œródnocnej godzinie, trwo¿ne myœli nie dawa³y spokoju, wa³êsaj¹c siê, jak
upiór, pod czaszk¹.
DŸwign¹³ siê ciê¿ko z tapczanu i aby czymœ odpêdziæ mêcz¹c¹ zmorê, zacz¹³ przegl¹daæ regulamin pogotowia wyciêty na œcianie. Lecz i to znaæ mu siê wkrótce uprzykrzy³o, bo odwróci³ siê znudzony do tablicy na rozkazy i kred¹ j¹³ kreœliæ jak¹œ karykaturê.
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Wtem targn¹³ cisz¹ g³os dzwonka: trzy ostre, dojmuj¹ce uk³ucia. Automaty po¿arowe gra³y.
W stra¿nicy wszcz¹³ siê nag³y ruch, przemyka³y pod oknami w nerwowym poœpiechu jakieœ
postacie. Szponar z bij¹cym sercem studiowa³ wskazówki automatu. Ka¿da chwila przynosi³a mu nowe szczegó³y, sprecyzjowane na minutê, sekundê. Stra¿ak wlepi³ oczy w lœni¹c¹ platynow¹ tarczê, ale je wnet zamkn¹³ z powrotem. Jak gracz niepewny karty trzyma j¹ d³ugo
pod rêk¹, zanim odwróci i chwilê zgaduje - tak po¿arnik nakry³ trwo¿nie powiekami oczy
i ba³ siê spojrzeæ w twarz prawdzie. Wreszcie podniós³ je, wpijaj¹c g³odne spojrzenie w aparat. Tu ju¿ by³a odpowiedŸ gotowa: zwiêz³a, wyraŸna, nieub³agana.
- Gore! Dzielnica IX. Garbarze. M³ynarska.
Szponar zachwia³ siê i zblad³. Przeczucie nie omyli³o go. Tak - to by³o tam - na pewno!
Gdzie¿ by indziej? Niew¹tpliwie pali³o siê u Duchniców! Ogniowa kalwaria rozpoczyna³a siê
od nowa. Ju¿ w trzecim tygodniu s³u¿by! Zawierucha bólu i buntu przegiê³a go na chwilê ku
ziemi Lecz siê przemóg³. Nie by³o czasu do namys³u; nale¿a³o dzia³aæ, wydaæ rozkazy, obj¹æ
dowództwo.
Ju¿ gra³a na alarm tr¹bka, zwo³uj¹c pogotowie, ju¿ drzemi¹cy jeszcze przed chwil¹ pompierzy przypasywali pospiesznie gurty, nak³adali sz³omy, przerzucali przez plecy zwoje sznurów
i linewek ratunkowych.
Sier¿ant wybieg³ ze stra¿nicy na dziedziniec. Tu pod wspinalni¹ i w magazynie wrza³y ju¿
gor¹czkowe przygotowania do wymarszu. Przez szeroko rozwarte wierzeje wyprowadzano ze
sk³adu parê sikawek, wyjecha³ samochód rekwizytowy i dwie kominiarki do wy³¹cznej dyspozycji za³ogi. W blasku reflektorów po³yskiwa³y na g³owach metalowe kaski, zapala³y siê
zimne œwiat³a w obuszkach toporów.
Szponar, spokojny ju¿ i zrównowa¿ony, wydawa³ zlecenia. Donoœnie brzmia³ na dziedziñcu
glos jego równy, pewny, mêski.
- Wentyle w porz¹dku? - rzuci³ w pewnej chwili pytanie.
Parê pos³usznych ramion pochyli³o siê w lot ku t³okom sikawek i przeprowadzi³o próbê.
- Panie sier¿ancie, meldujê, ¿e wentyle graj¹ - zg³osi³ rezultat jeden z pompierów.
- Dobrze. Hej, ch³opcy! - krzykn¹³ zajmuj¹c stanowisko na jednym z wozów - komu w drogê, temu czas! Z Bogiem, ruszajmy!
Zadrga³a w powietrzu rzeœka pobudka tr¹bki As, rozskoczy³y siê na obie strony skrzyd³a bramy wyjazdowej i wœród zgie³ku hubek, w krwawym œwietle zapalonych pochodni runê³y w ciszê ulic wozy po¿arników: na czele pêdzi³ w szalonym tempie samochód z rekwizytami, za
nim drugi zje¿ony ¿ebrami drabin, wid³ami, d¿aganami i tiumnicami, z potê¿nym zbiornikiem
wody w poœrodku, za nim dwie sikawki typu „Matador” z czeladzi¹ do obs³ugi, na koñcu auto
osobowe z za³og¹ pod dowództwem sier¿anta...
By³a trzecia nad ranem, g³ucha, listopadowa noc. Gwa³towny wiatr wypada³ z parowów ulic
i zau³ków i miota³ w oczy ca³e przygarœcie prochu, py³u i brukowego kurzu. Sk¹dœ, z ogrodów, lecia³y z¿ó³kle tuleje jesiennych liœci i z suchym szelestem toczy³y siê po p³ytach chodników...
Minêli Aleje, skrêcili na Œwiêtojañsk¹. Z dala, ponad wie¿ami farnego koœcio³a, gorza³a ³una
po¿arów. W oknach ukazywa³y siê wylêknione g³owy, w bramach zaspani dozorcy; na placach zaczê³y skupiaæ siê gromadki ludzi.
A w puste, wyd³u¿one pierzejami latarñ ulice wpada³y zwoje dŸwiêków ostrych, krzykliwych,
odezwy po¿arniczych hubek, g³os tr¹bki As metaliczny.
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- Gore! Gore!
Docierali do placu œw. Ducha. Sponad zrêbów kamienic strzeli³y w niebo krwawe siklawy
ognia, wi³ siê dym w czarnych, ¿a³obnych przegubach. W powietrzu czuæ by³o ju¿ sw¹d spalenizny, s³ychaæ wzrastaj¹cy wci¹¿ zgie³k ludzi...
Minêli plac, lotem strza³y okr¹¿yli budynek poczty i z wœciek³¹ furi¹ runêli w ujœcie M³ynarskiej. Tu w g³êbi po lewej uderzy³a w oczy groŸna krasa po¿aru. Pali³ siê trzypiêtrowy dom
kupca Duchnica. Ogieñ, wybuch³y na wysokoœci pierwszego piêtra, podsycany bez przerwy
podmuchami jesiennego wiatru, ogarn¹³ w przeci¹gu kwadransa wy¿sze piêtra i siêga³ ju¿
purpurow¹ wstêg¹ po parter. Mimo nocnej pory wko³o jasno by³o jak w dzieñ. Wœród krzyku
ludzi i trzasku p³omieni wpad³o pogotowie na du¿y, w tej chwili tysi¹cem iskier zasypany
skwer przed kamienic¹. Przyj¹³ ich piekielny zgie³k i jêki. Na ulicy wko³o domu le¿a³y stosy
wyrzuconych z pomieszkañ sprzêtów, ca³e ha³dy kufrów, szaf, kobierców w dzikim chaosie
nie³adu.
Po¿ar wybuch³ tak nagle i rozszerzy³ siê tak szybko, ¿e wiele osób zdo³a³o zaledwie «umkn¹æ
w samej bieli¿nie. Innym drogê odciê³y buchaj¹ce z dolnych piêter p³omienie, ci pozostali
w p³on¹cym domu, czekaj¹c pomocy stra¿aków. Co chwila ukazywa³y siê w oknach wyblad³e twarze nieszczêœliwych, daremnie ¿ebrz¹c o ratunek, który nie nadchodzi³. Jakaœ kobieta,
przywiedziona czekaniem do rozpaczy, rzuci³a siê z drugiego piêtra na bruk i skona³a na miejscu. Na ten krytyczny moment nadjechali po¿arnicy. W mgnieniu oka usuniêto z ulicy gawiedŸ i u³o¿ono liniê wê¿ow¹ od domu do brzegu s¹siedniej rzeki. Zanim gumowe ssawki
nabra³y dostateczn¹ iloœæ wody do zbiornika, rozpoczê³y sw¹ dzia³alnoœæ potê¿ne ekstinktory. Dzielny „Rese” i „Matador”, zasilane gorliwie przez podrêczne hydrofory, natar³y strumieniami wody na ognisko po¿aru:
pierwsze piêtro i parter. Równoczeœnie przystawiono do muru piêæ drabin wysuwalnych i dwa
gêsiorki. Unosz¹c praw¹ rêk¹ wysoko w górê pr¹dnicê wê¿a, wspi¹³ siê pierwszy na szczeble
sier¿ant Szponar.
- Za mn¹, ch³opcy! - zachêci³ gromkim g³osem towarzyszy.
Szeœciu po¿arników, zagrzanych jego przyk³adem, zaczê³o wstêpowaæ po drabinach ku zagro¿onym piêtrom; za nimi w œlad pe³za³y ku górze wê¿e wylotowe, przymocowywane po
drodze podwi¹zkami do ³at i szczebli. Dosi¹g³szy poziomu pierwszego piêtra, puœci³ Szponar
mocny, zeœrodkowany pr¹d wody do mieszkania naprzeciw, w którym k³êbi³y siê gêste runa
ognia i dymu. Czerwona topiel na chwilê wklês³a gdzieœ w g³¹b, ods³aniaj¹c wnêtrze pokoju
na pó³ ogo³oconego ze sprzêtów.
- St¹d chyba ju¿ uciekli - wyci¹gn¹³ szybki wniosek. I pozostawi³ opiekê nad pierwszym piêtrem dwom towarzyszom, którzy dogonili go tymczasem.
Poniewa¿ drabina nie wysuwa³a siê wy¿ej, przeto zaczepi³ siê karabiñczykiem o przedostatni
jej szczebel na poziomie pasa, chwyci³ podan¹ mu z do³u przez kolegê drabinkê hakow¹
w obie rêce i podniós³szy wysoko w górê ponad g³ow¹, zahaczy³ j¹ w mig krukami o okno
drugiego piêtra. Po dokonaniu manewru z bajeczn¹ wpraw¹ i chy¿oœci¹ zacz¹³ wspinaæ siê
po szczeblach z dobytym toporkiem w prawej.
Ju¿ p³omieñ, prze¿ar³szy opustosza³e dwa dolne poziomy, siêgn¹³ krwaw¹ grzyw¹ po trzeci;
ju¿ d³ugie, gor¹ce jêzyki podlizywa³y balkony i ganki drugiego piêtra, JU¯ wciska³y siê czerwone ¿¹d³a przez drzwi i okna. Rozleg³ siê brzêk pêkaj¹cych szyb zmieszany z krzykiem
ludzkim.
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Na jednym z balkonów zbi³o siê w gromadkê kilkunastu mieszkañców, zas³aniaj¹c siê rêkoma przed dojmuj¹cym ju¿ z bliska ¿arem.
W tej chwili sier¿ant dotar³ do platformy drugiego piêtra. Ruchem szybkim jak myœl wyci¹gn¹³ ramiê po najbli¿ej stoj¹c¹ kobietê z rozwianym od wiatru w³osem, uniós³ j¹ lekko
ponad balustradê balkonu i poda³ stoj¹cemu ni¿ej towarzyszowi, który omdlewaj¹c¹ mu na
rêkach sprowadzi³ na dó³.
- P³achta ratunkowa! - zakomenderowa³ Szponar, widz¹c, ¿e gromadka na balkonie powiêksza siê i po¿ar wtargn¹³ ju¿ do wnêtrza.
Uratowawszy w ten sposób jeszcze parê osób, poruczy³ resztê kolegom, sobie pozostawiaj¹c
najtrudniejsze zadanie w g³êbi p³on¹cego domu. Poprawi³ na g³owie kaptur dymowy, odpi¹³
karabiñczyk i okraczywszy ostatni szczebel drabiny, wskoczy³ przez okno do œrodka. Za nim
wœlizn¹³ siê zdradziecki p³omieñ.
Rozpoczê³o siê bohaterskie dzie³o po¿arnika. Jak nurek na dnie morza rzuca³ siê Szponar na wsze strony w gor¹czkowym szukaniu, przebiega³ pokoje, przepatrywal zaciszne,
z przepychem urz¹dzone buduary, przemierza³ nerwowym biegiem opuszczone œwie¿o
sypialnie. W pewnej chwili natkn¹³ siê na jakieœ cia³o, le¿¹ce na posadzce. Schyli³ siê,
dŸwign¹³ i wœród k³êbów dusz¹cego dymu zawróci³ ku oknu. Tu na szczêœcie trafi³ na
jednego z pompierów i odda³ mu swój ciê¿ar: œliczn¹, dziesiêcioletni¹ mo¿e dziewczynkê.
- Przyczepiæ do dwóch ostatnich piêter wory ratunkowe! - krzykn¹³ na po¿egnanie rozkaz,
zawracaj¹c sam na boczne skrzyd³o w g³¹b.
W tej chwili zwyciêski po¿ar opanowa³ lew¹ po³aæ drugiego piêtra i wciska³ siê pal¹c¹ law¹
w sam œrodek. Sier¿ant obróci³ siê na moment, by ujrzeæ wysuwaj¹c¹ siê z jakiejœ alkowy
w¹sk¹, purpurow¹ szyjê p³omienia. Wci¹gn¹³ w nozdrza powietrze i wtedy uczu³ znany sobie
tak dobrze zapach jej w³osów.
Nie po raz pierwszy spotyka³ siê z t¹ woni¹ w czasie po¿arów: p³omienie pachnia³y macierzank¹ i liœæmi orzecha - woni¹ tych samych odwarów, którymi Magda tak chêtnie zmywa³a
swe d³ugie, czarne w³osy.
Nie ulega³o w¹tpliwoœci: to by³ jej po¿ar.
Jak pêdzony przez furiê, rzuci³ siê w w¹ski korytarz na prawo, sk¹d dochodzi³y go jêki. Lecz
tu u wylotu zast¹pi³o mu drogê czerwone widmo dziewki. By³a wysoka nad miarê ludzk¹,
wyolbrzymia³a jakaœ, potworna i potrz¹sa³a w rêce trzymanym ognistym str¹kiem.
Zas³oni³ siê przed ni¹ wyci¹gniêtym ramieniem i dygoc¹c na ca³ym ciele, zapyta³ chrapliwie:
- Czego chcesz ode mnie?
W odpowiedzi zagra³ jej na ustach okrutny uœmiech i sp³yn¹³ strug¹ ognia po p³omiennych
jagodach. Podnios³a ognisty swój str¹k i zagrodzi³a nim przejœcie.
- Z drogi! - krzykn¹³, ob³¹kany ze strachu i gniewu. - Z drogi, Magda!
I przeszed³ przez ni¹ jak przez purpurow¹ mg³ê. Zapiek³o go coœ tylko okropnie na rêkach
i szyi, ¿e sykn¹³ z bólu. Lecz przedar³ siê.
W nastêpnej chwili ju¿ wynosi³ na rêkach jak¹œ staruszkê i siad³szy okrakiem na oknie, podawa³ ocalon¹ jednemu ze stra¿aków na drabinie.
Tymczasem inni spuszczali mieszkañców w dó³ na p³achtach lub co silniejszych, zw³aszcza
mê¿czyzn, w krzes³ach ratunkowych, zwi¹zanych naprêdce ze sznurów i linewek; kilku odwa¿niejszych skoczy³o wprost na rozpostarte w dole koce. Pozosta³o jeszcze ostatnie piêtro.
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Mimo wysi³ków stra¿aków po¿ar podniecany piekielnym wichrem opanowa³ ju¿ ca³y dom
i siêga³ tryumfalnie ponad dach.
Szponar dwoi³ siê i troi³. By³ wszêdzie. Jak demon zbawienia miota³ siê w najwiêkszy ogieñ,
z pogard¹ ¿ycia bez granic zawisa³ nad przepaœci¹, jak linoskok waha³ siê co chwila miêdzy
niebem a ziemi¹. W³asnorêcznie wyniós³ z p³omieni 20 osób, ocali³ z niebezpieczeñstwa ¿ycia
dwóch kolegów, zabezpieczy³ odwrót kilku innym. Lecz ci¹gle, bez przerwy przeœladowa³o
go widmo czerwonej dziewki, dra¿ni³a won ognistych je.) w³osów. Tu wynurza³a siê jej twarz
z mg³awicy dymów, tam przesuwa³a siê jej krwawa postaæ na tle wal¹cego siê w dó³ ganku,
ówdzie powiewa³y mietlic¹ iskier jej piekielne warkocze.
Nie zwa¿a³ na nic i opancerzony w stal ¿elaznej woli spe³nia³ po bohatersku swój obowi¹zek. A¿ nadesz³a chwila najstraszniejszej próby.
O ocaleniu domu nie mog³o ju¿ byæ mowy; poprzepalane belki wy¿szych piêter wali³y siê
z ³oskotem w dó³, podziurawione jak rzeszota sufity zapada³y siê z g³uchym rumorem. Ma³a
garstka mieszkañców z trzeciego piêtra skupi³a siê w jednym z okien na prawym skrzydle na
po³y objêtym przez po¿ogê: dwóch starców, jakiœ chory kaleka i m³oda matka z niemowlêciem przy piersi.
Stra¿acy pod przewodnictwem sier¿anta przypinali poœpiesznie wór ratunkowy, którym miano spuszczaæ tych najniedo³ê¿niejszych na ziemiê.
Wtem rozleg³ siê spazmatyczny krzyk kobiety z okna. Nieszczêœliwa przytrzymuj¹c lewym
ramieniem p³acz¹ce dziecko wskazywa³a drug¹ rêk¹ poza siebie na zbli¿aj¹ce siê z przera¿aj¹c¹ chy¿oœci¹ kot³owisko p³omieni z g³êbi pokoju. Gryz¹cy dym w ¿ó³tych skêdzierzawionych k³akach przykry³ na moment tragiczn¹ grupê.
Gdy w chwilê potem wiatr odgarn¹³ tê duszn¹ zas³onê, ujrza³ Szponar œcinaj¹cy krew w ¿y³ach obraz.
Przez okno przegiê³a siê wê¿owym przegubem Czerwona Magda i ognistym swym ¿egad³em
usi³owa³a podpaliæ rozpiêty ju¿ wór ratunkowy. Szatañski uœmiech igra³ na wargach dziewki,
piekielna radoœæ rozœwieca³a twarz w okolu ¿arem zion¹cych w³osów. Zjadliwe ¿¹d³o ju¿, ju¿
dosiêga³o p³ótna...
- Jezusie, Mario! - jêkn¹³ Szponar. - Giñ, maro!
I zakreœliwszy w powietrzu znak krzy¿a, rzuci³ w ni¹ toporkiem.
Cios trafi³ w czo³o. Rozleg³ siê okropny skowyt i d³ugie. przeci¹gle wycie.
Czerwone widmo cofnê³o siê skwapliwie w g³¹b domu i wsi¹k³o bez œladu.
Sier¿ant powiód³ rêk¹ po czole i spojrza³ wko³o b³êdnymi oczyma.
Coœ siê w nim nagle za³ama³o; nie mia³ ju¿ sil do dalszej akcji. Wyrêczyli go towarzysze.
Po¿ar nagle jakby przygas³, skurczy³ siê, ustêpowa³; sikawki wziê³y nareszcie górê. Wœród
deszczu rozpylonej ich paszczami wody spokojnie ju¿ spuszczono worem na dó³ ostatnich
mieszkañców.
Szarza³o na niebie, gdy umêczeni œmiertelnie, czarni od dymu i kopciu po¿arnicy zeszli po
drabinach na ulicê. Chwiejnym krokiem zamyka³ ich pochód sier¿ant, Piotr Szponar...
Nagle dosz³y go jakieœ okrzyki. Z t³umu zgromadzonego pod spalonym domem pad³o niespodzianie okropne przezwisko:
- Czerwona Magda! Czerwona Magda! Machinalnie rzuci³ siê pomiêdzy ludzi.
- Rozst¹piæ siê! Rozst¹piæ siê! To jej ojciec! I utworzy³ siê d³ugi mêcz¹cy szpaler a¿ do zwêglonej bramy wchodowej kamienicy.
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Stra¿ak przeszed³ jak pijany ten szpaler, siepany biczami spojrzeñ, i skrêci³ bezwiednie na
lewo, do jakiejœ ma³ej stancyjki cudem ocala³ej z po¿aru. Tu w k¹cie na lichym bar³ogu ujrza³ w ka³u¿y krwi zw³oki swej córki; z okrutnie rozwalonej czaszki s¹czy³a siê czarna, na
pó³ ju¿ zakrzep³a posoka.
- Magduœ! Magduœ moja! - zakraka³ jakimœ nieludzkim g³osem.
I zatoczy³ siê nieprzytomny pod œcianê.
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Bia³y Wyrak
(Gawêda kominiarska)
Józefowi Jedliczowi poœwiêcam
By³em wtedy jeszcze m³odym czeladnikiem, jak wy, kochane ch³opaki, i robota pali³a mi siê
w rêkach. Majster Kalina - œwieæ Panie nad jego zacn¹ dusz¹ - nieraz mawia³, ¿e pierwszy po
nim obejmê mistrzostwo, i przed innymi nazywa³ miê chlub¹ cechu. Jako¿ nogi mia³em silne
i zapiera³em siê ³okciami w kominie jak ma³o kto.
W trzecim roku s³u¿by dosta³em do pomocy dwóch kominiarczyków i zosta³em instruktorem
m³odszych kolegów. A by³o nas razem z majstrem siedmiu; prócz mnie trzyma³ Kalina dwóch
innych czeladników i trzech ch³opców do podrêcznej pos³ugi.
Dobrze nam by³o z sob¹. Bywa³o, w œwiêta i niedziele zesz³a siê braæ u majstra na pogawêdkê przy piwie lub zim¹ przy ciep³ej herbacie pod kominem, naœpiewa³a, naplot³a nowin do
syta, ¿e wieczór zlatywa³ niby ta kula spuszczona ze szczotk¹ w gardziel spadów piecowych.
Kalina - cz³ek by³ piœmienny, rozumny, du¿o œwiata zwiedzi³, nie z jednego, jak to mówi¹,
komina wygartywa³. Filozof by³ trochê, ksi¹¿ki lubia³ okrutnie, nawet gazetkê podobno kominiarsk¹ chcia³ wydawaæ. Lecz w rzeczach wiary nie mêdrkowa³ - owszem, szczególne mia³
nabo¿eñstwo do œw. Floriana, naszego patrona.
Po majstrze najwiêcej przylgn¹³em do m³odszego czeladnika, Józka Biedronia, ch³opaka
szczerego jak z³oto, którego polubi³em za serce dobre i proste jak u dziecka. Nied³ugo mia³em siê cieszyæ jego przyjaŸni¹!
Drugi z kolei towarzysz, Osmó³ka, trochê melancholik, trzyma³ siê zwykle na uboczu i unika³ zabawy; lecz pracownik by³ z niego zawo³any, w robocie sumienny i dziwnie zaciek³y.
Kalina ceni³ go sobie wielce i ci¹gn¹³ do ludzi, lubo bez widocznego skutku.
Za to chêtnie przesiadywa³ Osmó³ka na wieczorach u majstra i z ciemnego k¹ta z zajêciem
przys³uchiwa³ siê opowieœciom majstra, którym dawa³ wiarê zupe³n¹.
A nikt tak nie umia³ opowiadaæ jak nasz „stary”. Jak z worka sypa³ gawêdami, jedn¹ ciekawsz¹ od drugiej, koñczy³ tê, zaczyna³ now¹, wplata³ trzeci¹ i dalsze bez koñca. A w ka¿dej
dopatrzeæ siê mo¿na by³o jakiejœ myœli g³êboko pod spodem przytajonej, z wierzchu dla niepoznaki gêstw¹ s³ów przykrytej. Lecz cz³ek by³ wtedy jeszcze m³ody i g³upi i bra³ z opowieœci owych tylko to, co bawi³o, dla oka b³yskotk¹. Jeden mo¿e Osmó³ka patrzy³ bystrzej i wnika³ w sedno „bajek” majstrowych. Bo „bajdami” nazywaliœmy miêdzy sob¹ po cichu opowiadania Kaliny. Zajmuj¹ce by³y, czasem straszne, a¿ mrowie przechodzi³o i w³osy dêbem stawa³y na g³owie, lecz mimo wszystko baœnie tylko i bajdy. Aliæ ¿ycie pouczy³o nas wkrótce
o nich trochê inaczej...
Pewnego razu, gdzieœ w œrodku lata, zabrak³o nam podczas wieczornej pogawêdy jednego
towarzysza: Osmó³ka nie zjawi³ siê w swym ciemnym k¹cie za kredensem.
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- Pewnie gdzieœ siê zawieruszy³ miêdzy dziewczêtami - ¿artowa³ Biedroñ, choæ wiedzia³, ¿e
kolega do niewiast niespory i ma³o przedsiêbiorczy.
- Et, pleciesz - odpowiedzia³ mu Kalina. - Powiedz raczej, ¿e go melancholia d³awi i w domu
jak niedŸwiedŸ w ostêpie siedzi i ³apê ssie.
Wieczór przeszed³ smutno jakoœ i ospale, bo bez najgorliwszego ze s³uchaczy.
Nazajutrz rano zaniepokoiliœmy siê nie na ¿arty, gdy Osmó³ka nie zg³osi³ siê do s³u¿by ko³o
godziny dziesi¹tej. W przekonaniu, ¿e czeladnik zachorowa³, poszed³ majster odwiedziæ go.
Lecz w domu zasta³ tylko jego matkê, staruszkê stroskan¹ bardzo nieobecnoœci¹ syna; Osmó³ka, jak wyszed³ na miasto dnia poprzedniego nad ranem - tak dot¹d do domu nie wróci³.
Kalina postanowi³ przedsiêwzi¹æ poszukiwania na w³asn¹ rêkê.
- Osmó³ka - ponura pa³ka - Bóg raczy wiedzieæ, co nabroi³. Mo¿e teraz gdzie siê ukrywa?
Lecz szuka³ nadaremno do po³udnia. Wreszcie przypomniawszy sobie, ¿e czeladnik mia³ dnia
poprzedniego oczyœciæ komin w starym browarze za miastem, zwróci³ siê tam po objaœnienia.
Jako¿ odpowiedziano mu, ¿e istotnie wczoraj rano by³ jakiœ czeladnik w browarze i czyœci³
komin, lecz po zap³atê nie zg³osi³ siê.
- O której godzinie skoñczy³ robotê? - zapyta³ Kalina jakiegoœ siwego jak go³¹b starca, którego spotka³ na progu jednej z browarowych przybudówek.
- Nie wiem, panie majstrze. Odszed³ tak niepostrze¿enie, ¿eœmy nawet nie wiedzieli, kiedy
wraca³, musia³o mu siê znaæ bardzo spieszyæ, bo nawet nie zagl¹dn¹³ do nas po wynagrodzenie. Jak to mówi¹, sczez³ jak kamfora.
- Hm... - mrukn¹³ w zamyœleniu Kalina. - Dziwak jak zwykle. A czy aby dobrze wyczyœci³?
Jak tam teraz Z kominem? Czy dobrze ci¹gnie?
- Podobno nie bardzo. Synowa skar¿y³a siê znowu dziœ rano, ¿e okropnie dymi. Jeœli do jutra
nie zmieni siê na lepsze, poprosimy o wyczyszczenie powtórne.
- Zrobi siê - odci¹³ krótko majster, z³y, ¿e tu niezadowoleni z jego czeladnika, i zmartwiony
okrutnie brakiem dok³adniejszych o nim wiadomoœci.
Tego¿ wieczora zasiedliœmy smutni do wspólnej wieczerzy i rozeszliœmy siê wczeœnie do
domów. Nazajutrz to samo: o Osmó³ce ani s³ychu, ani dychu - przepad³ jak kamieñ w wodzie.
Po po³udniu przys³ali jakiegoœ ch³opca z browaru z proœb¹, by komin wyczyœciæ, bo „glancuje” jak diabe³.
Poszed³ Biedroñ ko³o czwartej i wiêcej nie wróci³. Nie by³o mnie przy tym, jak go Kalina
wysy³a³, i o niczym nie wiedzia³em. Tote¿ zl¹k³em siê, ujrzawszy pod wieczór powa¿ne miny
kominiarczyków i majstra podobnego chmurze gradowej. Tknê³o miê z³e przeczucie.
- Gdzie Józek? - zapyta³em, na pró¿no szukaj¹c go po izbie.
- Nie wróci³ z browaru - odpowiedzia³ ponuro majster.
Zerwa³em siê z miejsca. Lecz Kalina si³¹ wstrzyma³ miê przy sobie:
- Samego nie puszczê. Doœæ mi ju¿ tego. Jutro rano pójdziemy obaj. Jakieœ licho - nie browar! Wyczyszczê ja im komin!
Tej nocy nie zmru¿y³em oka na chwilê. Równo ze œwitem wdzia³em skórzany kabat, spi¹³em
siê wpó³ mocno pasem na sprz¹czkê, wdzia³em na g³owê kominiarkê z przystu³kami i przerzuciwszy przez ramiê szczotki z kulami, zapuka³em do izby majstra.
Kalina by³ ju¿ gotów.
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- WeŸ ten obuszek - rzek³ mi na powitanie, podaj¹c rêczn¹, œwie¿o znaæ obci¹gniêt¹ na brusie siekierê. - Mo¿e ci siê przydaæ prêdzej ni¿ miot³a lub drapaczki.
Wzi¹³em narzêdzie w milczeniu i poszliœmy szybkim krokiem w stronê browaru.
Poranek by³ piêkny, sierpniowy i cisza ogromna w powietrzu. Miasto jeszcze spa³o. Milcz¹c
przeszliœmy rynek, most na rzece i skrêciliœmy w lewo przez bulwary na goœciniec, wij¹cy
siê w dal pomiêdzy topolami.
Do browaru by³ kawa³ek drogi. Po kwadransie wytê¿onego chodu zeszliœmy z traktu w bok
pod przedmiejskie przylaski, rzucaj¹c siê na prze³aj przez siano¿êcia. W oddali ponad olszynk¹ zarysowa³y siê miedzianymi p³atami dachy budynków browarowych.
Kalina œci¹gn¹³ kapê z g³owy, prze¿egna³ siê i zaczai bezg³oœnie poruszaæ wargami. Szed³em
obok w milczeniu, nie przerywaj¹c modlitwy. Po chwili majster nakry³ z powrotem g³owê,
œcisn¹³ mocniej siekierê i zagada³ cicho:
- Licho - nie browar. Piwa tam i tak ju¿ od lat jakich dziesiêciu nie warz¹. Stara rudera i tyle.
Ostatni piwowar, niejaki Rozbañ, podobno zbankrutowa³ i powiesi³ siê z rozpaczy. Rodzina,
sprzedawszy za bezcen miastu budynki i ca³y inwentarz, gdzieœ wynios³a siê w inne strony.
Nastêpca dot¹d ¿aden nie zg³osi³ siê. Kot³y i maszyny maj¹ byæ liche i starego systemu, a na
nowe nie ka¿dego staæ; nikt nie chce ryzykowaæ.
- Wiêc kto w³aœciwie kaza³ oczyœciæ komin? - zapyta³em, rad z tego, ¿e zawi¹zana rozmowa
przerwa³a przykre milczenie.
- Jakiœ podmiejski ogrodnik, który przed miesi¹cem za pó³darmo sprowadzi³ siê do pustego
browaru z ¿on¹ i starym ojcem. Ubikacyj maj¹ sporo i miejsca doœæ, choæby dla kilku rodzin.
Sprowadzili siê pewnie do izb œrodkowych, zachowanych w najlepszym stanie, i ¿yj¹ sobie
za tanie pieni¹dze. Teraz im kominy glancuj¹, bo stare ju¿ i têgo sadz¹ zapchane. Nie czyszczone od dawna. - Nie lubiê tych starych kominów - doda³ po ma³ej przerwie w zamyœleniu.
- Dlaczego? Czy mo¿e dlatego, ¿e wiêcej z nimi roboty?
- G³upiœ, mój kochany. Bojê siê ich - rozumiesz - bojê siê tych starych, od lat nie tykanych
szczotk¹, nie skrobanych ¿elazem wlotów. Lepiej zwaliæ taki komin i nowy postawiæ, ni¿
dawaæ go czyœciæ ludziom.
Popatrzy³em na twarz Kaliny w tej chwili. By³a dziwnie zmieniona lêkiem i jak¹œ wewnêtrzn¹
odraz¹.
- Co to wam, panie majstrze?! A on, jakby nie s³ysz¹c, mówi³ dalej zapatrzony gdzieœ w przestrzeñ przed siebie:
- Niebezpieczne s¹ wielkie zwa³y sadz nagromadzonych w w¹skich, ciemnych szyjach, do
których s³oñce nie ma przystêpu. I nie tylko dlatego, ¿e siê ³atwo zapalaj¹. Nie tylko dlatego.
My, kominiarze - uwa¿asz - przez ca³e ¿ycie walczymy z sadzami, przeszkadzamy ich nadmiernemu skupianiu siê, zapobiegaj¹c wybuchowi ognia. Lecz sadze s¹ zdradliwe, mój] kochany, sadze drzemi¹ w poæmie kominowych gardzieli, w dusznocie piecowych spadów i czyhaj¹... na sposobnoœæ. Coœ mœciwego w nich tkwi, coœ z³ego siê czai. Nigdy nie wiesz, kiedy
i co siê z nich wylê¿e.
Umilk³ i spojrza³ na mnie. Chocia¿ nie rozumia³em tego, co mówi³, s³owa jego wypowiedziane z moc¹ przekonania podzia³a³y na mnie. Uœmiechn¹³ siê swym dobrym, poczciwym uœmiechem i doda³ uspokajaj¹co:
- Mo¿e to, co mia³em na myœli, nie sta³o siê; mo¿e tutaj zasz³o zupe³nie co innego. G³owa do
góry! Zaraz dowiemy siê wszystkiego. Jesteœmy na miejscu.
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Jako¿ dotarliœmy do celu. Przez szeroko rozwart¹ bramê wjazdow¹ wszed³em za majstrem
na obszerny dziedziniec, z którego prowadzi³o mnóstwo drzwi do zabudowañ browarnianych.
Na progu jednego siedzia³a ogrodniczka z dzieckiem przy piersi, w g³êbi oparty o skrzyd³o
drzwi sta³ jej m¹¿. Zoczywszy nas, mê¿czyzna zmiesza³ siê i z widocznym zak³opotaniem
wyszed³ na spotkanie:
- Panowie zapewne do nas wedle tego komina?
- Juœci - odpowiedzia³ ch³odno majster - ¿e do was, tylko nie wedle komina, lecz wedle dwóch
ludzi, których tu pos³a³em do jego oczyszczenia.
Zak³opotanie ogrodnika widocznie wzros³o; nie wiedzia³, gdzie oczy podziaæ.
- Czeladnicy moi dot¹d nie wrócili z browaru! - krzykn¹³ z pasj¹ Kalina, wpatruj¹c siê weñ
groŸnie. - Co siê tu z nimi sta³o? Wy mi za nich odpowiadacie!
- Ale¿, panie majstrze - wybe³kota³ ogrodnik - doprawdy nie wiemy, co siê w³aœciwie z nimi
sta³o. Myœleliœmy, ¿e pierwszy do tej pory ju¿ siê odnalaz³, a o drugim te¿ nie potrafiê panom
daæ ¿adnych wyjaœnieñ. Wczoraj po po³udniu w mojej obecnoœci wszed³ do komina przez
drzwi w œcianie kuchennej; przez jakiœ czas s³ysza³em wyraŸnie, jak zeskrobywa³ sadze, i by³bym przeczeka³ do koñca operacji, gdyby nie wezwano mnie w tej chwili do dworu. Wyszed³em z domu na parê godzin, a po powrocie ju¿ siê o kominie i pañskim czeladniku nic nie
mówi³o. S¹dz¹c, ¿e oczyœciwszy komin, wróci³ do miasta, zamknêliœmy drzwi wentylowe na
noc. Dopiero teraz na widok panów wchodz¹cych na nasze podwórze zrobi³o mi siê nieswojo; nagle przysz³o mi na myœl, czy aby, broñ Bo¿e, nie chcia³o powtórzyæ siê to samo, co przed
dwoma dniami. Na moje nieszczêœcie domyœli³em siê trafnie. Lecz co to mo¿e byæ, panie
Kalina? Co robiæ? Co poradziæ?... Ja tu nic nie winien - doda³, bezradnie rozk³adaj¹c rêce.
- Nie trzeba by³o przynajmniej zamykaæ drzwi od komina, ciemiêgo! - hukn¹³ wœciekle Kalina. - Za mn¹, Piotruœ! - krzykn¹³, poci¹gaj¹c mnie za ramiê. - Nie mamy ani chwili do stracenia. ProwadŸcie nas do otworu kominowego!
Przera¿ony gospodarz przepuœci³ nas do wnêtrza mieszkania. Wkrótce znaleŸliœmy siê
w kuchni.
- Tutaj w rogu - wskaza³ ogrodnik na rysuj¹cy siê prostok¹t drzwi od komina.
Kalina posun¹³ siê w tê stronê, lecz ja, uprzedzaj¹c go, szarpn¹³em niecierpliwie wystaj¹cy
guzik i otworzy³em.
Powia³o na nas dymnym swêdem i posypa³o siê na pod³ogê trochê sadzy.
Zanim majster zdo³a³ mi przeszkodziæ, ju¿ klêcza³em w wylocie i wyci¹gaj¹c ramiê w górê,
zabiera³em siê do wspinania.
- Puœæ mnie, wariacie! - odezwa³ siê poza mn¹ gniewny g³os Kaliny. - To moja rzecz - ty
przystaw tymczasem drabinê do dachu i wleŸ na górê pilnowaæ wlotu.
Po raz pierwszy wtedy nie us³ucha³em go. Jakaœ wœciek³a zaciêtoœæ i chêæ wyœwietlenia prawdy opanowa³y mnie zupe³nie.
- To niech majster sam zajmie tamt¹ pozycjê! - krzykn¹³em mu w odpowiedŸ. - Obiecujê tymczasem poczekaæ tu na dole na sygna³.
Kalina zakl¹³ brzydko i rad nierad podda³ siê pod moj¹ komendê. Niebawem us³ysza³em jego
oddalaj¹ce siê kroki. Wtedy zawi¹za³em sobie silniej pod brodê chustê ustow¹ z kawa³kiem
jedwabiu, poprawi³em gurt w pasie i mocniej uj¹³em obuszek. Nie minê³y i dwa pacierze, gdy
tu¿ za za³omem szyi kominowej, wstêpuj¹cej ju¿ wprost do góry, odezwa³o siê stukniêcie
spuszczonej na sznurze kuli: Kalina by³ ju¿ na dachu i dawa³ mi umówiony sygna³.
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Na czworakach przyczo³ga³em siê natychmiast do zakrêtu i po omacku odnalaz³szy kulê poci¹gn¹³em j¹ trzykrotnie na znak, ¿e sygna³ odebrany i rozpoczynam jazdê do góry.
Jako¿ po przebyciu za³omu wyprostowa³em siê, zas³aniaj¹c instynktowo g³owê podniesion¹
siekier¹.
Komin by³ szeroki: prze³azowy i grubo sadz¹ oblepiony. Tu w dole, przy samej nasadzie,
utworzy³y siê cale warstwy ³atwo zapalnego „szkliwa” i œwieci³y zimnym metalicznym po³yskiem w md³ej poœwiacie, która sz³a ze szczytu.
Zapuœci³em spojrzenie w górê, tam gdzie prostopad³e œciany zbiega³y siê w bielej¹cy œwiat³em dnia wykrój wlotu, i... zadr¿a³em.
Nade mn¹, mo¿e parê stóp powy¿ej ostrza mojej siekiery, ujrza³em w pó³œwietle dymnika
jak¹œ bia³¹, œnie¿nobia³¹ istotê wpatrzon¹ we mnie par¹ ogromnych ¿ó³tych, sowich trzeszczy.
Stwór podobny na pól do ma³py, na pó³ do olbrzymiej ¿aby, przytrzymywa³ w szponach przednich, spiêtych b³on¹ odnó¿y coœ ciemnego, coœ niby rêkê ludzk¹ odstaj¹c¹ bezw³adnie od
korpusu, który rysowa³ siê niewyraŸn¹ jak¹œ, skrêcon¹ lini¹ tu¿ obok na œcianie s¹siedniej.
Zlany zimnym potem wspar³em siê nogami o zbocza komina i lekko unios³em w górê. Wtedy
z szerokiej, rozciêtej od ucha do ucha gêby dziwad³a wyszed³ szczególny, drapie¿ny dŸwiêk;
straszyd³o zgrzyta³o zêbami jak ma³pa. Mój ruch musia³ je sp³oszyæ; i ono widocznie zmieni³o pozycjê, gdy¿ w tej chwili szerszy pas œwiat³a wdar³ siê w g³¹b ciemnicy i oœwietli³ mi
wyraŸniej okropny obraz.
Przyczepiony cudem jakimœ, jakby przylepiony do œciany przylgami palców, dziwotwór trzyma³ mocno w swych objêciach Biedronia; pokryte bia³ym, puszystym futerkiem odnó¿a tylne
zamknê³y siê w krzy¿owym uœcisku dooko³a nóg ofiary, podczas gdy wyd³u¿ony jak u mrówkojada ryjek przywar³ chciwym smoczkiem do skroni nieszczêœliwego.
Wœciek³oœæ zala³a mi krwi¹ oczy i przemóg³szy strach wspi¹³em siê znów o parê stóp wy¿ej.
Bia³y stwór, znaæ zaniepokojony, pocz¹³ strzyc ³y¿kowatymi uszyma i zgrzytaæ coraz g³oœniej;
lecz siê z miejsca nie ruszy³.
Widzia³em jego daremne w tym celu wysi³ki, widzia³em, jak usi³owa³ to jakby zeskoczyæ na
mnie, to znów jakby umkn¹æ w górê komina. Lecz rzuty te by³y jakieœ niezgrabne, jakieœ
ogromnie ociê¿a³e; zdawa³o siê, ¿e zdrêtwia³ jak w¹¿ dusiciel po po³kniêciu ofiary lub stumania³ jak pijawka od nadmiaru wyssanej krwi; tylko œlepia wy³upiaste, okr¹g³e jak talerze
wpija³ we mnie coraz uporczywiej i grozi³...
Lecz sza³ gniewu wzi¹³ u mnie ju¿ górê nad strachem. Odwin¹³em nagle ramiê z siekier¹ i z
ca³ej si³y spuœci³em j¹ na ohydny bia³y czerep.
Cios by³ silny i celny. W jednej chwili zgas³a gdzieœ para ogromnych trzeszczy, coœ otar³o siê
o mnie w pêdzie spadania i us³ysza³em pod sob¹ g³uchy stek; dziwna istota runê³a na spód
komina, poci¹gaj¹c za sob¹ swoj¹ ofiarê.
Dreszcz obrzydzenia przej¹³ miê do szpiku; nie mia³em ju¿ odwagi zejœæ na dó³ i przekonaæ
siê o skutkach ciosu.
Pozostawa³a droga w górê przez dach. Zreszt¹ by³em ju¿ w po³owie wysokoœci komina, z którego wlotu dochodzi³o miê wo³anie Kaliny.
Zacz¹³em wiêc szybko wdzieraæ siê na szczyt, zapieraj¹c siê ³okciami i nogami ze wszystkich si³. Lecz któ¿ opisze mój przestrach, gdy parê stóp wy¿ej spostrzeg³em zawieszone na
wystaj¹cym ze œciany haku zw³oki Osmó³ki?
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Cia³o biedaka by³o straszliwie, nieprawdopodobnie chude i wysch³e na szczapê - sama skóra
prawie i koœci - na pó³ uwêdzone w dymie, wyci¹gniête jak struna, suche i twarde jak kawa³
drewna.
Trzês¹cymi siê rêkoma odpi¹³em zw³oki z haka i okrêciwszy parê razy wpó³ sznurem od kuli,
da³em znak Kalinie szarpniêciem dwukrotnym.
W parê minut potem znalaz³em siê na dachu, gdzie mnie oczekiwa³ majster z wyci¹gniêtym
ju¿ cia³em Osmó³ki. Przyj¹³ miê ponury, z namarszczon¹ brwi¹.
- Gdzie drugi? - zapyta³ krótko. W kilku s³owach opowiedzia³em wszystko. Gdyœmy ostro¿nie znieœli na dó³ po drabinie cia³o Osmólki, rzek³ spokojnie:
- Bia³y Wyrak. To on - przeczuwa³em, ¿e to on.
W milczeniu przeszliœmy sieñ, dwie izby i wróciliœmy do kuchni. Nie by³o tu ani ¿ywego
ducha; rodzina ogrodnika wynios³a siê cichaczem gdzieœ na skrzyd³o budynku.
Z³o¿ywszy zw³oki pod œcian¹, podeszliœmy do otworu komina. Wystawa³a z niego para bosych, zesztywnia³ycb nóg.
Wyci¹gnêliœmy nieszczêœliwego towarzysza i z³o¿yli na pod³odze obok Osmó³ki.
- Widzisz te dwie ma³e ranki na skroniach u obu? - zapyta³ Kalina st³umionym g³osem. - To
jego znak. St¹d nadpoczyna swe ofiary. - Bia³y Wyrak! Bia³y Wyrak! - powtórzy³ parê razy.
- Muszê go dokoñczyæ - odpowiedzia³em z zaciêtoœci¹. - Mo¿e jeszcze nie zdech³.
- W¹tpiê. Ma za swoje; nie znosi œwiat³a. Zreszt¹ popatrzmy.
I zajrzeliœmy w czeluœæ otworu.
W g³êbi majaczy³o niewyraŸnie coœ bia³ego. Kalina rozgl¹dn¹³ siê po kuchni i zoczywszy d³ugi dr¹g z ¿elaznym krukiem u koñca, wsun¹³ go w otwór kominowy. Po chwili zacz¹³ wyci¹gaæ...
Widzia³em, jak jakiœ bia³y k³¹b z wolna wy³ania³ siê z czeluœci wlotu, jakieœ œnie¿ne, puszyste runo zbli¿a³o siê ku krawêdzi wentyla.
Lecz po drodze zew³ok Wyraka jakby topnia³, kurczy³ siê i gas³. Gdy wreszcie Kalina wyci¹gn¹³ ca³y dr¹g, zwisa³ z jego ¿eleŸca tylko niedu¿y, mlecznobia³y k³¹b jakiejœ dziwnej substancji; by³a p³atkowata i roztrzepana, niby miêkki, ustêpliwy ko¿uszek, niby puch, niby mia³
- zupe³nie jak sadza - tylko bia³a, oœlepiaj¹co œnie¿nobia³a...
Wtem materia zesunê³a siê z haka i spad³a na pod³ogê. I wtedy zasz³a w niej dziwna przemiana: w mgnieniu oka bia³a kula sczernia³a na wêgiel i u stóp naszych pozosta³a du¿a, metalicznie po³yskuj¹ca kupa czarnej jak smo³a sadzy.
- Oto co z niego pozosta³o - szepn¹³ w zamyœleniu Kalina.
A po chwili doda³ jakby do siebie:
- Z sadzyœ powsta³ i w sadzê siê obrócisz. I z³o¿ywszy na nosze nieszczêœliwych towarzyszy,
odnieœliœmy ich cia³a do miasta.
Wkrótce potem obaj z majstrem dostaliœmy szczególnej wysypki. Na ca³ym ciele pojawi³y siê
nam du¿e, bia³e krosty, niby per³owe krupy, i trwa³y przez parê dni. Potem znik³y równie prêdko i niespodzianie i sczez³y bez œladu.
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Po¿arowisko
Rojecki siêgn¹³ po le¿¹c¹ na tacy spor¹ paczkê listów; otworzy³ jeden, przebieg³ oczyma parê
linii i odrzuci³ znudzony.
- Stara bajeczka - ziewn¹³, przechodz¹c do nastêpnego.
- Nieciekawy - mrukn¹³ po chwili, odk³adaj¹c i ten z widocznym zniechêceniem.
Trochê o¿ywi³ siê przy czytaniu trzeciego.
„Przyjacielu! - pisa³ jakiœ anonim. - Precz z przes¹dami! Pozostawmy je starym babom
i schy³kowym zdechlakom. Od zamiaru raz powziêtego nie odstêpuj. Doœæ tych wahañ!...
¯yczliwy”.
- Hm, hm - mrukn¹³ w zamyœleniu, wpatruj¹c siê w czerwony podpis „¿yczliwego”. - Hm,
hm... Znaæ siê ludzie bardzo t¹ spraw¹ interesuj¹.
Opuœci³ krzes³o i wydoby³ z szufladki biurka du¿¹, w ¿ó³ty papier owiniêt¹ paczkê listów
dawniejszej daty. Wybra³ kilka i roz³o¿y³ je przed sob¹ na pulpicie.
Charakterystyczne - myœla³, porównuj¹c je ze œwie¿o otrzymanym. - Pisma niew¹tpliwie ró¿ne, a jednak treœæ wszêdzie niemal identyczna. I te podpisy anonimowe, i to czerwonym atramentem lub tej¿e barwy kredk¹! Ciekawe! ciekawe! Co to ma znaczyæ? Historia arcykomiczna i arcytajemnicza. Listy pisane zwyk³ym czarnym atramentem, a zamaskowane podpisy
krzycz¹ lubryk¹ czy mini¹. Jakiœ klub czerwonych czy co? Wariackie cyrografy!
Trochê go to ju¿ zaczê³o irytowaæ. Od czasu gdy powzi¹³ zamiar wystawienia willi w jednej
z odleg³ych dzielnic Kobrynia, poczêty zewsz¹d nap³ywaæ doñ listy w wyraŸnym zwi¹zku z t¹
spraw¹. Charakterystyczn¹ by³a okolicznoœæ, ¿e nieproszeni doradcy nale¿eli do dwóch wyraŸnie sobie przeciwnych obozów; jedni, tak nazwani przez Rojeckiego „czerwoni”, zachêcali go energicznie i gor¹co do budowy, drudzy, znani mu osobiœcie lub ze s³yszenia i podpisuj¹cy swe listy pe³nym nazwiskiem, odradzali równia gorliwie, usi³uj¹c za wszelk¹ cenê
odwieœæ go od „szalonego” zamiaru.
Na ogó³ wiêcej zaufania wzbudzali przeciwnicy przedsiêwziêcia, poniewa¿ wystêpowali
z otwart¹ przy³bic¹, nie kryj¹c siê pod kryptonimy i tajemnicze inicja³y. Z drugiej strony jednak zachêty „czerwonych” mia³y dlañ urok sensacji, budz¹c ¿y³kê awanturniczej przekory
g³êboko ukryt¹ w charakterze pracowitego archiwariusza. Ponadto racje ich ostrzegawcze
opiera³y siê na argumentach nie wytrzymuj¹cych krytyki umys³u jasnego i trzeŸwego, jakim
by³ niew¹tpliwie Andrzej Rojecki.
Wszystko, cokolwiek mogli przytoczyæ znajomi na obronê swego stanowiska, nosi³o cechy
zabobonu i przes¹du zrodzonych z wyj¹tkowego zbiegu przypadków. Swoj¹ drog¹ to, co pisali w tej sprawie, by³o widocznie wyrazem powszechnej opinii miasta od góry do do³u. Panu
Andrzejowi wrazi³a siê mocno w pamiêæ rozmowa, któr¹ prowadzi³ w miesi¹c po przyjeŸdzie do Kobrynia z jakimœ rzemieœlnikiem opodal „tego miejsca”.
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By³o to pod wieczór, ko³o godz. 8. Rojecki, znu¿ony ca³odzienn¹ prac¹, szed³ krokiem wolnym jak¹œ w¹sk¹, w górê wstêpuj¹c¹ uliczk¹. Szuka³ miejsca pod budowê willi, gdy¿ interesy zawodowe zmusi³y go do osiedlenia siê na czas nieograniczony w tym mieœcie brudnym,
niesympatycznym i brzydkim. Czuj¹c siê obco w hotelach i swym obecnym pomieszkaniu
przy ul. D³ugiej, postanowi³ wybudowaæ sobie w³asny dom gdzieœ daleko od niechlujnego
œrodka miasta i sprowadziæ tam rodzinê. Nie móg³ siê tylko zdecydowaæ, gdzie.
Ju¿ od tygodnia w³óczy³ siê po peryferii miasta, lecz nigdzie nie natrafi³ na miejsce stosowne.
Wreszcie zapuœci³ siê w stronê zachodni¹ ulic¹ Czarn¹, wybiegaj¹c¹ w dal na podmiejski wygon.
Min¹³ ostatnie parterowe domki, min¹³ hutê szklan¹ i skrêca³ ju¿ na prawo na jak¹œ ³¹kê, gdy
wtem zwróci³a jego uwagê grupa jode³ rozrzucona kolisto na niewielkim wzniesieniu nad
rzeczk¹.
Miejsce od razu przypad³o mu bardzo do gustu. Po³o¿enie mia³o piêkne, z dala od zgie³ku
i zaduchu miasta - za t³o zielone ³¹ki i siano¿êcia, w perspektywie sinaw¹ œcianê lasów.
Rojecki przeszed³ k³adkê rzucon¹ przez rzeczkê, która okala³a pó³skrêtem jod³owe wzgórze,
i zacz¹³ podchodziæ pod górê. Dostêp by³ nader wygodny: parê kamiennych schodków prowadzi³o na szczyt wzniesienia. Kolisko jode³ i œwierków by³o tak zwarte, ¿e Rojecki nie móg³
na razie nic przezeñ wypatrzeæ. Dopiero obszed³szy wko³o pagórek, natrafi³ od strony pó³nocnej szeroki rozstêp miêdzy drzewami, przez który wszed³ do wnêtrza. Tu rozpostar³ siê
przed nim smutny obraz. Przestrzeñ zamkniêta jod³ami by³a pogorzeliskiem.
Z kamiennych podwalin stercza³y tu i ówdzie zwêglone belki; z dwóch stron pozosta³ych
œcian, gro¿¹cych za lada wiatru powiewem ruin¹ i zawaleniem, poodstawa³y tapety niby zdarta skóra od cia³a; dachu ani œladu - tylko jakaœ sztaba ¿elazna, prawdopodobnie zwornik
szczytowy, przerzuca³a siê czarn¹ przek¹tni¹ nad rumowiem wnêtrza.
Parê szczegó³ów wskazywa³o na to, ¿e dom urz¹dzony by³ z pewnym komfortem i móg³ roœciæ sobie prawa do wytwornoœci i dobrego smaku. Z otoczenia pozosta³a nietkniêt¹ altana
w oplotach dzikiego winogradu, dwie greckie statuetki na klombach i cysterna z czerwonego
pirytu. Rozpiêta miêdzy dwiema sosnami sznurowa huœtawka waha³a siê lekko w podmuchach wieczornego wiatru.
Dziwnym trafem po¿ar nie ogarn¹³, zdaje siê, ani jednego ze œwierków, które okala³y dom
w pewnej odleg³oœci.
Cudowne miejsce - pomyœla³ Rojecki zbli¿aj¹c siê do resztek kamiennego tarasu.
W tej chwili doszed³ go spoza jednej z pozosta³ych œcian dŸwiêk uderzonego ¿elaza.
- Ktoœ tu jest - szepn¹³ zmierzaj¹c w stronê odg³osu. Zanim przekroczy³ osmolone ramy wejœcia, wychyli³ siê spoza stosu belek jakiœ cz³eczyna, pozdrawiaj¹c go uchyleniem czapki:
- Dobry wieczór panu!
- Dobry wieczór! Nie wiadomo wam przypadkiem, czyj to dom uleg³ takiemu nieszczêœciu?
- A juœci ¿e wiem. Popali³ siê tu przed piêcioma laty niejaki pan Do³¿ycki, in¿ynier, i wyjecha³ potem do Ameryki. Od piêciu lat stoi ta pogorzel nietkniêta tak jak w dzieñ po po¿arze.
Wypatrzy³em tu sobie wœród gruzów parê ¿elaznych kun do ujmowania wêg³ów domowych
i dziœ zabieram ze sob¹; nikomu i tak to siê na nic nie przyda, a ja, proszê pana, z zawodu
cieœla i budowniczy.
- Ach, tak, rozumiem, panie cieœlo. Tylko to trochê dziwne, ¿e dot¹d nikt siê tu nie pobudowa³. Szkoda miejsca - po³o¿enie takie piêkne, taki malowniczy zak¹tek. Czy pan Do³¿ycki,
odje¿d¿aj¹c, wyda³ jakie co do tego gruntu dyspozycje?
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- O ile wiem - objaœnia³ rzemieœlnik - odst¹pi³ go za darmo gminie miasta.
- Za darmo? Takie œliczne miejsce, i to po takiej stracie?
Cieœla uœmiechn¹³ siê tajemniczo.
- I tak by nie by³ znalaz³ kupca. Jako¿, jak ju¿ panu mówi³em, od piêciu lat nikt siê na to nie
zlakomi³. Nic w tym dziwnego; po co nara¿aæ siê na pewn¹ stratê? Wiadomo wszystkim,
Do³¿ycki nie by³ pierwszym, co siê popiek³ na tym interesie. Ot, co tu du¿o gadaæ - po¿arowisko i basta.
- Po¿arowisko? Nie rozumiem. Chyba tyle co pogorzelisko?
- Nie, panie. Po¿arowisko; wiem, co mówiê. Pogorzelisko - to co innego. Po¿arowiskiem
nazwali tutejsi ludzie to miejsce od tego, ¿e siê tu jeszcze ani jeden dom przed po¿arem nie
uchowa³. Jak pamiêæ ludzka daleko wstecz siêga, ka¿dy budynek choæby jak lichy, postawiony na tym pagórze, stawa³ w ogniu prêdzej lub póŸniej. Powiadaj¹ ludzie, ¿e ¿aden nie przetrwa³ i czterech miesiêcy. Tfy! - doda³, spluwaj¹c na ziemiê - nieczyste miejsce i tyle! Archiwariusz uœmiecha³ siê niedowierzaj¹co:
- Istotnie ciekawy zbieg przypadków. To niby wygl¹da tak, jakby ogieñ po prostu zawzi¹³ siê
na ten pagórek. Cieœla obruszy³ siê:
- Nie „niby”, proszê pana, i nie „wygl¹da” - lecz naprawdê zawzi¹³ siê. I to nie na ca³e wzgórze, bo tych jode³, jak pan widzi, nie tyka - tylko na sam œrodek, tj. w³aœciwie na tê jego czêœæ,
gdzie stawiano domy.
- No, no - ci¹gn¹³ dalej z zajêciem Rojecki - a pan, panie cieœlo, ile¿ po¿arów na tym miejscu
pamiêta? Rzemieœlnik zamyœli³ siê, znaæ szukaj¹c w pamiêci.
- 10 - odpowiedzia³ po chwili. - Za mojej pamiêci 10 razy pali³o siê tutaj. A mam dzisiaj lat 30.
- Pi, pi! - dziwi³ siê szczerze p. Andrzej. - To niby co trzeci rok.
- A tak jakoœ wypada. Podobno dawniej pali³o siê czêœciej, kiedy to ludziska jeszcze siê nie
po³apali na tym, co siê œwiêci. Najstarsi mieszczanie z Kobrynia pamiêtaj¹ dobrze te czasy;
niejednego by siê pan od nich dowiedzia³: dziwy opowiadaj¹ o tym przeklêtym pagórku. Tote¿
w ostatnich latach nikt z okolicy tam siê ze stawianiem budynków nie kwapi³. Za moich czasów w³aœcicielami domów na tym miejscu byli sami obcy pañstwo, którzy albo nic o tym lichu nie wiedzieli, lub te¿ jak np. Do³¿ycki nic wiedzieæ nie chcieli.
- A przyczyny po¿arów czy zawsze by³y znane i wyraŸne?
- Niby tak, a niby nie. Najczêœciej zapala³y siê w kominie sadze, lecz bywa³y i inne „powody”: raz rzuci³ ktoœ nieopatrznie zapa³kê, która gdzie indziej dopali³aby siê spokojnie do koñca, nie wywo³uj¹c ognia, to znów jakimœ „przypadkiem” niedogarek papierosa dosta³ siê na
wi¹zkê s³omy pod ³ó¿kiem, kiedy indziej przewróci³a siê p³on¹ca lampa na poduszkê. Ostatni po¿ar wybuch³ niby przez nieostro¿noœæ samej pani in¿ynierowej Do³¿yckiej, która zbyt
blisko pal¹cej siê œwiecy czyœci³a benzyn¹ rêkawiczki. Zawsze jakieœ g³upstwo, jakaœ drobnostka, która na innym miejscu przesz³aby bez skutków; a tu - panie - zaraz ogieñ tak okrutny, ¿e ludzie ledwo z ¿yciem uchodz¹; ratowaæ nawet nie mo¿na. Powiadaj¹ stra¿acy, ¿e za
ka¿dym razem coœ jakby przeszkadza im w robocie i piecze jak diabe³; nasi pompierzy niechêtnie te¿ id¹ na to miejsce, bo prawie ¿aden z nich nie wychodzi st¹d ca³o, bez poparzeñ,
a nawet ran powa¿niejszych.
- By³ pan choæ przy jednym z tych po¿arów? - przerwa³ mu Rojecki.
- Owszem, przy kilku; mieszkam st¹d niedaleko. Nawet mam tu po ostatnim niezgorsz¹ pami¹tkê.
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Odwin¹³ rêkaw koszuli, pokazuj¹c du¿¹, g³êbok¹ bliznê na ramieniu.
- Pomaga³em ratowaæ i zosta³em za to ukarany: jakaœ szelmowska belka omal nie zdruzgota³a mi rêki. Niedobrze, panie, ratowaæ, gdy tu siê pali. To siê potem lubi mœciæ na cz³owieku.
Staszek Luœnia, stelmach zza rzeki, i Wa³ek Wron, krawczyk, którzy tak¿e zabawili siê w stra¿aków przy dwóch po¿arach na tym miejscu, mieli w parê dni potem ogieñ u siebie; ledwo
uda³o go siê ugasiæ. Tote¿ wreszcie prócz stra¿y po¿arnej nikt z miasta nie idzie tutaj na ratunek, by czego nie oberwaæ. Lepiej z³ego nie zaczepiaæ. Zreszt¹ myœlê, ¿e teraz chyba ju¿
o tym wiedz¹ na sto mil woko³o i nie znajdzie siê nikt, kto by chcia³ tutaj siê osiedliæ.
- A jednak - rzek³ w zamyœleniu Rojecki - a jednak, kto wie? Mo¿e taki siê przecie¿ jeszcze
znajdzie. Ludzie czasem bywaj¹ uparci.
Rzemieœlnik popatrzy³ zdumiony:
- Chyba wariat jaki lub pó³g³ówek. Wyrzucony to pieni¹dz i pewne niebezpieczeñstwo ¿ycia,
- Hm - uœmiechn¹³ siê znacz¹co archiwariusz - niekoniecznie, panie majstrze, niekoniecznie.
Trzeba tylko byæ ostro¿nym i nic wiêcej.
I nie przeci¹gaj¹c ju¿ d³u¿ej rozmowy, po¿egna³ go i wróci³ do miasta. W parê dni potem
podpisa³ w urzêdzie miejskim kontrakt, który za nies³ychanie nisk¹ cenê oddawa³ mu na w³asnoœæ „po¿arowisko”. Podczas za³atwiania formalnoœci zauwa¿y³ archiwariusz zdumione
miny urzêdników i znacz¹ce ich uœmiechy. Jakiœ poczciwy, siwiuteñki jak go³¹b funkcjonariusz, odci¹gn¹wszy go na stronê, po cichu odradza³ kupno:
- Niefortunne miejsce - t³umaczy³ mu, j¹kaj¹c siê, starowina. - Parcela pod z³¹ gwiazd¹. Nic
szanowny pan o tym nie s³ysza³?
- Mo¿e i s³ysza³em - odpar³ niewzruszony Rojecki - ale w takie brednie nie wierzê. W ka¿dym razie dziêkujê ³askawemu panu za dobre intencje.
I uœcisn¹wszy mu rêkê, opuœci³ biuro.
Nazajutrz przysz³y pierwsze dwa listy: od znajomego sêdziego, odradzaj¹cy stawianie domu, i drugi, „czerwony”, pe³en entuzjazmu dla tego przedsiêwziêcia. Potem posypa³y siê dalsze jak z rogu
obfitoœci. W ca³ym mieœcie zdaje siê o niczym innym nie mówiono jak tylko o tym, ¿e przyby³y
przed miesi¹cem archiwariusz Andrzej Rojecki zamierza stawiaæ dom na „po¿arowisku”.
Jako¿ i postawi³. Znudzony natrêtn¹ korespondencj¹ doradców, postanowi³ przez ruchy szybkie i stanowcze od razu „urwaæ ³eb tej hydrze” i uwolniæ siê od wœcibstwa kochanych bliŸnich. Pewn¹ rolê odegra³a te¿ chêæ pokazania „ma³emu œwiatkowi”, jak siê to obala przes¹dy
i œciera w proch zabobony.
W parê dni po podpisaniu aktu kupna uwiadomi³ o wszystkim dok³adnie ¿onê, pozosta³¹ na
razie w Warszawie wraz z dziesiêcioletnim synkiem Józiem. Pani Rojecka odpisa³a mê¿owi
odwrotn¹ poczt¹, ¿e oczywiœcie plan jego aprobuje i ¿e zaraz po wykoñczeniu domu zjedzie
do Kobrynia. I ona równie¿ nie przywi¹zywa³a najmniejszej uwagi do przes¹dnych pog³osek
na temat miejsca, piêtnuj¹c je w liœcie parokrotnie mianem „dubów smalonych” i „ma³omiasteczkowych zabobonów”.
Zadowolony z odpowiedzi, sprowadzi³ Rojecki w tydzieñ potem do Kobrynia znakomitego
architekta z Warszawy, pod którego osobistym kierownictwem rozpoczê³a siê budowa. Sz³a
¿wawo, bo archiwariusz pieniêdzy nie ¿a³owa³, i w ci¹gu dwóch miesiêcy stanê³a na szczycie
jod³owego wzgórza œliczna, w stylu secesyjnym, willa.
Rojecki ochrzci³ j¹ wyzywaj¹cym mianem „Po¿arowa”, Budowê wykoñczono pod schy³ek
wiosny, a z pocz¹tkiem lipca sprowadzili siê pañstwo Rojeccy.
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Pani Maria by³a zachwycona prowincjonalnym gniazdkiem i od razu znalaz³a siê tutaj u siebie. Józio, b³êkitnooki wisus, wybra³ siê zaraz na wyprawê podró¿nicz¹ w g³¹b dziewiczych
lasów brazylijskich, jak mu siê podoba³o nazwaæ gaik jod³owy okalaj¹cy willê, i niebawem
stwierdzi³ z ogromn¹ radoœci¹, ¿e ¿yj¹ w nich rude wiewiórki, a mo¿e nawet i sarny.
Ciche od lat wzgórze nape³ni³o siê œmiechem i gwarem weso³ych g³osów. Nawet Nero, du¿y
³añcuchowy pies z bia³¹ ³at¹ na uchu, widocznie bardzo by³ zadowolony z nowej budy pod
laskiem, bo poszczekiwa³ radoœnie i wywija³ zamaszyœcie ogonem.
Rojeccy postanowili nie prowadziæ kuchni w domu; Marianna, dotychczasowa kucharka, objê³a funkcjê s³u¿¹cej. Obiady i kolacje jadali w jednej z pierwszorzêdnych restauracji w mieœcie lub te¿ kazali przynosiæ do domu. Zarz¹dzenie to, trochê niewygodne, uzna³ p. Andrzej
za konieczne ze wzglêdu na ostro¿noœæ; w ten sposób unika³o siê palenia w kuchni, a co za
tym idzie, jednej z najprzystêpniejszych ewentualnoœci po¿aru.
Mimo bowiem ca³ej swej trzeŸwoœci pogl¹dów na tê „banialukê” da³ sobie Rojecki uroczyste
s³owo, ¿e bêdzie ostro¿nym. Odrzuciwszy z pogard¹ wszelkie t³umaczenie zakrawaj¹ce na
„niesamowitoœæ miejsca”, „znalaz³” przyczynê naturaln¹, przeciw której nie buntowa³ siê jego
zdrowy rozum; oto po prostu anormalna czêstoœæ po¿arów wynika³a, zdaniem jego, ze specjalnych warunków atmosferycznych miejsca; prawdopodobnie przestrzeñ zamkniêta koliskiem œwierków i jode³ by³a wyj¹tkowo silnie nasycona tlenem. Ludzie zrazu nie zorientowali siê i byli nieostro¿ni, a potem.. potem... Tu nast¹pi³a w rozumowaniu p. Andrzeja chwilowa niemi³a przerwa, któr¹ jednak wnet wype³ni³ mniej wiêcej w ten sposób: A potem te
g³upie opowieœci o „fatalnym miejscu”, ten œmieszny, zabobonny strach wytworzy³y rodzaj
autosugestii pchaj¹cej do kroków nieostro¿nych: coœ w rodzaju automatyzmu psychicznego,
jakieœ bezwiedne ruchy r¹k; jakaœ zgubna niezgrabnoœæ, no i... jest ogieñ.
Dlatego postanowi³ Rojecki byæ ostro¿nym, nawet bardzo ostro¿nym. Zawzi¹³ siê i chcia³ stanowczo prze³amaæ ³añcuch przes¹du, który opasa³ miejsce jego obecnej siedziby, rozerwaæ
kolisko ognia raz na zawsze i zalaæ je strumieniem zimnej, zdrowej wody.
Lampy naftowe, œwiece, maszynki spirytusowe itp. œrodki oœwietlaj¹ce i ogrzewaj¹ce zosta³y
stanowczo z „Po¿arowa” wykluczone. Natomiast zaprowadzono instalacje elektryczne z centrali
tramwajowej; ten sam pr¹d, rozga³êziaj¹c siê w wielokrotne odnogi, oœwietla³ i ogrzewa³ willê.
Œniadania i podwieczorki grzano na kuchence elektrycznej z ca³ym systemem silnych opornic.
Tylko do zapalania papierosów i cygar u¿ywa³ Rojecki benzynowej zapalniczki, i to z zachowaniem wszelkich œrodków ostro¿noœci: stawa³ zwykle w œrodku pokoju w przyzwoitej odleg³oœci od sprzêtów.
W pierwszych tygodniach przychodzi³o Rojeckim z pewn¹ trudnoœci¹ naginanie siê do tych
wszystkich urz¹dzeñ i nowego trybu gospodarskiego, lecz z czasem przyzwyczaili siê. I pop³ynê³o ¿ycie w „Po¿arowie” spokojn¹, pogodn¹ fal¹ dnia powszedniego.
Pan Andrzej pracowa³ w archiwum miejskim, od ósmej rano do po³udnia, potem wraca³ do
domu, gdzie spêdza³ resztê dnia „na ³onie rodziny”. Bliskoœæ lasu o 2 kilometry za rzeczk¹
umo¿liwia³a czêste wycieczki przedwieczorn¹ por¹, z których Rojeccy wracali rzeŸwi i w
ró¿owych humorach. W dnie pochmurne przechadzali siê po kolistych, bia³ym ¿wirem wysypanych œcie¿kach i alejach swego jod³owego gaiku. Gdzieœ na zboczu odkry³ Józio parê granitowych bloków, z których s¹czy³o siê Ÿróde³ko; pomys³owy ch³opiec u³o¿y³ kamienie w rodzaju cembrowiny i tak powsta³a studzienka - cel czêstych wypraw i Ÿród³o och³ody w skwarne dni lata...
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Tymczasem w mieœcie najpopularniejszym tematem rozmów byli Rojeccy i ich „Po¿arowe”.
Nie by³o wenty ani towarzyskiego soirée, na których by o nich nie mówiono. Oni sami ma³o
udzielali siê choæby z tego powodu, ¿e kobryñska socjeta omija³a z daleka „Po¿arowe”. Ludzie bali siê spêdziæ choæby dwie godziny w niebezpiecznej willi. Ku niezmiernej swej uciesze zauwa¿a³ Rojecki codziennie zaciekawione miny kolegów, którzy go witali rano w pracowni; z oczu i twarzy tych poczciwców wyziera³o oczywiste zdumienie:
- Jak¿e¿ tam u kochanego pana? Jeszcze siê nie pali³o? Co parê dni znajomi, spotkawszy go
na ulicy, ze wspó³czuciem patrzyli mu w oczy i œciskaj¹c gor¹co za rêce, dopytywali siê troskliwie:
- Jak¿e¿ siê panu mieszka, panie Andrzeju? Nie przytrafi³o siê panu nic szczególnego?
Archiwariusz „boki zrywa³” od œmiechu, opowiadaj¹c ¿onie o tych spotkaniach. Lecz by³o
i paru odwa¿niejszych, którzy od czasu do czasu odwiedzali „Po¿arowe”; przewa¿nie starzy
kawalerowie „nie maj¹cy nic do stracenia”. Ale i ci siedzieli w czasie wizyty „jak na szpilkach”, rzucaj¹c wko³o dzikie spojrzenia zaszczutej w k¹t zwierzyny. Goœcie ci wprawiali zawsze Rojeckich w z³oty humor. W koñcu jednemu z nich poradzi³ p. Andrzej, by nie wybiera³ siê do „Po¿arowa” bez eskorty stra¿y ochotniczej. Wtedy goœæ obrazi³ siê i wiêcej nie przyszed³...
Tak min¹³ spokojnie upalny lipiec i sierpieñ, min¹³ plenny w owoce wrzesieñ i chyli³ siê ku
koñcowi zasnuty pajêcz¹ przêdz¹ paŸdziernik. W „Po¿arowie” nie „sta³o siê” nic. W opinii
publicznej nast¹pi³ wyraŸny zwrot. Ludzie zaczêli spogl¹daæ na mieszkañców samotnej willi
z widocznym podziwem i uznaniem. Jak Kobryñ Kobryniem - jeszcze ¿aden dom na po¿arowisku nie przetrwa³ czterech miesiêcy; a tu ju¿ czwarty dobiega³ do koñca, a tam - cicho...
Min¹³ paŸdziernik, zacz¹³ siê melancholijny listopad. Rojecki zaciera³ rêce z zadowolenia,
przyjmuj¹c z uœmiechem pob³a¿ania gratulacje znajomych z powodu „szczêœliwego przebycia krytycznego okresu”. Goœcie coraz czêœciej i d³u¿ej zaczêli przesiadywaæ w jego domu;
znika³y powoli niepokój i nerwowoœæ ruchów. Dobrze i weso³o by³o w „Po¿arowie”, bo gospodarstwo okazali siê ludŸmi nader goœcinnymi. Nastrój dot¹d weso³y i pogodny zmieni³ siê
niemal w przesadnie ha³aœliwy, krotochwilny i szampañsko szumi¹cy. Rojecki drwi³ nielitoœciwie z przes¹dów i uœmiecha³ siê tryumfuj¹co, pani Maria przekomarza³a siê z pani¹ sêdzin¹
na temat dni i miejsc „feralnych”. Józek szala³ po lasku i okolicy; nawet Marianna, obecnie
„pokojówka”, zwykle solidna i powa¿na niewiasta, stroi³a ¿arty w kuchni i œmia³a siê z byle
czego.
Powoli, nieznacznie wy³oni³y siê w domu nowe upodobania i zwyczaje.
- C’est drôle! - zauwa¿y³a pewnego dnia po powrocie z wizyty w „Po¿arowie” piêkna pani
Sulimirska - Rojecka nosi od jakiegoœ czasu stale ognistoczerwone peniuary; ju¿ pi¹ty raz
z rzêdu przyjmuje nas w tym kolorze.
Spostrze¿enie by³o trafne. Istotnie Rojeccy ulegli specjalnej sympatii do barwy czerwonej
i czerwonopomarañczowej; pani Maria od miesi¹ca przesz³o nosi³a suknie wy³¹cznie w tych
dwóch kolorach, którym nadawa³a tylko rozmaite odcienie i nuance. M¹¿ jej stwierdzi³ z zadowoleniem, ¿e jest jej z tym bardzo do twarzy, i chc¹c siê utrzymaæ niejako w tym samym
stylu, zacz¹³ nosiæ ogniste, wyzywaj¹ce krawaty.
- A kolor jego jest czerwony - zanuci³ mu nazajutrz ariê z Marsylianki jeden z kolegów.
- Nic nie szkodzi - odpowiedzia³ spokojnie. - Lubiê tê barwê i, jak utrzymuje moja ¿ona, jest
mi w nim do twarzy. To wystarczy.
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I w parê dni potem zmieni³ krawat na inny, w tonie ceglastoorange.
Lecz i Józiowi znaæ przypad³y do gustu barwy rodziców, bo zacz¹³ dopraszaæ siê nowego
ubrania w tym kolorze! Jako¿ z okazji urodzin wkrótce potem sprawiono mu czerwony garnitur.
Jakby dla doci¹gniêcia linii stylu do koñca, kaza³ p. Andrzej w ostatnich dniach listopada obiæ
wszystkie pokoje czerwon¹ tapet¹ w ciemno¿ó³te irysy.
- Jaki tu teraz ciep³y, mi³y ton - mówi³a pani Maria do mê¿a po przeprowadzeniu metamorfozy wnêtrza.
- Nieprawda¿, kochanie? - odpowiedzia³, ca³uj¹c jej œliczne aksamitne oczy. - Ciep³o zda siê
sp³ywaæ ze œcian - b³ogie, rozgrzewaj¹ce duszê ciep³o.
Lecz w mieœcie uznano te zmiany za dziwactwo, a lekarz powiatowy dr Lutowski okreœli³ je
nawet jako tzw. erytromaniê *. Definicja nie wiadomo jakimi drogami dotar³a do Rojeckiego, daj¹c mu pochop do nowych drwin:
- Ci poczciwcy - zwierza³ siê przed ¿on¹ - pomawiaj¹ nas o rodzaj bzika na punkcie barwy
czerwonej, a nie wiedz¹ biedni, ¿e od lat sami padli ofiar¹ stokroæ gorszej po¿aromanh.
- To prawda - przyzna³a p. Maria, wpatruj¹c siê w ¿elazne zwoje elektrycznego radiatora pod
œcian¹. - W ogóle mam wra¿enie, ¿e wszystkie te œrodki ostro¿noœci, jakich tu przestrzegamy, s¹ w³aœciwie ca³kiem zbyteczne, a nawet wprost œmieszne. Oto np. teraz, patrz¹c na te
martwe rury radiatora rozsy³aj¹ce ciemne fale ciep³a, ¿a³ujê naszych dawnych poczciwych
pieców. Tak siê to s³odko gawêdzi³o przy trzasku ognia, w œwietle czerwonych refleksów igraj¹cych po œcianie.
- Masz s³usznoœæ, Maniu. I mnie to samo przysz³o w tej chwili na myœl. Lecz sprawa jeszcze
nie przes¹dzona, Jutro ka¿ê stawiaæ piece; bêdziemy mieli ogieñ, zapach ¿ywicznych smolaków i rakiety iskier.
- Wiwat! - krzykn¹³ rozpromieniony Józio. - Bêd¹ piece! Bêdzie ogieñ! Z³oty, czerwony, ¿ó³ty,
kochany ogieñ! O jak to piêknie i dobrze, tatusiu!
W pierwszych dniach grudnia opalano ju¿ willê po staremu za pomoc¹ kaflowych pieców,
a w saloniku buzowa³ weso³y ogieñ w du¿ym, staropolskim kominku.
Po dokonaniu tego zasadniczego wy³omu w dotychczasowej taktyce nast¹pi³y dalsze. Rojecki oœmielony bezkarnoœci¹ rozzuchwali³ siê. W ci¹gu grudnia przestano sto³owaæ siê w jad³odajni, przywracaj¹c ancien regimé kuchni domowej; Marianna ku ogromnej swej radoœci objê³a z powrotem funkcje gastronomiczne.
- Bo i s³usznie, proszê wielmo¿nych pañstwa - zaopiniowa³a, wnosz¹c po raz pierwszy do
jadalni obiad „w³asnego chowu”. - S³yszane rzeczy braæ obiady i kolacje z traktierni. W domu kuchnia jak z³oto, naczynia b³yszcz¹ na œcianach jak diamenty - a my wci¹¿ znosimy z restauracji te obrzydlistwa, jakby nie by³o komu u nas gotowaæ. Obraza boska.
Buntownicza reakcja czyni³a szybkie postêpy. Obok œwiat³a elektrycznego zaczêto u¿ywaæ
wieczorami starych „poczciwych” lamp naftowych; p. Maria nawet stanowczo dawa³a im
pierwszeñstwo przy czytaniu nut i szyciu, gdy¿ „elektryka” dzia³a³a jej szkodliwie na wzrok.
Pojawi³y siê te¿ nie widziane ju¿ od dawna œwiece. S³owem, oœwietlenie i ogrzewanie staroœwieckie odnios³o w „Po¿arowie” stanowcze zwyciêstwo nad wymys³ami postêpu w tej dziedzinie.
W d³ugie zimowe wieczory skupia³a siê cala rodzina w saloniku przy kominku, który sta³ siê
oœrodkiem domowego ¿ycia. Czerwone, jarz¹ce siê ¿arem polan i szczap palenisko wywiera70

³o na nich nieprzeparty wp³yw, poci¹ga³o ku sobie tajemnicz¹ ponêt¹ ¿ywio³u. Godzinami
siedzieli w milczeniu wpatrzeni w krwaw¹ czeluœæ, zas³uchani w pryskanie iskier i szept trawionego drzewa. Czar ognia dzia³a³ zw³aszcza silnie na p. Andrzeja i Józia; przeœcigali siê
nawzajem w podsycaniu ogniska, dorzucaj¹c czêsto bez potrzeby œwie¿ego paliwa.
- Tatusiu - przyzna³ siê pewnego wieczora malec - chcia³bym mieæ w pokoju takie du¿e, du¿e
ognisko, jakie rozk³adaj¹ pasterze po polach jesieni¹. Mamo - zwróci³ siê po chwili do p.
Marii graj¹cej z wlepionymi w ¿ar oczyma jak¹œ burzliw¹ rapsodiê. - Prawda, ¿e ogieñ - to
piêkna, bardzo piêkna rzecz?
- Prawda, synku - odpowiedzia³a ws³uchana w ognist¹ melodiê. I jakby interpretuj¹c zachwyt
dziecka dla groŸnego ¿ywio³u, zaczê³a graæ ariê z Trubadura *.
- Con fuoco! - zachêca³ Rojecki, wtóruj¹c piêknym barytonem. - Con fuoco! Piu di fuoco.
- Stride la vampa...
Fanatyczny kult ognia przybra³ u Józia dziecinne, w³aœciwe wiekowi formy. Parê razy zauwa¿yli rodzice, jak w bia³y dzieñ, oczywiœcie bez celu, zapala³ œwiecê i bawi³ siê godzinami jej
p³omieniem. Innym razem, wchodz¹c do sypialni, spostrzeg³ p. Andrzej na stole p³on¹cy stos
najrozmaitszych papierów i gazet, a obok Józia œledz¹cego proces spalania z zachwytem
w oczach.
W parê dni potem, podczas sprz¹tania pokoju ze zgroz¹ wydoby³a Marianna spod ³ó¿ka jakiœ
przedmiot na pó³ zwêglony, zawiniêty w kilimek. Œledztwo przeprowadzone przez p. Mariê
wykaza³o, ¿e owym tajemniczym niedogarkiem by³a stara szachownica p. Andrzeja, któr¹
Józio ukradkiem skaza³ na ca³opalenie.
Ch³opak dygota³ ze strachu przed gniewem ojcowskim i skry³ siê gdzieœ w mysi¹ dziurê - lecz
ku powszechnemu zdumieniu Rojecki przyj¹³ wiadomoœæ o zbrodniczym czynie z jak¹œ
dziwn¹ wyrozumia³oœci¹, nie robi¹c mu najl¿ejszej wymówki.
W ogóle na punkcie sympatii dla ognia nast¹pi³o miêdzy ojcem a synem jakieœ szczególne
zrównanie: archiwariusz stan¹³ pod tym wzglêdem na jednym poziomie z dzieckiem; „rozumia³” namiêtnoœæ Józia, a nawet - rzecz dziwaczna - zazdroœci³ mu tak ³atwej formy zaspokojenia jej. Wkrótce mia³ go przeœcign¹æ.
Gdzieœ w po³owie stycznia wpad³ na pomys³ urz¹dzenia „zabawy w ogieñ”. Podczas gdy ¿ona
odrabia³a z Józiem lekcjê fortepianu w saloniku, postanowi³ Rojecki zrobiæ im „niespodziankê”. Cicho, bez zwracania na siebie uwagi przekrad³ siê z flaszk¹ spirytusu do sypialni i tu
wyla³ ca³¹ jej zawartoœæ na jedn¹ z poduszek; potem podpali³...
Buchn¹³ silny ogieñ, obejmuj¹c w mgnieniu oka poœciel, a p. Andrzej rad z efektu przywo³a³
z s¹siedniego pokoju graj¹cych. P. Maria wyda³a okrzyk podziwu i trzymaj¹c kurczowo r¹czkê syna, zaczê³a wpatrywaæ siê uporczywie w ogniste jêzyki siêgaj¹ce ju¿ zjadliwie po firanki.
Pierwszy ockn¹³ siê z drêtwoty pan domu, który dot¹d ze skrzy¿owanymi rêkoma œledzi³ rozwój ¿ywio³u. Z jakimœ okropnym œmiechem rzuci³ siê do poskromienia ognia; porwa³ z s¹siedniego ³ó¿ka ciê¿ki turecki koc i materac i z furi¹ cisn¹³ je na k³êbowisko p³omieni. Atak
powiód³ siê:
zduszone momentalnie jasnolazurowe wê¿e sczez³y gdzieœ, wœliznê³y siê pod poœciel. Lecz
Rojecki nie da³ siê zwieœæ pozorom. Z zapamiêta³oœci¹ po¿arnika przypuœci³ powtórne natarcie, t³umi¹c kosmyki bladob³êkitnego ognia, które pe³za³y zdradliwie pod spodem Zanim
upokorzony ¿ywiot zdo³a³ wzmóc siê na si³ach, nast¹pi³a trzecia i ostatnia szar¿a: tym razem
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wod¹ z wiader, które w sam¹ porê poda³a Marianna. Ogieñ ugaszono. P. Andrzej z zaciœniêtymi nerwowo piêœciami sta³ jakiœ czas bez s³owa, obserwuj¹c spalon¹ poœciel i nadwêglone
do po³owy ³ó¿ko. Nagle rozeœmia³ siê jakoœ dziwnie i nieswojo:
- Cha, cha! Mieliœmy „po¿ar” w „Po¿arowie”! Nieprawda¿, Maniu? I zdusiliœmy go w³asnorêcznie, bez niczyjej pomocy - tymi go³ymi rêkami. Zd³awiliœmy tê czerwon¹ hydrê - doda³
ciszej po chwili. - Cha, cha, cha. Có¿, Józiu? Podoba³o ci siê, hê?
I jakby nigdy nic zasiedli wszyscy troje do kolacji. PóŸno wieczorem id¹c na spoczynek
w uszkodzonej silnie sypialni, szepnê³a p. Maria mê¿owi do ucha:
- A jednak, Jêdrusiu, ogieñ - to piêkny ¿ywio³...
Odt¹d „niespodzianki” zdarza³y siê w „Po¿arowie” coraz czêœciej. Z zapamiêta³oœci¹ ³obuza
urz¹dza³ Rojecki rodzinie „ogniste kawa³y”, nie licz¹c siê z ogromnymi stratami, jakie za sob¹
poci¹ga³y. Bawi³o go niezmiernie to rozpêtywanie ¿ywio³u, któremu w krytycznej chwili
umia³ na³o¿yæ wêdzid³o, napawa³o szczególn¹ rozkosz¹ ka¿dorazowe zwyciêstwo odniesione
nad zdradliwym przeciwnikiem.
Ogieñ zniszczy³ pó³ sypialni, spali³ na wêgiel parê kosztownych sprzêtów, strawi³ znaczn¹
czêœæ bielizny i ubrañ. Rojeccy patrzyli na to obojêtnie, ¿¹dni tylko po¿arniczych emocji,
spragnieni „czerwonych wra¿eñ”.
Lecz przed œwiatem ukrywa³ archiwariusz starannie swoje „zabawy”: Mariannie pod groz¹
natychmiastowego wydalenia ze s³u¿by nie wolno by³o przed nikim w mieœcie ani s³owem
wspomnieæ o tym, co siê od czasu do czasu zdarza³o we willi. Rzecz dziwna - p. Andrzej, tak
swobodny pod tym wzglêdem wobec ¿ony i dziecka, jakby wstydzi³ siê przed ludŸmi swoich
„upodobañ”.
Szkody wyrz¹dzone w domu przez sztuczne po¿ary naprawiano po cichu i z niezwyk³¹ troskliwoœci¹. W razie niespodziewanej wizyty usuwa³o siê momentalnie nadwyrê¿one sprzêty,
zacierano skwapliwie zdradzieckie œlady lub te¿ sprytna Marianna wprowadza³a od razu goœcia do pokoju wolnego od kompromituj¹cych przejœæ.
Lecz to ci¹g³e ukrywanie siê, ta konieczna ostro¿noœæ wobec bliŸnich dra¿ni³y ambicjê Rojeckiego. W koñcu mia³ tego doœæ i postanowi³ goœciom wyp³ataæ figla, który by³by zarazem
aktem zemsty.
W któr¹œ niedzielê, gdy sproszone licznie towarzystwo zabawia³o siê w salonie „Po¿arowa”,
nagle zajê³a siê od œwiecznika portiera wisz¹ca nad drzwiami bawialni. Ktoœ krzykn¹³: - Po¿ar! - i wszczê³a siê okropna panika. Parê pañ zemdla³o, parê wyskoczy³o przez okno w wizytowych tualetach, bez okryæ na 20-stopniowy mróz na dworze. W kilku sekundach Rojecki
ugasi³ „po¿ar” i z sardonicznym uœmiechem zacz¹³ zapraszaæ sp³oszonych goœci z powrotem
do wnêtrza. Lecz ludzie nie mieli ochoty do dalszej zabawy i odprowadzani ironicznym spojrzeniem pana domu poœpiesznie rozchodzili siê do siebie.
- A widzicie, kochani pañstwo - ¿egna³ ich nieub³agany Rojecki. - Có¿? Czy ogieñ tak straszny na po¿arowisku?
- Tak, tak, ma pan racjê, kochany panie Andrzeju:
podziwia³em energiê, z jak¹ pan opanowa³ przeklêty ¿ywio³ - przyznawa³ ten i ów. - Lecz lepiej, kochany panie, nie igraæ z ogniem: ostro¿noœæ nie zawadzi.
I chy³kiem wynosili siê z willi...
Tak min¹³ luty i zaczê³y siê powiewy marcowe. Rojecki wci¹¿ bawi³ siê w po¿ar. Lecz powoli motywy zabawy uleg³y zmianie. O ile zrazu chodzi³o przede wszystkim o rozkosz d³awie72

nia i pokonywania rozpêtanego ¿ywio³u, o tyle teraz satysfakcja z odniesionego zwyciêstwa
ust¹pi³a miejsca nieprzezwyciê¿onej potrzebie ognia dla ognia. Dlatego odk³ada³ moment
gaszenia na coraz to dalsz¹ metê, pozwalaj¹c p³omieniom rozwijaæ siê coraz to swobodniej.
Musia³ wpierw napaœæ oczy do woli widokiem rozhukanego ognia, zanim zdecydowa³ siê na
ratunek. St¹d bywa³y chwile nieraz nader krytyczne i gra zaczyna³a byæ naprawdê hazardow¹.
Mimo to, nie zwa¿aj¹c na niebezpieczeñstwo gro¿¹ce rodzinie, p. Andrzej nigdy nie by³ zadowolony - zawsze zdawa³o mu siê, ¿e zacz¹³ gasiæ za wczeœnie, ¿e mo¿na by³o jeszcze napi¹æ strunê o ton wy¿ej. Nie wiadomo dlaczego, przeczuwa³, ¿e wszystkie te „próby” s¹ przygrywk¹ do czegoœ wiêkszego, tylko nik³¹ zapowiedzi¹ „zabawy w wielkim stylu”.
I nie omyli³ siê. Wkrótce mia³a nadejœæ upragniona chwila. Sta³o siê to 19 marca, w sam dzieñ
œw. Józefa.
Po hucznej zabawie u pp. Wareckich powrócili Rojeccy póŸno w noc do domu. P. Maria, znu¿ona niezliczonymi turami walca, zapad³a niebawem w g³êboki sen. Rojecki nie móg³ usn¹æ.
Zapali³ papierosa i le¿¹c na wznak, odda³ siê jakimœ nieokreœlonym marzeniom.
Powoli obrazy zaczê³y zwieraæ siê i gêstnieæ, a¿ zarysowa³ siê jednolity, wyraŸny kontur p³on¹cego domu.
Rojecki zna³ ten dom. By³ to Pa³ac Do¿ów w Wenecji, widziany przed laty w czasie wêdrówek za granic¹. Teraz sta³ ca³y w purpurze po¿aru na tle czarnej, dusznej, œródletniej nocy.
Dlaczego w³aœnie ten pa³ac? Nie wiedzia³. Czu³ tylko skwar ognia i woñ spalenizny wyraŸn¹,
ca³kiem blisk¹, tu¿ o parê kroków...
DŸwign¹³ siê z ³ó¿ka i jak automat zapali³ œwiecê. Ogarniaj¹c œwiat³o rêk¹, zacz¹³ szukaæ
czegoœ w kufrze. Znalaz³ bal zwi¹zany sznurem, przygotowany tam od dawna. Rozwi¹za³.
Posypa³y siê zwoje paku³...
Pod³o¿y³ pod szafê okr¹g³¹ bu³ê k³aków i podpali³. Nie ogl¹daj¹c siê poza siebie, przeszed³
do salonu, podrzuci³ pod fotele parê zgrzebnych pakietów i przytkn¹wszy na chwilê œwiecê,
jak przez sen przekrad³ siê do jadalni. Po chwili podpala³ ju¿ stó³ w kuchni i krztusz¹c siê od
dymu, rozk³ada³ ogniste zarzewie w pokoju bawialnym. Gdy przechodzi³ do ³azienki, ju¿ zagrodzi³ mu drogê potê¿ny p³omieñ buchaj¹cy z alkowy. Zaœmia³ siê doñ nerwowym, krótkim
œmiechem i znikn¹³ w g³êbi korytarza z pêkiem p³on¹cych paku³ w rêce...
Nad ranem odezwa³y siê w Kobryniu dzwony na trwogê.
- Gore! Pali siê! - wo³a³y jakieœ przera¿one g³osy. W oknach ukazywa³y siê wylêknione twarze, na ulice wylêgali ludzie. Dzwony gra³y wci¹¿ przeci¹g³ym, pogrzebowym jêkiem.
- Jezus, Maria! - krzykn¹³ jakiœ g³os kobiecy. - Ogieñ na po¿arowisku! Rojecki siê pali!
- I ten siê nie uchowa³!
- I na niego przysz³a wreszcie chwila!
Ludzie ¿egnali siê zabobonnie, patrz¹c w os³upieniu na olbrzymi¹, czerwon¹ kolumnê ponad
jod³owym wzgórzem za miastem...
Lecz nikt nie œpieszy³ siê na ratunek: strach przyku³ nogi do ziemi, spêta³ ruchy, zmrozi³ wolê...
Z dala nadp³ynê³a pobudka stra¿aków: gra³a tr¹bka po¿arnicza. Po chwili przemknê³o w pêdzie parê sikawek i wóz z personalem ratunkowym. Za kwadrans zajechali na miejsce... Za
póŸno! Willa by³a jednym morzem p³omieni. Ogniste jêzory wyziera³y z okien, wypada³y
wœród k³êbów dymu z drzwi, strzela³y krwawymi ¿¹d³ami ponad kominy. A wko³o z siekier¹
w rêce biega³ w bieliŸnie jak opêtany Andrzej Rojecki, œcina³ jod³y i œwierki i z jak¹œ demoniczn¹ radoœci¹, z pian¹ na ustach rzuca³ je ogniowi na ¿er...
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Kilku œmielszych stra¿aków wtargnê³o w g³¹b domu, by po paru minutach wynieœæ stamt¹d
trzy spalone na wêgiel cia³a: dwóch kobiet i dziecka. Rojeckiego broni¹cego siê wœciekle
spêtano wreszcie postronkami i odstawiono do zak³adu dla umys³owo chorych.
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Kochanka Szamoty
(Kartki ze znalezionego pamiêtnika)
Y zbudowa³ P. Bóg z ¿ebra,
które wyj¹³ z Adama,
bia³og³owe, y przywiód³ y¹ do Adama.
Y rzek³ Adam: To teraz koœæ koœci moich
y cia³o z cia³a mego:
tê bêdê zwaæ Mê¿yn¹, bo z mê¿a wziêta jest.
Przeto¿ opuœci cz³owiek
oyca swego i matkê, a przy³¹czy siê do ¿ony swey,
y bêd¹ dwoye w yednem ciele...
Z Ksiêgi Rodzaju, Roz. 2. w. 22-24
Od szeœciu dni chodzê pijany szczêœciem i nie œmiem w nie uwierzyæ. Od szeœciu dni wst¹pi³em w nowy okres ¿ycia, odcinaj¹cy siê od tego, co poprzedzi³o, tak siln¹ lini¹, ¿e zdaje mi
siê, i¿ prze¿ywam jakiœ olbrzymi kataklizm.
Otrzyma³em list od niej...
Od czasu jej wyjazdu za granicê przed rokiem, gdzieœ w stronê nieznan¹ - ten pierwszy, cudowny znak od niej... Nie mogê, naprawdê nie mogê daæ wiary! Omdlejê ze szczêœcia!
List od niej do mnie! Do mnie, nie znanego jej zupe³nie, skromnego wielbiciela z oddali,
z którym jej nigdy przedtem nie ³¹czy³y towarzyskie stosunki, choæby przelotna znajomoœæ!
A jednak tak jest istotnie. Noszê go wci¹¿ przy sobie, nie rozstajê siê z nim na chwilê. Adres
wyraŸny, nic podlegaj¹cy w¹tpliwoœci: Jerzy Szamota. To przecie¿ ja. Dawa³em kopertê do
odczytania kilku znajomym, nie dowierzaj¹c w³asnym oczom; ka¿dy patrzy³ na mnie nieci)
zdumiony, uœmiecha³ siê i zapewnia³, ¿e adres czytelny i podaje moje nazwisko...
Wiêc wraca do kraju, wraca ju¿ za dni parê, a pierwszym, który j¹ powita na progu jej domu,
bêdê ja - ja, który ledwo œmia³em podnieœæ na ni¹ oczy, pijane uwielbieniem, podczas przypadkowych spotkañ w miejscach publicznych, w jakiejœ alei parkowej, w teatrze, na koncercie...
Gdybym przynajmniej móg³ siê poszczyciæ dawniej jednym spojrzeniem, jakimœ przelotnym
uœmiechem jej dumnych warg - lecz nie! Zdawa³a siê mnie zupe³nie nie dostrzegaæ. A¿ do tej
chwili by³em pewny, ¿e nic nie wie w ogóle o moim istnieniu. Chyba nie zauwa¿y³a, jak wlok³em siê za ni¹ od lat, niby cieñ daleki, nieœmia³y? By³em tak dyskretny, tak ma³o natrêtny!
Têsknota moja okr¹¿a³a j¹ przecie¿ tak odleg³ym, tak delikatnym promieniem. Wiêc chyba
wyczu³a mnie - wyczu³a mi³oœæ moj¹ i uwielbienie pokorne, bez granic - instynktem wra¿liwej kobiety. Niewidzialne nerwy sympatii, rozpiête miêdzy nami od lat, spotê¿nia³y znaæ na
odleg³oœæ i teraz j¹ niewol¹ w moj¹ stronê.
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O, b¹dŸ mi pozdrowiona, najpiêkniejsza Ty moja! Oto dzieñ mi siê k³oni pod wieczorn¹ godzinê w rozblaskach jasny, pogodny, i pieœñ moj¹ nucê z podniesionym czo³em, w ³askê Tw¹
bogaty - Pani moja przedziwna!...
Dzisiaj ju¿ czwartek. Pojutrze o tej samej zachodu godzinie mam j¹ ujrzeæ. Nie wczeœniej.
Taka jej wyraŸna wola. Biorê do rêki jej list, tê bezcenn¹ koloru lila æwiartkê papieru, z której ulatnia siê subtelna woñ heliotropu, i odczytujê po raz nie wiem który:
„Drogi! ZajdŸ w sobotê, 26 ko³o 6 wieczorem do domu przy ul. Zielonej l. 8. Furtê od ogrodu znajdziesz otwart¹. Oczekujê ciê. Niech siê spe³ni têsknota lat wielu.
Twoja Jadwiga Kalergis”
Dom przy ul. Zielonej 8! Jej willa! Willa „Pod Lipami”! Wspania³y, w stylu œredniowiecznym pa³acyk poœród pysznego parku, odciêty od ulicy gêst¹ drucian¹ siatk¹ i lasem drzew,
cel mych codziennych niemal przechadzek! Ile¿ to razy zakrada³em siê wieczorn¹ por¹ w okolicê tego zacisza, z bij¹cym sercem wypatruj¹c cieñ jej postaci na szybach okien!...
Zniecierpliwiony wyczekiwaniem upragnionej soboty, by³em tam ju¿ parê razy i próbowa³em
wejœæ; lecz zawsze zastawa³em furtkê parkow¹ zamkniêt¹: klamka ustêpowa³a wprawdzie pod
naciskiem rêki, lecz zamek nie odskakiwa³. Widocznie dot¹d nie wróci³a. Nale¿y byæ cierpliwym i zaczekaæ tych dni pó³tora. Jestem zdenerwowany do ostatnich granic, nie jem, nie œpiê,
tylko liczê godziny, minuty... Tyle ich jeszcze zostaje! Czterdzieœci osiem godzin!... Jutro
dzieñ ca³y spêdzê na rzece pod jej parkiem; wynajmê ³ódkê i bez przerwy kr¹¿yæ bêdê ko³o
willi. W sobotê spêdzê ca³y ranek i czêœæ popo³udnia na dworcu; muszê j¹ powitaæ choæby
z daleka. ¯e dot¹d nie wróci³a, wiem na pewno od s¹siadów, którzy jej od roku ju¿ nie widzieli. Zapewne odk³ada przyjazd a¿ na 26 wrzeœnia, tj. na dzieñ naznaczonej mi wizyty. Doprawdy, bojê siê, czy nie przyjdê nie w porê; po takiej podró¿y bêdzie bardzo znu¿ona...
------------------------------------------W sobotê rano, tj. wczoraj, nie spotka³em jej na dworcu; t³um by³ ogromny i nie zdo³a³em jej
dostrzec wœród tysi¹ca podró¿nych. Zaczeka³em do czwartej po po³udniu na drugi poci¹g
z podobnym wynikiem. Czy¿by nie przyjecha³a? A mo¿e przyby³a poci¹giem porannym i jest
ju¿ u siebie? W ka¿dym razie nale¿a³o tam pójœæ i przekonaæ siê.
Te dwie godziny, dziel¹ce miê od niej, sta³y siê nieznoœnym pasmem udrêczeñ, których koñca nie mog³em siê doczekaæ. Wst¹piwszy do kawiarni, wypi³em ogromn¹ iloœæ czarnej kawy,
wypali³em mnóstwo papierosów i nie mog¹c usiedzieæ na miejscu, wybieg³em z powrotem
na ulicê. Przechodz¹c ko³o wystawy ogrodniczej, przypomnia³em sobie zamówione na dzisiaj kwiaty.
- Co za roztargnienie! By³bym zupe³nie zapomnia³!
Wszed³em do sklepu i odebra³em bukiet p¹sowych ró¿ i azalij. Œwie¿o œciête kwiaty wychyla³y wonne p¹ki z ko³nierza paproci i chwia³y siê lekko w podmuchach wieczornych. Na zegarach miejskich dochodzi³y trzy kwadranse na szóst¹.
Owin¹³em bukiet w bibu³kê i szybko odszed³em w stronê rzeki. Za parê minut by³em ju¿ po
tamtej stronie mostu i nerwowym krokiem zbli¿a³em siê do willi. Serce bi³o mi gwa³townie,
nogi ugina³y siê pode mn¹. Nareszcie dotar³em do furty i nacisn¹³em klamkê: ust¹pi³a. Olœniony szczêœciem, opar³em siê na chwilê o siatkê parkow¹, nie mog¹c opanowaæ wzruszenia.
Wiêc wróci³a!
Minê³o parê d³ugich minut. B³êdny wzrok mój przesuwa³ siê po rzêdach lip, które, rozmieszczone po obu stronach chodnika, sz³y wyci¹gniêtym szpalerem pod portal wchodowy. Gdzieœ
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z boku, spoza krzewów morwy i dereniu przegl¹da³ szkielet jesiennej altany w opl¹czach wina;
czerwone liœcie sp³ywa³y po kratkach w bez³adnych przeplotach ze zwiêd³ym ju¿ bluszczem...
Na klombach kwiaty jesieni: pierzaste astry i chryzantemy przedziwne. Na œcie¿ki zapuszczone traw¹ i zielskiem spada³y cicho z¿ó³k³e liœcie kasztanów, d¿d¿y³y smutno ceglaste liœcie klonów. Pod wysch³¹ cystern¹ z marmuru krwawi³y georginie, mieni³y siê barwami têczy du¿e szklane banie... Tam, w otoczu ligustru, na ³awce kamiennej, przykrytej kobiercem
igliwia, siedzia³y dwa czy¿e, nuc¹c piosenkê odlotu. W dalekiej perspektywie alej snu³o siê
pod zorzê zachodu srebrne przêdziwo pajêczyn...
Pchn¹³em obur¹cz przymkniête tylko wierzeje wchodowe i po krêconych schodach wszed³em
na pierwsze piêtro. Zastanowi³ brak ¿ycia. Pa³ac wygl¹da³ jak wymar³y; nikt nie wyszed³ naprzeciw, nigdzie œladu s³u¿by lub domowników. Olbrzymie roztruchany lamp elektrycznych
oœwietla³y jasnym, oœlepiaj¹co jasnym œwiat³em puste sale i kru¿ganki...
W przedpokoju, otwartym goœcinnie na spotkanie, przykro uderzy³ widok nie zajêtych wieszade³; g³adkie metalowe ich ga³ki lœni³y zimnym refleksem wyg³adzonej miedzi. Zdj¹³em
palto. Przez otwarte wielkie gotyckie okno wp³yn¹³ w tej chwili dŸwiêk miejskich zegarów:
bi³a szósta...
Zapuka³em do drzwi pokoju naprzeciw. Z wnêtrza; nie odpowiedziano. Ogarnê³o miê zak³opotanie. Co robiæ? Wejœæ bez pozwolenia? Mo¿e œpi, znu¿ona podró¿¹?
Wtem drzwi otworzy³y siê i w progu ukaza³a siê ona. Spod królewskiego diademu jej w³osów barwy kasztanu patrzy³y na mnie oczy g³êbokie, dumne i s³odkie zarazem. Klasyczn¹
g³owê, godn¹ d³uta Polikleta , zdobi³ naczó³ek wysadzany szmaragdami. Miêkki œnie¿nobia³y peplos otula³ jej postaæ pe³n¹ i dojrza³¹, sp³ywaj¹c w harmonijnych falach do stóp w antycznych ci¿mach. Juno stolata!
Pochyli³em czo³o przed jej majestatem. A ona, cofn¹wszy siê w g³¹b, przepuœci³a miê gestem
rêki do wnêtrza komnaty. By³a to wspania³a, z wyrafinowan¹ stylizacj¹ wytwornie urz¹dzona
sypialnia.
Milcz¹c, usiad³a w g³êbokiej niszy na ³o¿u rzeŸbionym w giallo antico .
Ukl¹k³em na kobiercu u jej nóg i po³o¿y³em g³owê na jej kolanach. Objê³a j¹ ruchem ciep³ym,
macierzyñskim i zanurzywszy mi palce we w³osy, zaczê³a przegarniaæ je pieszczotliwie. Patrzyliœmy sobie w oczy bez przerwy, nie mog¹c nasyciæ siê wzajemnym widokiem. Milczeliœmy. Dot¹d nie pad³o miêdzy nami ani jedno s³owo. Jak gdybyœmy siê bali nieopatrznym
dŸwiêkiem sp³oszyæ anio³a czaru, co spêta³ i zwi¹za³ nam dusze...
Wtem pochyli³a siê nade mn¹ i poca³owa³a w usta. Krew uderzy³a mi do g³owy tysi¹cem
m³otów, œwiat zakot³owa³ pijanym wirem - straci³em panowanie nad sob¹. Porwa³em j¹ gwa³townie na rêce i nie czuj¹c oporu, rzuci³em w ³o¿e w mi³osnym zapamiêtaniu. Ruchem szybkim, nieuchwytnym odpiê³a z ramienia bursztynow¹ fibulê , ods³aniaj¹c przede mn¹ bezcenn¹
pychê swego cia³a. I tak posiad³em j¹ w bólu i têsknocie bez miary, w upojeniu zmys³ów i zachwycie serca, w szale duszy i we krwi po¿arze...
Mija³y godziny lotem b³yskawic, brzemienne szczêœciem i krótkie jak jego przeb³yski - pe³ni³y siê chwile œcig³e, niczym wiatry stepu, drogocenne chwile, niczym rzadkie per³y. Znu¿eni rozkosz¹, zapadaliœmy w jakieœ sny cudowne, niby rajskie gaje, baœnie czarodziejskie - by
cuciæ siê z nich do jeszcze piêkniejszej, urodniejszej jawy...
Gdy ko³o szóstej nad ranem otworzy³em wreszcie ociê¿a³e powieki i spojrza³em wko³o siebie przytomnie, Jadwigi ju¿ przy mnie nie by³o.
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Ubra³em siê szybko i przeczekawszy na pró¿no ca³¹ godzinê, powróci³em do siebie. Czujê
zawrót w g³owie, ¿ar w ¿y³ach. Muszê mieæ gor¹czkê, bo wargi mam spêkane i dziwn¹ gorycz w ustach. Id¹c, potykam siê o sprzêty i zataczam jak nieprzytomny. Widzê œwiat jak
przez mg³ê - rozkoszny woal upojenia...
------------------------------------------Nazajutrz po powrocie z redakcji znalaz³em na biurku list od Jadwigi, w którym naznacza³a
mi najbli¿sz¹ schadzkê u siebie za tydzieñ, t j. znów w sobotê wieczorem. Termin wyda³ mi
siê za daleki: wybra³em siê do willi „Pod Lipami’’ ju¿ we wtorek po po³udniu. Lecz furtka
by³a zamkniêta. Rozgniewany, obszed³em pa³acyk parê razy w nadziei, ¿e mo¿e zobaczê j¹
gdzieœ w parku na jednej z alej. Lecz œcie¿ki by³y puste - tylko wiatr jesienny podrywa³ garœcie zwiêd³ych liœci i pêdzi³ bezlitoœnie w d³ugich, smutnych szeregach. Chocia¿ œciemni³o
siê ju¿ zupe³nie, w oknach nie ujrza³em œwiate³ - dom g³uchy by³ i œlepy, jakby w nim nikt
nie mieszka³. Widocznie spêdza³a wieczory w jednym z pokoi wychodz¹cych na pó³noc, tj.
od strony najmniej dostêpnej dla oka przechodniów. Zniechêcony odszed³em...
Ponawiane przez dnie nastêpne próby wyda³y ten sam wynik. Musia³em z rezygnacj¹ poddaæ
siê jej ¿yczeniu i zaczekaæ do soboty. Dziwi³o miê tylko niezmiernie, ¿e przez ca³y tydzieñ
ani razu nie spotka³em jej gdzieœ w mieœcie, w teatrze lub tramwaju. Znaæ dawny tryb jej ¿ycia
uleg³ zasadniczej zmianie. Jadwiga Kalergis, niegdyœ przedmiot codziennego podziwu wielkomiejskich dandysów i donjuanów, królowa balów, koncertów i towarzyskich rozrywek, ¿y³a
teraz jak mniszka.
W gruncie rzeczy by³em z tego zadowolony i dumny. Nie posiadam pró¿nej ambicji tych, którzy lubi¹ dra¿niæ drugich widokiem w³asnego szczêœcia; nie pragnê pyszniæ siê ni¹ przed
ludŸmi. Przeciwnie - ta tajemniczoœæ, ta ukradkowoœæ naszego stosunku ma urok niewys³owiony. Odi profanum vulgus ...
------------------------------------------Nareszcie nadszed³ dzieñ upragniony. Przez ca³y ranek chodzi³em jak b³êdny. Koledzy z redakcji œmiali siê ze mnie, utrzymuj¹c, ¿e na pewno jestem zakochany.
- Istny wariat z tego Szamoty - wyrazi³ siê pó³g³osem referent teatralny - od jakiegoœ czasu
sfiksowa³ do reszty. Gadaæ z nim nie mo¿na.
- Podwika! Cherchez la femme! - objaœnia³ stary jak œwiat reporter. - Nic innego. Jak Boga
mego kocham.
Punktualnie o szóstej wieczorem wszed³em przez uchylone drzwi do jej sypialni. Jadwigi
jeszcze nie by³o. Na stole strojnym w wspania³y serwis dymi³a fili¿anka czekolady, obok na
talerzu piêtrzy³a siê piramida z ciastek, iskrzy³ siê zielony likier.
Usiad³em twarz¹ do s¹siedniego pokoju i siêgn¹³em po cygaro z chryzolitowego pude³ka.
Wtem wzrok mój pad³ na æwiartkê papieru miêdzy trzonami trabucco . Pozna³em jej pismo;
by³o przeznaczone dla mnie.
„Drogi! Wybacz opóŸnienie. Wrócê z miasta za pó³ godziny. Do mi³ego widzenia!”
Uca³owa³em liœcik i ukrywszy go na piersi, wychyli³em wonny odwar. Po pierwszym kieliszku likieru uczu³em niby sennoœæ. Zapali³em œwie¿e cygaro, wlepiaj¹c machinalnie oczy
w b³yszcz¹c¹ naprzeciw na œcianie greck¹ pawê¿ z wizerunkiem Meduzy poœrodku. Lœni¹ca
pierœ tarczy mia³a w sobie coœ dziwnie przyci¹gaj¹cego, przykuwa³a wzrok, wiêzi³a wolê.
Wkrótce ca³y skupi³em siê w jednym œwietlanym punkcie, w miotaj¹cym pioruny blasków
oku wê¿ow³osej Gorgony . Nie mog³em oderwaæ siê od hipnotyzuj¹cego œrodka. Powoli za79

pada³em w jakiœ szczególny stan. Otoczenie jakby usunê³o siê na plan dalszy, w nieskoñczenie odleg³¹ perspektywê, a na jego miejsce wst¹pi³ pyszny bogactwem barw, egzotyczny œwiat
baœni, podzwrotnikowa fatamorgana...
Nagle uczu³em na szyi parê ciep³ych, miêkkich ramion, a na ustach s³odki, przeci¹g³y poca³unek. Otrz¹sn¹³em siê z zapamiêtania i spojrza³em przytomnie. Przy mnie sta³a Jadwiga
i uœmiecha³a siê kusz¹co. Obj¹³em j¹ wpó³ i przycisn¹³em do piersi.
- Wybacz - t³umaczy³em siê - nie zauwa¿y³em, kiedy wesz³aœ. Ta tarcza tak dziwnie pêta uwagê.
Odpowiedzia³a milcz¹cym uœmiechem pob³a¿ania.
By³a dziœ jeszcze piêkniejsza. Pos¹gowa jej uroda, ujêta w ramê greckich szat, tchnê³a niepojêtym czarem. Spod cudnych brwi patrzy³y czarne dumne jej oczy, z tlej¹cym w g³êbi ¿arem
pragnienia. O, co za rozkosz rozko³ysaæ te marmurowe piersi fal¹ namiêtnoœci, wydr¹¿yæ
z ch³odnego spokoju tê twarz hardej Junony!
Przechyliwszy j¹ sobie przez ramiê, wpi³em w ni¹ g³odne spojrzenie, syc¹c d³ug¹, d³ug¹ chwilê spragnione oczy bezmiarem jej piêkna.
- O jak¿eœ piêkna, przyjació³ko moja, o jak¿eœ piêkna! Gdzie warkocze twoje, jak fio³ki wonne warkocze twoje? - pyta³em namiêtnie, usi³uj¹c odgarn¹æ z jej czo³a miêkk¹, przeczyœcie
bia³¹ zas³onê, okrywaj¹c¹ dziœ szczelnie jej g³owê.
- Chcê je popieœciæ, jak za pierwszym razem - pamiêtasz? Rozrzuciæ ambrozyjskim p³aszczem na twych ramionach i ca³owaæ, ca³owaæ bez koñca. Wszak¿eœ mi nie broni³a pierwszego wieczora? Usuñ tê chustê.
Wstrzyma³a m¹ rêkê ³agodnie, lecz stanowczo. Na ustach jej wykwit! tajemniczy uœmiech,
i przecz¹co poruszy³a g³ow¹.
- Nie mo¿na dziœ? Dlaczego?
Znów milczenie i ten sam wzbraniaj¹cy ruch g³owy.
- Dlaczego milczysz? Czy wiesz, ¿e dot¹d nie zamieni³aœ ze mn¹ ani s³owa? Przemów do
mnie choæ s³ów parê! Chcê g³os twój us³yszeæ - musi byæ s³odki i metaliczny jak dŸwiêk szlachetnego kruszcu.
Jadwiga milcza³a. Jakiœ bezgraniczny smutek rozla³ siê nagle po ca³ej jej twarzy i zmrozi³
chwilê upojenia. Czy¿by oniemia³a?
Wiêc przesta³em nalegaæ i w milczeniu ju¿ pi³em rozkosz boskiego jej da³a. By³a dziœ namiêtniejsza ni¿ podczas ostatniej schadzki. Co pewien czas chwyta³ j¹ spazm lubie¿y, oczy
zachodzi³y mg³¹ omdlenia i blad³a œmiertelnie; delikatn¹, jedwabist¹ skórê przebiega³y krótkie dreszcze, zêby o po³ysku pere³ œcina³y siê bolesnym kurczem. Wtedy przera¿ony wypuszcza³em j¹ z objêæ i chcia³em cuciæ. Lecz by³a to tylko chwila: paroksyzm mija³ szybko, i nowa fala ¿¹dzy m³odej, ¿ywio³owej, nie skrêpowanej] niczym gr¹¿y³a nas w odmêcie sza³u...
Rozstaliœmy siê póŸno w noc ko³o gadziny pierwszej. Na po¿egnanie przypiê³a mi do piersi
bukiecik fio³ków. Podnios³em do ust jej rêkê:
- Wiêc znowu a¿ za tydzieñ?
Skinê³a w milczeniu g³ow¹.
- Niech i tak bêdzie. ¯egnaj mi, carissima!
Wyszed³em.
W przedpokoju podczas wk³adania palta nagle przypomnia³em sobie papieroœnicê, pozostawion¹ na konsoli. Nie zdejmuj¹c tedy okrycia, wróci³em do pokoju po zapomniany przedmiot.
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- Przepraszam ciê - zacz¹³em, zwracaj¹c siê w tê stronê, gdzie pozostawi³em przed chwil¹
Jadwigê. Lecz rozpoczêty frazes zamar³ mi na ustach. Jadwigi w sypialni ju¿ nie by³o. Czy¿by ju¿ odesz³a do przyleg³ego pokoju? Nie s³ysza³em przecie¿ odg³osu otwieranych wewn¹trz
drzwi...
- Hm... szczególne - mrukn¹³em, chowaj¹c papieroœnicê - szczególne...
I powoli, w zamyœleniu zeszed³em po schodach na ulicê.
------------------------------------------Stosunek mój z Jadwig¹ Kalergis trwa ju¿ od paru miesiêcy, wci¹¿ okryty zupe³n¹ tajemnic¹
przed œwiatem. Nikt nie przypuszcza, ¿e jestem kochankiem najpiêkniejszej kobiety stolicy.
Dot¹d nikt nas nie spotka³ razem w miejscu publicznym. Przypuszczam nawet, ¿e ludzie nic
nie wiedz¹ o jej powrocie do kraju. Takie przynajmniej odbieram wra¿enie z przygodnych
rozmów w ko³ach znajomych. Jest to trochê dziwne i wygl¹da tak, jakby Jadwiga wróci³a
ukradkiem, nie ¿ycz¹c sobie wcale, by o tym wiedziano. Widocznie ma w tym jakiœ cel ukryty, którego mi jednak nie chce wyjawiæ. Ja te¿ nie nalegam i umiem zachowaæ dyskrecjê.
W ogóle kochanka moja jest kobiet¹ dziwn¹ i lubi otaczaæ siê tajemniczoœci¹. Muszê siê dopiero przyzwyczaiæ do jej kaprysów i naginaæ do ekscentrycznych zwyczajów; niemal co krok natrafiam w jej zachowaniu na coœ niewyt³umaczonego. Chocia¿ ¿yjemy z sob¹ prawie od pó³
roku, dot¹d nie s³ysza³em jej g³osu. W pierwszych tygodniach pyta³em nawet doœæ natarczywie
o powód. W odpowiedzi przychodzi³y nazajutrz po schadzce listy z proœb¹, aby o to nie pytaæ,
aby jej niepotrzebnie nie nêkaæ itp. Ostatecznie da³em za wygran¹ i przesta³em nalegaæ. Mo¿e
uleg³a jakiemu wypadkowi i rzeczywiœcie straci³a zdolnoœæ mówienia? Teraz j¹ to ¿enuje i zamiast przyznaæ siê do kalectwa mo¿e woli pozostawiæ mnie w w¹tpliwoœci co do przyczyny?
Widujemy siê wci¹¿ tylko raz na tydzieñ, i to zawsze w sobotê - w inne dnie mnie nie przyjmuje. I tu muszê nadmieniæ jeden charakterystyczny szczegó³ w zwi¹zku z uwertur¹ do ka¿dej takiej wizyty.
Nie zawsze zastajê j¹ po wejœciu do pokoju. Czasem muszê czekaæ przez d³u¿szy czas, zanim wyjdzie na powitanie. A czyni to za ka¿dym razem tak niepostrze¿enie, tak cicho, ¿e nigdy nie wiem, kiedy i sk¹d nadesz³a. Zwyczajnie staje nagle poza mn¹ i znienacka ca³uje mnie
w szyjê. Jest to rozkoszne, s³odkie - ale i straszne zarazem. Mam przy tym wra¿enie, ¿e nigdy nie jestem wtedy w stanie zupe³nie normalnym. Co to takiego, nie umiem okreœliæ - mo¿e
rodzaj lekkiej zadumy czy zachwycenia?
W ka¿dym razie, ilekroæ Jadwiga ka¿e czekaæ na siebie d³u¿ej, odczuwam nieprzepart¹ chêæ
wpatrywania siê w greck¹ tarczê vis-a-vis wejœcia. Nie wiem, sk¹d przychodzi mi czasem
myœl, ¿e umieszczono j¹ tam naumyœlnie, by zwraca³a na siebie uwagê wchodz¹cego i chwyta³a mu oczy w swe b³yszcz¹ce krêgi. Kto wie, czy nie ona w³aœnie jest powodem dziwnego
stanu, w który czasem popadam?...
Potem, po owej uwerturze, wszystko toczy siê normalnym biegiem - jesteœmy spragnieni siebie, pieœcimy siê wzajemnie, p³atamy nawet sobie dzieciêce figle i ¿arty - lecz pocz¹tek jest
zwykle taki, jak go opisa³em - trochê dziwny...
Jeszcze jeden szczegó³, z którego niezupe³nie jestem zadowolony; w³aœciwie drobnostka,
a jednak niepo¿¹dana. Jadwiga lubi a¿ do przesady zakrywaæ g³owê rodzajem greckiego woalu z oœlepiaj¹co bia³ej, gêstej tkaniny. Nie cierpiê tej zas³ony! Gdyby przynajmniej owija³a
ni¹ tylko w³osy i ty³ g³owy - lecz ona kryje nieraz poza ni¹ swe alabastrowe czo³o, chowa
zazdroœnie przede mn¹ czêœæ twarzy, zataja usta, oczy...
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Gdy chcê usun¹æ ten mleczny kwef, widocznie gniewa siê i ucieka w g³¹b pokoju. Co za upór!
Lecz podobno piêkne kobiety s¹ jak chimery. Trzeba je umieæ uszanowaæ. Tymczasem ja nie
zawsze mogê siê na to zdobyæ. Zirytowany ostatnim razem t¹ trochê wschodnie zwyczaje
przypominaj¹c¹ maskarad¹, zatrzyma³em umykaj¹c¹ mi silnie za ramiê. Ruch mój by³ szorstki i niezgrabny: rozdar³em jej kosztowny, œnie¿nobia³y peplos, którego du¿y kawa³ pozosta³
mi w rêku. Schowa³em go na pami¹tkê i noszê ci¹gle przy sobie...
------------------------------------------Onegdaj w sobotê zrobi³em dziwaczne spostrze¿enie. Jak zwykle pod wieczór, wszed³szy do
willi, nie zasta³em jeszcze Jadwigi w pokoju. Unikaj¹c spojrzenia Meduzy na tarczy, poszed³em w kierunku niszy, oddzielonej od reszty sypialni d³ug¹ bia³¹ kotar¹, zwisaj¹c¹ do .posadzki z mosiê¿nych wa³ków. Wtem spostrzeg³em, ¿e brzeg jej nosi œlady rozdarcia; mniej
wiêcej w po³owie wysokoœci zas³ony szczerzy³a siê pó³kolista wyrwa. Machinalnie wzi¹³em
do rêki materiê i zacz¹³em przesuwaæ j¹ w palcach. Miêkkoœæ i jedwabistoœæ tkaniny nasunê³y mi pewne skojarzenia. Odruchowo siêgn¹³em do kieszeni i wydoby³em schowany na pami¹tkê fragment peplosu. Nagle porówna³em kszta³t jego z rysunkiem wyrwy na kotarze.
Jakaœ myœl dziwna przysz³a mi do g³owy. Wyda³y mi siê identyczne. Przy³o¿y³em kawa³ek
trzymany w rêce do rozdartego brzegu kotary. Szczególne! Odcinek greckiej szaty wype³ni³
lukê jak najdok³adniej!! Jak gdyby to by³ kawa³ek oddarty nie z jej sukni, lecz z kotary, lub
jak gdyby peplos i zas³ona by³y jednym i tym samym...
W pó³ godziny potem, witaj¹c siê z Jadwig¹, bacznie przypatrywa³em siê jej sukni. Lecz œlady
rozdarcia zniknê³y; szata spada³a ku stopom W przeczystych fa³dach, nie ska¿onych najl¿ejsz¹
skaz¹.
Ona znaæ zauwa¿y³a, ¿e j¹ obserwujê, bo uœmiechnê³a siê na pó³ figlarnie, na pó³ zagadkowo. Wtedy, unosz¹c w górê oddarty kawa³ek peplosu, poprowadzi³em j¹ do niszy, by tu pokazaæ jej to, co zaobserwowa³em. Lecz rzecz dziwna! Kotary ju¿ nie by³o! Œmieszna myœl
nasunê³a siê niespodzianie:
Czy¿by „po¿yczy³a” jej sobie do peplosu?... Tymczasem w miejsce zas³ony otwiera³a przed
nami goœcinne ramiona zaciszna wnêka z miêkkim, zapraszaj¹cym ³o¿em w poœrodku. Spojrza³em na Jadwigê. Odpowiedzia³a uœmiechem czaruj¹cej zachêty...
------------------------------------------Zrobi³em niedawno ciekawe „odkrycie”. Ona ma na ciele znaki przyrodzone zupe³nie podobne do tych, które i ja posiadam. Znamiona nasze s¹ w³aœciwie ca³kiem identyczne. Zabawny
zbieg przypadku! Tym zabawniejszy, ¿e znaki wystêpuj¹ nawet na tych samych miejscach.
Jeden ciemnoczerwony, w kszta³cie winnego grona wielkoœci orzecha, na prawej ³opatce,
i drugi, w postaci tzw. „myszki”, wysoko w lewej pachwinie. Przypadkowe podobieñstwo
tych szczegó³ów fizycznych zastanawia tym bardziej, ¿e kszta³ty znaków nie maj¹ wcale cech
typowych i czêsto spotykanych - przeciwnie, posiadaj¹ charakter wyj¹tkowy i silnie zindywidualizowany. Œmieszna historia - nieprawda¿?...
Lecz zauwa¿y³em i coœ innego jeszcze. Skóra jej, zw³aszcza na piersiach i plecach, ma zabarwienie smag³awe, jakby od opalenia - zupe³nie tak samo jak u mnie. Naby³em tê w³aœciwoœæ
naskórka wskutek wieloletnich k¹pieli na s³oñcu. Czy i u niej nale¿y sobie to t³umaczyæ w podobny sposób, bardzo w¹tpiê. O ile wiem, unika s³oñca i skwapliwie zapuszcza przed nim
roletê. Ja przeciwnie, lubiê je niezmiernie i u mnie w pokoju pozwalam mu wpadaæ przez
okno pe³nymi strugami...
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Dziwactwa Jadwigi stanowczo przebieraj¹ miarê. Od paru tygodni przyjmuje mnie tylko
w pó³oœwietlonym, czasami niemal mrocznym pokoju i ka¿e mi czekaæ na siebie ca³ymi godzinami. Gdy wreszcie wysunie siê sk¹dœ z ciemnego k¹ta sypialni, jest ca³a spowita w te obmierz³e kwefy, ¿e chwilami czyni wra¿enie widziad³a. Ubieg³ego tygodnia patrzy³a na mnie
spoza tych obs³on jak przez w¹sk¹ szparê.
Za to namiêtnoœæ jej w tych czasach widocznie wzros³a. Ta kobieta szaleje! Ca³a zamknê³a
siê w b³êdnym kole p³ci i tarza siê w rozpasaniu, czo³ga w konwulsjach chuci. S¹ chwile, ¿e
nie mogê nad¹¿yæ jej w tym iœcie szatañskim rozmachu i zostajê poza ni¹ odurzony, wyczerpany, bez tchu. Do czarta! Nie zna³em jeszcze Jadwigi Kalergis!
Z drugiej strony jednak od pewnego czasu obserwujê w jej postaci jakieœ oryginalne zjawisko, które w przybli¿eniu okreœli³bym jako, nieuchwytnoœæ”. Czy to dziêki tym bia³ym zas³onom, w które siê teraz tak starannie otula, czy to wskutek sk¹pego oœwietlenia - postaæ jej
wymyka mi siê chwilami spod kontroli wzroku. Powstaj¹ st¹d niekiedy ciekawe z³udzenia
i optyczne niespodzianki. Czasem widzê j¹ podwójnie, kiedy indziej znów jakby w jakimœ
œmiesznym skrócie, to znów niby w dalekiej perspektywie. Zupe³nie jak w „tañcu siedmiu
zas³on” lub na obrazach kubistów. Nieraz wygl¹da na pos¹g nie wyrzeŸbiony do koñca, w jakimœ zagadkowym stadium powstawania, niby projekt na pó³ wykoñczony.
Lecz owa ,,nieuchwytnoœæ” przechodzi te¿ i w sferê dotyku. Zw³aszcza o ile chodzi o górn¹
po³owê cia³a. Parê ju¿ razy stwierdzi³em z niemi³ym zdumieniem, ¿e ramiona jej i piersi, niedawno jeszcze tak jêdrne i gibkie, teraz jakby zwiotcza³y. Suknia pod naciskiem rêki ustêpowa³a gdzieœ w g³¹b i nie czu³em sprê¿ystego niegdyœ oporu jej cia³a.
Raz, podra¿niony tym do najwy¿szego stopnia, nagle pod wp³ywem nieprzepartej chêci postanowi³em uk³uæ j¹. Powoli wyci¹gn¹³em z krawatki opa³ow¹ szpilkê i zanurzy³em w jej
obna¿on¹ nogê. Trys³a krew i odezwa³ siê krzyk - lecz z mojej piersi: w tej chwili uczu³em
w nodze gwa³towny ból. Jadwiga patrzy³a z dziwnym uœmiechem na krew s¹cz¹c¹ siê z jej
rany w du¿ych, rubinowych kroplach. Z ust jej nie wyp³ynê³o ani jedno s³owo skargi...
Wróciwszy tej nocy póŸno do siebie, musia³em zmieniæ bieliznê, gdy¿ by³a zbroczona krwi¹.
Na nodze do dziœ dnia jeszcze mam œlady uk³ucia szpilk¹...
------------------------------------------Nie pójdê tam wiêcej! Po tym, co zasz³o we willi „Pod Lipami” w ostatni¹ sobotê sierpnia,
miesi¹c temu, ¿ycie straci³o dla mnie swój urok. Posiwia³em przez jedn¹ noc. Znajomi nie
poznaj¹ mnie na ulicy. Podobno le¿a³em przez tydzieñ bez pamiêci i bredzi³em w malignie.
Dziœ dopiero wyszed³em po raz pierwszy z domu. Chwiejê siê jak starzec i wspieram na lasce. Okropny koniec!...
A oto, co prze¿y³em w willi w pamiêtny dzieñ 28 sierpnia, w rok niespe³na od chwili zawi¹zania fatalnego stosunku.
Tego wieczora spóŸni³em siê. Jakaœ recenzja czy artyku³ literacki, który nale¿a³o co prêdzej
puœciæ w œwiat, zabra³ mi dwie godziny czasu: przyszed³em dopiero o ósmej.
W sypialni by³o zupe³nie ciemno. Potkn¹wszy siê parê razy o meble, trochê tym zirytowany,
odezwa³em siê g³oœno:
- Dobry wieczór, Jadwigo! Dlaczego nie zapali³aœ œwiat³a? W tej ciemnicy mo¿na g³owê rozbiæ!
Nie otrzyma³em odpowiedzi. Najl¿ejszy ruch nie zdradza³ jej obecnoœci w pokoju. Zacz¹³em
nerwowo szukaæ zapa³ek. Widocznie mój zamiar nie podoba³ siê jej i postanowi³a mu prze83

szkodziæ, gdy¿ nagle uczu³em na policzku ch³odne muœniêcie jakby rêki i us³ysza³em cichy,
ledwo dos³yszalny szept:
- Nie pal œwiat³a. ChodŸ do mnie, Jerzy! Jestem w niszy.
Zadr¿a³em, przejêty dziwnym uczuciem. Po raz pierwszy od czasu naszej znajomoœci pos³ysza³em jej g³os - w³aœciwie jej szept. Po omacku zbli¿y³em siê do ³ó¿ka. Szept zamar³ i nie
powtórzy³ siê ju¿ wiêcej. Nie widzia³em jej twarzy, gdy¿ ciemnoœæ by³a absolutna; biela³o
tylko coœ niewyraŸnego. Zapewne by³a ju¿ w bieliŸnie. Wyci¹gn¹³em przed siebie rêkê, chc¹c
j¹ obj¹æ, i natrafi³em na obna¿one biodra. Dreszcz przebieg³ me cia³o i krew zagra³a gor¹cym
warem. Po chwili pi³em ju¿ s³odycz jej ³ona. By³a szalona. Zawrotna woñ jej cia³a odurza³a
zmys³y, roz¿arza³a têsknotê w p³omieñ posiadania. Namiêtny rytm jej boskich bioder pod¿ega³ po¿ar krwi i nieci³ sza³y... Lecz nadaremnie szuka³em jej ust, na pró¿no chcia³em j¹ zamkn¹æ w ramiona. Drgaj¹cymi rêkoma zacz¹³em wodziæ woko³o po poduszce, œlizgaæ je
wzd³u¿ jej cia³a. Natrafi³em tylko na jakieœ chusty, zas³ony... Ca³a jakby zamknê³a siê w ognisku swej p³ci, usuwaj¹c przede mn¹ wszystko inne poza nim... Wreszcie zniecierpliwi³em siê.
Uczucie jakby obra¿onej dumy, poni¿onej godnoœci ludzkiej zawrza³o we mnie namiêtnym
sprzeciwem. Zapragn¹³em ust jej koniecznie, nieodwo³alnie. Dlaczego mi ich broni³a? Czy¿
nie mia³em i do nich prawa?
Nagle przysz³o mi na myœl, ¿e obok na œcianie jest kontakt elektryczny. Ukl¹k³szy na ³ó¿ku,
namaca³em ga³kê i przekrêci³em. Bluznê³o œwiat³o, rozœwieci³o pokój.
Spojrza³em i pchniêty trwog¹ bez granic, wyskoczy³em z ³ó¿ka...
Przede mn¹ w zgie³ku koronek i at³asów le¿a³ rozrzucony bezwstydnie, obna¿ony po liniê
brzucha kad³ub kobiecy - kad³ub bez piersi, bez ramion, bez g³owy...
Z okrzykiem grozy wypad³em z sypialni, skokiem szaleñca przeby³em schody i znalaz³em siê
na ulicy. Wœród ciszy nocy pêdzi³em przez most...
Nad ranem znaleziono miê gdzieœ w ogrodzie na ³awce bez pamiêci...
------------------------------------------W dwa miesi¹ce potem, przechodz¹c przypadkiem ko³o willi „Pod Lipami”, spostrzeg³em
w parku krz¹taj¹cych siê robotników. Otulano ró¿e na zimê w s³omiane chocho³y. Jakiœ mê¿czyzna wytwornie odziany nadchodzi³ z g³êbi alei i coœ mówi³.
Tkniêty nieprzemo¿n¹ chêci¹, zbli¿y³em siê doñ, uchylaj¹c kapelusza:
- Przepraszam. Czy to jest dom pani Jadwigi Kalergis?
- Niegdyœ by³ jej w³asnoœci¹ - brzmia³a odpowiedŸ. - Od tygodnia rodzina objê³a go w spadku. Uczu³em dziwne œciskanie w gardle.
- W spadku? - zapyta³em, sil¹c siê na ton obojêtny.
- No tak, Jadwiga Kalergis nie ¿yje ju¿ od dwu lat. Zginê³a wkrótce po wyjeŸdzie za granicê
podczas jednej z wycieczek w Alpy. Pan poblad³? Co to panu?...
- Nic... ale¿ nic... Przepraszam pana. Dziêkujê za informacjê.
I zataczaj¹c siê na nogach, odszed³em wybrze¿em ku miastu...
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W domu Sary
Ju¿ na ostatnim posiedzeniu w klubie zachowanie siê i postawa Stos³awskiego bardzo mi siê
nie podoba³y. Ten zwykle weso³y i otwarty cz³owiek zmieni³ siê do niepoznania. W dyskusji
nie bra³ prawie udzia³u lub te¿ wyg³asza³ zdania bez zwi¹zku z poruszonym tematem, budz¹c
zdumienie obecnych; u kilku z³oœliwych zauwa¿y³em nawet ironiczne spojrzenia, zwrócone
w stronê mego niefortunnego druha. Usi³owa³em broniæ go, wi¹¿¹c gwa³tem rzucone przezeñ
s³owa z tokiem prowadzonej rozmowy - wtedy uœmiechn¹³ siê blado, jakby dziêkuj¹c mi za
ratunek, i do koñca ju¿ milcza³ uparcie.
W ogóle sprawia³ ju¿ wtedy nader przykre wra¿enie. Nie tylko bowiem razi³a dziwna ma³omównoœæ, tak sprzeczna z dawnym usposobieniem, lecz niepokoi³ te¿ zagadkowy wygl¹d
zewnêtrzny. Zwykle wyœwie¿ony, nawet przesadnie elegancki, przyszed³ Stos³awski tego wieczora w stroju zaniedbanym, niemal opuszczony. Twarz niegdyœ zdrow¹, tryskaj¹c¹ m³odym,
bujnym ¿yciem, oblek³a chorobliwa bladoœæ, oczy przes³oni³a mg³a zadumy, której bezw³ad
i beztreœciwoœæ tworzy³y bolesny kontrast ze szlachetn¹ lini¹ rysów.
Tkniêty z³ym przeczuciem, zaprosi³em go po sesji do siebie i podda³em troskliwym oglêdzinom lekarskim. Nie opiera³ siê, chocia¿ ju¿ by³a pora spóŸniona, i pozwoli³ siê zbadaæ cierpliwie. Oprócz znacznego wyczerpania nerwów i ogólnego os³abienia nie znalaz³em nic podejrzanego. Zastanawia³a tylko przyczyna.
- Ej, Kaziu! - za¿artowa³em, gro¿¹c mu palcem - za du¿o siê bawisz! Kobietki, co? Za wiele,
mój kochany,
za wiele! Musisz uwa¿aæ wiêcej na siebie. Tak dalej iœæ nie mo¿e. Wyczerpiesz siê wkrótce.
A potem, co? Potr¹ci³em o w³aœciw¹ strunê.
- Kobiety - zauwa¿y³ w zamyœleniu - kobiety... Dlaczego mówisz o wielu, nie o jednej?
- O ile ciê znam, mój kochany - odpar³em uœmiechniêty - ¿adnej dot¹d nie uda³o siê usidliæ
zepsutego ulubieñca p³ci piêknej. Czy¿byœ siê naprawdê tak gwa³townie zmieni³? Trudno
przypuœciæ, ¿ebyœ by³ zakochany.
- U¿y³eœ tylko niew³aœciwego wyra¿enia. Czy nie przypuszczasz poza mi³oœci¹ i chwilow¹
¿¹dz¹ innej ewentualnoœci?
- O czym myœlisz?
- O opêtaniu p³ciowym. Rozumiesz mnie?
- Nie bardzo.
- Ale¿ to nader proste. Pewnego piêknego dnia spotykasz wyj¹tkow¹ kobietê, uosobienie p³ci,
i odt¹d, od pierwszego z ni¹ stosunku, nie mo¿esz siê z ni¹ rozstaæ. Nienawidzisz jej, rad byœ
zrzuciæ kajdany, lecz wysi³ki s¹ nadaremne. Jesteœ opêtany jej p³ci¹ najzupe³niej; ca³y widnokr¹g myœlowy zamyka siê w wy³¹cznym kole jej cia³a, jej kszta³tów, spojrzeñ, dotkniêæ, ob85

cowanie fizyczne z ni¹ staje siê form¹ bytu. Kobieta przeradza siê w bo¿yszcze z³e i nienawistne, lecz niemniej ponêtne, któremu musisz ulegaæ bezwzglêdnie...
- To tylko wzmo¿ony popêd p³ciowy samca, który znalaz³ swój typ.
- Mylisz siê; to rodzaj trwa³ej sugestii hipnotycznej na jawie. Ja po prostu nie mogê myœleæ
o czym innym, tylko o niej i - co najohydniejsze - o jej p³ci i szczegó³ach z ni¹ zwi¹zanych.
Czujê, ¿e to mi jest narzucone wbrew mej woli i nawet popêdowi; posiada³em kobiety piêkniejsze i bardziej poci¹gaj¹ce od niej, a przecie¿ odchodzi³em z lekkim sercem, zrywaj¹c bez
wahania. Tutaj nie mam si³y.
- Widocznie tamte nie odpowiada³y wszystkim warunkom, jakie spe³niæ powinien twój idea³
kobiecy.
- I to mylne. Zdaje mi siê, nie - raczej wiem na pewno - ¿e gdybym by³ nie wdawa³ siê z ni¹
w bli¿szy stosunek, nie uleg³bym obecnemu stanowi. Czy uwierzysz, ssê zaszed³ tu z jej strony rodzaj uwiedzenia?
- Cha, cha! Tego ju¿ za wiele! Kazio Stos³awski czystym Józefem! To mi rafinada seksualna,
co siê zowie!
- Nie, W³adku! Nie chcesz mnie zrozumieæ. Nie chcia³em siê do niej zbli¿aæ zanadto pod
wp³ywem nieokreœlonej jakiejœ obawy. Mia³em dziwne przeczucie.
- Lecz w koñcu uleg³eœ?
- Niestety. Nie mog³em odmówiæ. Zreszt¹ kobieta piêkna i wtedy wyda³a mi siê w ca³ym tego
s³owa znaczeniu une femme charmante .
- Przyst¹pi³eœ zatem do niej z zapa³em nie wiêkszym ni¿ do innych?
- Oczywiœcie. Spe³nia³em tylko namiêtne jej ¿yczenie, z pewn¹ doz¹ sprzeciwu i obawy.
- No i... po pierwszym akcie oczarowa³a ciê? Dozna³eœ zapewne nie znanych ci dot¹d sensacji?
- I to nie. Wszystkie znam na pamiêæ. Nie jestem .nowicjuszem i wyrafinowanie jest dla mnie
rzecz¹ powszedni¹. Zachowywa³a siê nawet spokojniej ni¿ inne.
- Czym¿e wiêc opêta³a ciê ta kobieta?
- Nie wiem, nie domyœlam siê nawet. Lecz zaraz po fatalnym zbli¿eniu zrozumia³em, ¿e opanowa³a mnie bezwzglêdnie, ¿e sta³em siê igraszk¹ w rêkach demonicznej samicy. Wiedzia³a,
¿e po pierwszym stosunku zostanê ju¿ jej ofiar¹, której jej nikt nie wydrze. Wytworzy³ siê
miêdzy nami szczególny zwi¹zek, nieuchwytne a mocne pêta, oplataj¹ce miê coraz ciaœniej,
coraz zwarciej.
- Nadu¿ywa ciê fizycznie? Jesteœ bardzo wyczerpany...
- I na to siê uskar¿aæ zbytnio nie mogê. Os³abia miê, czujê to doskonale, wysysa powoli, systematycznie, nieub³aganie - lecz nie przez czêste stosunki...
- Nie rozumiem...
- I ja tez nie mogê poj¹æ, w jaki sposób. Lecz ¿e ona w³aœnie jest powodem dziwnego stanu,
w jakim mnie widzisz, nie ulega w¹tpliwoœci. Ta kobieta kradnie mi z zapamiêta³oœci¹ upiora wszystkie si³y ¿yciowe - czy pojmujesz, W³adku? - Wch³ania w siebie ze zjadliwym uporem moje ¿ycie, moje m³ode ¿ycie...
- Przestañ bywaæ. Czy nie mo¿esz zdobyæ siê na mêsk¹ wolê?
- Nie mogê, nie mogê. Jestem bezsilny. Czy wiesz? Przeprowadzi³em siê do niej; mieszkamy
wspólnie od dwóch lat w jej willi za miastem na Polance.
- Ach, teraz ju¿ rozumiem, dlaczego nie spotykano ciê od pewnego czasu na ulicy, w kawiarniach, w teatrze. Czy ona zabrania ci wychodziæ?
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- Bynajmniej - sam nie mam do tego ochoty. Zrazu nie unika³em towarzystwa ludzi, z czasem zacz¹³em siê ograniczaæ do sfery wy³¹cznego obcowania z ni¹. Nie odczuwam ju¿ teraz
potrzeby wymiany myœli z ludŸmi, z którymi nie mam nic wspólnego. Dziœ przypadkiem tylko znalaz³em siê w klubie. Nic mnie teraz nie zajmuje, wszystko zobojêtnia³o mi doszczêtnie... Mój stosunek do œwiata staje siê coraz luŸniejszy! idê w jakimœ kierunku odœrodkowym,
zawis³em jakby miêdzy niebem a ziemi¹. Dziœ jeszcze zdajê sobie z tego sprawê, lecz kto wie,
jak bêdzie potem...
Patrzy³em nañ badawczo, z g³êbokim wspó³czuciem.
- •le z tob¹, Kaziu - przerwa³em po chwili zaleg³e milczenie - trzeba siê leczyæ. Masz rozstrojone nerwy. Mo¿e zupe³nie nies³usznie pos¹dzasz j¹ o ujemny wp³yw; mo¿e zarody choroby tkwi³y w tobie przed t¹ znajomoœci¹?
Potrz¹sn¹³ przecz¹co g³ow¹:
- Nie, mam pe³ne przekonanie pod tym wzglêdem. Zauwa¿y³em w sobie symptomy w rok po
wspólnym po¿yciu. Zreszt¹ to nie jest rozstrój nerwowy. W tym tkwi coœ zupe³nie innego,
coœ, o czym siê nie œni³o psychiatrom naszym.
- Byæ mo¿e. Lecz kto jest tym demonem, tym wampirem w kobiecej postaci? Czy mo¿esz mi
wymieniæ jej nazwisko?
- Nazywa siê Sara Braga...
- Sara Braga... dziwne nazwisko! Czy to ¯ydówka? Imiê przypomina Stary Testament.
- Nie. Podobno jest protestantk¹. Rodzina wymar³a. Na podstawie jej sk¹pych informacji
doszed³em do wniosku, ¿e p³ynie w jej ¿y³ach krew dawnych kortezów Kastylii, zmieszana
póŸniej z pierwiastkiem germañskim; przedstawia typ szczególnego skrzy¿owania szczepów.
W ogóle trudno mi by³o dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej, bo o sobie i swej przesz³oœci mówiæ
nie lubi. Przed laty mia³a owdowieæ. Kto by³ jej mê¿em, nie wiem; nosi nazwisko swojej
rodziny.
- Czy wiek jej ci znany?
- Utrzymuje, ¿e ma lat 30, chocia¿ na pierwszy rzut oka wygl¹da na m³odsz¹. Orientacja
w tym wypadku trudna i ³atwo siê pomyliæ. Nie u¿ywa ¿adnych sztucznych œrodków do podniesienia zewnêtrznego wygl¹du, owszem, ma ¿ywio³owy wstrêt do wszelkich kosmetyków
i barwiczki. ¯yj¹c z ni¹ tak blisko, wiem o tym wybornie... Czy uwierzysz, ¿e kr¹¿¹ o niej
i jej wieku dziwne pog³oski? Z kilku przypadkiem podchwyconych aluzji i pó³s³ówek s³u¿by
wywnioskowa³em, ¿e Sara jest znacznie starsz¹, ni¿ siê wydaje. Jest to pod ka¿dym wzglêdem zagadkowa kobieta. Tajemnica rozsiad³a siê w jej domu, tajemnica ciemna i z³a, jak jego
mieszkanka.
Przesun¹³ znu¿onym gestem rêk¹ po czole:
- Zmêczy³eœ mnie, W³adku, zmuszaj¹c do skupienia uwagi. Mam szalony ból g³owy. ¯egnaj.
- Wybacz, lecz zrobi³em to z przyjaŸni. Zatrwo¿y³ miê twój wygl¹d. Ból usunê z ³atwoœci¹;
zatrzymaj siê tylko jeszcze przez chwilkê: uœpiê ciê na 5 minut i usunê sugesti¹ cierpienie.
Czy zgadzasz siê?
- No dobrze. Tylko nie zatrzymuj mnie ju¿ d³ugo.
Przyst¹pi³em bezzw³ocznie do operacji. Maj¹c wprawê w hipnotyzowaniu, za dwie minuty
wprawi³em go w stan g³êbokiego uœpienia... Nagle przy poddawaniu sugestii przeciw bólowi
g³owy wpad³em na pewn¹ myœl. Wiedz¹c, ¿e trudno mi bêdzie w stanie normalnym namówiæ
go do powtórnej wizyty u mnie lub w klubie, kaza³em mu we œnie odwiedziæ mnie za mie87

si¹c o tej samej porze. Prêdzej widzieæ siê z nim nie mog³em, gdy¿ w tym czasie by³em zajêty intensywn¹ prac¹ i wyje¿d¿a³em czêsto. Wydawszy oba rozkazy, wykona³em szybko kilka
passes contraires i Stos³awski obudzi³ siê.
- No, jak¿e siê czujesz? - zapyta³em.
- Ból usta³ zupe³nie. Dziêkujê ci. A teraz odchodzê. ¯egnaj!
- Raczej: do widzenia! Kiedy¿ do mnie zagl¹dniesz?
- Nie wiem; mo¿e ju¿ nigdy. Nie mogê nic obiecywaæ.
Uœcisn¹³ mi mocno rêkê i odszed³.
Gdy umilk³y ju¿ kroki goœcia na korytarzu, wróci³em do salonu, w którym unosi³y siê jeszcze
k³êby dymu ze spalonych przez nas papierosów, usiad³em przy kominku i machinalnie g³adz¹c lœni¹c¹ sierœæ mego wiernego Astora, zapad³em w zamyœlenie.
- Sara Braga! Sara Braga!... Z nazwiskiem tym ju¿ raz siê w ¿yciu spotka³em, chocia¿ osoby
nie znam. Sara Braga... tak!... Teraz przypominam sobie jak przez mg³ê; wyczyta³em je w spisie pacjentów mego by³ego mistrza, prof. neurologii, Fr. ¯mudy, temu lat kilkanaœcie. By³em
wtedy jeszcze m³odym adeptem medycyny. Kopiê spisu na szczêœcie zachowa³em: rejestr by³
mi potrzebny, bo zawiera³ obok nazwisk diagnozê i œrodki terapeutyczne chorób.
- Trzeba to odszukaæ i przegl¹dn¹æ. Mo¿e siê dowiem bli¿szych szczegó³ów.
Otworzy³em szafkê biblioteczn¹ i zacz¹³em przerzucaæ gruby folia³. Szed³em latami wstecz, nie
bardzo dowierzaj¹c pamiêci. Nagle pod dat¹ z miesi¹ca lipca i nastêpnych r. 1875 odczyta³em:
„Sara Braga, zamieszka³a w willi „Tofana” na Polance, ur. w r. 1830, lat 45 - organizm wyj¹tkowo odporny na przemiany wieku - sk³onnoœci psychopatyczne na tle seksualnym - objawy psychicznego sadyzmu”.
Nastêpowa³y skróty dotycz¹ce terapii i wskazanych zabiegów.
- A zatem dziœ mia³aby lat mniej wiêcej 80! Fenomenalne! Nie do uwierzenia!... Stos³awski
utrzymuje, ¿e m³oda i piêkna! Chyba to kto inny? Lecz adres mieszkania zgadza siê przedziwnie. Willa „Tofana” na Polance, tj. w podmiejskiej dzielnicy, rodzaju sto³ecznego letniska - to brzmi dziwnie! Lecz w jakim zwi¹zku pozostaje to wszystko z chorob¹ Kazia? To,
co mówi³, zbyt by³o niejasne i podmiotowe, by móc wyci¹gaæ jakiekolwiek wnioski. Pozostawmy sprawê czasowi.
Jako¿ obowi¹zki zawodowe zmusi³y miê nazajutrz do natychmiastowego wyjazdu. Nat³ok
zajêæ i wytê¿ona praca tak miê poch³onê³y, ¿e niemal zapomnia³em o historii Stos³awskiego.
Dopiero po ca³omiesiêcznej nieobecnoœci, wróciwszy do miasta, przypomnia³em sobie, ¿e
nazajutrz przypada termin pohipnotycznego spe³nienia mego rozkazu. I rzeczywiœcie ko³o
godz. czwartej po po³udniu wszed³ do mego salonu automatycznym krokiem Stos³awski.
Kaza³em mu usi¹œæ, uœpi³em ponownie i pochwaliwszy ss¹ sumienne wywi¹zanie siê z zadania, obudzi³em go.
Oprzytomniawszy, ze zdziwieniem rozgl¹da³ siê po pokoju, nie mog¹c poj¹æ, sk¹d siê wzi¹³
u mnie. Gdy mu wyjaœni³em sytuacjê, trochê uspokoi³ siê, lecz z twarzy bi³a niechêæ i niezadowolenie.
Przez ten jeden miesi¹c przemiany, zauwa¿one przeze mnie ostatnim razem, poczyni³y zatrwa¿aj¹ce postêpy: widocznie posuwa³ siê z fataln¹ szybkoœci¹ w tajemniczym kierunku.
Zagai³em naprêdce rozmowê umyœlnie o. rzeczach b³ahych, dalekich od jego wyj¹tkowego
stanu, ani s³owem nie zaczepiaj¹c o stosunek z Sar¹. Odpowiada³ apatycznie, z wysi³kiem,
czêsto rw¹c w¹tek rozmowy wtrêtami bez sensu, bez zewnêtrznych spoiw.
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Niebawem spostrzeg³em, ¿e nie orientuje siê w rzeczywistoœci i zatraci³ niemal zupe³nie poczucie czasu i przestrzeni. Perspektywa, bry³owatoœæ chwil i rzeczy przesta³a istnieæ: wszystko le¿a³o na jednej idealnej p³aszczyŸnie. Zdarzenia ubieg³e przybra³y dramatyczn¹ formê
chwili bie¿¹cej, zagadkowe jutro wtargnê³o jasnym, oczywistym szlakiem w bezpoœredni¹
obecnoœæ jako coœ zupe³nie równorzêdnego. Zaginê³a bezpowrotnie plastyka rzeczy, ustêpuj¹c miejsca jakiejœ paradoksalnej jednoplanowoœci.
Blade jak p³ótno, bez kropli krwi oblicze wyziera³o na œwiat jak maska obojêtna na jego sprawy, których z³o¿onoœæ jakby znik³a pod naporem tajemnych uproszczeñ. Podniesiona w górê
alabastrowej bia³oœci, prawie przejrzysta rêka czyni³a gest wiecznego trwania, niby symbol
treœci niezmiennej od prawieków bytu...
Sta³ siê bezw³adny, porusza³ siê powoli, leniwo, jak we œnie. Obojêtnie pozwala³ mi siê badaæ. Wystawi³em go pod dzia³anie promieni Rentgena: œwiat³o przesz³o szybko, natrafiaj¹c
na anormalnie zmniejszony opór. Wyniki przekracza³y rozmiarami dotychczas znane doœwiadczenia: organizm uleg³ przera¿aj¹cej redukcji; w uk³adzie kostnym widoczne by³y objawy
atrofii, poznika³y ca³e rzesze tkanek, zmarnia³y ca³e gniazda komórek. By³ lekki jak dziecko;
¿elazne palce wagi wskazywa³y na podzia³ce œmiesznie ma³¹ liczbê. Ten cz³owiek nikn¹³
w oczach!
Chcia³em go zatrzymaæ u siebie i o ile by to w ogóle by³o jeszcze mo¿liwe, przeszkodziæ
zupe³nemu zniszczeniu. Zdawa³o siê, ¿e jego biernoœæ u³atwi mi zadanie i ¿e nie stawi mi
oporu. Lecz pomyli³em siê. Po dwugodzinnej rozmowie nagle jak automat powsta³, zabieraj¹c siê do wyjœcia. Pêdzi³o go do domu, do willi „Tofana”. Zdaje siê, ¿e po znikniêciu wszelkich interesów ¿yciowych pozosta³ tylko ten ¿ywio³owy, niczym nie wstrzymany pêd ku niej,
ku Sarze, ku której ci¹¿y³ ca³¹ sw¹ marniej¹c¹ osobowoœci¹. Trudno siê by³o sprzeciwiaæ.
Czu³em, ¿e jeœli go nie wypuszczê, stanie siê coœ z³ego: w oczach jego zapala³y siê ju¿ i gas³y ognie niebezpiecznej, nerwowej si³y.
Postanowi³em wiêc odwieŸæ go doro¿k¹ na miejsce. Polanka le¿a³a w doœæ znacznej odleg³oœci od œrodka miasta i dopiero po pó³godzinnej jeŸdzie stanêliœmy u celu.
Pomog³em mu wysi¹œæ i odprowadzi³em na marmurowe schody, wiod¹ce do willi. U drzwi
wchodowych oszklonej werandy przez chwilê zatrzyma³em siê niepewny, czy wejœæ z nim do
œrodka, czy zawróciæ. Ogarnê³a miê nagle nieprzemo¿na chêæ poznania tej kobiety. Lecz nie
œmia³em iœæ dalej. Stos³awskim oczywiœcie nie krêpowa³em siê zupe³nie - zdawa³ siê nie
uwa¿aæ zreszt¹ na moj¹ obecnoœæ - lecz zachowanie siê lokaja, który wybieg³ na spotkanie,
dzia³a³o hamuj¹co. Starannie wygolony, we wzorowym fraku fagas powita³ wprawdzie mego
towarzysza g³êbokim uk³onem, lecz na twarzy jego igra³ uœmiech lekcewa¿¹cej ironii; na mnie
patrzy³ jak na intruza, którego nale¿y bezzw³ocznie wyprosiæ.
Ju¿ chcia³em wracaæ do oczekuj¹cego mnie fiakra, gdy wtem aksamitna kotara, oddzielaj¹ca
werandê od wnêtrza domu, rozsunê³a siê i na jej oran¿owym tle wynurzy³a siê z g³êbi postaæ
kobiety.
Nazwaæ j¹ piêkn¹, znaczy³o uchwyciæ jej powierzchownoœæ z zasadniczo fa³szywego punktu
patrzenia. By³a raczej demoniczno, szatañsko ponêtn¹. Te rysy nieregularne, miêsiste szerokie wargi i nos silnie rozwiniêty nie dawa³y wra¿enia piêkna - a jednak twarz o oœlepiaj¹co
bia³ej, matowej cerze, tym mocniej kontrastuj¹ca z p³omiennym spojrzeniem czarnych, zion¹cych ¿arem oczu, przykuwa³a z nieopisan¹ si³¹. Mia³a w sobie coœ z prostoty ¿ywio³u, który pewny swej w³adzy gardzi akcesoriami.
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Nad przeczystym, cudnie sklepionym czo³em rozchyla³y siê ³agodnymi falami metalicznie
lœni¹ce, krucze w³osy, spiête u szczytu królewskiej g³owy srebrnym naczó³kiem.
Ciemnozielona, lekko wyciêta suknia z adamaszku sp³ywa³a g³adko wzd³u¿ wynios³ej postaci, uwydatniaj¹c wyborn¹ liniê torsu i gibkich, dziewiczo zwartych bioder.
W¿ar³em siê wzrokiem w jej czaruj¹ce, piekielne oczy, skupiaj¹c w spojrzeniu ca³¹ si³ê woli.
Odpowiedzia³a, paruj¹c atak. Tak zmagaliœmy siê przez chwilê. Wtem spostrzeg³em na jej
twarzy jakby wahanie, niepewnoœæ, obawê; drgnê³a niespokojnie. Wtedy, sk³adaj¹c g³êboki
uk³on, rzek³em, uj¹wszy rêkê Stos³awskiego:
- Odprowadzam zbiega, polecaj¹c go troskliwej opiece ³askawej pani.
I wymieni³em swoje nazwisko.
Sara odda³a uk³on skinieniem g³owy i odsuwaj¹c kotarê, poprosi³a do wnêtrza; przy tym zdawa³a siê nie zwracaæ najmniejszej uwagi na Stos³awskiego, który jak zahipnotyzowany nie
spuszcza³ z niej wzroku. Przykro by³o nañ patrzeæ. Jakaœ bezwzglêdna, psia pokora wygl¹da³a mu z oczu, utkwionych w ni¹ bez przerwy, jakieœ wiernopoddañcze pos³uszeñstwo. Na
dŸwiêk jej g³osu rzuci³ siê ca³y ku niej, jakby szukaj¹c oparcia, opieki; kobieta uœmiechnê³a
siê pó³ pogardliwie, pó³ ³askawie i wstrzymuj¹c go niedba³ym ruchem rêki, wyda³a polecenie
s³udze, obojêtnemu œwiadkowi tej sceny:
- Odprowadzisz pana do sypialni; jest znu¿ony, musi odpocz¹æ.
S³uga w milczeniu uj¹³ go pod ramiê i niemal wlok¹c za sob¹, znik³ w bocznych drzwiach.
Wszed³em za Sar¹ do salonu.
By³ stylowy. Wysoko sklepiony, o dumnie rozpiêtych posowach, ca³y obity by³ miêkk¹, jedwabn¹ materi¹ koloru terra cotta. Okien nie by³o; salon rozœwietla³ masywny paj¹k zwisaj¹cy ze œrodka stropu.
W przedniej czêœci, niemal pustej, sta³y pod œcianami dwa rzêdy krzese³ z per³ow¹ inkrustacj¹
na grzbietach i porêczach, Z nisz pomiêdzy nimi wychyla³y siê egzotyczne krzewy w du¿ych
srebrnych urnach.
Na dalszym planie, w g³êbi, wznosi³o siê kilku stopniami podium zasiane suknem o soczystej barwie cynobru. Stoi na œrodku estrady z waz¹ kwiatów okrywa³a ciê¿k¹, przetykana
wisiorami berylu kapa. Parê taburetów, wschodnia otomana i smuk³e, palisandrowe pianino
wype³nia³y resztê przestrzeni.
Tyln¹ œcianê tworzy³a zas³ona podobna do kotary u wejœcia, zamykaj¹c falistym murem œlepe
wnêtrze.
St¹pa³em cicho, wnurzaj¹c siê w puszyste futra kobierców rozes³anych na posadzce. Pani
wprowadzi³a miê na podium i wskazawszy jedno z krzese³, sama opuœci³a siê niedbale na
otomanê.
Usiad³em w milczeniu. Po chwili Sara wyci¹gnê³a rêkê w kierunku ma³ego stolika po puzdro
z papierosami. Spostrzeg³szy, ¿e sprzêt stoi trochê za daleko, przystawi³em go do sofy, po
czym poda³em p³on¹c¹ zapa³kê.
- Dziêkujê. Zaci¹gnê³a siê dymem.
- Pan nie pali?
- Owszem... Wyj¹³em z s¹siedniej przegródki cygaro i wypuszczaj¹c w górê fioletowy k³¹b,
zauwa¿y³em z uznaniem:
- Bajeczne!
- Nudny pan jesteœ. Czy w podobny sposób zabawiasz zawsze kobiety?
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- To zale¿y od ich pokroju. Z pani¹ np. trudno mi rozmawiaæ; ³atwo mo¿na wpaœæ we fa³szywy ton. Muszê siê oswoiæ.
Sara popatrzy³a mi w oczy, usi³uj¹c nadaæ spojrzeniu wyraz jedwabistej miêkkoœci. W tym
momencie spostrzeg³em w jej rysach uderzaj¹ce podobieñstwo do Stos³awskiego. Kobieta
zauwa¿y³a zdumienie:
- Có¿ to panu? Wygl¹dasz na odkrywcê w chwili genialnego wynalazku.
- Istotnie, odkry³em rzecz szczególn¹. Podnios³a siê drwi¹co:
- Proszê, có¿ takiego?... Czy wolno wiedzieæ?
- Pani jest dziwnie podobna do Kazia.
Twarz Sary zadrga³a:
- Przywidzenie.
- Nie, proszê pani. Jestem doœæ dobrym fizjognomist¹. Zreszt¹ mo¿na to wyt³umaczyæ: ¿yjecie pañstwo ze sob¹ od d³u¿szego czasu... Wspó³¿ycie tak bliskie upodabnia.
- Hm... czy to pañska teoria?
- Nie, ³askawa pani - teoriê tê, zreszt¹ nie now¹, dok³adniej roztrz¹sa³ przed paru laty dr Fr.
¯muda.
Przypisuj¹c rzekom¹ teoriê ¯mudzie, k³ama³em, chc¹c tylko wprowadziæ to nazwisko do rozmowy.
- Fr. ¯muda? - zapyta³a ciekawie. - Pan mo¿e jego uczniem?
- Bynajmniej - wypar³em siê energicznie. - Nie znam go nawet. Czyta³em tylko jego rozprawkê w miesiêczniku medycznym.
- Ach, tak...
- Czy to pani znajomy?
- Tak. Przed rokiem, cierpi¹c na lekki rozstrój nerwowy, by³am czas jakiœ jego pacjentk¹.
Bardzo mi³y cz³owiek.
Wiêc to ta sama - pomyœla³em - tylko ¿e kuracjê odby³a znacznie dawniej, bo jeszcze przed
35 laty, tj. w r. 1875. A zatem ta kwitn¹ca urokiem m³odoœci kobieta mia³aby dziœ lat 80!
Paradoksalne! Niebywa³e! A jednak tak byæ musi; notatki ¯mudy i moja pamiêæ usuwaj¹
w¹tpliwoœci.
Patrzy³em na Sarê z nieokreœlonym lêkiem.
- Czemu¿ pan tak nagle spowa¿nia³? Myœla³by kto, ¿e siê czegoœ obawiasz?
- Tym razem przywidzia³o siê pani, i to naprawdê. Czegó¿ bym siê mia³ obawiaæ? Przejêty
tylko jestem wyj¹tkow¹ jej piêknoœci¹. Podobne kobiety spotyka siê rzadko.
Uœmiechnê³a siê zadowolona.
- Szkaradny pochlebca!
Uderzy³a mnie lekko rêk¹ po ramieniu. Chocia¿ umiem nad sob¹ panowaæ, mimowolnie zadr¿a³em pod tym dotkniêciem, odchylaj¹c przy tym nieco g³owê do góry. Wtedy wzrok mój
pad³ na szereg portretów zawieszonych na lewej œcianie pokoju. Od³o¿y³em cygaro i podszed³em do obrazów.
By³o ich dziesiêæ w dwóch szeregach równoleg³ych; rz¹d górny obejmowa³ piêæ wizerunków
Sary - pod nim umieszczono podobizny piêciu nie znanych mi mê¿czyzn. Od razu rzuca³y siê
w oczy dwa znamienne szczegó³y. Na wszystkich portretach wygl¹da³a Sara w jednym wieku, jak gdyby obrazy malowano w bliskich od siebie odstêpach czasu. Mimo to na ka¿dym
wyraz twarzy by³ inny, i to - zadziwiaj¹co podobny do rysów jednego z mê¿czyzn w szeregu
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dolnym; s³owem, ka¿da z piêciu podobizn Sary mia³a pod wzglêdem podobieñstwa swój odpowiednik w wizerunkach mê¿czyzn.
Zajêty studiowaniem obrazów nie spostrzeg³em jej niezadowolenia. Dopiero g³os Sary, cierpki i zniecierpliwiony, przerwa³ mi obserwacjê:
- Skoñcz¿e pan ju¿ raz tê rewiê! Nic tam ciekawego - bohomazy.
- Przeciwnie - doskonale. Co za wyrazistoœæ rysów! £askawa pani posiada twarz iœcie sfinksow¹: niby ci¹gle siê zmienia, a zawsze ta sama. Lecz i g³owy mêskie przepyszne - same rasowe typy! Czy to kuzyni? Chyba nie? Zupe³nie do siebie niepodobni - ka¿da twarz inna.
- Znajomi - odpowiedzia³a oschle. - Proszê wróciæ; tu - bli¿ej do mnie - doda³a cieplej i wskaza³a mi miejsce obok siebie na sofie.
Usiad³em zajêty wci¹¿ tajemnic¹ mêskich twarzy, z których ka¿da przypomina³a ¿ywo Sarê,
chocia¿ miêdzy sob¹ nie mia³y punktów stycznych.
Widz¹c me zamyœlenie, stara³a siê usilnie rozprószyæ zadumê konwersacj¹. Wkrótce wpadliœmy na ulubiony u kobiet temat i zaczêliœmy rozmawiaæ o mi³oœci. Sara od razu wziê³a ton
namiêtny, z predylekcj¹ poruszaj¹c wypadki krañcowe granicz¹ce ze zwyrodnieniem. Zdradza³a niebywa³¹ znajomoœæ wszelkich subtelnoœci p³ciowych, w których perwersja sz³a o lepsze z lubie¿¹. A wszystko umia³a podaæ w formie wytwornej, przedziwnie stylizowanej i ponêtnej; chcia³a widocznie oczarowaæ mnie nie tylko fizyczn¹ urod¹, lecz i bogactwem ewentualnoœci erotycznych, jakie w niej tkwi³y.
Zrozumiawszy wyraŸny zamiar, mia³em siê na bacznoœci. Jakiœ niepojêty strach odpycha³
mnie od tej kobiety i nakazywa³ ostro¿noœæ. Mimo to, by jej nie zraziæ ch³odem, udawa³em
podra¿nienie, odpowiadaj¹c pal¹cym wzrokiem na spojrzenia jej piekielnych oczu.
Kolo dziesi¹tej wieczorem po¿egna³em siê, przyrzekaj¹c rych³¹ wizytê.
Nie nast¹pi³a jednak tak prêdko, jak myœla³em.
Zawezwany telegraficznie do F., odleg³ego o dwa dni drogi, pojecha³em nazajutrz na czas
d³u¿szy, by dopiero w trzy tygodnie potem jawiæ siê ponownie w willi „Tofana”. Na spotkanie wybieg³a Sara wœród oznak ¿ywej radoœci. Gdy spyta³em o Stos³awskiego, zachmurzy³a
siê i wzruszaj¹c lekcewa¿¹co ramionami, odpar³a:
- Nieciekawy.
Pokrywaj¹c oburzenie, jakim przej¹³ mnie bezmierny jej egoizm, wyrazi³em ¿yczenie zobaczenia siê z nim. Przysta³a niechêtnie dopiero na usilne nalegania:
- Nie mogê panu odmówiæ; lecz musi pan wejœæ do sypialni, bo stamt¹d ju¿ siê nie rusza.
I wprowadzi³a mnie przez salon do zacisznej, z wyrafinowan¹ miêkkoœci¹ urz¹dzonej
komnaty.
Widok Stos³awskiego zrobi³ na mnie przera¿aj¹ce wra¿enie. Sta³ przy oknie wpatrzony bezmyœlnie w szybê, praw¹ rêk¹ przebieraj¹c we frêdzlach portiery. Nie pozna³ mnie, mo¿e nawet nie spostrzeg³.
Na twarzy b³¹ka³ siê nijaki uœmiech, zwiotcza³e, bia³e jak papier usta porusza³y siê s³abo,
sk³adaj¹c jakieœ wyrazy: coœ szepta³. Zbli¿y³em siê, nas³uchuj¹c. Szept by³ cichy, ledwo dos³yszalny. Lecz ucho mam bystre i pochwyci³em s³owa. By³o ich parê tylko i powtarza³y siê
bez przerwy jak w automacie: same bezwstydne, cynicznie pieszczotliwe s³owa...
By³o w tym coœ tak ohydnego i potwornego zarazem, ¿e zadr¿awszy, cofn¹³em siê do pierwszej sali.
Tutaj ju¿ nie by³o ratunku. Cz³owiek ten by³ stracony.
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Zdenerwowany okropnym obrazem, mimo próœb Sary, wróci³em zaraz do siebie.
Przysz³o silne postanowienie. W mo¿noœæ ocalenia Stos³awskiego zw¹tpi³em zupe³nie; stan,
w jaki popad³, przybra³ formy zbyt wybuja³e, by marzyæ o drodze powrotnej. Pozostawa³a
tylko zemsta - spokojna, rozwa¿na, planowa - bo w walce z nie byle jakim przeciwnikiem.
Nale¿a³o uzbroiæ siê w bezwzglêdny ch³ód i odpornoœæ na szatañskie wdziêki tej kobiety, której destrukcyjna w³adza prawdopodobnie rozpoczyna³a siê dopiero z chwil¹ dope³nienia aktu
p³ciowego. W uszach dŸwiêcza³y mi wci¹¿ lekcewa¿one zrazu s³owa nieszczêœliwego:
- Zdaje mi siê, ¿e gdybym by³ nie wdawa³ siê z ni¹ w bli¿szy stosunek, nie uleg³bym obecnemu stanowi.
Jak¹kolwiek rolê odegra³ w tej sprawie wp³yw Sary, nale¿a³o strzec siê. W ka¿dym razie spostrzeg³em, ¿e odczuwa ku mnie niedwuznaczny poci¹g, i kto wie, czy ju¿ w myœli nie wybra³a sobie mnie na nastêpcê. Postanowi³em z tego skorzystaæ, pozornie przystaj¹c na ewentualne propozycje. Lecz nale¿a³o czekaæ; by³o jeszcze za wczeœnie.
Tymczasem bywa³em u niej czêsto, odwiedzaj¹c w ka¿dej wolnej chwili. Lecz od ostatniej
sceny w sypialni ani razu nie pozwoli³a mi widzieæ chorego, snadŸ obawiaj¹c siê podejrzeñ,
które by mog³y mnie zniechêciæ. Ustêpowa³em, poprzestaj¹c na zabawie w salonie i wspólnej lekturze. Tak up³ywa³y dnie i tygodnie, w ci¹gu których obserwowa³em coraz silniej sk³aniaj¹c¹ siê ku mnie namiêtnoœæ Sary. Lecz ani razu nie pozwoli³em przekroczyæ granicy zakreœlonej towarzysk¹ form¹, potêguj¹c tym jeszcze jej wyuzdan¹ lubie¿noœæ. Moja powœci¹gliwoœæ irytowa³a, pod¿egaj¹c ogieñ. Z wolna stawa³em siê panem sytuacji...
Pewnego wieczoru przyjecha³em nieco póŸniej, bo ju¿ ko³o dziewi¹tej, by spêdziæ chwil parê
przy wspólnej kolacji.
Czas by³ pogodny, czerwcowy. Przez otwarte okno jadalni wnêca³ siê ³agodny wietrzyk wieczorny, lekko wydymaj¹c koronki firanek. Z parku ws¹cza³y siê do wnêtrza aromaty kwiatów, p³yn¹³ zapach przekwitaj¹cych jaœminów. Z alei klonów sz³y skargi s³owików, czasem
zab³¹ka³ siê cichy poœwierk zasypiaj¹cych œwierszczy.
Siedzia³em wyci¹gniêty w fotelu, popijaj¹c kawê. Sara gra³a na pianinie zawrotny taniec derwiszów. Patrzy³em na ruchy jej r¹k gwa³towne, fanatyczne, jak dobywa³y tony gor¹ce sza³em, dysz¹ce krwi¹, pijane. By³a piêkn¹ w tej chwili. Blad¹ jej twarz powlók³ ciemny rumieniec, oczy miota³y b³yskawice, kr¹g³a, cudnie sklepiona pierœ porusza³a przyspieszonym oddechem zwoje bia³ego peniuaru niby falê pian.
Nagle wœród najwiêkszego zapamiêtania, gdy ws³uchany w grê, upaja³em siê skwarem egzotycznej muzyki, przysz³a jak grom myœl o Stos³awskim.
Gdzie on teraz, co robi? Mo¿e wciœniêty w k¹t przyleg³ego pokoju uœmiecha siê jak wtedy?
A mo¿e gra Sary zgalwanizowa³a na chwilê i ten ³achman cz³owieczy? A wtedy? Jaka¿ bezdeñ rozpaczy skowyczeæ musi w tych resztkach cz³owieczych!
Jak podrzucony zerwa³em siê z miejsca i k³ad¹c rêkê na klawiaturze, krzykn¹³em:
- Dosyæ! Chcê widzieæ Stos³awskiego! Natychmiast! Sara zaskoczona znienacka wyprostowa³a siê dumnie, mierz¹c mnie spokojnie oczyma:
- Nie zobaczy go pan.
- Muszê! Rozumie pani - muszê! Dzisiaj, zaraz! W przeciwnym razie...
Lecz nie dokoñczy³em groŸby, bo w tym¿e momencie szatê Sary zala³ szkar³atny odblask, ¿e
stanê³a przede mn¹ jakby w p³omieniach.
- Co to? - zawo³aliœmy równoczeœnie, zapominaj¹c o wszystkim.
93

Oczy nasze skierowane bezwiednie w okno dojrza³y spoza szczytów drzew parkowych krwawa ³unê po¿aru.
Z dali dolatywa³ ju¿ st³umiony przed chwil¹ przez muzykê gwar zmieszanych g³osów i krzyków. Do jadalni wpad³a wyblad³a s³u¿ba:
- Jasna pani, Polanka pali siê! Dom gajowego ko³o pa³acu ca³y w ogniu! Sara pytaj¹co zwróci³a siê ku mnie.
- Proszê wsi¹œæ do mego powozu, który czeka przed bram¹ - zadecydowa³em szybko.
- A pan?
- Zaraz przyjdê - proszê zaczekaæ w karetce - pojedziemy razem - muszê ocaliæ portret pani
z salonu, ten ostatni, najlepszy...
Wyprowadzi³em j¹ i poleciwszy s³u¿¹cemu, by pomóg³ wsi¹œæ do pojazdu, sam zawróci³em
do willi. Chodzi³o mi nie o portret, lecz o Stos³awskiego. Nie mog³em go zostawiæ na pastwê
p³omieni.
Wywa¿y³em gwa³townie drzwi od sypialni i wpad³em do œrodka, wo³aj¹c:
- Kaziu! Kazik! To ja! Gore! Ruszaj st¹d! Uciekajmy!
Odpowiedzia³o milczenie. W sypialni by³o ciemno, nie widzia³em nic. Mo¿e zasn¹³?
Namaca³em rêk¹ guzik elektryczny i przekrêci³em. B³ysk œwiat³a sp³yn¹³ siê z okrzykiem grozy wydanym z mej piersi.
Na krzeœle wysuniêtym na œrodek pokoju ujrza³em galaretowat¹ postaæ ludzk¹ kszta³tem
i konturami twarzy przypominaj¹c¹ Stos³awskiego. By³ przejrzysty na wylot; widzia³em poprzez niego rysuj¹ce siê wyraŸnie sprzêty pokoju...
Nie dowierzaj¹c wzrokowi, dotkn¹³em go: rêka natrafi³a na coœ ustêpliwego jak gêsta ciecz.
Cofn¹³em szybko d³oñ; z palców moich zeœliznê³a siê jakaœ lepka, kleista treœæ jak ¿elatyna
i œciek³a leniwo na pod³ogê.
Nagle postaæ zawaha³a siê, œluzowaty kszta³t zachybota³ w dziwnej rozchwiei i rozpad³ siê na
czêœci. Z przeŸroczej masy poczê³y wysnuwaæ siê pojedyncze pasma niby mg³awicowe pierœcienie, które uniós³szy siê w górê, buja³y czas pewien i sczeza³y nie wiadomo jak w przestrzeni.
Po paru minutach nie zosta³o nic - krzes³o by³o puste: Stos³awski rozwia³ siê bez œladu...
Ze zje¿onym w³osem wybieg³em z willi i dopad³szy powozu, kaza³em ruszaæ co tchu. Jechaliœmy w milczeniu oœwieceni ³un¹ szalej¹cego po¿aru. Sara o nic nie pyta³a, ja te¿ nie mia³em ochoty do zwierzeñ.
Po przybyciu do miasta umieœci³em j¹ w jednym z hoteli, a sam spêdzi³em noc u siebie.
Nazajutrz z dzienników dowiedzia³em siê, ¿e po¿ar szczêœliwie ugaszono i willa ocala³a. Pospieszy³em z wiadomoœci¹ do Sary, która natychmiast postanowi³a wracaæ. Odwioz³em j¹ do
pa³acyku, by odt¹d zamieszkaæ z ni¹ wspólnie; by³o to jej gor¹cym ¿yczeniem. Przysta³em
bez wahania. O Stos³awskim nie mówiliœmy, jak gdyby nigdy nie istnia³. Rozpoczê³a siê druga faza mej znajomoœci z t¹ dziwn¹ kobiet¹...
Od taktyki dotychczasowej nie odst¹pi³em ani na krok. Chocia¿ ¿yliœmy obok siebie w codziennej stycznoœci, stosunek nie przybra³ form ma³¿eñskich. Dowodów bezpoœrednich na
zabójczy wp³yw, jaki mog³o wywieraæ p³ciowe obcowanie z Sar¹, wprawdzie nie mia³em, lecz
instynkt ostrzega³ mnie przed zbytni¹ za¿y³oœci¹. Gra³em tedy rolê przyjaciela, idealnego
opiekuna i doradcy, unikaj¹c starannie spó³ki cielesnej.
Sarê widocznie upór mój rozdra¿nia³, wzmagaj¹c chêæ prze³amania go. U¿ywa³a tysi¹ca œrodków
i pó³œrodków, na jakie tylko mo¿e zdobyæ siê kobieta ponêtna, by przezwyciê¿yæ moj¹ odpornoœæ.
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I przyznaæ muszê, ¿e prze¿ywa³em nieraz chwile szalonej pokusy - lecz obraz Stos³awskiego,
okropna wizja jego ostatniej, szcz¹tkowej formy ziemskiego bytowania tam, w tej przepysznej sypialni mrozi³a mnie za najl¿ejszym wspomnieniem, œcinaj¹c w lód zapêdy krwi.
Moja dziwna powœci¹gliwoœæ zrazu gniewa³a j¹: pierwsze miesi¹ce nienaturalnego wspó³¿ycia, by³y pasmem gwa³townych scen. Pytany o powód, zwala³em wszystko na karb platonicznego uczucia, jakie rzekomo we mnie obudzi³a.
- Zbyt wysoko ciê ceniê, Saro - odpowiada³em zwykle na jej namiêtne wybuchy - by odwa¿yæ siê na u¿ycie fizyczne twego cia³a. Umieœci³em ciê na zbyt górnym piedestale, by móc
siêgn¹æ rêk¹ po ciebie. Nie chcê brukaæ swego idea³u.
Wtedy wyszydza³a mnie, nazywaj¹c zwyrodnia³ym idealist¹ lub jeszcze mniej pochlebnymi
epitetami. Znosi³em obelgi z zimn¹ krwi¹, czekaj¹c, jak sprawa rozwinie siê póŸniej.
Tak min¹³ rok. O ile zrazu Sara ¿ywi³a nadziejê zwyciêstwa, powoli pewnoœæ opuszcza³a j¹. Bezskutecznoœæ coraz silniejszych ataków snadŸ zbija³a z tropu - zaczê³a patrzeæ na mnie ze zdumieniem i - rzecz zastanawiaj¹ca - z rodzajem przera¿enia. Ten strach odkry³ mi pobudki jej postêpowania. Po czasie nabra³em przekonania, ¿e chêæ po¿ycia ma³¿eñskiego ze mn¹ nie wyp³ynê³a
wy³¹cznie z popêdu, lecz mia³a znacznie g³êbsze Ÿród³a - by³a dla niej prawdopodobnie kwesti¹
bytu. Fatalnym sta³o siê dla niej, ¿e uleg³a momentowi poci¹gu fizycznego ku mojej osobie - fatalnym dla kobiety, która przywyk³a do zwyciêstw, której dot¹d nie opar³ siê ¿aden mê¿czyzna.
Z chwil¹ zadzierzgniêcia sieci na osobniku p³ci przeciwnej wytwarza³ siê dla niej zapewne specjalny stosunek, który nosi³ w sobie zarody niebezpieczeñstwa dla stron obu: zale¿a³o to tylko od
zachowania siê mê¿czyzny. Jeœli uleg³ i przysta³ na akt seksualny, Sara mia³a go w rêku na zawsze. Lecz jeœliby zachowa³ rezerwê, sprawa mog³a przybraæ obrót groŸny dla tej wyj¹tkowej
kobiety. Zdaje siê, ¿e w tym wypadku nie mog³a przejœæ spokojnie w ramiona drugiego, nie mog³a swobodnie rozpi¹æ ponownych wników na kogo innego - dopóki nie rzuci³a pod swoje stopy
opornego wybrañca. Dot¹d ¿ycie jej by³o zwyciêskim pochodem, bezwzglêdnym triumfem poskromicielki. Lecz nadesz³a chwila odwetu, a ja by³em jego narzêdziem. Sara Braga nie mog³a
zerwaæ ze mn¹, nie mog³a oddaliæ mnie mimo daremnych wysi³ków.
A si³y moje ros³y z dniem ka¿dym przez odpór i wzmaga³em siê w mocy przez nieugiêt¹ wolê.
Po roku znik³y niemal zupe³nie pogró¿ki i szyderstwa, by przejœæ w pokorê i proœbê. Sara
Braga, dumna, królewska Sara zaczê³a b³agaæ i ³asiæ siê u nóg moich.
Bo chodzi³o o jej piêknoœæ, urodê, bo chodzi³o o jej demoniczn¹ m³odoœæ, mo¿e i o coœ wiêcej jeszcze: mo¿e sz³o o ¿ycie.
Po roku naszego wspólnego po¿ycia Sara zaczê³a widocznie starzeæ siê. Pewnego dnia zauwa¿y³em w jej kruczych w³osach zdradzieckie srebrne linie, a w k¹tach ust krzy¿ow¹ sieæ
zmarszczek. Wynios³a postaæ traci³a powoli dawn¹ elastycznoœæ, pierœ przesta³a prê¿yæ siê
gibk¹ fal¹. Sara wiêd³a jak kwiat zwarzony jesiennym szronem.
Wiedzia³a o zasz³ej zmianie - ka¿de lustro poucza³o o tym wiernie - a lustr by³o tyle we willi!
I wtedy, ku niewymownej radoœci, rozpacz ujrza³em - piekieln¹ rozpacz du¿ych, czarnych,
ognistych oczu.
Owoc zemsty dojrzewa³, doœciga³ z cicha, niespostrze¿enie. Si³y moje zwielokrotni³y siê,
potê¿nym spiêciem jakby skupi³y siê we mnie. Czu³em tajemnicz¹ pomoc wko³o siebie, sta³em siê jakimœ magnetycznym oœrodkiem, który przyci¹ga³, wsysa³ z peryferii ukryte energie
drzemi¹ce w tym domu: nie by³em sam we willi. Zaczê³y siê rozwijaæ zagadkowe objawy,
wystêpowa³y coraz œmielej jakieœ dot¹d uwiêzione pr¹dy, rodzi³y siê jakieœ moce. Lecz czu95

³em, ¿e by³y mi przyjazne, ¿e sta³y po mojej stronie. I ona je spostrzeg³a - ze zgroz¹, z bezgraniczn¹ groz¹ dopadniêtej zwierzyny, i zwróci³a siê do mnie po schron, po opiekê. Naiwna! Jakby nie wiedzia³a, ¿e to ja w³aœnie je wyswobodzi³em.
Odt¹d nie chcia³a sypiaæ sama, z lêkiem wyczekuj¹c wieczornych godzin. W domu przez ca³¹
noc pali³y siê œwiat³a i jasno by³o we willi jak w dzieñ. Ani na chwilê nie rozstawa³a siê ze
mn¹ w obawie przed samotnoœci¹, w zabobonnym strachu przed czymœ okropnym. A gdy
usnê³a na parê godzin znu¿ona czuwaniem, miewa³a marzenia straszliwe, bo przez sen nieraz
s³ysza³em jej cichy, st³umiony jêk.
Raz porwawszy siê z ³ó¿ka, w bieliŸnie, z rozpuszczonymi w³osami przypad³a do mnie
w ob³¹kañczym przera¿eniu i przytuli³a zakryt¹ d³oñmi twarz do mojej piersi.
- Co tobie? Przyœni³o ci siê co? - zapyta³em sam zdjêty dreszczem trwogi.
- Bojê siê - wyszepta³a dr¿¹c jak listek - bojê siê. Tylko nie odchodŸ ode mnie! Umar³abym
w tym domu ze strachu.
Gdyby nie mój stanowczy upór, by³aby opuœci³a pa³acyk i przenios³a siê gdzie indziej. Lecz
przeprowadzi³em sw¹ wolê: musia³a pozostaæ.
Wreszcie strach, rozpacz i sza³ bezsilnej wœciek³oœci dosiêg³y punktu zwrotnego. Pewnej
nocy, opêtana d³awi¹c¹ zmor¹, z oczyma wychodz¹cymi z orbit, porwa³a siê w koszuli z ³ó¿ka i stanê³a nade mn¹, dysz¹c ciê¿ko. Z ust jej wyszed³ zziajany, œwiszcz¹cy szept:
- Bierz mnie, ty kacie jeden! Bierz lub... zginiesz! W podniesionej rêce b³ysnê³o zimno ostrze
weneckiego pugina³u.
Uderzy³em j¹ wzrokiem: ramiê sparali¿owane opad³o bezw³adnie, sztylet wyœlizgn¹³ siê ze
zesztywnia³ych palców.
- Cha! cha! cha! - zaœmia³em siê, siadaj¹c w fotelu, na którym po raz ostatni ujrza³em znikaj¹c¹ postaæ Stos³awskiego.
- Cha, cha, cha! I na to, jak widzisz, by³em przygotowany. Chcia³aœ wiedzieæ tyle razy, dlaczego gardzê twym cia³em, dlaczego nie chcê mieæ z tob¹ nic wspólnego. W odpowiedzi przeczytam ci coœ ze starych, œwiêtych ksi¹g. No, mo¿esz teraz ju¿ usi¹œæ tam naprzeciw - tylko
nie ponawiaj próby! By³aby równie zbyteczn¹. Czy chcesz pos³uchaæ?
Z rezygnacj¹ dobijanej ofiary obsunê³a siê na dywan.
Wydoby³em z szafki Stary Testament, Ksiêgê tê ostatnimi czasy studiowa³em z zapa³em, zatapiaj¹c siê w jej przedziwne tajniki, upojony poezj¹ s³owa i g³êbi¹ treœci. Otworzy³em Ksiêgê Trzeci¹ Królewsk¹ i g³osem spokojnym, przejêty wa¿noœci¹ chwili, odczyta³em z rozdzia³u pierwszego nastêpuj¹cy urywek:
„...A król Dawid zestarza³ siê by³ i mia³ wiele dni wieku:
a gdy go odziewano szatami, nie zagrzewa³ siê.
Rzekli mu tedy s³udzy jego: Poszukajmy królowi, panu naszemu, m³odej panienki, niech
stoi przed królem i okrywa go i œpi na ³onie jego a zagrzewa króla, pana naszego.
A tak szukali panienki piêknej we wszystkich granicach izraelskich i naleŸli Abizag Sunamitkê i przywiedli j¹ do króla.
A by³a panienka bardzo piêkna i sypia³a z królem i s³u¿y³a mu...”
Przerwa³em, podnosz¹c oczy na Sarê. Wyminê³a spojrzenie.
- Có¿? Rozumiesz?
Wzruszy³a nerwowo ramionami:
- Có¿ mnie to obchodzi? W jakim zwi¹zku pozostaje ten fragment z nami?
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- Nie k³am, Saro! Ty rozumiesz wszystko. Ten sêdziwy egoista - to twój praojciec L mistrz.
- Mówisz jak szaleniec - odpar³a, zacinaj¹c z pasj¹ wargi.
- K³amiesz, Saro! Lecz pos³uchaj innych wyj¹tków z Ksiêgi Tobiasza, rozdzia³ów 3. i 6. Te
wyjaœni¹ sytuacjê zupe³nie.
- Z Ksiêgi Tobiasza? - wyj¹ka³a jak przez sen.
- Tak, z dziejów Tobiasza i Sary; dziwnym zrz¹dzeniem przypadku jesteœ wspó³imiennic¹ tej
szatañskiej kobiety...
„...Tego¿ tedy dnia przyda³o siê, i¿ Sara córka Raguelowa w Rages, mieœcie Medskim, y ona
us³ysza³a ur¹ganie od iedney s³u¿ebnice oyca swego, bo by³a wydana za siedm mê¿ów a czart
imieniem Asmodeusz pomordowa³ je, skoro do niej weszli...”
Przerzuciwszy kartkê, czyta³em dalej z rozdzia³u 6.:
„I odpowiadaj¹c, Anio³ rzek³:
- Jest tu imieniem Raguel m¹¿... a ten ma córkê... Sarê... Twoja ma byæ wszystka majêtnoœæ
jej i masz j¹ poj¹æ za ¿onê...
Odpowiedzia³ tedy Tobiasz i rzek³: „S³yszê, ¿e by³a wydana za siedmiu mê¿ów, a pomarli;
alem i to s³ysza³, ¿e je czart zamordowa³... Otó¿ siê bojê, by snadŸ i mnie siê to nie sta³o...”
Rzek³ mu tedy Anio³ Rafael: „Pos³uchaj mnie a poka¿êæ, którzy to s¹, nad którymi czart
przemoc mo¿e. Ci bowiem, którzy w ma³¿eñstwo tak wstêpuj¹, ¿e Boga od siebie... wyrzucaj¹, a swej luboœci tak dosyæ czyni¹, jako koñ i mu³, którzy rozumu nie maj¹... nad tymi
czart ma moc...
Ale gdy j¹ ty pojmiesz, wszed³szy do ³o¿nicy, wstrzymuj¿e siê od niej przez 3 dni, a niczym siê innym jedno modlitwami z ni¹ nie bêdziesz zabawia³”.
Zamkn¹³em Bibliê i spojrza³em na Sarê.
Nigdy nie zapomnê jej w owym tragicznym momencie. Rozpacz i wstyd, wœciek³oœæ, strach
i ogromny, niepojêty ból wype³z³y z otch³ani tej demonicznej duszy, by zagraæ po raz ostatni
na twarzy zm¹conym akordem dysonansów!
Jak pantera rzuci³a siê ku mnie z drapie¿nie zakrzywionymi palcami:
- Ty ³otrze pod³y! Podszed³eœ mnie, zniszczy³eœ, zdepta³eœ i teraz jeszcze chcesz siê pastwiæ
nade mn¹?
Chwyci³em mocno zwiniêt¹ do ciosu piêœæ i rozbroi³em:
- Uspokój siê, wiedŸmo! Dziœ to nasza noc ostatnia - jutro opuszczê ten dom na zawsze. Lecz. nie
spêdzisz wraz ze mn¹ tych paru godzin, których jeszcze nie dostaje do brzasku. Obmierz³o mi twe
towarzystwo. Poniewa¿ zachowujesz siê jak megiera, zostawiê ciê sam¹ tam w salonie. Chcê odpocz¹æ tutaj sam nareszcie. . . Opieraj¹c¹ siê zawlok³em niemal przemoc¹ wœród uporczywego szamotania siê do skrz¹cej topiel¹ œwiate³ sali. Potem, zamkn¹wszy za ni¹ drzwi, wróci³em do sypialni i z
rozstrojonymi walk¹ nerwami opar³em siê ciê¿ko o framugê okna, wpatruj¹c siê w kiry nocy...
Wtem rozpru³ ciszê g³uchy, okropny, rozdzieraj¹cy krzyk kobiety. By³ tak przeraŸliwy, tak
przejmuj¹cy, ¿e mimo wszystko wtargn¹³em z powrotem do salonu.
Tu by³o ciemno. Przed chwil¹ jeszcze pokój zalany potokami œwiat³a, teraz nurza³ siê w grubej poæmie nocy: pogas³y nagle elektryczne lampiony, zmierzch³y fantastyczne ¿yrandole.
Krzyk usta³ nagle i zapanowa³a g³ucha, duszna cisza.
Przejêty nieokreœlonym lêkiem, przynios³em z sypialni p³on¹c¹ lampê. Œwiat³o pad³o na estradê w g³êbi... Na stopniach ostatnich le¿a³a na wznak z rozkrzy¿owanymi ramionami Sara.
Z twarzy jej wykrzywionej okropnie uczuciem grozy patrzy³y na mnie zeszklone w bezruchu
œmierci oczy; zginê³a momentalnie pod wp³ywem jakiegoœ nieludzkiego przera¿enia.
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