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ŚWIAT PEŁEN GRYZONIÓW

J astrząb podniósł się z podłogi ściskając nos całą garścią. Nie
wiele mu to pomagało, bo krew spływała przez palce, kapała 
z brody. Kaczmarski, gimnazista z siódmej klasy, nie przeraził 
się tym wcale i grzmotnął go jeszcze parę razy po karku.

— Ty pało, ty tykonogi, jak mi się jeszcze raz sprzeciwisz, 
to obedrę ze skóry. Nauczyciołek przeklęty. Opiekę nad wami 
ojcowie mi powierzyli i gospodyni — słuchać, bo, do pioruna, 
bezzębne żaby z was zrobię. Czapkę, i marsz z Kosiarskim do 
parku. Bez „patyków“ mi nie wracać.

Mały, czarny jak Cygan, Kosiarski z trzeciej gimnazjalnej po- 
prawił granatowy mundur z niebieskimi wszywkami na ręka
wach i kołnierzu, pociągnął plującego krwią Stacha za rękaw. 
Jastrząb nie opierał się i bez słowa wyszli obaj przez ganek na 
ulicę Legionów. Przy studni na podwórku Jastrząb wymył twarz 
zimną wodą i ruszyli do parku fabrycznego. Żywy i wiecznie 
drżący ze strachu przed biciem Kosiarski już na plantach w Alei 
3-go Maja zdążył zauważyć parę niedopałków i to z „Avanti“, 
za co otrzymywało się od Kaczmarskiego specjalną pochwałę.

Jastrząb szedł z okrągłą czapką ze znaczkiem seminarium 
nauczycielskiego w ręce i nie widział nie tylko niedopałków, 
ale nawet ludzi, choć ulice pełne były o tej porze gwaru i ruchu. 
Październikowe słońce stało już nisko nad wałem Kamiennej. 
Nici babiego lata wędrowały z pól Chmielowa, Częcic, z łąk 
podmiejskich, czepiały się gęstej sieci telefonicznej, tworząc 
dodatkową sieć, po której płynęła w zadymione ulice tęsknota
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pól jesiennych, drżąca w lekkim powiewie wiatru. Srebrne nici 
babiego lata wabiły spacerujących nad rzeką, póki deszcze nie 
rozmyły drogi na wale, póki nie zawiało bagnem z łąk od mostu 
romanowskiego. I słońce śmiało się do ludzi, przerzucając przez 
wodę złotą kładkę.

Stach Jastrząb w przykrótkich nieco i za wąskich spodniach, 
w marynarce zapiętej pod szyję, zapomniał o poleceniu stancyj- 
nego opiekuna. Złota kładka na Kamiennej, wodna brama wśród 
kamienic, przez którą widać było daleko pola i las z lewej strony, 
wydawały mu się częścią, jakby wycinkiem Wapiennik. Zapatrzył 
się, zapamiętał w sobie tak, że nie słyszał wymyślań i śmiechu 
przechodniów, których potrącał. Ocknął się wreszcie i przyśpie
szył kroku, aby dopędzić Kosiarskiego.

„Gapa jestem" — pomyślał nie wiedząc, że tak samo nazwał 
go przed chwilą jakiś łysy pan z nosem podobnym do gęsiego 
dzioba.

Miesiąc zaledwie upłynął od przyjazdu do miasta, a jemu zda
wało się, że to już rok a może i wiek cały. Sto lat, pełnych na 
każdym kroku wstydu, kpin i upokorzenia. Nawet mu przez myśl 
nie przeszło, że takie to będzie miasto, taka nauka, do której 
tęsknił przez ostatni, ciężki rok służby u Gryzonia. Zamiast 
zmiany, radości, zobaczył już po miesiącu, że świat pełny jest 
Gryzoniów mniej lub więcej dokuczliwych, ale wciąż jedna
kowo podgryzających cudzą, to jest jego i jemu podobnych, drogę 
do szczęścia. — Czy on je znajdzie, męczył się w rozważaniach 
nie mogąc zasnąć po nocach.

Ojciec z dumą przywiózł go do Osowca razem z dwoma kor
cami ziemniaków, woreczkami mąki, kaszy i dużym jak przetak 
bochnem chleba. Miał być z czego dumny. Drugiego syna prze
cież do szkół odwoził, mimo biedy w domu, zawiści sąsiadów 
i niemądrych żartów.

— Ani chybi, torby se stary Jastrząb szykuje — mówili. — 
Dzieci w świat pójdą, wyniszczy się na nich i tyle mu zostanie, 
że go bieda na starość udusi...

Ale stary Jastrząb nie słuchał nikogo. Znowu głowę do góry 
podniósł, gotów każdą sprzeciwę po swojemu skarcić. Niechby 
tylko usłyszał głośną uwagę o „dziadowaniu" na starość.



— Błogosławić, juchy, jeno potrafią, ale za drzwi wyrzucą, 
gdy tylko o pomoc jakąś prosić.

Pamiętał rady sprzed roku i zawziętość jakaś się w nim roz- 
parła. Gdy mu ksiądz Ściskała zaproponował chodzenie z tacą 
„po ochwiarze", bo stary Hamera jakoś przede żniwy zaniemógł, 
Jastrząb, jak nigdy, księdza w rękę nie całując powiedział, jakby 
siekierą rąbnął:

— Innego se, ojcze, duchowny, znońdźcie. Ukraść mógłbym, 
bom na księże dobro zawzięty .

I do pana Ciarupy nie poszedł, choć przecież już Zośka z Baśką 
do szkoły chodziły.

— Cygany, cholery — powiedział matce, gdy mu wymawiała, 
że z ludźmi ważnymi zadziera.

W mieście pocałował w rękę panią Stajerową, gospodynię stan
cji, i zręcznie zagadując usłyszał od niej przy ojcu Kosiarskiego, 
że jego Stach zapłacił już stancję za pół roku po osiem złotych 
miesięcznie. Pani Stajerowa zapewniła przy tym starego Ja
strzębia, że tylko dla jego syna zrobiła ten wyjątek, bo od in
nych bierze po dziesięć złotych. Ksiądz prefekt Kania skierował 
go do niej, to już nie wypadało inaczej. Będzie za to musiał, 
Stach naturalnie, nie ksiądz, węgla pilnować, aby go nie brako
wało w kuchni do gotowania. Do noszenia wody zobowiązała 
Nowakowskiego. Za to owej złotówki na kucharkę od niego nie 
weźmie.

Staremu Jastrzębiowi obojętne było noszenie węgla czy wody. 
Chodziło mu głównie o potwierdzenie przyjęcia pieniędzy.

„Taki kawał grosza dany przez chłopaka obcej babie — niech
by tak wyparła się przyjęcia pieniędzy. Skądby on je wykopał".

Potem wytargował jeszcze przy okazji ćwierć kilo słoniny, bo 
uważał, że dwa to stanowczo za dużo na miesiąc. Zadowolony 
w końcu z siebie, że wszystko sprytnie załatwił, ucałował Stacha 
w głowę, panią Stajerową aż dwa razy w rękę i odjechał. Nie 
zapomniał naturalnie o kwaterce, a że wracali razem z Salą 
z Mierzej owić, to z jednej zrobiły się dwie.

Stach Jastrząb już pierwszego dnia przyniósł parę wiader węgla 
do dużej skrzyni w kuchni. Szturknęła go przy okazji gruba jak 
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beka kucharka Antoniowa Skuś i nie zapomniała wyzwiska przy
czepić, gdy węgiel na podłogę rozsypał.

— Powygryzaniec jakiś, myśli, że tu chłopski chlew — wrzesz
czała.

Prawdziwe jednak wymyślania i przykrości zaczęły się dopiero 
nazajutrz, gdy już lokatorowie byli w komplecie. Dwunastu ich 
było u pani Stajerowej na ulicy Legionów numer 5. Dom był 
parterowy, kryty gontami porośniętymi mchem, którego kępki 
wyglądały jak łby dużych, zielonych gwoździ. Dwa pokoje zaj
mował urząd akcyzy, cztery pozostałe z dużą kuchnią — pani 
Stajerowa. Nie wiadomo dlaczego mówiło się tylko o pani Staje
rowej, gdy miała przecież i męża, dla którego wyznaczony był 
oddzielny pokój od podwórka, najładniejszy w całym domu, i na
zywał się gabinetem. Stała w nim szeroka otomana, biurko, parę 
miękkich, głębokich foteli i mała lampka elektryczna na stoliku 
obok fotografii pani Stajerowej w białej sukni i dwóch córek, 
z których jedna była brzydsza od drugiej. Pan Stajer przyjeż
dżał do domu tylko w sobotę i to nie w każdą, dlatego może 
słyszało się i mówiło tylko o pani. Gospodyni zajmowała z cór
kami duży pokój nazywany salonem, a dwa pozostałe przezna
czone były na stancje dla uczniów. W jednym, większym, obi
tym tapetą w niebieskie kwiaty, stało pod ścianami osiem łóżek. 
Miał tu swoje drewniane i Stach Jastrząb. W drugim pokoju 
mieszkali starsi chłopcy: dwóch z siódmej i dwóch z szóstej 
gimnazjum. I ten pokój nazywał się gabinetem, ale nazwał go 
tak główny opiekun i „dozorca” Marian Kaczmarski, syn boga
tego gospodarza ze Wzdołów. Kaczmarski razem ze swoimi — 
Bykowskim, Wielgusem i Kotwą stanowili, nie znoszący sprze
ciwu, krąg ludzi znających już życie, papierosy, a nawet wódkę. 
To oni, a głównie brutalny Maniuś Kaczmarski, zostali ustano
wieni przez panią Stajerową opiekunami i byli moralnie odpo
wiedzialni za wychowanie młodziaków z niebieskiego pokoju.

Z nich gospodyni miała najwięcej korzyści. Pewna swoich za
stępców, prawie nigdy nie zaglądała do młodych wychowanków 
i w ogóle nie interesowała się nimi. Wystarczało jej w zupełno
ści sprawozdanie, jakie składali niemal co wieczór w salonie 
Kaczmarski i Bykowski, gdzie grali z gospodynią w „tysiąca” 
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nieraz do późnej nocy. Do salonu czwórka Kaczmarskiego miała 
zawsze wolny wstęp. Ósemka Stacha musiała wychodzić i wcho
dzić przez „gabinet hrabiów", jak kazał go nazywać Witold 
Bykowski z wyłupiastymi oczami buhaja i z czubatym czołem 
podobnym do dyni.

Łóżko Jastrzębia stało przy oknie, od którego wiało w zimie 
przejmującym chłodem. Nie pomogło nawet zaklejenie szpar 
papierem. Obok stało żelazne łóżko Kosiarskiego, dalej Puzia 
z Sienna, Chrzanowskiego, Chyzia i innych.

Oprócz Jastrzębia i Rybickiego wszyscy byli „studentami" 
gimnazjum im. hr. Molla. Może właśnie dlatego czwórka z pierw
szego pokoju kazała się „hrabiami" tytułować. Ich. z niebieskiego 
pokoju, nazywali zwyczajnie „knotami".

Ani Rybicki, ani Jastrząb studentami nie byli. Rybicki był już 
na drugim kursie szkoły handlowej, a Jastrząb na pierwszym 
seminarium nauczycielskiego i obaj byli po prostu uczniami.

— Bo i co to za szkoły — mawiał Bykowski. — Niby średnie, 
a łaciny nie uczą i w ogóle pod każdym względem niżej po
ziomu.

Koleżanki Jastrzębia nazywano „ciotkami". Ich, chłopców, nie 
nazywali co prawda wujami ani żadnym innym przezwiskiem, 
patrzono jednak na nich z lekceważeniem, zwłaszcza na tych 
z niższych kursów.

Zaraz pierwszego dnia, kiedy wrócili ze szkoły i zasiedli do 
stołu w oczekiwaniu na obiad, weszła pani gospodyni z czwórką 
„hrabiów". Wysoka była pani Stajerowa, coraz szersza od ramion 
w dół, a nogi miała jak dwa słupy telefoniczne. Brwi, aż w skro
nie wrysowane poszerzały jej białą twarz z wygiętym nosem. 
Spod bluzki wypychały się ku górze dwie kule biustu, jakby 
chciały uciekać. O tych kulach często rozmawiali czterej „hra
biowie", a najwięcej Bykowski. Obok niej stali — Kaczmarski 
ze spróchniałymi zębami, wyłupiasty Bykowski, mały, jakby dla 
śmiechu nazwany Wielgusem i muzykant Kotwa z palcami jak 
grube wałki z ciasta.

Cała ósemka „knotów" stała jak przed archaniołem na sądzie 
ostatecznym, tyle że miecza ognistego archanioł nie miał.

Pani Stajerowa głosem jakby z brzucha wychodzącym oznaj
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miła „knotom* 1, że w porozumieniu z księżmi prefektami i pa
nami dyrektorami ustanawia pana Kaczmarskiego głównym opie
kunem stancji, a pozostałych z czwórki jego zastępcami. O wszel
kim nieposłuszeństwie zawiadomi panów dyrektorów, a wtedy 
mocny Boże nie pomoże — ze szkoły wyrzucą. „Knoty" stały 
wystraszone, „hrabiowie" poważni ze zmarszczonymi brwiami.

Archanioł z kulami wyszedł i zaraz Antoniowa zaczęła wnosić 
obiad. Jastrząb nie mógł sobie poradzić z nożem i widelcem 
jednocześnie. Twardy, jak skóra moczona w dębinie, kawałek 
mięsa umykał po całym talerzu, aż skoczył mu na kolana. Chciał 
go pochwycić — cóż kiedy obie ręce miał zajęte. W końcu 
razem z mięsem spadły pod stół i nóż, i przeklęty widelec. Zahu
czało od śmiechu, a Bykowski zaraz krzyknął: — Kumie, trzy
majcie widełki, bo waju uciekno. — Z uszu i twarzy Jastrzębia 
krew omal nie trysnęła. Wstał od stołu głodny, bo go tak płacz- 
za gardło dusił, że jeść nic nie mógł. Całe dwa tygodnie męczył 
się z owymi przyborami miastowego jedzenia, dopóki siódmo- 
klasista Wielgus nie pokazał mu, jak i w której ręce należy 
trzymać aż tyle żelaznych narzędzi.

— Szkoda go uczyć — powiedział wtedy Kaczmarski. — I tak 
na wieś pójdzie, to mu własne grabie wystarczą.

Jastrząb znienawidził Kaczmarskiego i Bykowskiego od pierw
szych dni, bo też było za co. Opieka „hrabiów" rozpoczęła się od 
ogłoszenia regulaminu. Był on tak prosty i zrozumiały, że Ja
strząb nie potrzebował go analizować. Znał go już przecież 
z Mierzejowic. Rano musiała być dla „hrabiów" ciepła woda do 
mycia — nosili ją kolejno według wyznaczonych dyżurów. Ledwie 
zdążyli zaścielić swoje łóżka, gdy z pokoiku rozlegał się potężny 
głos Bykowskiego: — Herbatę podawać. — Potem znowu: — No- 
wasiu, wyglansuj no mi te buty. — Kosiarski, jak ty ten płaszcz 
odczyściłeś? — Salamandra — wołał na odmianę Kotwa na Ja
strzębia — do pana hrabiego, huncwocie. Pozamiataj pokój, tylko1 
śmieci na ulicę nie wyrzucaj, bo uszy oberwę.

I tak co dzień i w kółko. Szczęście, że było ich ośmiu na za
wołanie.

Kiedy w końcu września zabrakło Kaczmarskiemu i Bykow
skiemu masła i cukru, bo śniadania i kolacje każdy trzymał. 
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w kuferku, rzadziej, z ostrożności, na półce pod oknem, dwaj 
..hrabiowie" wychodzili w czasie śniadania czy kolacji do „kno
tów" i bez żadnych wstępów kazali sobie podawać do spróbo
wania zapasy żywnościowe. Wolnym od dawania był tylko Ja
strząb, bo oprócz chleba i cukru rzadko coś więcej miał. Jeżeli 
matka przysłała mu czasem mały serek, to i tak nie smakowałby 
on wytwornym podniebieniom Bykowskiego czy Kaczmarskiego. 
Wielgus z Kotwą najrzadziej praktykowali próbowanie wiktua
łów. Wielgus nie palił, a Kotwa znanym był skąpcem, więc im 
swego jedzenia zwykle wystarczało.

Palenie było głównym powodem nieszczęść „knotów", a szcze
gólnie Jastrzębia. Kiedy „hrabiowie" nie mieli już od kogo po
życzyć dziesiątki na „Sporty", wówczas organizowali wyprawę 
zbieracką „kciuków", czyli „patyków", bo i tak nazywali nie
dopałki porzucone na ulicy. Dawali przy tym szczegółowe in
strukcje, gdzie należy ich szukać i jak wystrzegać się profe
sorów.

Owe „kciuki" były właśnie przyczyną ostatniego pobicia Ja
strzębia. Kiedy wypadła na niego kolej zbierania, zbuntował się.

— Nie pójdę — powiedział Kaczmarskiemu.
Zbity, ze spuchniętym trochę nosem, poszedł jednak z Kosiar- 

skim, którego nie lubił. Ten czarny jak Cygan gimnazista wy
różniał się spośród innych tchórzostwem, lizusostwem i dono
szeniem „hrabiom", co kto na nich powiedział. Szedł więc Ja
strząb ulicą w stronę parku za małym trzecioklasistą i ant 
spojrzał w dół. Chętnie zmieniłby stancję. Słyszał już od kole
gów, że na innych nie było tego, co u nich, ale zapłacił przecież; 
do końca lutego za mieszkanie. Gospodyni na pewno nie zwróci 
mu pieniędzy. Poskarżyć się bał. I komu się miał skarżyć? 
Dyrektor może wyrzucić go ze szkoły za nieposłuszeństwo, że 
i „mocny Boże nie pomoże", jak mówiła pani Stajerowa. Ciężka, 
beznadziejna wydawała mu się nauka.

Dochodzili z Kosiarskim do parku, kiedy otworzyła się brama 
fabryczna. Wysypały się na ulicę tłumy robotników. Jedni wska
kiwali na rowery i ruszali w różne strony, inni szli chodnikami. 
Byli czarni, usmoleni sadzą, w świecących od jakiegoś szklistego' 
brudu ubraniach. Jastrzębiowi zdawało się, że wielu z nich po
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•dobnych było do mierzej owakich Kłapciochów, wapiennickich 
Kubosów czy Kowalskich. Ubrania mieli zdarte, połatane, twarze 
jakieś mizerne, zapadnięte. Miasto niby, a ludzie jak na wsi. 
Pracują przecież w fabryce, pensje otrzymują, w mieście miesz
kają, gdzie i światło elektryczne jest, i muzyka co dzień w tych 
restauracjach „Pod Złotą Rybą“ czy „Zielonym Baldachimem11. 
I kino mają, i mnóstwo sklepów z oświetlonymi wieczorem wy- 
.stawami.

W tej chwili z bramy fabrycznej wypłynęło prawie bez szelestu 
auto podobne do krówki majowej w czarnym pancerzu, poły
skliwe, za nim drugie takie samo i trzecie, do klatki na kółkach 
podobne. Ludzie siedzący w nich palili papierosy, śmiali się. 
Z okna drugiego auta wystrzelił z wychylonych palców papieros 
i upad! prawie pod nogi Jastrzębia. Złota obrączka na centy
metr owijała nie zapalony koniec. Za taką zdobycz Kaczmarski 
pochwaliłby go na pewno. Jastrząb nadepnął nagle papierosa, 
przeciągnął po nim butem i starł dokładnie o chropowatą płytę 
ehodnika. Niech Kosiarski służy Kaczmarskiemu, ale nie on — 
Jastrząb. Gryzonie, cały świat Gryzoniowi Ale on już jednego 
pokonał, a innym nie będzie służył.

W powietrzu pełno było dymu i sadzy. Rzędy kamienic miały 
szare, brudne ściany. Z otwartych okien wyglądały twarze ko
biet i dzieci, w bramach, na jezdni gonili, się chłopcy. „Dziwne 
miasto, dziwni ludzie, świat dziwny! Wszyscy są sobie obcy. Ci 
bogaci i ci biedni” — rozmyślał Jastrząb, nie mogąc uporządko
wać nawału widzianych w mieście obrazów. Zdawało mu się, 
że ludzie nie lubią się wzajemnie i nie widzą, a przecież czuł, 
że tak nie jest i być nie może.

Przypomniał sobie nagle, że czas wracać. Kosiarski nazbierał 
już pół kieszeni „kciuków” najrozmaitszego gatunku. Wrócą do 
domu i będą je rozrywali delikatnie nad gazetą. Wysypie się 
'tytoń żółty z lepszych niedopałków, szary i czarny z gorszych. 
Łatwo będzie można poznać, który papieros był fabryczny, 
a który kręcony w bibułkę. Na gazecie i tak zawsze żółtego 
tytoniu będzie najwięcej. „Kciuki” z szarym i czarnym tytoniem 
są krótkie i zawsze mniej ich się znajduje, jakby szary tytoń 
grubo krajany był lepszy i ludzie dopalali go do małego ogarka.
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Wykruszony tytoń Bykowski z Kaczmarskim będą brali w dło
nie i tarli z lekka. Potem włożą go do pudełek i wreszcie skręcą 
„po jednym". Położą się na swoje łóżka i aż im oczy mgłą zajdą 
od zaciągania się. A im powiedzą tylko:

— Macie szczęście, szczeniaki, że przynieśliście, inaczej bez
zębne żaby z was zrobilibyśmy.

„Gryzonie bezmyślne, nie ma im kto ich zębów zetrzeć" — 
myśli Jastrząb, idąc zadymionymi ulicami obok spracowanego 
Kosiarskiego.

SPADKOBIERCY PANA CIARUPY

N owa szkoła Jastrzębia w niczym nie była podobna do wapien- 
nickiej. Już od pierwszego dnia Stach liczył jej zalety i wady. 
Z czasem zalety zmniejszyły się, a wady uwypuklały, stawały 
się zrozumiałe, miały swe przyczyny i źródła.

W pierwszych tygodniach Stach mimo niepowodzeń, jakie 
spotykały go na stancji, dumny był, że nosi czapkę z posrebrza
nym znaczkiem z wymyślnie pokręconymi literami. Był uczniem 
średniej szkoły, co wyraźnie podkreślił sam dyrektor w prze
mowie przy rozpoczęciu roku szkolnego. Kaczmarski jednak,, 
a szczególnie Bykowski z pogardą mówili, że seminarium nauczy
cielskie to jest taka — pfi, szkoła — cielętnik, gdzie wszystko 
jest niżej i w ogóle — pod psem uczą. — Iw dodatku do semi
narium same ziemniaczarze chodzą — dodawał zwykle Wielgus, 
syn zamożnego gospodarza spod Sienna. Takie wyjaśnienia tro
chę zgasiły pewność Jastrzębia, ale dyrektor Kazimierski był 
jednak dyrektorem tak samo jak i pan Olędzki w gimnazjum, 
z tą tylko różnicą, że pana Kazimierskiego przezywali wszyscy 
Capem, a pana Olędzkiego — Onufrym.

Co oznaczało przezwisko Onufry, Jastrząb nie wiedział i nie 
pytał o to nikogo. Bał się przyznawać, że czegoś nie rozumie. 
Tłumaczeniom towarzyszyło zwykle tyle drwin, że biedny Ja
strząb zamknął się w sobie i milczał. Uszy tylko miał zawsze 
wydłużone, oczy otwarte jak najszerzej, a w głowie kłębowisko 
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domyślań i dociekań. Przezwiska jego dyrektora nie musiał mu 
nikt tłumaczyć. Pan Kazimierski był podobny do ojca koziego 
rodu tak dokładnie, że wyjaśnienia nie były nikomu potrzebne. 
Wysoki i chudy, nosił jakby wypożyczoną na tymczasem cudzą 
głowę o wydłużonej, bladej, w lecie żółtawej twarzy, na której 
widziało się tylko dwie rzeczy: wyłupiaste oczy pod pół- 
przymkniętymi powiekami i ryżawopłową kozią bródkę. Włosy 
do góry zaczesane były koloru grynszpanu nie ścieranego naj
mniej od roku z miedzianej łyżki.

Jastrząb od pierwszego dnia poczuł dziwny żal do pana Kazi
mierskiego o to, że jest dyrektorem. „Nie powinien nim być“ — 
stwierdził w myśli. — „Wstyd dla szkoły i uczniów". Jastrząb 
musiał codziennie znosić złośliwe przycinki stancyjnych kolegów, 
wywoływane wyglądem pana dyrektora.

Bykowski nigdy nie zapomniał odpowiedzieć mu na „do wi
dzenia":

— Kłaniaj się, Jastrząb, Capkowi.
I zaraz, jak na komendę, odzywało się chóralne beczenie sió

demki z niebieskiego pokoju. Taki Kosiarski czy Struża prześci
gali się w dobieraniu głosu dla przypodobania się Bykowskiemu.

Jastrząb ruszał więc od razu z ganku pędem do głównej ulicy, 
aby oderwać się od przeraźliwego beczenia.

W listopadzie, od nieszczęsnej historii z wieszaniem płaszcza, 
przestały go denerwować przygadywania kolegów. Samemu By
kowskiemu zrobił nawet raz uciechę, kiedy wróciwszy wieczorem 
z lekcji, po zwykłym „dobry wieczór", powiedział do siódmo- 
klasisty:

— Panie Bykowski — m-e-e-e kłaniał się panu.
Wywołało to taką radość u „hrabiów", że następnego dnia przy 

śniadaniu Bykowski pochwalił Jastrzębia.
— Tykonogi, zaczynasz mi się podobać. Będą z ciebie ludzie, 

zobaczysz. Z Capa zacząłeś sobie kpić, to znaczy moje wycho
wanie nie idzie w las. Masz rację — do luftu z dyrektorem nie
podobnym do człowieka. Szkoda tylko, że w ogóle chodzisz do 
takiej tam szkoły. Chociaż — dodał po namyśle — taki tępal jak 
ty i nieokrzesana pała w sam raz na nauczyciela się nadaje.

Jastrząb miał gotową odpowiedź, na co się taki Bykowski na- 
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daje, ale wiedział już, że milczenie jest droższe od gadatliwości. 
Zresztą od czternastego listopada i on nie nazywał Kazimier
skiego inaczej jak tylko — Cap, a z czasem nienawidził go nie 
gorzej pana Ciarupy w Wapiennikach. Nie miał też kogo lubić 
w pierwszym roku nauki w seminarium. Oprócz profesorki Iry- 
chiewicz od biologii, Bakiewicz od francuskiego, Greli — profe
sora pedagogicznych przedmiotów i dziwaka-artysty od rysun
ków, Kozielskiego, pozostała siódemka profesorów uprzyjemniała 
sobie lekcje kpinami i szyderstwami, których Jastrząb zbierał 
najwięcej. Wymyślne przezwiska, żarty bolały gorzej łap i klę
czenia na grochu w szkole Ciarupy. Zamiany Jastrzębia w kaczkę 
czy gawrona, stosowane zwykle przez kulawego Temporskiego, 
wykładowcę matematyki, fizyki i chemii, należały do najłagod
niejszych, zwłaszcza że były wymawiane po przyjacielsku, przy 
czym „kaczka* 1 zwykle coś tam wiedziała, a „gawron11, przebrzy
dłe ptaszysko, wracał od tablicy przygnębiony, zgarbiony pod 
ciężarem dwói.

Już w pierwszym tygodniu Temporski przechrzci! Jastrzębia. 
Zdarzyło się, że na lekcji geometrii wywoływał po kolei z dzien
nika do tablicy do „zapisywania1* figur geometrycznych. Koledzy 
Jastrzębia opisali już kąt i trójkąt i profesor zadowolony był 
z ich odpowiedzi.

— Jastrząb — krzyknął nagle Temporski i Stach aż podsko
czył do góry w pięcioosobowej ławce.

— Ta ty czego sie boisz — przeciągnął Temporski lwowskim 
akcentem.

— Nie boję się — pośpieszył wyjaśnić Jastrząb.
— Nie boisz się? Ta skąd ty sie wziął, taki zuch.
Przy tym profesor oglądał tyczkowatego Jastrzębia z dołu do 

góry, zdawało się po sam czubek włosów.
— Widzicie go, Don Kichota. On sie nie boi. Sznurowadła to 

on ma z rzemyków, spodnie jak piszczałki — i wąziutkie, i okrą
glutkie. Ta ty nie słyszał w życiu o żelazku i prasowaniu, co?

Jastrząb milczał, a krew rozpaliła mu końce uszu i szczypała 
w policzki. Z ławek wychylały się rozbawione twarze, huczało 
od śmiechu. Rzadka okazja zabawy i odpoczynku u srogiego 
zwykle profesora.
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— Ta ty skąd przyjechał? — ciągnął profesor.
— Z Wapiennik — wykrztusił Jastrząb.
— No, widzisz, widzisz, mówić nawet potrafisz. Wapienniki,, 

ładnie sie nazywa takie miasto. A w Wapiennikach krawatów 
nie noszą, ha, co?

— Nie, panie profesorze.
— A taki siwy guziczek, to ty mi podaruj, jak ci sie u koszuli 

urwie.
Klasa trzęsła się od śmiechu. Niektórzy walili pięściami w ław

ki, pokładali się na boki z radości. Chuda twarz profesora Tem- 
porskiego, upstrzona czarnymi punkcikami wągrów, była nieru
choma, oczy kłuły spojrzeniem. Jastrzębiowi przypomniała się 
głowa dzieżby srokosza, spoglądającego na drgające żuki i mysz 
polną, wbite na kolce tarniny.

— „Zapisz“ mi prostokąt — powiedział wreszcie spokojniej 
profesor.

Jastrząb widział u góry tablicy zapis trójkąta. Nie namyślając 
się narysował malutki prostokącik i napisał przy nim cztery duże 
litery. Za plecami usłyszał stłumiony nagle chichot. Domyślił się, 
że to kłujące oczy Temporskiego stłumiły śmiech klasy.

— A teraz „zapisz“ pięciobok, ośmiobok i koło — dyktował 
profesor.

Jastrząb rysował odręcznie malutkie figury i pisał odpowiednią 
liczbę wielkich liter. Przy kole zawahał się. Po namyśle zaczął 
wypisywać na okręgu wszystkie znane mu litery alfabetu. W kla
sie panowała cisza pustego kościoła.

— Teraz ,,zapisz“ kaczkę — krzyknął profesor Temporski.
Szyby zatrzęsły się od śmiechu. Jastrząb spojrzał w twarz 

profesora. Przez łzy zobaczył kłujące, uśmiechnięte oczy.
— Ty kaczka jesteś, gawron, nie jastrząb. Ta po co ty tu 

przyszedł, kaczka?
Jastrząb usiadł w ławce, a łzy kapały mu na zeszyt. Sąsiad 

z prawej strony, Duda, położył swoją bibułę na otwarty brulion 
Jastrzębia i zamknął go. Potem odnalazł pod ławką rękę Stacha 
i uścisnął ją. On jeden nie śmiał się cały czas, a w czasie przerwy 
został w klasie i objaśnił „zapisy" Jastrzębiowi. Duda, wysoki 
jak i on i dryblas o sfalowanej, w równe karby ułożonej fryzu-
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rze, szerokiej twarzy i za małych nieco do niej oczach, nie lubił 
się z nikogo śmiać. Pochodził gdzieś zza Ćmielowa, z lessowej 
równiny, ze wsi Wojciechówka. W domu miał tylko matkę i młod
szego o parę lat brata. Wiedział więc, podobnie jak Jastrząb, 
czym jest praca. Jego ręce, dwie szerokie łopaty, miały twardą 
skórę na dłoniach i zdarte paznokcie. Z Jastrzębiem mało rozma
wiał, ale Stach wyczuł w nim przyjaciela.

— Ty, Jastrząb, gwiżdż sobie na ich gadanie ■— mówił o pro
fesorach. — Do młocki ich dać, to zrozumieliby, czym my jesteś
my — powiedział po słynnym występie Jastrzębia na geometrii.

Jastrząb, nastrojony w pierwszych dniach na szacunek, a na
wet uwielbienie dla profesorów, był oszołomiony i przygnębiony 
odkryciem, że uczeń jest tu niczym. W szkole w Wapiennikach 
był przynajmniej synem starego nie ustępującego nikomu z drogi 
Jastrzębia, w Mierzejowicach parobkiem sołtysa, bogatego Gry
zonia, tu tylko numerem w dzienniku, a poza tym kaczką, ga
wronem, pałą, nieukiem, leniuchem i czym kto nie chciał, jeżeli 
tylko nie potrafił zrozumieć wykładu.

Porfesor Temporski nie był jeszcze najgorszy. Prawda, że 
zrobił z niego pośmiewisko przed całą klasą, ale drwił sobie 
przecież w ten sam sposób z każdego, kto nie umiał lub nie 
przygotował lekcji. Jastrzębia prawie na każdej lekcji wołał do 
tablicy, żartował, aż wreszcie, kiedy kilkunastu oberwało dwóję, 
Temporski pochwalił go za dobre rozumowanie przy rozwiązaniu 
zadania.

— Ta ty orzeł jesteś, nie Jastrząb — powiedział wówczas po
ważnie i od tego czasu Stach przebaczył profesorowi wszystkie 
kpiny.

Od słynnego dnia geometrii układał skropione wodą spodnie 
pod lniane prześcieradło i na rano kanty były gotowe. Czasem 
było ich o parę za dużo, ale dodatkowe łatwo już było wilgotnym 
ręcznikiem usunąć. Z topniejących zapasów oszczędności kupił 
koszulę za cztery złote, parę kołnierzyków i krawat. Koszula 
była w niebieskie paseczki i trochę za ciasna, kołnierzyki białe
1 o parę numerów za duże, a krawat w żółto-brązową kratkę. 
Jastrząb był jednak zadowolony i wkrótce nauczył się wkładać 
w węzeł krawata duży guzik, aby wiązanie było okazalsze.
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Profesor Temporski spoglądał czasem na nowy strój Jastrzębia, 
ale słowem się nie odezwał. Nie wspominał też więcej i o nie
bieskim guziczku przy koszulach przez matkę szytych, w któ
rych Jastrząb teraz na stancji tylko chodził.

Z czasem przywykł do wszechwładzy profesorów. Nawet do 
Szafarskiego się przyzwyczaił. Mocno głuchawy geograf tak ko
chał swój podręcznik, że nie rozstawał się z nim nie tylko w cza
sie wykładu, ale i przy powtórce czy pytaniu z zadanej lekcji. 
Bojąc się oszukiwania, przywoływał każdego do katedry, pod
suwał mu swój gruby atlas i kazał głośno odpowiadać. Jeżeli 
odpowiedź tyczyła się spraw gospodarczych lub wyliczania roślin 
czy zwierząt jakiegoś zagubionego kraju w Południowej Ameryce 
czy Azji, Szafarski przysłaniał sobie ucho dłonią i przechylał 
głowę w stronę pytanego. Palcem drugiej ręki prowadził po 
wierszach drukowanych w podręczniku. Słowo nie tak powie
dziane jak w książce, a ręka przedłużająca muszlę ucha opadała 
w dół, czoło przecinała pionowa zmarszczka, oczy, nie widzące, 
wrogie oczy tępo wpatrywały się przez okulary w nieszczęśliwca.

— Bardzoś głupi, chłopcze albo — moja panno — mówił wolno, 
dobitnie i znów patrzył na ucznia.

Jeżeli ktoś upierał się, że ma rację, że dobrze powiedział, bo 
lekcję przecież wykuł „na blachę“, Szafarski czerwieniał nagle 
i chwytał się za sztywny kołnierzyk, jakby chciał powstrzymać 
falę czerwieni, która wypełzała mu właśnie stamtąd na twarz 
jęzorami, plamami, które sięgały czoła. — Gul, gul, gul — od
zywało się wtedy w ostatnich ławkach, ale Szafarski nigdy wi
docznie tego nie słyszał.

— Siadaj, byczku, siadaj — mówił drewnianym głosem, jakby 
kto tępą siekierą drzewo ociosywał. Oprócz stopnia z geografii 
dopisywał też zaraz stopień ze sprawowania.

Profesor miał dwie córki, które podobno kochał, ale Jastrząb 
nie wierzył w to. Szafarski za dużo miał w sobie nienawiści do 
uczniów, za wiele złości w szkole, aby mógł w domu być do
bry.

Polonista mgr Bróździk też niewiele zajmował się uczniami. 
Pytać nie lubił, więc łubiany był przez wszystkich, a najwięcej 
przez dziewczęta, które kochały się w nim od bladych podrostków 
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z pierwszego kursu do statecznych „ciotek" z piątego, jak je 
Bykowski nazywał. Mały, o jasnoblond czuprynie na jeża zacze
sanej, śmiał się łagodnie do klasy, wpatrywał uporczywie w oczy 
koleżanek Jastrzębia i podpowiadał sam za jąkałów, których na 
lekcjach języka polskiego było szczególnie dużo. Profesor Bróź- 
dzik od wiosny do późnej jesieni chodził z kwiatkiem w ręce. 
Czasem była to róża, czasem goździk, wymięta gałązka bzu czy 
stokrotka ogrodowa. W zimie żywe kwiaty zastępowały często 
suszaki wyjmowane z książek i zeszytów dziewcząt. W całej jego 
postaci tylko oczy i włosy były młode. Jastrzębiowi przypominał 
zaschniętego w upał grzyba, który po rzęsistym deszczu ożył 
nagle cętkami ocalałych od posuchy blaszek. Postępy uczniów 
mało go interesowały. Omawiając wiersze czy utwór jakiegoś 
autora, wpadał w zachwyt i mówił, a właściwie wygłaszał zwykle 
mało zrozumiałą fanfarę. Gdyby był słowikiem, najbardziej chu- 
derlawy kot porwałby go z gałęzi i zjadł, tak o całym świecie 
zapominał.

I on jednak lubił rzucać tumanami, bęcwałami, marnymi zja
daczami ojcowego chleba. Pod tym względem wszyscy profesoro
wie byli podobni do siebie. Wszyscy oprócz — pani Irychiewi.cz, 
nauczycielki biologii, „Babki", jak nazywano lektorkę języka 
francuskiego, i artysty Kozielskiego. Profesorki były wymaga
jące, ale nikt nigdy prócz zwykłej nagany nic więcej nie słyszał. 
Profesor Irychiewicz była wychowawczynią I kursu. Rzadko 
z kim w klasie rozmawiała, choć, jak się później Jastrząb prze
konał, znała wszystkich i wszystko o każdym wiedziała.

Jastrząb po dwóch miesiącach otrząsnął się z przygnębienia 
i zaczął rozumieć, że nikomu tu nie jest potrzebny, przez żad
nego z profesorów łubiany czy wyróżniany. Niedostępny był 
w Wapiennikach wszechwładny pan Ciarupa, jeszcze dalej i wy
żej, niemal w obłokach, siedzieli na swych katedrach ci nowi 
nauczyciele. „Ciarupy" — myślał z żalem Jastrząb. Kpiny pro
fesorów w Osowcu tak samo, a nawet więcej bolały niż łapy 
i klęczenie w Wapiennikach. Tu i tam trwała wieczna wojna, 
jak na polach mierzejowickich w latach pastuchowania. Kamienie 
co prawda nie furczały w powietrzu, krew się nie lała z rozbitego 
czoła, ale nienawiść rozpalała często serca. Dwa wrogie obozy 

19

Irychiewi.cz


)* walczyły o wygraną. Obóz profesorów o bezwzględne posłuszeń
stwo i jednak o solidną pracę; obóz uczniów — o swoją nie
zależność i o stopień. Jastrząb wiedział, że walka o stopień nie 
przebiera w środkach: ściąganie, podpowiadanie, odpisywanie, 
kłamstwo, wykręty, prośby, łzy — wszystko było dobre, wszystko 
dozwolone. Stach brzydził się tymi środkami od początku, ale 
trzymał stronę kolegów. Coś się w nim znów buntować zaczęło, 
gdy w ręce profesora zobaczył bat — groźną dwóję o ostrych 
rzemieniach drwin, posyłanie przed oblicze groźnego dyrektora, 
wzywanie opiekunów i rodziców i, co najstraszniejsze, groźby 
wyrzucenia ze szkoły.

Seminarium było właściwie marnym odbiciem tego, co działo 
się w gimnazjum dyrektora Onufrego. Kosiarski, Puzio czy 
Chrzanowski przynosili co dzień wieczny worek przejść z pro
fesorami.

— Marchiewa pan, Marchiewa ma nowe buty — krzyczeli 
trzecioklasiści na lekcji przyrody do swego profesora Mazura.

Krótkowzrocznemu łacinnikowi lali wodę do kałamarza na ka
tedrze, Szydłowskiemu od matematyki maczali kredę w tłusz
czu, poloniście wsadzali mysz do szuflady katedry. Kto by tam 
wszystkie żarty wyliczył, kto by spamiętał...

Sobotni wieczór u pani Stajerowej był jakby zebraniem i po
wtórzeniem wieści z całego tygodnia. Sama gospodyni przycho
dziła nieraz pośmiać się z „kawałów" i figlów płatanych profe
sorom. Jastrząb nie lubił tych opowiadań. Zal mu było łagodnego 
Marchiewy, którego pokazał mu raz Kosiarski na ulicy. Podzi
wiał jednak odwagę gimnazistów. Z łagodnych kpili, srogich 
bali się, jednych i drugich uważali za swoich wrogów, uprzedzo
nych, czyhających na ich zgubę. Jastrzębiowi strach sen odbierał 
po nocach. Gdyby tak do niego uprzedził się któryś z profesorów, 
to na pewno przepadłby na amen. Szeptał więc po nocach zadane 
lekcje i starał się odgadnąć jak noc ciemną zagadkę, dlaczego 
aż tak daleko od ucznia do jego nauczyciela. Szkoła wydawała 
mu się świątynią pogańskiego Rzymu. Na ołtarzach stały w niej 
posągi piorunowładczych bogów-profesorów, a przybysze-ucznio- 
wie składali im cześć, czołobicie i ofiary. Bogowie przychylni byli 
Śliwie, siostrzeńcowi ks. Kani; Miłosińskiemu, którego ojciec 
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miał sklep towarów kolonialnych przy ulicy Kilińskiego i za
opatrywał w nie pana dyrektora; Chrzanowskiemu, krewnemu 
dyrektora cukrowni w Częcicach, czy wreszcie Ziąbkównie, której 
matka była wdową po panu pułkowniku Ziąbku. Było jeszcze 
paru mniej ważnych obywateli świątyni bogów, otaczanych 
łaskawością czy to samego Zeusa-Capa, czy jemu podległych 
współwładców, którym bogowie zniżali czesne, zwalniali od skła
dek, przyznawali rzadkie jak oka w rosole u pani Śtajerowej 
stypendia. Reszta obecnych w świątyni to plebs mniej lub więcej 
pracowity, złośliwy, nienawidzący bogów i samego Zeusa, kpiący 
ze wszystkiego. Jastrząb nie umiał bić pokłonów i nie miał nic, 
co by mógł złożyć bogom na ofiarę, siedział więc całe dni nad 
książką. W klasie odpowiadał tylko wtedy, kiedy go zapytali. 
Wzrastał jednak w nim dawny upór, postanowienie, że nie może 
być gorszy od innych, że nie da się zepchnąć, wygnać ze świą
tyni.

ZEPSUTE JAJA I PLUSQUAMPERFECTUM

Po zapłaceniu czesnego za pierwsze półrocze, zakupię koniecz
nych podręczników, opłaceniu składek na dożywianie, naprawę 
sprzętu szkolnego, na biały i czerwony krzyż, na budowę szkół, 
na biedne sieroty, na mszę za „nieocenioną duszę" kolegi, który 
się utopił na wycieczce dwa lata temu, Jastrzębiowi zostało z wiel
kich funduszów osiemnaście złotych i 42 grosze. Koledzy prze
powiadali jeszcze na klasowym zebraniu składki na imieniny 
profesorów, na prezent dla prefekta Kani, na podarunek dla 
woźnego na święta.

„Podatki, szkolne podatki" — myślał Jastrząb.
— Kozdy ino dej. Sołtys dej, wójt dej, ksiądz dej, a ty cło- 

wieku choć zdychoj, nikto ci nic nie do — przypomniał sobie 
narzekania ojca. I Mierzejowice przytulone do ciemnego lasu 
chłopskiego stanęły mu przed oczami jak żywe. — „Służba, 
znowu chyba służba" — myślał Stach, przyciskając schowane 
w kieszeni pieniądze.

Jastrząb siedzi sam w dużym niebieskim pokoju stancyjnym. 
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Pod ścianami stoją rzędem łóżka. Nad łóżkami wiszą obrazki 
świętych. Jastrzębiowi matka nie dała żadnego obrazika, więc 
gospodyni powiesiła nad jego łóżkiem duży obraz św. Małgorzaty, 
jakby wiedziała, że to patronka parafii wapiennickiej. Ile razy 
Stach spojrzy na św. Małgorzatę, przypomina mu się pani Kora- 
lowska z Jaworowa: ma tak samo pulchne ręce, okrągłą, rumianą 
twarz. A pod obrazem, przy jego drewnianych, złoconych ram
kach siedzą roje pluskiew. Zwierz gorszy od mrówek. Niech tylko 
wieczorem zgaśnie światło, włażą do łóżka. Najwięcej gryzą 
w szyję. Jemu mało szkodzą — ledwie małe, czerwone kółeczka 
zostają, ale Puzio z Sienna pokazuje rano duże bąble. W ubie
głym tygodniu urządzili polowanie na te „przeklęte bydlęta". 
Ciągle ich jednak pełno. Pani Stajerowa nie lubi słuchać o plu
skwach.

— Francuski piesek — powiedziała Puziowi, kiedy skarżył się 
na pogryzienie.

Za oknami szary, zamglony dzień listopadowy. Dym z fabryki 
przypełza aż tu na ulicę Legionów po dachach brudnych domów. 
Jastrzębiowi jest smutno. Dotyka węzełka z osiemnastu złotymi 
w kieszeni. Ojciec nie dołoży ani grosza. Skarżył się ostatnio, 
że musiał konia sprzedać. Zamienił kasztana na mechatą szka- 
pinę o sterczącej szerści. Zarobił na zamianie, ale nadwyżkę 
posłał Kazikowi do Warszawy. Umówił się z Salą, ojcem Agaty, 
i na zmianę przyjeżdżają do Osowca. Raz na dwa tygodnie Stach 
otrzymuje bochen razowego chleba, dwa litry mleka i nic wię
cej. Dwa razy matka przysłała mu mały serek, raz garnuszek 
masła. To są śniadania i kolacje. Przyjazd ojca lub Sali — to 
wielkie święto. Jakby całe Wapienniki i Mierzejowice przyje
chały wtedy do miasta. Jastrząb zawsze płacze, kiedy ojciec od
jeżdża. Łzy cisną mu się do oczu nawet wtedy, gdy żegna się 
tylko z Salą. Ojca lubi teraz jak nigdy, jakby to już był zupeł
nie inny człowiek. Patrzy zawsze na jego żółtawe wąsy, prosty 
nos i ściągnięte brwi.

— A jak tam mama? — pyta Stach czasem.
— Ee, baba, co się tam będziesz pytał. Ucz się, to twoja spra

wa. Nam się tam krzywda nie dzieje.
Po odjeździe ojca czy Sali Stach jest smutny. Wieczorem pije 
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zwykle trzeci garnuszek herbaty i zjada jedną kromkę chleba 
więcej. Potem już oszczędza. Jest zawsze głodny, a chleba i tak 
na dwa tygodnie nie wystarcza. Czasem kupi bochenek miejskiego 
chleba w sklepie. Taki chleb pachnie inaczej niż wapiennicki 
i trudniej go utrzymać. Prędko znika. Jest świeży i Stach mógłby 
zjeść od razu cały bochenek. W koszu pod łóżkiem, zamkniętym 
na kłódkę, trzyma cukier. Kupuje go za własne pieniądze. Ja
strząb teraz dopiero wie, co to oszczędna gospodarka. Do pół
litrowego garnuszka herbaty sypie jedną, a na chleb tylko pół 
łyżeczki cukru.

Kiedy przyjeżdża ojciec, Stach przynosi z kuchni garnuszek 
gorącej herbaty i wyjmuje cukier z całą torbą. Chciałby ojcu 
wszystek do garnuszka wsypać.

— Nie lubię słodzonego — mówi zwykle stary Jastrząb i każę 
synowi schować to „pańskie słodzenie" do kosza, a herbatę pije 
niesłodką. Chleba też nie chce z przywiezionego bochenka ukroić. 
Wyjmuje z kieszeni grubą kromę i je „swój“, jak mówi, chleb.

Kiedy przyjeżdża ojciec Kaczmarskiego, Kosiarskiego czy wre
szcie któregokolwiek ucznia ze stancji, pani Stajerowa zaprasza 
ich do kuchni, a grubego Bykowskiego nawet do salonu i tam 
częstuje nie tylko herbatą, ale całym obiadem. Starego Jastrzębia 
nie prosi nigdy i Stach wie, dlaczego. Mąkę przecież gorszą 
przywozi, słoniny mniej daje i wszystko wyważone jest rów
niutko, bez dokładek. I prezentów nie robi gospodyni jak inni, 
którzy czy to tę ćwierć jabłek przywiozą, węgierek suszonych, 
czy osełkę masła jak Kosiarska i Puziowa, aby o ich dzieci pani 
Stajerowa lepiej dbała. Młody Jastrząb widzi dobrze, że to „dba
nie" i tak nie jest lepsze, ale starzy uważanie u gospodyni mają, 
nie tak jak jego ojciec.

Stach wie, że ojciec żałuje jego cukru. Wszystkiego żałuje. 
Raz tylko, kiedy już siedział na wozie gotowy do odjazdu, ścią
gnął lejce i popatrzył jakoś dziwnie nieśmiało na syna.

— Stasiu — powiedział — nie masz tam parę gro... No, zostaj 
z Bogiem — nie dokończył zaczętego zdania i smagnął szkapinę 
batem ze złością.

Stach patrzył za odjeżdżającym i nagle pędem dogonił go na 
eakręcie ulicy.
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— Tato — zawołał — tato — i położył staremu niklowaną 
złotówkę na kolanach.

— Cóż ty, jucho, dziadowi dajesz — powiedział wtedy ojciec 
dziwnie cicho, jakby się bał, że przechodzący mogą go usły
szeć.

Stach widział, jak ojcu zaczęły drgać żółtawe wąsy. Uciekł, 
aby się nie rozpłakać na ulicy. Po raz pierwszy nie miał wtedy 
do ojca żalu, że czasem wypije. Niech i on zapomni o bólu, 
który go szarpie, o kłopotach, które go przygarbiły w ostatnim 
roku.

„Taki to ten świat bagnisty" — myślał Stach — „takie światy 
rozmaite na nim. W restauracji na 3-go Maja gra co wieczór 
muzyka i stoją w cieniu drzew błyszczące auta, słychać śpiew 
i śmiech, a ojciec nie śmie prosić go o złotówkę bo chciałby wy
pić ze zgryzoty. Cukru nie lubi i płakać mu się chce“. Stach 
odnalazł w ojcu człowieka smutnego jak i on i zamkniętego 
w ciasnym podwórku swoich spraw i kłopotów.

Kiedy do pani Stajerowej przyjeżdża ojciec Kosiarskiego, By
kowskiego czy Puzia, Jastrząb siada przy oknie, aby nie patrzeć 
na przywiezione zapasy. Jest wtedy zły na swój nos. Każdy 
zapach nim rozróżni. Wciągnie nosem głębiej i wie, że stary 
Kosiarski czy jego beczkowata żona położyli na stole masło. 
Ostrzejszy zapach to podsuszony ser. Czosnek wędzonej kiełbasy 
do gardła się nawet przyczepia i wtedy Stach ma w ustach za 
dużo śliny, musi ją połykać. Chleb pachnie słodkawym smakiem, 
bo jest biały. Jajek tylko nie czuje. Słyszy, jak stukają układane 
na krześle. Często liczy: — pięć, dziesięć, piętnaście, tyle tego 
wszystkiego na tydzień.

Czarniawa na twarzy Puziowa pyta zwykle swego Jasia:
— Nie głodnyś, synusiu? Nie chce ci się czasem jeść?
A kiedy odjeżdżają ojcowie, to jeszcze tych parę groszy zosta

wiają „biedokom". Dwa, pięć złotych. — Na bułecke, kiej ci sie 
zazodo — tłumaczą mamy. A Jastrzębiowa matka nigdy w Osow
cu nie była i prawdopodobnie nie przyj edzie. Chałupy musi 
pilnować, dzieci. Zresztą z czym ma przyjechać.

Kosiarski okłamuje swego ojca przy każdym przyjeździe. Pro
wianty, które mu przywożą, psują się zwykle, bo ich nie nadąża 
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zjeść, choć mu Kaczmarski z Bykowskim pomagają. Nie czyści 
im za to butów, nie sprząta ich pokoju, tyle że czasem poleci po 
papierosy do budki. I „kciuków1* już nie zbiera. Zjadają za to 
„hrabiowie**  jaja, które matka przywozi Kosiarskiemu w dużym 
malowanym koszyczku w sieczce, aby się podczas drogi nie po
tłukły. Kosiarski tylko kiełbasę i szynkę zamyka w plecionym 
koszyku. Nie daje jej nikomu, bo sam się nią opycha. Kiedy na 
obiad jest kasza ze skwarkami lub kluski z serem, Kosiarski 
oddaje swoją porcję Jastrzębiowi, a sam wyciąga suchą kiełbasę 
i je bezwstydnie przy wszystkich. Zapach kiełbasy odbiera 
innym apetyt do obiadu. Jastrząb zgarnia porcję Kosiarskiego 
na swój talerz i jest mu wdzięczny, choć wie, że kucharka Anto
niowa nie lubi tego. — Pewnie — wołałaby, żeby na talerzu 
zostało, karmi przecież dla państwa Stajerów dwa wieprze.

Ale Jastrząb nauczył się już wiele przez te dwa miesiące po
bytu w mieście. Nawet ze „słoniem* 1, jak przezwali Antoniową, 
umie postępować. Kiedy przynosi do kuchni węgiel i „słoń" 
krzyczy, aby nie rozsypywał, bo mu zaraz każę podłogę szoro
wać, Jastrząb bierze pogrzebacz, niby do poprawiania węgla 
w pace, i patrzy w ginące w tłuszczu policzków oczy kucharki 
tak znacząco, że „słoń" spluwa i żegna się.

— Odmieniec jakiś albo diabeł — skarży się potem pani Staje- 
rowej. — Taki na pewno w więzieniu zgnije. Człowieka zamordo
wałby tymi swoimi ślepiami.

Kosiarski przepada za cukierkami i ciastkami i dlatego pie
niędzy mu zawsze brakuje. Spleśniały ser i chleb odnosi Anto- 
niowej do kuchni. Antoniowa lubi czarnego trzecioklasistę. Kiedy 
piecze ciastka, Jacuś zawsze parę od niej dostaje.

„Słoń” jest oszczędny. Spiżarnia pani Stajerowej obfituje we 
wszelakie dobra. Tyle tego jest, że Antoniowa zapomina czasem, 
która mąka jest stara, a która świeża. Nic dziwnego, że całe pół 
kopy jaj jej się zepsuło. Zrozpaczona chciała już wyrzucić je 
do śmietnika, gdy napatoczył się Kosiarski.

— Antoniowa, ja sprzedam te jaja Goldzie.
Pucołowata, szkląca twarz Antoniowej rozpogodziła się od 

razu.
— Bóg cię oświecił — powiedziała. — Nieochrzczonego nie 
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/ grzech oszukać. Żydzi z ludzkiej krzywdy żyją, krew z niewin
nych dzieci w beczkach nabijanych gwoździami wytaczają.

Antoniowa opowiadała nieraz o tym, jak to w Tarłowie, gdzie 
się u ciotki wychowywała, Żydzi ukradli małą dziewczynkę pana 
Terleckiego. Policja nawet dziecka szukała i — nic, jak kamień 
w wodę — znikło. Ludzie mówili, że to na pewno Cyganie 
dziecko ukradli, bo ładne było. Aż tu po paru dniach znaleźli 
dziecko nad Wisłą całe pokłute. Wtedy już wszystko było jasne.

— I co powiecie — opowiadała Antoniowa Skuś. — Jezusie 
Nazareński, w piwnicy rabina beczkę znaleźli. Zaglądają do niej, 
a tam w środku gwoździ jak igieł u jeża — całe dno, całe ściany 
nimi najeżone. I czerwone od krwi, której z kwaterka jeszcze 
na dnie beczki była. Dzieci, antychrysty, męczyli w tej beczce. 
Świeżą krew swoim ciężarnym Surciom dawali, aby Pomazańca 
urodziły.

Jastrząb śmiał się z opowiadania Antoniowej, nie wierzył 
w takie bajdoły, ale Chrzanowski przysiągł zaraz, że odtąd 
żadnemu Żydowi nie przepuści.

Kucharska Skuś ani się namyślała, kiedy jej Kosiarski powie
dział o sprzedaży jajek. Do koszyka sieczki nasypała i pół kopy 
zepsutych jaj włożyła. Na wierzch dwa świeże dodała dla nie
poznaki. Kosiarskiemu obiecała pięćdziesiąt groszy i cztery 
ciastka z najbliższego pieczenia.

Stary Golda miał mały sklepik na ulicy Kilińskiego. Kupiec 
był stary, brudny i pachniał cebulą. Mówili, że nic więcej prócz 
cebuli nie jada. Dzieci miał dużo i często nie starczało mu na 
ehleb dla nich. Wziął od Kosiarskiego koszyk, rozbił jedno jajko 
z wierzchu, to dodane przez Antoniową na przynętę, i nie 
namyślając się wypłacił Kosiarskiemu po sześć groszy za 
sztukę.

Tego samego dnia, kiedy Kosiarski kończył w kuchni jeść 
ostatnie ciastko kupione za całe pięćdziesiąt groszy, a „słoń“ roz
pływał się w pochwałach jego sprytu, drzwi się otworzyły i do 
kuchni wtoczył się stary Golda. Kosiarski zakrztusił się ciastkiem, 
Antoniowa Skuś wybałuszyła oczy, a Golda czerwony z gniewu, 
postawił na stole tekturowe pudełko z zepsutymi jajami.

— Nu, mam tego złodzieja. Coś ty mi łajdak śprzedał — 
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śmierdzijojko? Ja do pana derektora pójdę, na policję pójdę, 
tego rabusia nauczę śmierdzijojko sprzedawać.

Krzyk się podniósł bo Antoniowa za wałek od ciasta chwyciła, 
aby „żółtka" rozumu nauczyć. Golda jednak wcale się nie prze
ląkł.

— Pieniądze — albo do dyrektora i na policje pójdzie. — Zja
wiła się pani Stajerowa i zwróciła Goldzie pieniądze. Odszedł 
zadowolony, bo zarobił na „paskudnych jajach" jedno dobre •— 
to stłuczone dla próby. Dostało się przy tym od gospodyni ku
charce i Kosiarskiemu, który obiecał zwrócić przejedzone pięć
dziesiąt groszy.

Kiedy przyjechał ojciec Kosiarski, Jacuś od razu przypuścił 
do niego atak.

— Wychowawca kazał przynieść każdemu po dziesięć złotych 
na nowe składki — powiedział do ojca.

— Na cóz to — zdziwił się stary Kosiarski, chudy, mały chło
pina o rzadkich wąsach i brwiach.

Jastrząb, który odrabiał akurat lekcje, spojrzał na małego Ja
cusia. Wiedział, że kłamie. Ale Jacuś patrzył ojcu śmiało w oczy.

— Na plusąuamperfectum, tato.
— Pluska, pluska, perfakta — starał się powtórzyć tata Ko

siarski. — Cóz to, organizacyjo jakoś nowo cy książka?
— Cała szkoła płaci i nasza klasa też musi — wyjaśnił wymi

jająco Jacuś.
— A ty, Jastrząb, zapłaciłeś juz? — zwrócił się stary Kosiar

ski do Stacha.
— U nich nie ma takich składek, tato, bo to inna szkoła — 

pośpieszył z odpowiedzią Jacek.
Jastrząb przysłuchiwał się nieraz powtarzanym aż do znudze

nia, do zawrotu głowy odmianom gramatycznym gimnazistów. 
Znaczenie plusąuamperfectum nie było mu obce. Na zapytanie 
starego Kosiarskiego kiwnął jednak tylko głową. Wiedział, że 
czarny Jacuś poskarżyłby potem Kaczmarskiemu lub Bykow
skiemu. Nie z niego skórę darli, więc wołał milczeć.

— Dobrze, moje dziecko — powiedział stary Kosiarski do 
Jacusia i wyszedł do miasta.

Wrócił, kiedy wszyscy jedli obiad w niebieskim pokoju. Ojciec 

27



Kosiarski zawołał syna do „gabinetu hrabiów'1 i po chwili rozległ 
się stamtąd wrzask Jacusia. Bykowski i Kotwa skoczyli zoba
czyć, co się dzieje. Stary Kosiarski trzymał Jacusia lewą ręką 
za kark, a w prawej trzymał wyciągnięty z portek rzemień 
i prał nim skórę Jacusia z całej siły.

— A mos, a mos, jucho, pluska perfekta — krzyczał puściw
szy wreszcie syna. — Do wychowawcy, pana profesora Głowac
kiego, posedem, daje mu dziesięć złotych na te składkę pluska 
perfekta, a ten w śmiech. — Ni ma takich składek, syn wos 
osukoł, ukorać go trza — powiado. — Nieostatecny ze sprawo
waniu obiecywoł na świadectwo. A kaj przykozanie — czcij 
ojca twego, ty gałganie, wyrodku smarkaty.

I znów Kosiarski za kołnierz biednego Jacusia chwycił. Do
piero pani Stajerowa uratowała czarnego plusąuamperfectum, 
zabierając starego Kosiarskiego do salonu.

Jastrząb, odchodząc o w pół do trzeciej do szkoły, z zazdrością 
patrzył na parę gniadoszy Kosiarskiego. Przypomniał sobie me
chatego konika ojcowego i niklowaną złotówkę.

PRAWDA JEST JEDNA — KSIĘDZOWA

Ksiądz Julian Kania, prefekt seminarium nauczycielskiego, był 
jak każdy ksiądz rumiany i okrągły w każdym miejscu. Jastrząb 
porównywał go z wapiennickim Sciskałą i stwierdził, że tylko 
brzuchami się różnili. Pozory to jednak były tylko, bo ks. Kania 
różnił się od innych i to bardzo. Przede wszystkim, jak opo
wiadali, nie pił nawet wina, nie palił papierosów i w ogóle był 
jak dobrze uregulowany zegarek. Na lekcje nigdy się nie spóź
niał. Śniadanie, obiad, kolację jadł zawsze o tej samej porze, 
chodził zawsze tym samym wolnym krokiem. Całe miasto wie
działo, że o godzinie czwartej ks. Kania idzie ulicą Wałową na 
spacer, chyba, że wiatr szalał za silny, kurzem napełniając ulice. 
Deszcz czy śnieg w zimie, byle wiatru nie było, wcale kanoni
kowi Kani nie przeszkadzały, a co najważniejsze — nie szko
dziły. Każdy sztubak wiedział, że ks. Kania postanowił żyć sto 
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lat. Inni mówili, że prefekt boi się śmierci, ale Jastrząb nie- 
wierzył w to. Nawet każda baba w Wapiennikach wiedziała, że 
ksiądz i lekarz ze śmiercią za pan brat: jeden przepowiada osta
tnią godzinę, drugi pilnuje, aby w wyznaczonej godzinie dusza 
bez pocieszenia nie uciekła na tamten świat. Upokorzyć się mu- 
siała, ostatniego wstydu najeść do syta, grzech tajony może przez 
całe życie — powiedzieć i dopiero ulatywała. Jedynie dusze przy
tłoczone przekleństwem nagłej śmierci uciekały bez świętej spo
wiedzi na potępienie, na długie wyczekiwanie w rajskich opłot
kach.

Nie ze strachu więc na pewno ks. Kania nie wyłaził spod gru- 
bachnej, jak mówili, pierzyny przez parę dni, jeżeli się przezię
bił. Gospodyni Sochacka musiała mu jeszcze i flaszki z gorącą, 
wodą w nogi kłaść. Opowiadał o tym sam Śliwa, siostrzeniec 
Kani.

— Nie pić, nie palić, jeść regularnie i dobrze, w porę chodzić 
spać, ciepło się ubierać i nóg nie przeziębić, to będziesz, czło
wieku, żył i sto lat, byle na chwałę bożą — powtarzał każdemu, 
komu dobrze życzył ks. Kania. A ponieważ życzliwy był bar
dzo, więc tą szlachetną radą służył wszystkim, kogo znał. Sam 
był sprawdzianem słuszności dobrej rady.

Wysoki, różowiutki, witał każdego uśmiechem, ale tylko ust, 
bo oczy nie śmiały mu się nigdy. Były ostre, ruchliwe, zimne 
i drapieżne, gdy chodziło o wykrycie „psotnika-’.

Do uczniów uśmiechał się rzadko, a do uczennic nigdy.
— Nie lubi babskiego rodu — mówił Górniak, kolega Jastrzę

bia, syn majstra z Zakładów Osowieckich.
Wszyscy współczuli pensjonarkom żeńskiego gimnazjum, gdzie 

ks. Kania miał również lekcje religii. Nie lubił też prefekta Kani 
nikt z uczniowskiej rzeszy, nawet ci z kółka ministrantów i so- 
dalisów.

Jastrząb prędko się zorientował, że dwója z historii u Capa 
mniej była straszna niż nagana na lekcji religii u prefekta Kani. 
O dwói z religii w ogóle nie mogło być mowy, był to bowiem 
pierwszy i ostatni krok do opuszczenia szkoły. Dyrektor kiero
wał szkołą, ale rządził nią ks. Kania.

Notes prefekta był gruby i zawierał dokładną charaktery
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stykę każdego. Na posiedzeniach rady pedagogicznej Kania pisał 
bez przerwy drobnym maczkiem stopnie każdego ucznia ze 
wszystkich przedmiotów, najdrobniejszą uwagę o jego zachowa
niu od przyjęcia do szkoły do jej ukończenia.

Pierwszym i najgłówniejszym z grzechów tego świata był we
dług ks. Kani grzech nieczystości. Bystre oczy kanonika wypa
trzyły go wszędzie i strzegły przed nim uczniowski świat. Z okna 
kancelarii zawsze dojrzał na żużlowym podwórku stojącą obok 
siebie lub spacerującą parę. Zjawiał się też zaraz na korytarzu 
i przez gońca wzywał nieszczęśliwca przed swoje oblicze.

— Psyt, psyt, chłopcze, źle robisz. Odejdź od szatana, odejdź. 
A nie zapomnij w piątek do spowiedzi. Przypilnuję, czy będziesz 
w kościele.

Na ulicy czy na wale rzecznym w stronę Częcic pojawienie się 
czarnego kapelusza Kani czyniło większy popłoch niż najstrasz
niejsza burza.

Słowo prefekta na konferencjach o nieodpowiednim czy do
statecznym zachowaniu było święte i żadnej obrony dla „wyróż- 
nionego“ nie było. Tylko profesor Temporski i pani Irychiewicz 
ośmielali się mu sprzeciwiać, nie mówiąc o prof. Kozielskim, 
który w ogóle nie witał się, jak twierdzili wszyscy, z księdzem 
i przy uczniach nazywał go „opasłym bacą“.

Od czasu jak ksiądz Ściskała odmówił staremu Jastrzębiowi 
pomocy, Stach stracił ostatecznie zaufanie do księży. Żalu do 
ks. Ściskały młody Jastrząb nie miał. Pamiętał przecież, co na 
wsi mówili, „że kto ma księdza w rodzie, temu bieda nie dobo- 
dzie“. Miał Ściskała swoją rodzinę, miał Józia, musiał więc 
o nich dbać. Nic dziwnego, że innym, obcym pomagać nie mógł. 
Nie chciał stary Jastrząb podarunku od niego, to pewne, ale kto 
tam mógł spodziewać się prędkiego oddania od takiego Jastrzę
bia, który jedenaścioro ludzi w chałupie miał do wyżywienia, 
jedną kro winę, dobrego konia na szkap inę zamienił i aż dwóch 
synów na raz chciał uczyć. Nikt mu przecież tego nie kazał. 
Dzieci na służbę do ludzi mógł powysyłać, jak inni robili, i po 
pożyczkę do księdza nie łazić. Stach Jastrząb nie przyznawał 
ojcu racji, ale i sam, będąc w Wapiennikach, omijał ks. Sciskałę, 
aby ten do niego ręki nie wyciągnął przypadkiem. Wiedział na
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pewno, że nie pocałowałby jej. O, co to, to już nie. Stach twardo 
sobie to postanowił.

Księdza prefekta Kanię w szkole nikt w rękę nie całował 
i Jastrząb nie obawiał się, że będzie musiał złamać postanowie
nie, jednak prefekt już od pierwszego dnia nie podobał mu się. 
Jego zimne oczy, trzepoczące się przy lada zdenerwowaniu 
palce, cichy, syczący głos, którego nigdy nie podnosił na lekcji, 
aby gardła nie przemęczyć, i wreszcie opowiadania o prześlado
waniach uczniów wyostrzyły tylko w Jastrzębiu czujność na 
wyczuwaną raczej niż przemyślaną napaść.

Do koła ministrantów się nie wpisał, chociaż go Krzesiński, 
nadskakujący ulubieniec prefekta, namawiał. Wstydził się po 
prostu stawać przed ludźmi w kościele w swych sznurowanych 
rzemyczkami kamaszach. Tłumaczenia aktów wiary, opowiadań 
o stadach Jakuba, Joba, przepiórkach Mojżesza i cudach wyuczał 
się na pamięć i miał się na baczności.

Nieszczęście spadło na niego zupełnie nieoczekiwanie. Wszyst
kiemu winna była Basia Szczęsna, bo od niej się zaczęło. Sie
działa w przedostatniej ławce, a obok w drugim rzędzie, tym 
przy wejściu, ozdoba klasy Jerzy Mroczek, pierwszy elegant 
wśród chłopaków. Basi z wykrojonym jak u kuny noskiem 
o ruchomych chrapkach podobał się Jurek i „rady sobie dać 
nie mogła", jak mówiła koleżankom.

Ks. Kania opowiadał właśnie na lekcji o wierności dozgonnej, 
jaką winni w sercach chować rzymscy katolicy do swego ko
ścioła. Wierność i serce roztkliwiły biedną Basię. Dmuchnęła na 
opadający na oczy lok i napisała na maleńkiej karteczce: „Do
chowam ci wierności w sercu swoim — twoja B.“. Do każdego 
brzuszka litery „B“ dorysowała dwa serca i, zwinąwszy kar
teczkę, rzuciła zręcznie na ławkę Mroczka.

Nikt tego nie zauważył, naprawdę nikt, oprócz ks. Kani. Oko 
prefekta, wyczulone na wyszukiwanie szatana, uchwyciło ma
leńką kulkę z papieru. Urwał w pół słowa i jego rozcapierzone 
w powietrzu palce zaczęły przebierać jak po niewidzialnych kla
wiszach.

— Pst, pst, siedzieć, siedzieć. Nie rusz się — syknął Kania 
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i wpatrzony w miejsce, gdzie spadła karteczka, ruszył drobnym 
kroczkiem od katedry.

Wyznanie Basi nie trafiło celu i potoczyło się pod nogi Ja- 
■trzębia.

— Podnieś to — zasyczał znów prefekt wskazując na Stacha. 
Jastrząb wstał i patrzył oniemiały na księdza.

— Podnieś, ośle, cymbale, tyko!
Jastrząb milczał.
— Głupi, nie udawaj. Podnieś karteczkę z podłogi.
Jastrząb schylił się, odszukał kulkę papieru i podał prefektowi. 

Ksiądz Kania rozwinął kartkę i odczytał. Jastrząb stał nie wie
dząc, co z sobą zrobić.

— Kto to do ciebie pisał, głupcze — spytał Kania trzęsąc 
ręką i pryskając śliną. Jastrząb wzruszył ramionami.

— To nie do mnie, księże prefekcie.
— A do kogo?
— Nie wiem, nie widziałem.
-— Pst, pst, ośle, nie widziałeś. Kłamiesz. Szatan kłamstwem 

związał ci usta.
Zimne, bezlitosne oczy wlepiły się w Jastrzębia, ale Stach nie 

opuścił swoich. Widocznie łaska niebieska oświeciła nagle pre
fekta Kanię, bo przeniósł wyciągnięte palce i oczy na Mroczka.

— To do ciebie, zły duchu.
Mroczek wstał, poprawił swobodnie węzeł niebieskiego kra

wata.
— Ja, księże kanoniku, nikogo o to nie prosiłem. Kartki nie 

starałem się ani łapać, ani szukać i w ogóle nic mnie żadne 
kartki nie obchodzą.

Odpowiedź była tak logiczna i spokojna, że każdego sędziego 
zadowoliłaby, każdego, ale nie księdza Kanię.

— Pst, pst. Bałwanie, bałwochwalco, a dla kogo się tak stroisz?
— Ojciec mnie ubiera, księże prefekcie kanoniku. Chodzę 

w tym, co mi kupi — odpowiedział pewny siebie Mroczek.
— A co to za litera? — Ksiądz Kania podsunął Mroczkowi 

przed oczy karteczkę z ozdobnym w serca „B“.
— „B“, księże kanoniku.
Prefekt zawrócił do katedry. Szczęsna nie miała szczęścia. 
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W klasie ona jedna była Barbarą. Nie próbowała się nawet tłu
maczyć.

— Pisałam, ale to tylko tak na żarty — powiedziała z twarzą 
rozpłomienioną rumieńcem.

— Książki i marsz do domu! — syknął Kania. — Parszywa 
owca całą owczarnię może zarazić. Do domu. Koniec twojej 
nauki, dziecko szatana!

Basia Szczęsna nie miała rodziców. Opiekowała się nią bez
dzietna siostra matki, urzędniczka pocztowa. Ksiądz kanonik 
Kania czuły był na łzy niewieście, a ponieważ lubił w dodatku 
ludzi pokornych, skruchę okazujących, więc przebaczył najpierw 
ciotce, potem Szczęsnej i Basia po tygodniu wróciła do szkoły.

Siedziała odtąd w pierwszej ławce, ale nieszczęście zostawiła 
w ostatniej, bo spadło ono po tygodniu na Jastrzębia. Ks. Kania 
bowiem czatował od tej pory nie jak kot na mysz, ale jak dia
beł na dobrą duszę. Dla odstraszenia szatana od zarażonej trądem 
grzechu klasy odmawiał chórem zapisaną w zeszytach modlitwę, 
zaczynającą się od słów: „Aniele, duszy mojej strzeż i broń“. Sam 
ją na pewno ułożył, bo w końcowym zdaniu wyraźnie o wypadku 
z Basią Szczęsną było mówione: „...myśli moich, mowy i ręki 
strzeż, Aniele!"

I nie ustrzegł anioł Jastrzębia, choć razem ze wszystkimi 
powtarzał modlitwę. Pomógł jedynie ks. Kani.

Było to czternastego listopada. Kucharce Antoniowej pies, 
ulubieniec pani Śtajerowej, zjadł farsz na pierożki, musiała na 
gwałt smażyć bliny na oleju i obiad był spóźniony. Kiedy Ja
strząb przybiegł do szkoły, na korytarzu było już pusto i cicho. 
W biegu zdjął swoją zieloną bekieszę i powiesił po lewej stronie, 
gdzie wisiały płaszcze koleżanek. Nie zwrócił nawet na to uwagi. 
W tej chwili Kośba oddzwonił po raz drugi. Pierwszą lekcją była 
religia. Zaledwie Jastrząb zdążył wytrzeć spoconą twarz, gdy 
wszedł prefekt. Klasa od razu poznała, że stało się coś złego, 
bo ks. Kania zatrzymał się przy drzwiach. Klasa powiedziała me
chanicznie: — Na wieki wieków amen — choć ksiądz nie wy- 
rzekł ani słowa, a raczej powiedział jedno, ale wcale nie po
bożne.

— Bałwany — rzucił w ciszę, jaka panowała w klasie.
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Wszyscy wstali spoglądając po sobie, to na księdza prefekta. 
Nikt nic nie rozumiał.

— Krzesiński, chodź no, chłopcze, ze mną — zawołał Kania 
do swego ulubieńca. — I ty, Jasiu — kiwnął palcem na sio
strzeńca Śliwę. Wywołani wyszli z prefektem z klasy.

— Do nogi, pieski, do nogi — zarechotał Górniak z drugiej 
ławki.

Usiedli, ale złowroga cisza panowała dalej.
— Szatana znalazł na korytarzu — objaśniał półgłosem Smoła 

o niemieckim imieniu Brunon.
— Ci-i-cho — uciszało parę głosów w strachu, że Kania może 

usłyszeć. Drzwi znowu się otworzyły i ks. prefekt zatrząsł ręką 
w kierunku ostatnich ławek pierwszego rzędu.

— Dureń, dureń Jastrząb. Książki i do domu. Nie pokazuj, nie 
pokazuj się więcej, bracie szatana, sługo piekła.

Jastrzębiowi zrobiło się nagle, mimo gorąca, zimno. Wstał, ale 
nie ruszał się z ławki.

— Precz, precz nieczysty — krzyknął groźnie prefekt.
Ale Jastrzębia strach już odleciał. Myślami przebiegł cały 

dzień, każdy krok i nie znalazł nic, co mogłoby podlegać karze. 
Stał wysoki, chudy, o pobladłej nagle twarzy, na której sterczały 
wyraźnie kości policzkowe. Patrzył w kąsające oczy Kani i nie 
ruszał się z miejsca.

— Precz, precz! — syczał ksiądz.
Wszystkie głowy zwróciły się w stronę Jastrzębia.
— Nie pójdę, bo nic złego nie zrobiłem — powiedział nagle 

Jastrząb twardo i usiadł.
W klasie słychać było czyjeś westchnienie. Duda odnalazł pod 

ławką rękę Stacha i uścisnął ją swoją szeroką łapą. Złe jak 
żmije oczy Kani zamrugały powiekami o krótkich, wyleniałych 
rzęsach, palce przebierały szybko po guzikach rewerendy, na 
policzki wystąpiła mu sina siatka żył.

— Pst, pst, pst — zaświszczało tylko i znikł za drzwiami.
— Ty, zielony pysku, mów za co — zahuczał w ciszy głos 

Dudy.
Podniósł się z pierwszej ławki Krzesiński, mały, szczupły 

blondynek o cielęcych oczach.
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— Palto powiesił na płaszczu Basi — powiedział pewnym sie
bie głosem, któremu starał się nadać ton stwierdzający zbrodnię.

— Zwariował — wrzasnął ze swego miejsca porywczy Smoła 
nie wiadomo do kogo.

Jastrząb podniósł głowę i spojrzał na Dudę, ten wzruszył ra
mionami.

— To za to go wypędza — zdziwił się głośno Piechota.
— Niesprawiedliwie — odezwało się od razu parę głosów.
— Bartoszu, Bartoszu, oj nie traćwa nadziei... — zaczął śpie

wać Górniak, ale urwał nagle, bo skrzypnęły drzwi. Kozia bródka 
dyrektora zdawała się wyprzedzać wchodzącego.

— Który to Jastrząb — zapytał szukając wyłupiastymi oczami 
po klasie.

Jastrząb wstał.
— Weź książki i chodź do kancelarii, krnąbrny chłopcze.
Broda dyrektora poruszała się krótkimi drganiami w takt wy

powiadanych słów. Jastrząb szurgnął w ukłonie nogami i wy
szedł. Nie myślał o niczym. Wiedział, że jest zgubiony, i opuściła 
go odwaga, kiedy stanął w kancelarii naprzeciw dwóch wład
ców — księdza i dyrektora.

Dyrektor usiadł w głębokim fotelu za biurkiem. Z boku sie
dział już ks. prefekt Kania i przebierał nerwowo palcami po 
stole.

— Czy wiesz, za co cię ks. prefekt usunął z lekcji — zapytał 
dyrektor Kazimierski, mamiąc w ustach słowa, jakby obiad prze
żuwał.

— Wiem — odpowiedział krótko Jastrząb.
— Pst, pst, a bałwan powiedział, że nie wie za co — pod

chwycił od razu ks. Kania.
— Nie jestem bałwanem — odpowiedział stanowczo Ja

strząb. — O płaszczu powiedział całej klasie Krzesiński do
piero wtedy, gdy ks. prefekt wyszedł. Nikt przedtem nie wie
dział, za co mnie ksiądz usuwa ze szkoły.

— Zawiniłeś? — zapytał znów dyrektor.
— Nie, panie dyrektorze. Spóźniłem się do szkoły, w pośpie

chu nie wiedziałem, gdzie płaszcz wieszam. Ja nie wiem, co 
złego zrobiłem.
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— Dość, dość — przerwał nagle Kania. — Twoja wyobraźnia, 
kłamco, to kłębek robaków. Na pastucha się nadaj esz, na pa
robka. Dość, panie dyrektorze, on kłamie.

Broda trzęsła się Jastrzębiowi, zęby stukały o siebie, z oczu 
potoczyły się jedne jedyne dwie łzy, jakby ich więcej nie było.

— Za wprowadzanie demoralizacji w szkole, nieposłuszeństwo 
i niewłaściwe odpowiadanie ks. prefektowi zostaniesz usunięty 
ze szkoły. Dziś jeszcze zbierze się w tym celu rada pedagogiczna, 
ale sprawa jest już właściwie postanowiona. Możesz ostatecznie 
przenieść się do innej szkoły, ale opinię poślemy za tobą — po
wiedział dyrektor.

Jastrząb ukłonił się i opuścił kancelarię.
Dzień kończył się szary, zadeszczony i zadymiony. Stach Ja

strząb wlókł się ulicą bez celu. Wiatr rozwiewał mu nie zapiętą 
bekieszę, rzucał w twarz garściami drobnych kropel deszczu. 
Z zakładów fabrycznych rozlegał się stukot jakichś maszyn, przy
tłumiony gwizd lokomotywy wąskotorowej kolejki. — Pastuch, 
parobek — słyszał wokoło Jastrząb. — Nie wrócę do domu — 
zadecydował. — W świat cały iść, byle nie do Wapiennik na 
wstyd i upokorzenie.

— A ty dlaczego nie w szkole dzisiaj — usłyszał obok siebie 
jakiś głos.

Spod parasola patrzyła na niego zdziwiona twarz wychowaw
czyni pierwszego kursu prof. Irychiewicz.

— Wypędzili mnie — odpowiedział bezwiednie.
Profesor ujęła go pod rękę.
— Chodź, chłopcze, opowiesz mi po drodze.
Jastrząb nie ruszył się.
— Ksiądz i dyrektor mnie wypędzili, nie mogę tam wracać. — 

Ostatnie słowa ugrzęzły mu w ściśniętej krtani.
— Nie mają prawa sami usuwać cię ze szkoły. Coś ty zrobił, 

chłopcze, co się stało?
Jastrzębiem trzęsły dreszcze, słowa nie mógł wymówić.
— Idź, Stachu, do domu. Jutro przed południem przyjdę zo

baczyć twoją stancję. Nie bój się. Nie pozwolimy cię skrzywdzić. 
Tą ulicą na prawo musisz skręcić do 3-go Maja, bo zbłądziłeś. 
Wracaj do domu, Stachu — powiedziała i uścisnęła mu rękę.
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Jastrząb zawrócił bez słowa, nie ukłoniwszy się nawet. „Wra
caj, Stachu" — dzwoniły mu w uszach miękkie słowa wycho
wawczyni. Pierwszy to raz wymówił ktoś w tym mieście jego 
imię w ten sposób.

W nocy nie spał. Bolała go głowa, paliła gorączka. Następnego 
dnia około godziny jedenastej przyszła do pani Stajerowej prof. 
Irychiewicz. Gospodyni nie było w domu, więc zaszła sama do 
pokoju stancyjnego, w którym był tylko Jastrząb. Leżał w łóżku, 
bo rano dostał silnego krwotoku z nosa i pani Stajerowa zabro
niła mu wstawać. Nie wiedziała nic o wypędzeniu ze szkoły. 
Profesor Irychiewicz przysunęła sobie taboret do łóżka Jastrzębia 
i dotknęła drobną ręką Stachowego czoła.

Prof. Irychiewicz była mała, szczupła, a siwiejące włosy dziw
nie nie pasowały do jej bladej i młodej jeszcze twarzy.

— Kucharka mówiła mi, że miałeś krwotok — powiedziała 
łagodnie, współczująco. — Zle, Stachu, to do jastrzębia nie pa
suje. Silny powinieneś być, drapieżny, takim właśnie, jakim byłeś 
wczoraj przed księdzem prefektem. Mówiłam ci, że wszystko bę
dzie dobrze. Poleżysz sobie dzisiaj, a jutro przychodź do szkoły. 
Nie wyrzucili cię. Otrzymasz dostateczny stopień z zachowania 
na pierwszy okres i przeprosisz ks. prefekta. Dyrektora też prze
proś i nie bój się niczego. Profesorowie stwierdzili, że jesteś 
zdolny i pracowity, a o tej historii z płaszczem nie myśl. To 
śmieszne, ale wcale nie tragiczne, jak chce tego ks. Kania.

Jastrząb nie słyszał już dalszych słów, płakał po raz pierwszy 
od niepamiętnych czasów. Krew znów pociekła mu z nosa cien
kim strumykiem przez policzek na poduszkę w lnianej poszewce. 
Prof. Irychiewicz zmoczyła własną chusteczkę w wodzie i poło
żyła chłodny okład na czoło Jastrzębia.

— Taki duży chłop i co to wyrabia — żartowała. — Ksiądz ci 
ubliżył, ale widzisz, on nie wiedział, że ty byłeś w służbie. 
I w ogóle nie zwracaj uwagi na głupców — powiedziała nagle 
z zawziętością.

Woźny Kośba opowiadał piątokursistom, że na radzie pedago
gicznej była okropna wojna o jakiegoś „ptoka" z pierwszego.
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— Profesor Irychiewicz strasznie się znowu z księdzem „po
żarła". Powiedziała, że ksiądz demoralizuje młodzież. I w gło
sowaniu przegrali ksiądz z dyrektorem — mówił Kośba mrużąc 
oko i cmokając ustami. — Darli się, że na korytarzu było sły
chać — dodał jakby na swoje usprawiedliwienie.

KOMINIARZ I SZCZĘŚCIE

W czary, zabobony i wróżby Jastrząb nie wierzył. Pamiętał, 
że kiedyś w Wapiennikach wyleczyła go ze strasznych boleści 
stryjna Ziejna przy pomocy wody z węgielkami zaklętymi, ale 
kpił sobie już wtedy z czarodziejstwa stryjny. Innym pomagała 
odczynianiem uroków, a sobie pomóc nie 
po nią przyszła. Duszność ją jakowaś i 
doktora swok Błęda nie pojechał, bo nie 
pieniędzy wydawać — pożytku już z niej 
Ani do roboty, ani do pilnowania domu 
zdatna, a jeść przecież jadła i to za dwoje. Więc jęczała tylko, 
na ławie pod piecem leżąc, i o księdza w końcu zaczęła prosić. 
Radziła jej córka samej sobie urok odczynić.

— Diabła nie będę wzywała — odpowiedziała stryjna. — Przy
leci, ksiądz tymczasem z ostatnim pocieszeniem może się spóźnić 
i „dusa“ w pazdurach diabelskich ostać sie może na jamen.

Zmarła, choć wszyscy wiedzieli, że innym 
gały.

mogła, kiedy śmierć 
boleści chwyciły. Po 
warto było na starą 
w domu mało mieli, 
nie bardzo już była

jej czary poma-

I czarnych kotów się Jastrząb nie bał, choć mu nieraz drogę 
przebiegały, ani bab z pustymi wiadrami, ani południc czy to
pielców. W Wapiennikach w polu sypiał chętnie, byle w cieniu 
pod wierzbą, a w wodzie czuł się dobrze, bo pływał jak ryba. 
W mieście dowiedział się o nowych znakach nadchodzącego zła 
czy szczęścia. Zosia Tomczyk o lnianych włosach, koleżanka 
szkolna, z niewzruszoną pewnością opowiadała przed lekcjami 
koleżankom, że „dzisiaj to na pewno nie złapie dwói od Tempor- 
skiego, bo rano widziała kominiarza".

Kominiarz szczęście przynosił. Trzeba się było tylko przy spot-
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kaniu z nim prędko za guzik złapać, a powodzenie w zamysłach 
było zapewnione.

Jastrząb i w kominiarza nie mógł uwierzyć, bo ani razu po 
spotkaniu z nim żadnego szczęścia nie odczuł.

Sny też mu nic nie przynosiły, choć kucharce pani Stajerowej, 
Antoniowej Skuś, wszystko się sprawdzało. Znała się też na 
snach jak nikt. Śniło się raz pani Stajerowej, że ją pies szarpał 
za pewne miejsce. Antoniowa zaraz przetłumaczyła, że to na 
pewno mąż przyj edzie, i pan Staj er przyjechał tego samego wie
czora. Innym razem samej Antoniowej śniły się ustępowe pa
skudztwa i pieniądze znalazła. Dwa złote tylko, ale pieniądze. 
Chodzili też chłopcy ze stancji ze swoimi snami do Antoniowej 
Skuś i zawsze im dobrze wróżyła. Tylko Jastrząb nie chodził. 
Raz dlatego, że kucharka i tak przepędziłaby go z kuchni, a po 
drugie nie miało mu się co wyśnić.

Dopiero historia z płaszczem i ks. Kanią zastanowiła Jastrzę
bia. Wiadomo było, że spotkanie kominiarza przynosi szczęście, 
ale spotkanie księdza wróżyło zły przypadek. Dziwne to było, 
ale Jastrząb przypomniał sobie, że owego nieszczęsnego dnia 
spotkał Kapuśniaka, prefekta z gimnazjum męskiego. Gorzej, 
bo owo spotkanie zdawało się ciągnąć za sobą i inne nieszczę
ścia.

Najpierw pani Stajerowa oświadczyła mu na początku grudnia, 
że od nowego roku podwyższa opłatę za stancję do dwunastu 
złotych, i on, Jastrząb musi płacić jak i inni albo niech sobie 
szuka innej gospodyni. I o żadnej zniżce słoniny czy mięsa sły
szeć nie chciała. Zaraz też i opiekunowie stancyj ni Kaczmarski 
i Bykowski ostrzej zaczęli wychowywać Jastrzębia. Niewiele so
bie co prawda z nich robił. Dostawał teraz prawie codziennie 
szturchańce i kopniaki, ale uparł się i nie czyścił im za to butów 
ani ciepłej wody do mycia nie przynosił. W klasie natomiast 
zyskał sobie teraz Jastrząb wielu kolegów. Górniak, Smoła, Pie
chota, nie mówiąc już o Dudzie, wyraźnie go wyróżniali. Tylko 
Basia Szczęsna patrzyła na niego z pogardą. Uwierzyła, że Ja
strząb interesuje się nią.

Pewnego razu na wolnej lekcji Smoła zażartował przy całej 
klasie:
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— Jastrząb, idź no sprawdź, bo, zdaje się, Basia powiesiła 
swoje futerko na twoim płaszczu.

W klasie zahuczało od śmiechu i żartów. Szczęsna zerwała się 
ze złością ze swego miejsca i, dmuchnąwszy parę razy na nie
sforne loki nad czołem, krzyknęła do Jastrzębia:

— Ty oberwańcze, odczep się ode mnie, bo cię nienawidzę.
Stach ledwie że spojrzał na nią. Wówczas to po raz pierwszy 

od początku roku szkolnego odezwała się Agata Salanka.
— Głupia jesteś, Basiu — zawołała ze swego miejsca spod 

okna. — Ksiądz Jastrzębia skrzywdził, a ty jesteś głupia.
— To go sobie weź, Jagato — odkrzyknęła zaczepna Szczęsna.
Agata opuściła głowę i rozpłakała się. Jastrząb milczał. Żal 

mu się zrobiło Salanki, a jednocześnie dumny był, że ona jedna 
z dziewcząt ujęła się za nim. Teraz dopiero zrozumiał, skąd prof. 
Irychiewicz wiedziała wszystko o jego życiu. Wdzięczny był 
Agacie, jak wdzięczny!

Ksiądz Kania, mimo przeprosin, obserwował go pilnie. Jastrząb 
czuł zawsze w czasie religii jego kłujące oczy na sobie. Bał się 
tego spojrzenia, nienawidził prefekta, a jednocześnie był bez
radny wobec duchownej wszechwładzy. Kosiarski za ciastko 
z kremem wyjawił mu ogromną tajemnicę i zadanie, jakie mu 
poleciła wykonać pani Stajerowa.

Okazało się, że ks. Kania odwiedził gospodynią i wypytywał 
o zachowanie Jastrzębia. Kosiarski został upoważniony do pil
nowania go, czy odmawia wieczorem pacierz i czy nie opowiada 
kolegom gorszących rzeczy. Długie miał ręce ks. Kania, bardzo 
długie. Groźba pani Stajerowej usunięcia Jastrzębia ze stancji 
miała też na pewno związek z opiekuńczymi skrzydłami ks. ka
nonika. Jastrząb nie mógł się od tej pory modlić. Zaledwie 
przymknął oczy, stawała przed nim we fioletowo-złotych kręgach 
zmęczonych źrenic postać prefekta z wyciągniętą ręką o trzęsą
cych się palcach. Przymus rodził w nim bunt. Bóg pilnowany 
przez ks. Kanię wydał mu się srogi, bezlitosny. Cień kanonika 
straszył go we snach, prześladował.

Mimo beznadziejności Jastrząb zaczął szukać nowej stancji. 
Piatunek przyszedł sam. Kolega z pierwszego kursu Maniuś Szy- 
monek zaproponował mu, aby przeniósł się od nowego roku do 
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niego. Nauka Maniusiowi szła ciężko, więc matka, wdowa po 
długoletnim robotniku fabrycznym, zgadzała się przyjąć Ja
strzębia na stancję bez opłaty za mieszkanie. Miał w zamian 
Jastrząb uczyć się razem z Maniusiem, pomagać mu w odrabia
niu lekcji.

Stach zgodził się na propozycję Szymonka bez namysłu. Aby 
sobie zapewnić złotą okazję, już przed świętami rozpoczął wspólną 
naukę z Maniusiem, zachodząc codziennie do niego.

Szczęśliwy grudzień rozszalał się śnieżycami, wyiskrzył mro
zem, zasypał śniegiem ulice. W przeddzień Wigilii Jastrząb jechał 
po raz pierwszy pociągiem razem z Agatą. Stach wsłuchiwał się 
w miarowy stukot kół pociągu i patrzył na uśmiechającą się 
Agatę.

— Stachu — pochyliła się do niego Salanka — mój ojciec nie 
jechał jeszcze pociągiem, a twój?

Twarz Jastrzębia rozpromieniła się dumą.
— E, mój jeździł już nieraz. W Warszawie nawet był u wuja. 

Ale matka to nigdy nie jechała. I nie wiadomo, czy będzie kiedy
kolwiek jechała — dodał po chwili i posmutniał, bo mu się 
nagle żal zrobiło matki. Niech tylko zacznie zarabiać, pojedzie 
z matką, gdzie będzie chciała, postanowił. To się jej należy, 
choćby za siedzenie przez tyle lat w domu. Tu znów przy
pomniał sobie, że matka nie będzie mogła nigdzie wyjechać. 
Zawsze jest ktoś w domu za mały, aby można go było samego 
zostawić. Co prawda już trzeci rok mija, jak nowe dziecko się 
nie urodziło. Pucołowata z krótką brodą Jaśka biega już sama, 
śpi z matką, a kolebka stoi pusta. Na pewno ją do komory wy
stawili.

Na stację przyjechał tylko Sala.
— Twój ojciec do lasu pojechali — powiedział do Jastrzębia.
Otulił stary Sala nogi siedzących wyłysiałym kożuchem, spoj

rzał z miłością na delikatną twarz swojej Agaty i cmoknął na 
białą kobyłę.

— Wio, maluśka — krzyknął.
Kiedy wyjechali z rzepińskiego lasu na górkę, Jastrząb aż oczy 

przymknął z wielkiego szczęścia, którego ani kominiarz, ani sen 
żaden przynieść mu nie mogły. Sine od gęstych borów góry 
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obejmowały jakby olbrzymimi serdecznymi ramionami rozległe 
doliny pocięte niższymi pasmami wzgórz. Na południowym za
chodzie ramiona rozchylały się. Łysa Góra podnosiła się w tym 
miejscu, a za przesmykiem Jeleniowska wyginała się łagodnie 
ciemną wstęgą na wschód. W dolinie przed Chełmową szarzała 
wieś — Jastrzębiowe Wapienniki. Stach patrzył w milczeniu,, 
nie wierząc, że te jego góry aż tak są piękne.

WDZIĘCZNOŚĆ PAJĄKÓW

Stach Jastrząb nie zauważył w domu większych zmian. Chałupa 
pełna była po dawnemu ludzi, tym pełniejsza, że zima wszyst
kich w izbie trzymała. Wychodził ojciec albo matka gospodarkę 
obrządzić, wybiegała Zośka czy Basia po drwa na podwórze lub 
wodę do studni, ale troje najmłodszych jeno przez odchuchaną 
szybę patrzyło na wybielony świat. Za małe jeszcze były, aby 
na mróz wychodzić. — Trzewików — jak mówiła matka — ni 
maj o smarkoce, to i muso w chałupie siedzić. Tylko Jurek, który 
już do pierwszego oddziału chodził, wymykał się w matczynych 
butach po kryjomu, aby na wykradzionej desce do prania zjeż
dżać w dołach na Gackach po obmarzłej, pokrytej lodem, jakby 
szklanej górze. Stach przypomniał sobie, że butów to właściwie 
zawsze w domu brakowało i nikt nie nosił dopasowanych do 
nogi „prawych". Zawsze były one ze starszego brata lub siostry.

Wieczorem kuchnia o nierównej polepie wyglądała jak mro
wisko. Miejsca w niej nie było. Na łóżku babki Franciszki, jak 
w gnieździe, siedziało oprócz babki troje najmłodszych — Stefa, 
Tadek i Jaśka. Reszta obsiadała ławy pod oknem i przy piecu. 
Tylko środek kuchni i miejsce koło pieca z daszkiem były 
wolne, bo matka gotowała i nie wolno było plątać się jej pod 
nogami. Pilnowali wszyscy tego porządku a właściwie pilnował 
go ojciec, jego srogie oczy i wąsy, dwa płowożółte wiechcie wy
kręcone na ostro. Rygor pod tym względem panował jak w woj
sku, zwłaszcza od czasu, gdy Stefa wywróciła w jesieni żeleź
niak z odstawionym z fajerki barszczem. Wrzątek, przewalający 
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się jeszcze po brzegach jak woda w źródle na Gackach, chlusnął 
jej wtedy na barchanową sukienkę, oblał rękę od łokcia po końce 
palców. Stefa pokazywała Stachowi świeżo zagojone rany. Ręka 
była czerwona, ze strasznymi zgrubieniami i fałdami. Były to 
pozostałości leczenia Maksynki. Chciał stary Jastrząb po doktora 
jechać, bo Stefa gorączki wysokiej dostała po tym oparzeniu 
i ciało jej z ręki odpadało, ale na drugi dzień znalazło się na 
miejscu tylu doktorów, że się wstrzymał. Pieniędzy przecież 
i tak w domu nie było.

Różne były rady i lekarstwa, które znawczynie raiły: to białko 
z jaja, to olej lniany, plastry niesolonej słoniny, masło krowim 
moczem zalane i do wiatru w ciemną noc wystawione i tysiąc 
innych zażegnanych, chuchnięciami od czarów chronionych — 
mazi, smarowań.

Zwyciężyła stara Maksynka, „tercyjanka” najpierwsza we wsi, 
najpobożniejsza, w każdy piątek do spowiedzi chodząca i postów 
dwa a nawet trzy razy w tygodniu przestrzegająca. Na komor
nym ze swoim Maksynem w dziurawej chałupinie u Siwego 
siedziała. Z zarobków we dworze i u zamożniejszych gospodarzy 
żyli we dwoje. Maksynka wśród kobiet poważanie miała nienaj
gorsze, bo to i świata w młodości ze swoim chłopem niemało wi
działa, na roboty do Niemiec i do Prus jeżdżąc.

Przyszła więc stara Maksynka nieszczęście „obocyć“ i radę 
gotową przyniosła na oparzenie.

— Mchu z kalenicy, co przez cały rok zielenieje, zerwijcie 
i dziewusze rękę po łokieć obłóżcie. Ból przeminie i raz dwa się 
wygoi — powiedziała.

Najtańsze to było lekarstwo, najłatwiejsze do zdobycia. Strze
cha na stodole stara była akurat i zieleniły się na niej płaty 
mchu. Zośka drabinę przystawiła i pięknego, pulchnego „mechu“ 
cały przetak do izby przyniosła. Wilgotny, chłodny mech, nało
żony grubą warstwą na rękę i owinięty szmatą, od razu przyniósł 
Stefie ulgę. Chwalić też zaczęli wszyscy w domu mądrość Mak
synki. Trzeciego jednak dnia zaczęło się z ręką dziać coś nie
dobrego. Spuchła od palców po ramię, Stefa dostała znów gorącz
ki, a ból pulsował krwią w całej ręce, mimo że matka skrapiała 
mech wodą, aby nie wysychał. Stefa zaczęła majaczyć. Otrzeźwia



ła dopiero wtedy, gdy lekarz ze Słupca, pan Julkowski, przyjechał 
i jął „to świństwo", jak powiedział na mech, wyrywać szczyp- 
czykami razem z poparzonym, gnijącym ciałem. Oczyścił rękę, 
wysmarował przywiezioną maścią i dał Stefie zastrzyk. Klął przy 
tym niegorzej starego Jastrzębia, który przez cały tydzień cho
dził jak struty, bo mu doktór powiedział, że chłop, który synów 
kształci, powinien mieć więcej oleju we łbie i babskich rad 
nie słuchać. Stary Jastrząb, choć zwykle taki zuch, ani słowa, 
jak opowiadała Zośka, doktorowi nie powiedział. Dopiero kiedy 
go odwiózł do miasta i wieczorem powrócił do domu, zaczął swoje 
mądrości wydziwiać.

Na matce się wszystko skrupiło i na starej Maksynce, która 
Kamionką przez pola chodziła odtąd do kościoła, aby się z Ja
strzębiem nie spotkać.

Pierwszego dnia po przyjeździe Stach późno poszedł spać. Słu
chał ó domowych kłopotach, o zdarzeniach na wsi, w końcu sam 
opowiadał o mieście, o szkole, o pani Stajerowej. Kolację jadł 
po raz pierwszy razem z ojcem przy stole, a nie przy wspólnej 
ławie. Siostry patrzyły na niego z zazdrością, zresztą były pierw
szego dnia trochę onieśmielone nim i jego ładną mową. Kazik 
nie przyjechał na święta. W Wigilię nadszedł od niego list, ale 
nie z Warszawy, lecz z Zakopanego. Kazik, jak się okazało, już 
od miesiąca był w sanatorium.

— Nie szczęści nam Pan Jezus — powiedziała smutno matka.
— Biednemu nigdy nie szczęści — stwierdził Stach.
— Nagrodę w niebiesiech dla nich szykuje wiekuistą, lepszą 

od wszystkich rozkoszy ziemskich — wtrąciła zaraz babka Fran
ciszka.

— Nie tak, babciu — zaperzył się nagle Stach. — Bogaci do 
nieba idą. Modlitwy ich są spokojne, mają czym Boga przepro
sić. Biedny przeklnie życie i to na ziemi, i tamto, bo wiecznie 
złość go porywa.

Babka przeżegnała się zamaszyście, jakby złego ducha odga
niała. Matka popatrzyła na Stacha swoimi wypłakanymi, dobrymi 
oczami, a stary Jastrząb splunął w milczeniu na środek kuchni.

— Nie byłoby po co żyć, gdyby i tam sprawiedliwości nie 
było —.zaczęła cichym głosem babka. — Kiedy człowiek znikąd 
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ratunku nie widzi, bieda lżejszą mu się wydaje, gdy o wie
kuistej nagrodzie pomyśli. Psuje cię jeno ta szkoła, moje dziec
ko — zakończyła niespodziewanie.

— Nie psuje i nie popsuje. Widzę tylko, że światem kręcą ci, 
którzy jadła mają do syta. Ksiądz Ściskała mszy za zmarłego nie 
odprawi za darmo. Kto biedny, to za niego nigdy się w kościele 
ludzie nie pomodlą. Tak przecież jest u nas, tak jest wszędzie.

Tu Stach opowiedział swoją historię z księdzem prefektem.
Ojciec siedział pod piecem ze zmarszczonymi brwiami, wąsami 

ruszał i nowego papierosa z machorki skręcał.
— Niczego ty, jucho, nie wywojujesz, jakżeś już tak zaczął. 

Księdza trza szanować, choćby i złodziejem był. To tak, jakbyś 
na swoich ojców kamieniem rzucał.

— Nie zginę, tato — powiedział twardo Stach i sam zdziwił się, 
skąd się u niego wzięła taka mowa. — Nie zginę — powtórzył.

Stary Jastrząb nie słuchał więcej. Wystrzępioną barankową 
czapkę na uszy naciągnął i poszedł na podwórze. Babka szeptała 
pacierze a matka uśmiechała się jakoś smutnie do Stacha.

— Będę się za ciebie modliła, Pan Bóg przemieni — powie
działa.

— Dobrze, mamo — powiedział Stach i też mu się smutno 
zrobiło. Wiedział, że ojciec był zły. Dawniej byłby go na pewno 
trzasnął po swojemu „bez łeb“, ale musiał i on czuć rację 
Stachową — ludzką.

Przy „pośniku" * było już jednak po dawnemu: spokojnie, 
poważnie i serdecznie. Oprócz Józka, który ożeniwszy się na 
swoje już poszedł, i Kazika nikogo nie brakowało. Nawet 
Maryna zdążyła na wieczerzę, choć ją na służbie u pani Brusso- 
wej zatrzymali do późna. Słoma za belkami, wiązanie drzew 
i śpiewanie kolęd nie wzruszały już Stacha tak jak dawniej. 
Położył się wcześniej na słomie w drugiej izbie i długo zasnąć 
nie mógł. Z kuchni dolatywały rozmowy i śmiechy. Myli się 
i szykowali na pasterkę.

Stach odleciał myślami w świat za oknem, otulony chmurnym 

* pośnik — wieczerza wigilijna
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niebem i ciemną nocą. Kazika w końcu wspomniał, któremu, 
jak mówiła matka, „Pan Jezus nie poszczęścił11. Młody Jastrząb 
aż zębami zgrzytnął. — Uczyć się pozwolą, ale chleba nie da
dzą — złodzieje — szeptał do siebie nie zastanawiając się, kto 
był owym złodziejem. Zaraz też nienawiść dziwna myśli mu 
poplątała, choć noc to przecież była wigilijna.

W drugi dzień świąt Stach wybrał się w odwiedziny do Pa
jąków. Śnieg, który go aż do Przygonia osypywał miękkimi, 
dużymi płatami, przestał nagle padać. Niebo przetarło się. 
Przez głębokie szczeliny i wyrwy cudaczne wśród chmur wyj
rzało wyziębione, blade jak wyżarzone ognisko, słońce. Stach 
zobaczył z daleka gajówkę Bartoska. Obok rozłożystej, samotnej 
sosny pod lasem, nie wiadomo dlaczego „czorcią11 zwanej, stał 
dom słomianą strzechą przykryty, tyle że komina na nim nie 
było. Dom gajowego Pająka. Za domem las ciemniał nierówną 
ścianą. Stach skręcił w lewo na drogę prowadzącą do rządowej 
poręby. Chciał choć parę kroków przejść wśród drzew. Cisza 
go ogarnęła w lesie, cisza nie przerywana nawet głosami 
wszędobylskich sikorek. Gdzieś w wierzchołkach starych sosen 
szumiał, niewyczuwalny przy ziemi, wiatr i strącał roje srebrzy
stych i skrzących się w bladych promieniach słońca śnieżnych 
okruszyn. Leciały, jakby je kto przez sito przesiewał.

W obejście Pająków wszedł spokojny, szczęśliwy. Za furtką 
chruścianego, wiązanego korzeniowym łykiem płotu powitało go 
ujadanie czarnego kundla. Zaraz też z ogaconej ściółką ko
mórki pokazał się uśmiechnięty Bartosz Pająk.

— Zbój, do nogi! Zbój! — zawołał na psa gajowy. — Aa, ko
lędnik przyszedł. Wapiennicki kolędnik nie zapomniał o Bar- 
tosku — witał Jastrzębia stary Pająk, a dobre oczy śmiały 
mu się jak dawniej promienistymi zmarszczkami.

W przegrzanej izbie siedział przy stole rozdziany do koszuli 
Wicek.

— Mówiłem ojcu, że przyjdziesz — powiedział uradowany 
i zaraz na półkę sięgnął po flaszkę, jakby umyślnie tam przy
gotowaną. Nie pomogły tłumaczenia, Stach musiał wypić dwa 
kieliszki.

— I ja nie piję już od lata — wyjaśnił Wicek na usprawiedli

46



wienie. — Ojca spytaj, jak nie wierzysz. Nie ten sam ja już 
parobek. Pracować — pracuję u każdego, kto płaci, ale tatowej 
chałupy teraz pilnuję. Widziałeś, jaki dwór wystawiliśmy. 
Sami, we dwóch, bez niczyjej pomocy — chwalił się. — Na 
wiosnę piec wystawimy i w lecie możesz u nas zamieszkać.

Dopiero obaj zaczęli wypytywać Stacha o miasto, o szkołę, 
o naukę. Jastrząb marynarkę ściągnął, bo gajowy smolnych 
drew znów do pieca dołożył. Wódka i gorąc z pieca oszołomiły 
Stacha. Głosy Pająków jakby echo leśne słyszał i z trudem sta
rał się je zrozumieć.

— Uczy się, pewnie, że się uczy i to wcale nieźle — opowiadał 
głośno. — Niegorsza jego głowa od innych, tylko pieniędzy 
brak. Kilkanaście złotych mu zaledwie jeszcze zostało, a ojciec, 
wiadomo, oprócz prowiantów nie może mu nic więcej dać. Tylko 
że on i tak na służbę już nie pójdzie. Raczej w cały świat o gło
dzie niż do Mierzej owić czy Ciurlic.

Tu Stach aż wstał z ławy, aby się większym i silniejszym 
okazać. I zaciśniętą pięść do Wicka wyciągnął. A Wicek śmiał się 
i grubymi paluchami grzywkę z ucha na środek głowy zaczesy- 
wał. I stary Bartosek siwiejącymi wąsami ruszał i chrząkał.

— Pazury ci rosną, Stachu — usłyszał Jastrząb głos Wicka, 
który wydawał mu się tak daleki, jakby skądś aż z rządowego 
lasu do niego dolatywał.

— Jakbym to ja mówił, tylko ja tak ładnie nie potrafię — 
dodał Wicek. — A robotników prawdziwych z fabryki widziałeś, 
rozmawiałeś z nimi? W hucie byłeś? I walcownia tam podobno 
jest, i maszyny jakieś robią, prawda to — Wicek, nachylił się 
do Jastrzębia, brwi ściągnął, aż mu w zmarszczkach owe dwa 
poospowe dołki na czole zginęły.

Stach słyszał pytania i ze wstydu szum mu nagle ustał 
w uszach. Wickowi mógł tylko na jedno pytanie odpowiedzieć: •— 
że widział robotników. Często ich w mieście widzi. Usmoleni 
są, czarni, w błyszczących od brudu czy smaru jakby ze skóry 
ubraniach. Więcej nic nie wie. Po świętach będzie mieszkał 
o parę kroków od fabryki, po prostu przez podwórko, przez płot. 
Zwiedzi fabrykę i w wakacje opowie Wickowi wszystko.

Opowiada Jastrząb, obiecuje, przyrzeka, a Wicek znów na 
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półkę rękę wyciągnął. Jastrząb chciał zaprotestować, bo nowej 
wódki się przeląkł, ale Wicek położył przed nim podłużną książkę, 
potem jeden zeszyt i drugi, z dziewięć ich razem może było. 
Stach spojrzał na książkę, potem na Wicka, zupełnie już trzeźwy.

— Melementorz — powiedział stary Pająk, ruchem brody 
pokazując na książkę.

— Twoja nauka w las nie poszła, bo ojciec dobrze pilnują — 
zaśmiał się Wicek. — Pamiętasz, pokazałeś mi litery, posłuchaj 
teraz. I Wicek Pająk otworzył obrazkowy elementarz „na chy
bił trafił", i wodząc palcem po rządkach liter zaczął czytać: 
„Przed kuźnią stoi koń...” Czytał wolno, ale bez przystawania. 
Cicho się zrobiło w mieszkalnej komórce gajowego. Tylko w pie
cyku trzaskało świerkowe polano. Jastrząb zauważył, że Barto- 
sek kułakiem pod oczami przejechał.

— Cud ci to, mój Stasiu, prawdziwy — powiedział, kiedy 
Wicek przestał czytać. — Pierwszy on z Pająków drukowane 
czyta i pisać umie. Z gazety już nawet próbuje. I pierwszy 
chyba z parobków — dodał z dumą. — Chociaż — zaczął 
znów smutniej po chwili — parobkowi to na nic — ani do 
młócki, ani do kosy w pole. I tak mu zawsze każdy powie, że 
syn komornika Bartoska ze Świerkowa, parobek, dziad, nońduch. 
Gajowym by po mnie został, może by o wnukach źle nie mówili. 
A on nic, tylko do fabryki chce. To dlatego uczy się po nocach. 
Na zabawy nie chodzi, wódkę pić przestał, tylko zeszyty kupuje 
i pisze. Do nauczycielki w Wapiennikach czasem zajdzie, spyta 
o to czy owo i uczy się. Biednemu nauka nie potrzebna, przy 
bogatych i tak na głupiego będzie wyglądał. O policję łatwo 
zahaczy, o więzienie nawet.

Wicek milczał i dym machorkowy puszczał w drzwiczki pieca, 
a Jastrząb patrząc na mówiącego cichym głosem Bartoska teraz 
dopiero zauważył, że chłopski gajowy bardzo się już postarzał.

— Gajowym mnie tato chąc zrobić — zaczął Wicek ni to 
do siebie, ni do Jastrzębia. — Mówią, że przy wnukach za
pomną ludzie, że ojciec i dziad parobkami byli. Nigdy nie za
pomną, nigdy. Ludzie są ślepi i głupi. Czym tacy Kłapciochy, 
Kubosy, Pocioski czy nawet Zieliński są lepsi ode mnie. W domu 
gorszy u nich głód niż u nas. W zimie w drewniakach, a w lecie 
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w łapciach z lipowego łyka chodzą. Który z nich umie czytać? 
Świdrowaty Dydoń czy Gryzoń ledwie chcą na nich spojrzeć, 
a oni znów pluliby na mnie, bom parobek. Za to oni gospodarze. 
Morgę ma, półtorej i już gospodarz, a ja jak pies nikomu 
niepotrzebny. Masz pieniądze — toś człowiek, nie masz — toś 
bydlę. Każdy cię do roboty zaprzęgnie i wio — ciąg, dopóki 
masz siły. Wydzielą ci za to jadła tyle, abyś do jutra mógł 
dożyć.

Dobrze mówił Kandyder: — ,,Niby wolny jesteś, niby pan, 
bo im swoją siłę, swoje ręce sprzedajesz jak równy równemu. 
Chcesz — będziesz pracował, nie chcesz, to nie będziesz. Ale 
to tylko na oko tak jest. Płacą ci tyle, ile sami chcą, a ty ich 
jeszcze prosisz o to mało, które ci dają“.

Tu Wicek opowiedział Jastrzębiowi, że był w odwiedzinach 
u Kandydera w więzieniu sandomierskim. Początkowo nie chcieli 
zezwolić na widzenie, dopiero gdy im Wicek powiedział, że to 
jego wuj, że Kandyder nikogo oprócz niego na świecie nie ma, 
zgodzili się. Książeczkę wojskową musiał im pokazać, bo innego 
dokumentu przy sobie nie miał.

— O ciebie, Stachu, Kandyder pytał — powiedział w końcu 
Wicek. — Śmiał się, gdy mu przy strażniku opowiadałem 
o tobie, jak to od Gryzonia wprost do miasta na „agzamin“ 
pojechałeś. Uradowany był tobą. Rozmawiał ze mną tak, jakby 
nie w więzieniu był. — Wypuszczą mnie, to was odwiedzę — 
powiedział przy pożegnaniu.

— A kiedy wraca? — spytał Jastrząb.
— Za cztery lata.
Umilkli nagle obaj, a stary Bartosek drzemkę udając też mil

czał. Zaczął znów Wicek.
— Uczył mnie Kandyder, tłumaczył różne rzeczy, gdy tu 

był u nas, ale go wtedy słuchać nie chciałem. Głowy mi się to 
nie trzymało. Kiedy mu w Sandomierzu o fabryce wspomniałem, 
to uśmiechnął się dziwacznie, po swojemu, tak jakby znał 
miejsce, gdzie skarb zakopany.

— Obejrzyj sobie, Wicuś, różne fabryki i wybierz tę, która 
ci się najwięcej spodoba — powiedział.

Kpił sobie ze mnie albo co, bo mnie wcale o oglądanie nie 
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chodzi, jeno o pracę. Robotnika nikt nie pyta, czy ma morgi, 
czym jest jego ojciec. Wypłatę bierze i do żadnej młocki się 
nie wynajmuje. Według Kandydera to i my też robotnicy, 
tylko rolni, słabsi od tamtych fabrycznych. Chyba nie rękami 
słabsi, bo ja bym ich, psiachmać...

Zwinął żylaste, twarde dłonie i zatrząsł nimi przed sobą.
— Spróbować bym się chciał z nimi — dokończył po chwili.
— To chyba nie o taką siłę chodzi, Wicek — zauważył Jastrząb.
— Nie głupim przecie — oburzył się Pająk. — Toć wiem, 

że rozumem oni silniejsi. Jasiek Kubacki opowiadał mi, że aby 
się do walcowni dostać, do odlewni czy nawet do wytopu — 
naukę trzeba mieć, pytają o to. Dla mnie na początek każda ro
bota byłaby dobra, byleby robotnikiem w fabryce zostać, parob
kiem przestać być.

Wicek aż palce z nagłej żałości wyłamał, że mu w stawach 
sucho trzasły, i resztę wódki w kieliszek nalawszy sam wypił.

— Robotnikiem w fabryce muszę zostać, Jastrząb, rozumiesz?
— Rozumiem, ale tam miejsca nie ma. Mówią, że i w samym 

Osowcu są bezrobotni, to znaczy tacy, którzy pracę stracili — 
tłumaczył Jastrząb.

— Widzicie go, uczonego wapiennickiego. Wszystko mi będzie 
tłumaczył. Toć przecie i ja jestem bezrobotny. Gdzie mam stałą 
pracę, kto mi płaci regularnie? Zamiast pieniędzmi — zbożem 
mi płacą najczęściej. Policzą w środę ćwierć żyta po cztery 
złote, przywiozę do domu, a w czwartek ćwierć już trzy złote 
kosztuje. To chyba dlatego Kandyder kazał mi sobie różne 
fabryki oglądać, bo robotę trudno dostać.

Zasępił się znowu Wicek, włosy całą garścią zaczął przeczesy
wać, a gajowy Bartosek zakaszlał zaraz rad, że się tak rozmowa 
o synowych marzeniach urwała.

Na podwórku znów Zbój zaszczekał. Po chwili do izby 
wszedł przygarbiony dziad z przewieszoną przez ramię torbą.

— Pochwalony — zawołał od progu zdejmując potarganą 
baranią czapę; próbował śpiewać: „Po kolędzie kto dziś będzie, 
każdy się ucieszy..." — Pomylił się jednak zaraz na początku 
i urwał w połowie słowa.

— Cieszymy się i tak, więc siadajcie — zapraszał Bartosek.
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Dziad kij i torby przy progu zostawił i na klockowym sto
łeczku przy piecu usiadł. Teraz dopiero Jastrząb poznał w nim 
starego Szyję, którego syn z domu wygnał.

— Mroziczek już skrzypi pod nogami i przez noc mocniejszy 
będzie, bo gwiazdy do siebie mrugają. Nie straszny on już 
tera, nie. Przysypał śnieżek pola, otulił ziemię karmicielkę pie
rzyną, aby zbożom ciepło było, to niech się ta mrozik pozłości 
tera. Pamięta Pan Jezus o swoich wiernych, pamięta — mruczał 
Szyja obracając rozcapierzone, chude palce przed otwartymi 
drzwiczkami pieca.

— Jeno o was jakoś zapomniał — zakpił Wicek.
— Ty się, Wicuś, z wyroków boskich nie śmiej — pogroził 

Szyja. — Nie on o mnie zapomniał, ale syn mój rodzony, com 
go na rękach nosił. Chleba sobie żałowałem, aby on mógł róść. 
Za to mnie do ludzi wygnał. Żeby nieba nie oglądał, żeby...

Stary Szyja trząsł zgrabiałymi rękami przed ogniem, a nim 
samym trzęsła zawziętość, złość za poniewierkę, za smutną, 
bezdomną, błąkającą się po wsiach starość, dźwigając w torbach 
lęk śmierci na cudzym progu.

— Za bicie na żebry mnie wygnał. Dawniej ojce w niewolę 
swe złe dzieci mogły sprzedać, na śmierć posłać, a dzisiaj bicie 
człowiekowi do śmierci pamiętają. Dziecko to moja własność 
i mogę z nim zrobić, co zechcę — krzyknął nagle Szyja.

— A pewnie, idźcie, z domu go wygońcie, torby mu swoje na 
kark włóżcie i tym kosturem pokropcie porządnie — drwił 
dalej Wicek. — Ani wam jego, ani jemu was bić nie wolno. 
Powiedźcie im, tato, jak wy ze mną robiliście.

— Nie biłem cię, Wicuś, bo nie zasłużyłeś — powiedział 
gajowy Pająk.

— Tak, tak, inni mnie za was bili po ojcowsku.
Jastrząb nie lubił słuchać takich rozmów, wstał więc zaraz 

i zaczął się żegnać.
— Przyjdź, Stasiu, w lecie. Wicek staw w les>ie kopie, ryby 

chce hodować. Nowe siedlisko rudzielców wypatrzyłem, młode 
wykopiemy. A tego, co nam wtedy przy podkurzaniu uciekł, 
przyłapałem w żelaźca — rozgadał się gajowy.

Jastrzębiowi żal było odchodzić, zwłaszcza teraz, gdy mu Bar- 
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tosek las przypomniał, który o dwa kroki za domem szumią! 
po staremu, przybrany w śnieżne czapy, nawisy, oblepieńce 
puszyste, nie naruszone jeszcze wiatrem. Cicho w nim teraz było, 
uroczyście i tajemniczo. Strachem rozlegało się w gąszczu głuche 
pohukiwanie sowy.

Wicek odprowadził Jastrzębia aż do Przygonia.
— Stachu — powiedział miękko przy pożegnaniu — weź to 

ode mnie. — I wsunął Jastrzębiowi do kieszeni blaszane pude
łeczko.

— Co to jest, Wicek?
— Pięćdziesiąt złotych, po twojemu w pudełeczku schowane, 

aby myszy nie zjadły. Pożyczam ci jak i ty mnie kiedyś, gdy 
z ojcem ziemię kupowaliśmy.

— Nie mogę przyjąć — powiedział Jastrząb wzruszony. — 
Nieprędko będę mógł zarabiać — a wam pieniądze potrzebne.

— Głupiś — porwał się Wicek Pająk. — Ojciec zrzekł się 
miarek od połowy ludzi z Wapiennik i Ciurlic, a z Mierzejowić 
od nikogo nic nie bierze. — Tyle zboża i ziemniaków nie prze
jemy — mówi. — Na co nam pieniądze. Ja składam na książki, 
i kajety i... na to szukanie pracy w fabryce. Weź, powiadam 
Kandyderowi słowo dałem, że ci pomogę. W wakacje zarobisz, 
to oddasz. Noo, Jastrząb — zaczął łagodnie, prosząco Wicek — 
weź. Pamiętasz, złodziejstwa cię uczyłem, zbiłem cię raz, czytać 
mnie nauczyłeś — przypominał po kolei.

Jastrząb słowa nie mógł przemówić ze wzruszenia.
— Dździękuję, Wicek — wykrztusił wreszcie. — Oddam 

w lecie, żeby nie wiem co — oddam.
— A pewnie, pewnie — zgadzał się skwapliwie Wicek Pająk.
Od Przygonia poniosło się w stronę lasu najpierw pobożne 

„Hej nam, hej, kolęda...“, a potem zahuczało głuche bębnienie 
i do stojących przy wierzbach Wicka i Jastrzębia doleciała 
ulubiona poleczka Mazura z Bostowa: „Chodźże, Kasiu, chodźże, 
chodźże“. To kolędnicy obchodzili po kolei domy, urządzając 
w każdym tańcówki.

Jastrząb wracał do domu lekko, jakby mu kto skrzydła do 
ramion przypiął. — Lepszy od brata, lepszy — powtarzał pół
głosem a potem pogwizdywać zaczął wesoło na nutę — „Chodźże, 
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Kasiu..." Kiedy niespodziewanie wpadł po pas w miękki, sypki 
śnieg gramolił się z cichym śmiechem, jakby najlepszą zabawę 
wymyślił.

Na zboczach pagórków, parowów i wklęśnięć, wybielonych 
świeżym śniegiem, ciemniały z dołu podstrzesza chałup. Ścian 
nie było widać, bo bielone były wapnem nawet u najbiedniej
szych. W tężejącym od mrozu powietrzu mrugały z ciemnego 
bezdna nieba gwiazdy. Wszystko otulała bielejąca od śniegu 
cicha ćma nocna. Wdzierały się w nią i niosły daleko śpiewy 
kolędników, a gdy przycichały, słychać było naszczekiwanie psów, 
bliższe w Przygoniu i Ciurlicach, dalekie i słabsze w Wapien
nikach.

Jastrząb wsadzał od czasu do czasu rękę do kieszeni zielonej 
bekieszy i obmacywał palcami zamknięcie blaszanego pudełka.

— Taki Wicek, i co to wymyślił — szeptał do siebie.

PRZEPROWADZKA

P o świętach stary Jastrząb odwiózł Stacha i Agatę Salównę do 
miasta. Nie bardzo miał ochotę, bo akurat ślizgawica na dro
gach była okropna, że konia musiał na ostro przekuć. Rady 
jednak żadnej ani wykrętu nie było, bo kolejka ustalona z Salą 
na niego teraz przypadła. Jednocześnie wyjazd swój uważał 
za konieczny, musiał bowiem syna na nową stancję do Szy- 
monkowej przeprowadzić. Właściwie to sama przeprowadzka 
byłaby mało ważna, gdyby nie owe osiem złotych, jakie Stach 
zapłacił przecież pani Stajerowej za styczeń. Ojciec Stacha uwa
żał je po cichu za przepadłe i dlatego zły był na syna, że sam 
do zapłaty się brał.

Przewidywania starego Jastrzębia omal że się nie sprawdziły. 
Pani Stajerowa słyszeć nawet nie chciała o zwrocie pieniędzy. 
Głosem nie znoszącym sprzeciwu wyliczała zalety swojej stancji, 
korzyści jakie Stach odniósł przez te pół roku na skutek starań 
takiej wykształconej jak ona gospodyni i wychowawczyni. Może 
sobie Jastrząb syna zabrać, jeżeli chce, ale ona nie może być 
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„stratna". — I niech sobie pan zapamięta — mówiła pani 
Stajerowa do Jastrzębia — że takiej stancji, z taką opieką 
w całym mieście nie znajdzie. Sam dyrektor Kazimierski to 
stwierdził i ks. kanonik Kania, który przy każdej okazji do 
mnie zachodzi i o uczniów pyta.

Przez cały czas przemowy gospodyni stary Jastrząb siedział 
cicho, aż się Stach dziwił, że nie wie, co powinien „pani wy
chowawczyni" powiedzieć.

Tymczasem pani Stajerowa widocznie zabierała się do wyj
ścia z pokoju, w którym rozmawiała z Jastrzębiem, bo Stach 
usłyszał nagle jej sztucznie podniesiony głos: — Nie dość, że wy
chowuję parobków na ludzi, to chamstwo jeszcze pieniędzy za 
to żąda. — Teraz dopiero Stach usłyszał swojego ojca. Szyby 
w oknach zadzwoniły od straszliwego okrzyku:

— Milcz, cholero!
„Cholera" faktycznie umilkła i widocznie usiadła ze strachu 

na starym tapczanie, bo zazgrzytały zepsute sprężyny. Stach, 
który siedział w sąsiednim pokoju i przez drzwi tylko słyszał 
całą rozmowę, poderwał się, żeby biec na ratunek. Bał się, że 
ojciec zacznie bić panią Stajerową, ale już następne słowa 
ojca uspokoiły go. Stary Jastrząb pomiarkował się widocznie, 
bo mówił już ciszej, choć ostro i twardo, do czego przyczyniały 
się zbyt często powtarzane słowa z przeciąganym w złości „r“.

Wyliczał znane z opowiadania syna zalety stancji: bicie chło
paków przez tych „pierronów" z małego pokoju, zmuszanie ich 
do zbierania niedopałków, palenie papierosów, picie wódki, 
granie wieczorami w karty z panią „wielmożną wychowawcy- 
nią”. I o kanoniku nieładnie wspomniał, że nie wiadomo po co 
na stancję zachodzi, jeżeli nie wie, co się na niej dzieje. Pienią
dze może sobie zatrzymać ale za to„chamstwo“ pójdzie do dy
rektora i opowie, dlaczego syna ze stancji zabiera.

— Tfu, na taką uczoność, wielmożność i stancję — zakończył 
głośniej stary Jastrząb i Stach zobaczył ojca w drzwiach pokoju 
pani Stajerowej. Twarz miał bladą, czarne, zjeżone brwi ściąg
nięte, a z oczu zdawały się wyskakiwać kłujące promienie. Stach 
znał te oczy ojcowe. Przez tyle lat strach w nim wzbudzały. 
Obce mu się zawsze wydawały, nie ojcowskie, dalekie, jakby 
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sprzed długich wieków od kogoś zapożyczone. I teraz Stach 
skurczył się w sobie, usiadł na łóżku i oczu z ojca nie spuszczał.

Stary usiadł przy stole, skręcił drżącymi palcami papierosa 
i zaciągnął się głęboko.

— Nie bój się — przemówił do Stacha.
— Nie boję się, tato.
— To dobrze, choćbym i ciebie jeszcze potrafił... — pogroził 

palcem synowi — boś winien z tą zapłatą. Ale nie o to chodzi. 
Dogryzą człowieka, żywcem dogryzą. Słyszałeś — chamem jest 
twój ojciec, chamem, cholera, byle śmieć go nazywa.

Głos się staremu załamał i oczy w jednej chwili straciły złość, 
posmutniały.

— No, pakuj, Stasiu, jedziemy do nowej wychowawczyni.
Kiedy Stach wrócił ostatni raz do pokoju, aby się pożegnać 

z Rybickim, który akurat przyjechał ze świąt, weszła do nie
bieskiego pokoju pani Stajerowa. Rzuciła na stół cztery srebrne 
dwuzłotówki i powiedziała do Jastrzębia rozkazująco:

— Oddaj to ojcu i powiedz mu, żeby się nauczył mówić do 
kobiety.

— Dobrze, proszę pani — ukłonił się Stach i zgarnąwszy zło
tówki skokiem znalazł się przy ojcu.

— Pan dyrektor pomógł — powiedział stary Jastrząb pod
kręcając wąsa. — Jak już tak, to wezmę od ciebie dwa złote, 
uczciwie zarobiłem, choć się od chamstwa tym nie wybielę. 
Wio, maluśki — krzyknął zaraz wesoło na konia. — Do wiel
możnej pani Szymonkowej jedziemy.

Pani Szymonkowa jednak, matka Maniusia, szkolnego kolegi 
Stacha, nie wyglądała ani na wielmożną, ani nawet na panią. 
Chuda była, średniego wzrostu, o twarzy koloru żółtawo po
malowanej kukły, jaką Jastrząb widział w oknie wystawowym 
u fryzjera. Ta woskowa twarz, bez uśmiechu, skrzywiona trochę 
jakby z bólu, pełna była najdziwaczniejszych zmarszczek. Jedne 
zaczynały się na górnej wardze, biegły pionowe, przeskakiwały 
na wargę dolną i sznurowały tym prostym ściegiem zapadnięte 
usta. Inne półkolem wrysowały się w policzki dotykając idących 
promieniście od oczu. Czoło było siatką, na której uwydatniały 
się trzy czy cztery głębokie, podłużne koleiny. Przez tę pląta
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ninę linii i kresek trudno było odgadnąć, ile ma lat. Mogła mieć 
sto, a może nawet i połowy tego nie liczyła. Twarz Szymonkowej 
na wiosnę nie młodniała, w jesieni nie starzała się. Jej zwiędłą, 
pergaminową cerę podkreślały wymykające się spod chustki 
włosy koloru pajęczyny i zawsze zaczerwienione oczy praczki.

Staremu Jastrzębiowi spodobała się nowa wychowawczyni. 
Poczęstowała go herbatą i plackami na oleju smażonymi. Mówiła 
przy tym bez przerwy, a chociaż mówiła o sobie, ojciec Ja
strzębia ani się spostrzegł, kiedy opowiedział jej o swoich 
synach, gospodarce i biedzie. Z dumą mówił o Kaziku, któ
ry „jadwókatem“ albo może i samym sędzią zostanie, z żalem 
o najstarszym Józku, któremu musiał półtorej morgi odpisać, 
trochę z niechęcią o Stachu, który „niechbyta" nauczycielem 
został.

Wzruszył tym widocznie panią Szymonkową, bo mu z kolei 
o mężu pijaku opowiedziała. Giserem był nieboszczyk Szymonek 
w Zakładach. Zarabiał dobrze, cóż kiedy rzadko grosz do domu 
przynosił. Wszystko przepijał z kolegami albo u ryżej Franki 
zostawiał. Ona odbierała tylko guzy i sińce, bo Mateusz Szy
monek rękę miał od roboty twardą i uwag jej ani żadnych 
sprzeciwów w domu nie znosił. Dzieci miała sześcioro, ale czworo 
umarło. Podrosłe już były, podchowane, najstarszy Władek 
zarabiał już nawet nosząc węgiel sąsiadom. Została córka Tosia 
i Maniuś, kolega Stacha. Głos pani Szymonkowej był monotonny, 
bezbarwny, szary. W jej opowiadaniu wszystko zdawało się być 
zwyczajne, z góry wiadome i konieczne: i bicie Mateusza i śmierć 
dzieci, i jej praca. Ani żalu do nikogo zdawała się nie mieć, ani 
się dziwiła ludziom, ich złościom, niedolom czy płaczom.

I o prowianty ze starym Jastrzębiem się nie sprzeczała. Ile 
dawał na poprzedniej stancji, tyle niech i jej przywiezie. 
Drzewa nie musi przywozić, bo mają węgiel z fabryki. Prawda, 
że dyrekcja od dwóch lat nie wypłaca jej renty po mężu. 
Nie upomina się wcale o nią, bo przecież pozwalają jej mieszkać 
w fabrycznym domu. Nie za darmo, nie — płaci czynsz jak 
inni, ale nie wyrzucają jej z mieszkania. Ona z Maniusiem to 
wytrzymaliby w każdym mieszkaniu, ale córka... Delikatna, 
w suterenie albo w jakiejś ruderze niedługo pociągnęłaby. Bo 
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przecież jej Tosia nie taka jak inne. Wieczorowe kursy księgo
wości ukończyła, świadectwo bardzo dobre otrzymała i o posadę 
się stara w Zakładach. Tymczasem we dwie przy praniu pracują 
i wystarcza jakoś na wszystko. Prawda, że się nie przelewa, 
prawda, że nie tak żyją jak dawniej, kiedy świętej pamięci 
Mateusz giserem był, ale dają sobie radę i nie proszą nikogo 
o pomoc.

Stary Jastrząb wysłuchał opowiadania Szymonkowej, zajrzał 
za kolorowy parawan, który przedzielał pokój stancyjny na dwie 
części, i zaraz zaczął szykować się do odjazdu. W zimie świt 
z mrokiem za pan brat, a droga do Wapiennik daleka i śliska. 
Podcinał więc Jastrząb konie, mocniej kobyłę Sali, słabiej swoje
go „mechatego smoka".

FABRYCZNA ULICA

Jastrzębia budził co rano ostry, drażniący głos syreny fabrycz
nej. Jej natarczywe wycie wdzierało się do pokoju przez zamk
nięte drzwi kuchenne, przebijało się przez murowane ściany ka
mienicy, odbijało lekkim, dzwoniącym drżeniem od szyb okien
nych, przez które zaglądało światło ulicznej lampy. Czasem Stach 
budził się sam. Wytrzeźwiony zupełnie ze snu zaczynał liczyć — 
raz, dwa, trzy... Do dwudziestu nigdy nie doliczył, gdy gdzieś, 
jakby w tunelach pieca o brązowych kaflach, wyczuwał raczej, 
niż słyszał, bełkotliwy charkot jakiejś potwornej gardzieli, 
który przemieniał się z nagła w równy, przeciągły ryk. W połowie 
jego trwania dołączał się do niego wyższy, piskliwy głos dru
giej syreny. Niekiedy przy wschodnim wietrze i czystym powie
trzu dolatywał aż tu na Fabryczną ulicę równy, daleki zew 
cegielni w Dynkowie. Jastrząb rzadko już po tych pierwszych 
sygnałach zasypiał. Wsłuchiwał się w odgłosy, jakie dochodziły 
ze wszystkich stron. Na piętrze ktoś odsuwał krzesło, potem 
stukał parę razy w jednym, to w drugim miejscu. Z lewej 
strony słychać było przez ścianę przytłumione, gniewne kłótnie, 
czasem płacz dziecka, uciszanie, gderliwy głos kobiety.
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Szmery, pomruki, głosy niewyraźne i stukania milkły wkrótce 
i wtedy pod oknem rozlegał się coraz to częstszy stukot butów 
o popękany chodnik. Po zamarzniętych szybach pokoju prze
suwały się szybko pokraczne cienie. Słychać było rozmowy, 
czasem głośniejsze powitanie. To robotnicy śpieszyli na pierwszą 
zmianę do fabryki. Jastrząb spotykał ich zawsze w czwartek 
i w sobotę, kiedy szedł do szkoły na lekcję po południu. Wy
chodzili z szeroko otwartej bramy niby ze smoczej gardzieli, 
brudni i zmęczeni, jakby po ciężkiej walce z kimś strasznie 
mocnym.

Na dziesięć minut przed siódmą ruch za oknem przycichał. 
Przemknął jeszcze ktoś szybkim krokiem, czasem pędem prze
biegł. — „Spóźnią się“ — myślał zawsze o nich Jastrząb i cze
kał niecierpliwie, jakby się bał, że nowy ryk syreny przyłapie 
zadyszanych ludzi, zanim zdążą do bramy fabrycznej. Po na
stępnym, podwójnym wyciu o godzinie siódmej cichła ulica 
i dom.

Jastrząb zastanawiał się nieraz, dlaczego wszystko jest fabrycz
ne: park, a w nim huśtawki, kort tenisowy, podłogi do tańców 
w lecie, kryta estrada dla orkiestry, również fabrycznej, koły- 
szące się na wietrze lampy elektryczne i ulica nawet, która 
i nazwę przecież miała — Fabryczna. I murowane kamienice, 
ciasno jedna obok drugiej stojące, że odróżnić nie można, gdzie 
się która zaczyna i kończy, też były fabryczne. Szarobrudne od 
sadzy i dymu, które deszcz rozmazał po nietynkowanych ścia
nach, miały takie same okna, balkony z żelaznych krat, nabijane 
gwoździami o dużych łbach, drzwi w bramach, z których wiało 
chłodem i gnijącymi śmietnikami.

Jastrząb pamięta dychawiczny śmiech Maniusia Szymonka, 
kiedy Stach dziwił się, że robotnicy tak dużo mają swojego.

— W matematyce mocnyś, a głupiś jak baran — kpił wtedy 
Maniuś. — Fabryczne to wcale nie robotnicze. Całe Zakłady: 
piece martenowskie, odlewnia, walcownia i wszystko, co tam 
jest, należą do Towarzystwa, do dyrektorów. Pięciu ich jest, 
a jeden tylko mieszka w Osowcu w tej willi za parkiem. Inni 
to podobno nawet nie Polacy, za granicą siedzą. Wszyscy, kto 
tylko mieszka w kamienicy — i stróż Płotwa, i pomocnik sma- 
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równika Jeździk na poddaszu — wszyscy płacą czynsz, lo- 
katorne, które zbiera pan Kwidzyński z administracji i oddaje 
do kasy Zakładów, to jest do kasy dyrektorskiej.

Jastrząb nie był jednak ,,baranem“, jak go nazwał Maniuś. 
Natłok nowości porządkował sobie szybko w głowie po swo
jemu. Porównywał Osowiec z Wapiennikami i Mierzej owicami 
i odnajdował w nim tych samych ludzi, to samo zło. Dyrektor 
Zakładów, właściciel cukrowni w Częcicach, cegielni w Dyn- 
kowie, dyrektor kina, posiadacze kamienic i sklepów to jakby 
Koralowscy z Jaworowa, Gruss z Wapiennik, Wieloborski z Wielo- 
borowa, a potem szli już po kolei Gryzoń z Mierzejowic, Piskór 
z Ciurlic, Dydoń, Burak i inni. W mieście — robotnicy mieszka
jący w cudzych domach, stróże, zamiatacze ulic, gazeciarze i setki 
a może tysiące osowieckich Kłapciochów, Kubosów, Bzorków, 
którzy u kogoś pracują, kogoś proszą o zarobek, o chleb, o zmi
łowanie ludzkie. Parobki, miejskie parobki. A Wicek Pająk 
chce do miasta przyjść. Chce zamienić parobka wiejskiego na 
parobka w mieście. Nie wie o tym, że przed bramą fabryczną, 
przed magistratem, przed domem na ulicy Iłżeckiej, na którym 
wisi duży szyld z napisem „Biuro Pośrednictwa Pracy", stoją 
ludzie z rękami w kieszeniach, przytupujący z zimna nogami. — 
Bezrobotni — powiedział mu kiedyś o tych ludziach Maniuś 
Szymonek. — Pracy szukają.

Jastrząb ma teraz dużo czasu na rozmyślania. W styczniu po' 
pierwszym ryku syreny — mrok jeszcze na ulicy. Mrok czai 
się poza kręgami świateł elektrycznych lamp, czepia się brud
nych ścian kamienic na Fabrycznej ulicy, w bramach gęstwą 
zalega.

Cisza, jaka zapada w kamienicy po godzinie siódmej, omija 
tylko kuchnię Szymonkowej. Przez szczelinę zamkniętych drzwi 
jasnym cięciem przenika do pokoju światło. Szu, szu, szu — do
latuje z kuchni szur ganię o karbowaną pralkę. Szumi woda 
puszczona z kranu do balii, skrzypi wyżymaczka, słychać chro
bot obracanego magla. To pani Szymonkowa pierze bieliznę, 
przynoszoną na własnych plecach w dużych tobołach. Niekiedy 
z kuchni dolatuje przyciszona rozmowa, w której Jastrząb roz
różnia wyraźnie monotonny terkot mamy Szymonkowej, rzadziej 



■cichy głos córki. Czasem słychać kaszel Tosi. Wtedy Szymonkowa 
przestaje pracować.

— Połóż się, odpocznij, już ja to sama poprasuję — słychać 
w ciszy bezbarwny głos wdowy po giserze zakładów Osowiec- 
kich.

Jastrząb przymyka wtedy prędko powieki, ale nie całkiem — 
tyle tylko, aby udawać śpiącego, i czuje, że ma wtedy siedem 
serc. Bi ją po dwa w skroniach, w uszach, po obu stronach szyi, 
a siódme wali w piersiach tak mocno, że Jastrząb musi je dłonią 
przyciskać, bo zdaje mu się, że bicie jego słychać w całym po
koju. Jednocześnie patrzy szparkami zwężonych powiek w jasną 
szczelinę drzwi. Niekiedy bowiem Tosia ulega namowom matki 
i idzie się położyć do swego „pokoiku" za przepierzeniem. Dwa 
kroki są tylko od drzwi kuchennych do parawanu. W słabym 
blasku sączącym się przez okno od ulicznej lampy Stach widzi 
rozchylony szlafroczek Tosi. Oczu nie może całkiem zamknąć. 
Zły jest na siebie, ale nie może. A potem przez wiele nocy śpi 
źle i zdaje mu się, że ma gorączkę. Nawet przez przymknięte 
powieki widzi małe piersi Tosi. Marzy o nich i nie może za
snąć. W dzień patrzy na Szymonkównę tylko ukradkiem. Szy- 
monkowie w ogóle niepodobni są do siebie. Tworzą jedną ro
dzinę, żyją razem, a jednocześnie osobno, bo każdy jest tylko 
sobą zajęty. Nawet i zewnętrznie Szymonkowie różnią się 
bardzo. Pani Szymonkowa wygląda jak pomarszczona purchawka 
pod koniec lata, Tosia jak zabłąkana mewa morska na śródlądo
wej rzece, a Maniuś, kandydat na nauczyciela, przypomina skar- 
łowaciałe drzewko, toczone wewnątrz przez gąsienice. Chodzi na 
palcach, podrygując, jakby się bał, że pełnym, mocnym krokiem 
może kogoś przestraszyć. Wydaje się szary i mniejszy, niż jest 
w rzeczywistości. I kaszle, chrząka, jakby mu kość w gardle 
utknęła.

Maniuś kupuje ilustrowane czasopisma, w których są foto
grafie nagich kobiet. Chowa te obrazki pod poduszkę. Tosia 
zabrała mu pewnego razu kilka i spaliła.

— Świnia — powiedziała wtedy do brata. — Bierz przykład 
z Jastrzębia, smarkaczu.

Stach głowę szybko opuścił, aby Szymonkówna nie poznała, 
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że i on ogląda obrazki. Pochwałą wcale się zresztą nie ucie
szył, bo panna Tosia nie lubi go i dokucza przy każdej okazji.

Tosia i wszystkie jej rzeczy pachną zapachem cudownych,- 
nie znanych Jastrzębiowi kwiatów. Zapach ten unosi się w całym 
pokoju i Stach czuje go nawet w swoim ubraniu.

— Ta ty, Jastrząb, perfumujesz się — zakpił raz z niego na 
lekcji prof. Temporski.

Stach spłonął wtedy czerwienią po czubek uszu, a klasa 
miała parę dni uciechę, zwłaszcza że koleżanki stwierdziły to 
samo, a Todzia Wąsówna pod przysięgą wymieniła nazwę 
perfum.

— Chat noir, paryskie, jak Bozię kocham. Pani majorowa 
Kosobudzka, która u nas mieszka, używa takich samych.

Stach postanowił sobie omijać odtąd Tosię Szymonkównę 
z daleka, aby nie przeciągnąć na siebie przeklętego zapachu. 
Maniuś jednak wypaplał przed siostrą przeprawę z profesorem 
i następnego popołudnia Jastrząb wchodził do klasy z rozpaczą 
w sercu. Panna Tosia skropiła hojnie jego wypłowiałą bekieszę 
i marynarkę perfumami. Ks. kanonik Kania skorzystał zaraz 
z okazji i przyczepił do jego osoby parę kwadratowych bałwa
nów, jednego idiotę, półgłówka i kawalera z Wólki. Na pewno 
nie obeszłoby się bez większych przykrości, gdyby nie chełpliwa 
gadatliwość Szymonka, który zdążył już przed lekcjami opowie- 
dzić kolegom o wyczynie panny Tosi, a na lekcji religii, widząc, 
że zanosi się na poważną awanturę, dał prefektowi słowo ho
noru, że to perfumy siostry wylały się niechcący na jego i Ja
strzębia płaszcz.

Jastrząb zły był na Szymonkównę i ani razu się do niej nie 
odezwał. Inna rzecz, że Tosia z początku w ogóle nie zwracała 
na niego uwagi. Kiedy w pierwszych dniach pobytu u Szymon- 
ków Jastrząb zaczął czyścić buty w pokoju, Tosia krzyknęła 
zza swojego przepierzenia na cały głos:

— Marian, wyrzuć tego chłopysia na korytarz razem z jego 
śmierdzącą pastą.

Innym znów razem kopnęła eleganckim bucikiem na wysokim 
obcasie czapkę Stacha, która spadła z gwoździa przy drzwiach 
i potoczyła się do kotarowych drzwi panieńskiego pokoiku.
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— Pilnuj czapki, Wojtusiu — powiedziała wydymając wzgar
dliwie usta.

Jastrząb zły był na siebie za to, że lubił na nią patrzeć. Ru
chami, wysmukłą zgrabną postacią, ciętymi słowami przypo
minała złą, kąśliwą osę; bladą, o przeźroczystej, białej cerze 
twarzą, dużymi, niebieskimi oczami o długich, jakby przyklejo
nych, rzęsach, złotoblond włosami — kwiat, który w Wapien
nikach nazywano „Jasieńkowym dzwoneczkiem". W dodatku 
Tosia nie była podobna do żadnej z dziewcząt ani w Wapienni
kach, ani w seminarium. Wśród seminaryjnych „ciotek" tylko 
Bronia Stanisławska i Agata Salanka mogły dorównać jej białą, 
delikatną cerą. Oczy jednak Bronia miała czarne i śmiać się nie 
umiała tak jak Szymonkówna. Bo Tosia śmiała się czasem: to 
z Maniusia, że dziesięć razy powtarzał tę samą odmianę francu
skiego czasownika i zapamiętać jej nie mógł, to z Jastrzębia, 
który krojąc mięso omal talerza, jak mówiła, na pół nie przetnie. 
Śmiała się Tosia całą sobą. Usta śmiały jej się drobnymi, błysz
czącymi zębami, policzki dołeczkami, oczy tężejącym błękitem 
i łzami. Głos jej dzwonił wtedy dziwnie, że i Jastrzębiowi chciało 
się śmiać.

Rano Tosia chodziła po zakupy do sklepów, szykowała „chłop
com", jak nazywała Jastrzębia i brata, śniadanie i nuciła bez 
przerwy piosenki o miłości, które Stach słyszał w szkole od ko
legów i koleżanek na wszystkich przerwach. Były to najnowsze 
szlagiery. Wtedy i pani Szymonkowa zdawała się uśmiechać, 
choć wyglądało to przy jej zmarszczkach i bezzębnych szczękach 
trochę strasznie. Tylko w oczach widać było radość, że przecież 
córka jest wesoła.

W czasie odrabiania lekcji Tosia siedziała lub leżała cicho na 
swoim tapczanie za przepierzeniem i prawie nigdy nie śpiewała 
i nie wychodziła. Przed półroczem tyle było z różnych przedmio
tów powtórki, że Stach przesiadywał z Maniusiem do późnej 
nocy. Zdenerwowało to wreszcie pannę Tosię. Pewnego razu 
stanęła przy nich, chwilę przysłuchiwała się określeniu zdania 
okolicznikowego a potem wyrwała nagle zeszyt Maniusiowi 
i, ze złością rzuciła na podłogę. Jastrząb oczekiwał wymyślań 
i „bałwanów", które Szymonkówna znała niegorzej od prof.
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Temporskiego. Jednak raz tylko zjawił się „bałwan" i odnosił 
się na szczęście do Maniusia.

— Idź, Jastrząb, spać — powiedziała łagodnie Tosia. — Zdro
wie sobie przy tym kwadratowym bałwanie zepsujesz.

Stała przy krześle Stacha w błyszczącym, srebrzystym szlafro
ku, pachnąca zapachem Chat Noir, spokojna, jakby nie ta sama.

— Idź, Jastrząb — powtórzyła. — Szkoda zdrowia. To ja po
winnam się uczyć, a nie on. Na pamięć już umiem wszystko 
i rozumiem, a ten bębni bezmyślnie, aż wstyd słuchać.

Od tej pory Jastrząb wiedział, że ma drugiego ucznia w osobie 
siostry Maniusia. Nie było teraz dnia, aby nie wołała zza przepie
rzenia:

— Czytaj no, Marian, głośniej. Jastrząb, czy dobrze on to 
powiedział, bo taki to palmy gotów na biegunie posadzić.

Tylko lektur z polskiego nie pozwoliła bratu czytać.
— Czytaj ty, Jastrząb. On ma głos i talent do sprzedawania 

gazet.
Stach czytał. Bał się jednak kpin, nie mógł zapomnieć „chło- 

pysia“, a Tosia po każdym czytaniu wypowiadała swoje zdanie.
— Bujda na resorach — powiedziała, kiedy Jastrząb skończył 

czytać „Doktora Piotra". — Żebyś zdechł, to ci nie pomogą, 
jeżeli biedny jesteś. Psu rzucą kawałek chleba, ale nie człowie
kowi.

Usłyszawszy nowelkę „Dym", kupiła następnego dnia wiersze 
Konopnickiej i dała Jastrzębiowi do czytania.

— To smutne i takie prawdziwe — stwierdziła.
I „Janko Muzykant" był prawdziwy, i „Banasiowa".
Pewnego razu przeczytała w tajemnicy wypracowanie Jastrzę

bia na temat „Dalsze dzieje Antka Bolesława Prusa", za które 
Stach dostał od magistra Bróździka „bardzo dobrze".

— Zawsze mi się wydawało, że ten wasz profesor Bróździk 
mądrzejszy — powiedziała następnego dnia, kiedy Jastrząb 
z Maniusiem jedli śniadanie.

— O co ci chodzi? — spytał ją Maniuś.
— O nic. Jastrzębiowi dał za nieprawdziwe opowiadanie „bar

dzo dobrze". Jastrząb pisze, że Antka spotkał w mieście inżynier, 
żal mu się chłopca zrobiło i posłał go razem ze swoim synem 
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do szkoły. Inżynier miał ładny dom, duży majątek i dobre serce. 
W piekle chyba jest taki inżynier.

— Przestań się do nich wtrącać — powiedziała wówczas ma
ma Szymonkowa. — Co ty się na tym znasz?

Tosia potrząsnęła ze złością swymi złocistymi lokami i zdener
wowana poszła do „pokoiku" za parawanem, skąd nie wycho
dziła do wieczora.

Zaszedł raz w sobotę rano do Szymonkowej polonista prof. 
Bróździk stancję zwizytować. Wizytacja trwała krótko. Profesor 
wytarmosił Maniusia za czuprynę, Jastrzębiowi dał w bok 
kuksańca, też z żartów, a potem wszedł za przepierzenie do 
Tosi i rozmawiał z nią wesoło, choć Szymonkówna rzadko mu 
odpowiadała. Przy pożegnaniu Jastrząb słyszał wyraźnie, jak 
namawiał Tosię do kina.

Tego dnia na lekcji języka polskiego Jastrząb był roztargniony 
i nie słuchał wykładu. Myślał o siostrze Mariana Szymonka 
i Bróździku. Kiedy o godzinie ósmej wieczorem wchodzili z Ma- 
niusiem do kuchni, Tosia gotowa do wyjścia malowała przed 
lustrem usta.

— Dokąd idziesz? — spytał jak nigdy Maniuś.
— Pilnować twojego stopnia z polskiego — syknęła Tosia.
— Kawaler ci się nareszcie spodobał, to lecisz — odpowie

dział chuderlawy Maniuś.
W tej chwili Tosia rzuciła mu w twarz trzymaną w iręce 

skórzaną torebkę. Mamuś odskoczył w bok, potknął się o balię 
i czmychnął bez słowa do pokoju.

Szymonkówna nie poszła tego dnia do kina. Przez cały wie
czór płakała cicho za parawanem. Mama Szymonkowa nawy- 
myślała synowi od najgorszych, ale Maniuś ręką tylko machnął 
lekceważąco:

— Namówiła ją mama na pewno, aby szła z profesorem do 
kina, a teraz obie na mnie krzyczycie. Zresztą i tak świętą nie 
będzie — zakończył.
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PARK MARZEŃ I NADZIEI

W maju Jastrząb nie miał już ani grosza z pożyczonych od 
Wicka pieniędzy. Prawie wszystkie oszczędności pochłonęło 
czesne za drugie półrocze. Składał co prawda podania o zwolnie
nie go z opłaty, ale nieszczęsny stopień z zachowania, pilnowany 
przez prefekta, przekreślił wszelką nadzieję. Bolało go, że 
zwolniony został Krzesiński, znany w klasie lizus i naczelny mi
nistrant, choć ojciec Krzesińskiego miał dwadzieścia morgów 
w Zielenicach. Zwolniony został i Maniuś, ale Szymonkowi 
Stach nie zazdrościł. Prawda, że stopnie miał słabe na świade
ctwie, ale matka Maniusia spała siedząc przy balii, jadła to, co 
zostawało z obiadu, i oczy miała co dzień czerwieńsze od 
ciągłej pracy w parze.

Jastrząb nierzadko pijał teraz na kolację i śniadanie nie 
słodzoną herbatę. Zadowolony był, że nikt się tu jego kłopotami 
ani brakami nie zajmował. Nie skarżył się też przed nikim ani 
nie zwierzał. Była wiosna, maj i Jastrzębia ciągnęło nieprze
partą siłą w pole, nad rzekę lub choćby tylko do parku po 
drugiej stronie ulicy. Zieleniły się tu trawniki jak na najlepszej 
łące, śmiały do słońca różnobarwnym aksamitem bratki, pachnia
ła spulchniona i co dzień polewana na klombach ziemia. Topole 
i akacje pełne były wroniego wrzasku.

W każdą niedzielę o świcie Jastrząb ruszał piechotą do Wa
piennik. O podróży pociągiem nie myślał nigdy. Gdyby nawet 
miał pieniądze na bilet, wołałby iść niż jechać. Wschodzące 
słońce spotykało go już na górce za wąwozem Chmielowskim. 
W dolinie za nim zostawało śpiące jeszcze miasto, przed nim 
budziły się wzdłuż pylnej drogi wsie. Pola, lasy, łąki już 
dawno pierwszy brzask obudził śpiewem ptaków. W rannym 
chłodzie srebrzyła się rosa na liściach zbóż i traw. Świat wy
dawał się Stachowi piękny, jakiś bliski, serdeczny. Lekko mu 
się szło, radośnie i o godzinie ósmej na krzyżakach pod Kuli
kiem spotykała go zawsze rozśpiewana sygnaturka z wapien
ni ckiego kościoła. Już na drodze czuł zapach przypiekanych 
ziemniaków. Jak dawniej, jak zawsze ziemniaki z barszczem
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i Chlebem na śniadanie. Matka dolewała Stachowi raz i drugi 
barszczu i ukradkiem oczy ocierała.

— Znowużeś urósł, Stasiu — powtarzała w każdym tygod
niu. — Pan Jezus miarę zgubił na ciebie czy co?

A stary Jastrząb wąsa szarpał i z dumą dodawał:
— Moja krew. Jastrzębiowa. Żaden z Jastrzębiów mały nie 

bywał, wszyscy chłopy jak dęby.
I zaczynał wspominać a wyliczać dziada, pradziada, stryjów. 

Fantazja go zaraz porywała i aby się ważniejszym poka
zać, powstanie styczniowe przypominał, w którym pradziad 
„Moskala rąbał" w oddziale samego Haukego służąc. Żałował przy 
tym, że za późno się urodził, bo z tyloma synami pułkownikiem 
zostałby.

— Plecie, bo plecie stary — karciła go matka. — I gdzież ty 
masz tylu synów.

To proste pytanie trzeźwiło od razu starego Jastrzębia. Krę
cił zaraz nowego papierosa z machorki i zabierał się do ko
ścioła.

— Ta jucha nawet porozmawiać nie pozwoli z mądrymi 
ludźmi — mamrotał do siebie, zły i markotny.

Przykro musiało być staremu, że chociaż aż tylu synów wy
liczał, dwóch małych zaledwie miał jeszcze w domu i to takich, 
nad którymi pasem musiał jeno wywijać.

Po śniadaniu Stach wypisywał sobie zaświadczenie, że w dniu 
takim to a takim był w kościele w Wapiennikach na mszy i za
raz szedł ks. Sciskałę w zakrystii o podpis prosić. Bez tego nie 
miałby po co wracać do szkoły. Ks. Kania nie lubił wyjazdów 
swoich wychowanków w niedzielę, a jeżeli zezwalał, to mu
siało być zaświadczenie, że „osioł" i „cymbał" wysłuchał słowa 
bożego w swojej parafii.

O tej samej porze w seminarium nauczycielskim w Osowcu 
ks. Kania sprawdzał obecność przyszłych nauczycieli. Dopiero 
po wspólnej modlitwie w sali rekreacyjnej prowadził całą szkołę 
do kościoła. W czasie mszy czy kazania liczył drapieżnymi, kłu- 
jącymi oczami stojących i zawsze wyszukał tego, kto uciekł. 
Grzesznik przysięgał się następnego dnia na zbawienie duszy, że 
boleści go nagle chwyciły, i stawiał świadków, którzy wypro
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wadzali go z kościoła. Na pierwszym kursie najczęściej brzuch 
bolał Smołę, Powagę i Karola Górniaka. Ostatni musiał nawet 
papierosa po wyjściu zapalać, bo bóle miewał szczególnie ostre. 
Jastrzębia w Osowcu brzuch nie chciał nigdy w czasie mszy 
zaboleć, wołał więc zaświadczenie od ks. Ściskały.

Po obiedzie matka wiązała w biały obrusek bochen chleba 
wielki jak największe sito, dodawała parę gotowanych na twardo 
jaj, czasem woreczek mąki lub kaszy dla pani Szymonkowej 
i Stach wędrował z powrotem do miasta. Nie śpieszył się teraz, 
bo nawet i sił mu jakoś brakowało, mimo że według słów starego 
Jastrzębia chłopy jak dęby były w jego rodzie. Wybujałą sosną 
był Stach. Sosną, którą wiatr, gdy w bór uderzy, gnie na wszyst
kie strony.

— Wiatr cię kiedy na ulicy połamie, niedojdo — mówił do 
Jastrzębia prof. Mućkowski na lekcji gimnastyki.

Nie martwił się tym Stach. Wiosna i lato dręczyły go tylko 
żartami kolegów i koleżanek na temat wapiennickiej „kropatej 
ziaby“. Jesienią i w zimie przeklęte piegi znikały, chowały się 
gdzieś pod skórę głęboko, jakby się zimna bały. Słońce wycią
gało je na wierzch, zaokrąglało na nosie, czole i policzkach żółte 
plamki.

— Przez sitko opalony, kanarek świętojański, salamandra — 
zwracali się do niego koledzy, za co Jastrząb obrażać się nawet 
nie mógł, bo mówili to po przyjacielsku. Wiedział przecież, że 
lubią go i potrzebny im jest. Ileż to razy dawał im swój zeszyt 
z zadaniami, z ćwiczeniami z gramatyki do odpisywania. Inni 
zapraszali go do siebie lub przychodzili do Szymonka dla wspól
nego uczenia się. Nie miał do nich żalu za przezwiska, na ulicy 
jednak czuł się skrępowany. Zdawało mu się, że wszyscy na 
niego zwracają uwagę. Obnosił więc przed ludźmi ze smutkiem 
swoje słoneczne przekleństwo na twarzy.

Siedział Jastrząb pewnego przedpołudnia w parku fabrycznym 
zaczytany w „Krzyżakach" i nie zauważył nawet, jak zbliżyły się 
i zajęły obok niego miejsce dwie uczennice. Spostrzegł je do
piero wtedy, gdy usłyszał pytanie skierowane do siebie.

— Proszę pana — mówiła mała, jak wiewiórka ruchliwa, blon
dynka w granatowej spódniczce. — Proszę pana, proszę się nie 
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gniewać, ale niech nam pan pozwoli policzyć mu piegi na nosie. 
Koleżanki nam mówiły, że to szczęście przynosi.

Na Jastrzębia jakby się góra Chełmowa zwaliła. Nie mógł się 
ani poruszyć, ani słowa wymówić.

— Niech pan pozwoli — zaczęła druga o zadartym nosku 
z paczką książek pod pachą.

Jastrzębiowi piegi na nosie utonęły w fali krwi.
— Małpy — wykrztusił wreszcie.
Dziewczęta odskoczyły nagle od niego i pobiegły w stronę 

bramy. Stamtąd dopiero rozległ się ich wesoły śmiech. Widocznie 
przestraszyły się nie na żarty, bo nawet zapomniały się obrazić 
za niekoleżeńskie przezwisko.

Jedynie Tosia Szymonek nie śmiała się z Jastrzębia.
— Śmiesznie wyglądasz z tymi kropeczkami — powiedziała 

raz do niego. — Chciałabym mieć parę takich, o tu i tu, pokazała 
na dołki w policzkach. — Zakleiłabym je czarnym plastrem.

Potem doradzała mu, aby sobie kupił kremu, który wszystkie 
piegi wygubi. Żal jej było widocznie Jastrzębia, któremu teraz 
mówiła po imieniu. Czasem, jeżeli była w domu, podawała mu 
herbatę osłodzoną własnym cukrem.

— Brata uczysz, należy ci się — usprawiedliwiała się.
Jastrząb zły był na chłopaków z Fabrycznej ulicy, którzy za

czepiali Tosię, kiedy wychodziła lub wracała z miasta, choć ona 
śmiała się z nich i nigdy nie chciała z żadnym chodzić.

— I tak skończysz jak Jadwisia Margoś — wołali za nią.
Stach nie wiedział, kto to była Jadwisia Margoś i jak skoń

czyła. Wiedział już jednak, dlaczego chłopcy z Fabrycznej za
czepiali Tosię i inne dziewczęta.

Dym, sadze i czad pieców martenowskich zatruwały powietrze 
i płuca ludzi, ciemne ulice, mowa ludzka wytwarzała czad i za
truwała ich serca. Górniak, Smoła, Tokarz i prawie wszyscy 
z pierwszego kursu mówili o dziewczętach słowami, od których 
prefekt Kania padłby rażony apopleksją. Tak się przynajmniej 
Jastrzębiowi zdawało. Nikt się jednak chłopcami nie interesował. 
Profesorowie byli od wykładania swoich przedmiotów, od pytania 
i stawiania stopni, a życie uczniów płynęło swoją koleją. Jastrzę
bia nawiedzało teraz często przygnębienie. Bolały go uwagi 
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kolegów o jego wyglądzie zewnętrznym, drażnił i dokuczał nie
dostatek. Zdawało mu się, że nikomu nie jest gorzej na świecie. 
Ucieczką od smutnych myśli stały się jedynie książki.

Jastrząb lubił park fabryczny. Uczył się teraz z Szymonkiem 
w parku. Po obowiązkowej wspólnej nauce Szymonek znikał ze 
swymi kolegami z Fabrycznej, a Stach wyciągał książkę i zapo
minał o świecie. Lubił czytać w parku na „swójej“ ławce pod 
srebrzącym się włoskim świerkiem. Uważał ją, nie zastanawiając 
się dlaczego, za szczęśliwą. Pewnego dnia przyszła mu nagle 
ochota upamiętnienia siebie na oparciu ławki, gdzie pełno już 
było wyciętych ostrym końcem noża dużych liter, serc, strzałek 
i dat. Zrezygnował z zamiaru przeczytawszy świeży napis che
micznym ołówkiem: „Każdy głupi swoje imię w drzewie łupi". 
Rym był wyraźny i sens nienajgorszy, więc Jastrząb scyzoryk 
prędko do kieszeni schował i rozejrzał się wokoło jakby w oba
wie, że ktoś mógł jego zamiar odgadnąć. Bo park teraz tylko 
w dni słotne był pusty. W czasie słonecznej, ciepłej pogody już 
około godziny dziewiątej przez szeroką żelazną bramę wjeżdżały 
z wózkami dziecinnymi mamy, nianie czy babcie i zajmowały 
upatrzone ławki. Jednocześnie zjawiały się i starsze „pociechy". 
Z ich przybyciem znikał spokój w parku. Wieczorami także Stach 
wymykał się często z domu na „swoją" ławkę, jeżeli nie zajęła 
jej jakaś para, których zawsze pełno było w alejach. Lubił o tej 
porze patrzeć na wielkie piece fabryczne. Słyszał wyraźnie stukot 
młotów parowych czy elektrycznych, świst pary, dzwoniące ku
cie stali. Od czasu do czasu w ten zgiełk, jakby kłótnię metali, 
mieszały się gwizdy lokomotywy wąskotorowej kolejki, dowo
żącej z pobliskiej stacji węgiel i rudę na teren huty. Z pieców 
martenowskich wybuchały w niebo kłęby białawego dymu. W ja
rzącym świetle widział, jak po stalowym rusztowaniu wjeżdżał 
do góry mały wagonik. Stąd, z parku, wydawał się niewiększy 
od łódki przy huśtawce. Wagonik przystawał na wysokości pieca. 
Widać było, jak chwytali go z tyłu dwaj robotnicy i pchali 
wprost do czeluści pieca, a po chwili zjeżdżał już pusty w dół. 
Wagoniki goniły się po rusztowaniach i podobne były do dzie
cinnych zabawek, ciągnionych po żelaznych szynach. Jastrząb, 
patrząc na małe cienie ludzi przy piecach, prawie zawsze przy-
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pominął sobie Wicka Pająka. Jakże dumny byłby on z tej pracy 
’’ tam wysoko przy spiętym żelaznymi klamrami smoku, połyka

jącym rudę i koks na zmianę. Stach marzył o zobaczeniu z bliska 
potwornych pieców i pracy tamtych ludzi. Wypytywał Szymonka 
o możliwość wycieczki do Zakładów Osowieckich. Maniuś śmiał 
się z niego.

— Po co ci to, przecież tam nie ma nic ciekawego. Żelazo 
wytapiają, spuszczają do form, obrabiają w hali, ciągną w wal
cowni, to wszystko takie proste. Wszyscy chłopcy na Fabrycznej 
to wiedzą. Nie ma tam na co patrzeć — tłumaczył Jastrzębiowi 
Szymonek.

Próbował Stach i w szkole o zwiedzeniu fabryki mówić, ale 
koledzy machali tylko rękami. Nic ciekawego. To nie wycieczka. 
Do Krakowa wyjechać, do Warszawy, nad morze, w góry, to 
dopiero byłaby wycieczka, a nie na teren fabryki. Projekt Ja
strzębia zainteresował zaledwie Dudę i paru jeszcze jak i oni 
„wiejskich" chłopaków. Kiedy zwrócili się z tym do prof. Tem- 
porskiego, ten z groźbą w głosie wyraził zdziwienie, że dotąd 
jeszcze nie widzieli pieców hutniczych.

— Ta ty, gawronie jeden z drugim, spytaj pierwszego z brzegu 
robotnika, to ci opowie, jak się żelazo wytapia.

Odprawił Temporski z niczym delegację „kmiotków", jak po
wiedział o nich Górniak, syn majstra w Zakładach Osowieckich. 
Patrzył więc Jastrząb wieczorami na dymiące piece hutnicze, 
słuchał tajemniczego gwaru dochodzącego z fabryki.

Tego wieczoru Jastrząb dłużej niż zwykle zasiedział się w par
ku. Zachodni wiatr naginał dymy z fabrycznych kominów i po
szarpane, czarne, pełne sadzy kłębowiska rzucał w ulice, w aleje 
parku, słał po trawnikach, napełniając powietrze czadem, zapa
chem węgla. Topole, świerk, pod którym Stach siedział, szumiały 
w świetle latarń swoją pieśń, obcą kominom i ludziom. Jastrzę
biowi zrobiło się żal drzew. — „Są jak 'zwierzęta zamknięte 
w drucianej klatce ogrodzenia" — myślał. Zdawało mu się zaw
sze, że śpiewają w swym szumie i szeleście pieśń pól rozległych 
i lasów, skąd je ludzie wyrwali i kazali żyć w cieniu kominów 
i murowanych domów.

Chłód, chociaż był już koniec maja, wypełzł z mroku pod
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r
drzewami i Jastrząb wstał z ławki. Jednocześnie coś poruszyło 
się na trawniku pod gałęziami świerka. Słychać było mruczenie, 
szerokie ziewnięcie i wreszcie ktoś stanął tuż przy ławce. Ja
strzębiowi nogi wrosły w ziemię, że nie mógł się ruszyć, choć 
opanowała go gwałtowna chęć ucieczki. A tamten stał niemy. 
Wydawał się wysoki do pół drzewa.

— Zdrzemnąłem się, panie władzo — przemówił wreszcie 
cień. — Myślałem, że noc będzie ciepła, to prześpię się na 
fabrycznym dywanie, ale ziąb mnie obudził. Brr, zimno, panie 
władzo.

Jastrząb uspokoił się trochę. — „Na pewno pijany. Myśli, że 
jestem policjantem albo stróżem parkowym" — tłumaczył sobie 
prędko.

Nieznajomy tymczasem podszedł do niego blisko i roześmiał 
się cicho.

— Przepraszam, pomyliłem się. Myślałem, że to ten kuternoga 
stróż wypatrzył mnie i policjanta na mnie nasłał. Panie student, 
papierosa pan nie masz? Zapaliłby człowiek z przyjemnością.

— Nie mam — odpowiedział Jastrząb.
— Szkoda. Nie palisz widocznie, chłopcze. Nie wiesz, że parę 

dymów na czczo to jakbyś kieliszek mocnej wódki łyknął. Przy
jemniej się zaraz człowiekowi robi, weselej. A co, randka się nie 
udała? Panienka nie przyszła?

— Nie, ja tylko tak, posiedzieć tu przyszedłem.
— Rozumiem, pomarzyć. Młodemu wszystko śpiewa. Tatulo 

daje pieniążki, papu, ubiera. Świat piękny, ludzie jak anioły. 
Nie wiesz, która godzina? Już chyba bramę do parku zamknęli.

— Ja tu na Fabrycznej mieszkam, na wprost wejścia do 
parku. Jeżeli pan chce, to wyprowadzę pana naszym wejściem 
pod drutami.

— Ooo, jest taka furtka? — zdziwił się nieznajomy. — To 
dobrze wiedzieć. Nie będę się musiał kryć na drugi raz przed 
tym idiotą stróżem. Jak ten pies goni ludzi z parku niby ze 
swego ogrodu. No, to chodźmy. Pokażesz mi to tajne przejście, 
bo widzisz, ja tu zostaję... — Urwał i stanął obok Jastrzębia.

— Tylko, panie student, buzia na kłódkę. Stróżowi ani słowa, 
bo zaraz policja, areszt, badanie. Gdyby chociaż z miesiąc po
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trzymali — człowiek nie martwiłby się o jedzenie, ale oni, dra
nie, rano nawy myślą ją tylko i na czczo wyrzucą. — Włóczęga, 
obibok, do roboty się zabierz, bo na drugi raz dostaniesz takie 
cięgi, że popamiętasz — drwią w żywe oczy. Sprawdzą tylko 
w kartotece, że bezrobotny, nieszkodliwy i wypuszczą. A ja tu, 
widzisz — tam pod tym paradnym wzniesieniem dla orkiestry, 
mam swój pokój. Dwie deski się usuwa na bok i wchodzisz na 
pokoje. Jeszcze ubiegłego lata pół kopki siana przeniosłem tam 
z trawników. Ten wagabunda stróż wrzeszczał cały ranek, że 
mu jakaś tam Teofilcia Witkowska dla kozy trawę wykradła. 
Ciężki łeb ma i ślepia kaprawe, bo ślady przecież widać było 
na ścieżce, choć starałem się jak lis chodzić.

Szli obaj z Jastrzębiem w dół do ulicy Traugutta, gdzie sztu
kowana siatka podnosiła się przy ziemi do tajnego przejścia.

— Fiuu — gwizdnął cicho nieznajomy mieszkaniec parku. — 
Wspaniała furteczka i to na wprost okna pana dyrektora. Można 
tędy nawet po zamknięciu bramy do parku wejść. Słuchaj — 
nieznajomy pociągnął Jastrzębia za rękaw. — Mówiłeś, że miesz
kasz tu gdzieś niedaleko.

— Tak, proszę pana, u pani Szymonkowej.
— Słyszałem co prawda kiedyś o Mateuszu Szymonku, ale two

jej pani Szymonkowej nie znam. — Proszę pana — zaczął nagle 
nieznajomy poważnie, a Jastrząb zauważył, że głos mu jakoś 
zadrżał, głębszego tonu nabrał. — Niech mi pan przyniesie 
kromkę chleba. Tfu, psiakrew — zaklął nie wiadomo czego i splu
nął ze złością. — Głodny jestem, widzisz — wrócił do dawnego 
tonu.

— Przyniosę — przerwał mu Jastrząb. — Mam w domu chleb, 
ale czarny i nic do chleba.

— Głupiś, synku. Chleba przynieś kromę, jeżeli masz. Woda 
tu jest w parku. No, idź już. Będę czekał pod tamtym drzewem, 
gdzie spotkaliśmy się. Albo przez płot rzuć, mogę i tu stać, co 
tam...

Jastrząb szybko okrążył park. W kuchni Szymonkowa praso
wała bieliznę, Maniuś chrapał na łóżku, Tosi nie było w domu.

— Gdzież to byłeś? — spytała pani Szymonkowa nie odwra
cając głowy od żelazka.
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— W parku. Jeść mi się nawet zachciało — powiedział Ja
strząb.

— Woda jeszcze gorąca, zrób sobie herbaty. Masz chleb? — 
spytała bez cienia troski w głosie.

— Mam, proszę pani. Wezmę sobie. Zjem na ławce przed 
bramą, to będzie tak jak w Wapiennikach.

Pani Szymonkowa nie odezwała się więcej. Pomarszczona twarz 
była jak zawsze martwa, bez wyrazu. Jastrząb zadowolony z po
mysłu odkroił grubą pajdę chleba przez cały wapiennicki bo
chen, wsunął ją pod marynarkę, a małą skibkę wziął w rękę. 
Z torby wyjął trzy kawałki cukru. Nie myślał o tym, że zostało 
mu drugie tyle, nie wiadomo na jak długo. Herbata była rzeczy
wiście gorąca, czerwony, półkwartowy kubek aż parzył przy 
dotknięciu. Na schodach pomyślał o butelce, ale bał się za
wracać — Szymonkowa mogłaby się czegoś domyślić. Herbata 
była jej, a więc jakby kradziona. Na ulicy szedł nie zwracając 
na nikogo uwagi. Nieznajomy czekał przy tajnym przejściu. 
Podniósł do góry siatkę pomagając Jastrzębiowi przeleźć. Odeszli 
w głąb parku.

— Myślałem, że nie przyjdziesz — odezwał się nieznajomy. — 
A to co, herbata? I cukier przyniosłeś. Ej, ty człowieku... cała 
restauracja.

Kiedy przystanęli obok jakiegoś drzewa, nieznajomy wrzucił 
jedną kostkę cukru do garnuszka, zamieszał ułamanym patykiem 
i zaczął jeść. Jastrząb patrzył na niego bez słowa. W słabym 
odblasku światła ulicznych latarń, jaki błąkał się w parku, wi
dział pod szeroką, oklapniętą czapką twarz pokrytą szczotką za
rostu. Domyślał się więcej, niż widział, że była mizerna.

— Po królewsku mnie uraczyłeś, synku — odezwał się nie
znajomy oddając mu pusty garnuszek. — Chleb nietutejszy. 
Polem, wsią pachnie, z czystej mąki pieczony. Mięso nie jest 
lepsze od takiego chleba.

Jastrząb zauważył, że połowę kromki schował do kieszeni.
— Na jutro. Na cały dzień wystarczy. Dziwny z ciebie uczeń. 

Pierwszy raz takiego spotykam. Możesz mi powiedzieć, skąd 
jesteś?

— Spod Łysicy.



— Oo, ziomek. W Swiętomarzy mój brat mieszka. Znasz Swię- 
tomarz? Kościół tam ładny. Odpusty piętnastego sierpnia bywają 
i narodu z całej okolicy pełno przychodzi. Ogórków kiszonych — 
ile dusza zapragnie. Kiełbasę nawet gospodarze kupują, bułki, 
obwarzanki. Gospodarze, ale nie my. Wrócę chyba na wieś do 
brata, bo tu z głodu można zdechnąć.

— Znam Swiętomarz — wtrącił Jastrząb.
— A widzisz. Z jednych stron jesteśmy i nawet podobni do 

siebie, bo i ty tylko czarny chleb masz u pani, jak jej to, Szy- 
monkowej. Ojciec cię tu uczy, abyś potem biały chleb jadł. Bo
gaci tylko uczą dzieci. Biedny chyba po to, aby i siebie, i dziecko 
przez parę lat głodem morzyć. Ty chyba tego jeszcze nie rozu
miesz, choć duży chłop już jesteś. Ze Swiętomarzy jestem — 
ciągnął dalej wcale nie czekając na odpowiedź — a już dziesięć 
lat tam nie byłem. Nie ma po co zaglądać do brata. Starszy 
młodszego z domu wygnał, więc w świat poszedłem. W Staracho
wicach pracowałem, w Szydłowcu w kamieniołomach, w końcu 
tu przez cztery lata, dopóki nie zredukowali. O, tam przy tych 
piecach się pracowało. Na placu, na górze a potem w środku, 
w tym największym gorącu. Ciepło było, nie to, co teraz. Ej, 
ciepło... i jeść było co. Wypędzili a teraz kpią z człowieka, że 
włóczęga, pracować mu się nie chce. Przezimowałem u Wojtaszka. 
Też bezrobotny, ale swój kąt ma, nie umrze z zimna. Teraz i ja 
mam swoje mieszkanie, jak widzisz. No, idź już, ziomku. Dzię
kuję. Ty nie wiesz, jak diabelnie ciężko człowiekowi prosić o ka
wałek chleba. Ręce masz i to, o — jakie! z kamienia, zdrów 
jesteś a nie masz co jeść. Chleba ci nie oddam, bo nie wiem, 
kiedy znów zarobię na niego. A nie mów nikomu, że się tu spro
wadziłem. Nie myśl, że się stróża albo policji boję. Nie kradnę. 
Bezrobotnym. No, do widzenia... Jakże ci na imię.

— Stach Jastrząb.
— Do widzenia, Stachu.
Jastrząb przystanął w bramie kamienicy i wpatrywał się chwilę 

w mrok, który zalegał park. Ryk syreny fabrycznej zahuczał 
w powietrzu i poniósł się z wiatrem ponad miastem, odkrywają
cym przed Stachem swoje tajemnice.
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MÓDL SIĘ I PRACUJ

W ciągu następnych dni Jastrząb codziennie zachodził wieczo
rem do parku. W kieszeni nosił kromę razowca, raz nawet z se
rem, który mu matka przez Salę przysłała, ale ziomka ze Swięto- 
marzy nie spotkał ani razu. Czatował na niego przy podłazie na 
ulicę Traugutta, to znów przy krytej estradzie dla orkiestry, ale 
i tu go nie było. Rano siadał przy oknie czekając, aż stróż bramę 
otworzy do parku. — „W dzień pod drutami nie będzie prze
łaził, przez bramę wyjdzie" — myślał. Nikt jednak o tej porze 
nie wychodził. Raz zagapił się Jastrząb na starego gazeciarza 
Sałka, inwalidę wojennego, który o kuli chodził i tak śmiesznie 
przez nos ciągnął: „Kurrrrier Krakowski, Rooobotnik”. W za
myśleniu próbował półgłosem naśladować gazeciarza. Kiedy znów 
spojrzał na bramę parku zobaczył nieznajomego ze Swiętomarzy, 
który skręcał w ulicę trochę pochylony do przodu, w szerokiej, 
oklapniętej czapce na głowie. Stach wychylił się z okna, chciał 
krzyknąć, ale tamten był już daleko. Poczuł żal do tego ziomka 
bez nazwiska, który nie wiadomo, czy w ogóle był we Święto- 
marzy odległej od Wapiennik o pięć kilometrów. Wstydzi się go, 
unika albo może suchego chleba wstydzi się od niego brać.

Jastrząb chciał początkowo opowiedzieć o swoich poszukiwa
niach Szymonkowi, ale zrezygnował z tego zamiaru. Cherlawy 
Maniuś wyśmiałby go na swój uszczypliwy sposób, że się jak 
baba roztkliwia nad byle kim. Stach pamięta rozmowę z Maniu- 
siem o bezrobotnych.

— Nie masz się nad kim litować — powiedział wtedy do Ja
strzębia. — Porządnego robotnika nigdy nie zwolnią. Mój ojciec 
osiemnaście lat pracował w Zakładach i ani razu go nie zwolnili. 
Za cara to nawet dwa razy pochwały otrzymał. Tylko pijaków 
wyrzucają, złodziei i komunistów.

Jastrząb pijaków i złodziei pominął milczeniem. Pamiętał do
brze wspominania matki Maniusia, która inaczej o zmarłym Ma
teuszu Szymonku nie mówiła, jak tylko „mój stary pijanica". 
O komunistach słyszał jeszcze w Wapiennikach od pana Ciarupy 
i ks. Ściskały, prosił jednak Maniusia, aby mu wytłumaczył, kto 
oni tacy są.
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i’ — To was tego nie uczyli — zdziwił się Szymonek. — Ładna 
mi szkoła na wsi. Nam już w siódmej opowiadała pani kierow
niczka Wisowa, że to najgorsi bandyci. Pół Rosji wymordowali 
i wywieszali — wszystkich carów, generałów, dyrektorów i księ
ży. A ich taki największy marszałek Lenin straszną śmiercią 
umarł. Robaki go żywcem zjadły. Nie mieli nawet co pochować, 
bo ledwie oczy zamknął, a już ciało się rozsypało. Wszyscy o tym 
wiedzą. Możesz zresztą spytać prefekta, jeżeli nie wierzysz.

Jastrząb nie wierzył, ale księdza Kani nie chciał pytać. Do 
Szymonka stracił ostatecznie zaufanie. Papla i nieuk. Nic go nie 
wzrusza, nie obchodzi, chce tylko zostać nauczycielem. I to 
w mieście, bo z „chamami", jak mówi, nie dogadałby się nigdy.

Zaprzestał więc Jastrząb poszukiwać tajemniczego ziomka ze 
Swiętomarzy, zwłaszcza że i koniec roku szkolnego nadszedł.

Do Wapiennik jechał na wakacje znów na wozie starego Sali 
razem z Agatą. Tak już miało pozostać przez całe pięć lat. Ojciec 
nigdy nie przyjeżdżał po Stacha w końcu roku szkolnego. Bał 
się, że trzeba będzie coś tam dopłacić w szkole czy na stancji, 
a tu przednówek ciężki bywał w Wapiennikach. Matka Maniusia 
słowem nie wspomniała o zaległościach. Zadowolona była, że 
Maniuś zdał na drugi kurs, co w dużej mierze było zasługą Ja
strzębia. Sama Tosia stwierdziła to głośno przy ostatnim obie- 
dzie.

— Jastrząb za ciebie zdał, ty ciamajdo — powiedziała ze zło
ścią, kiedy Maniuś zaczął się chwalić swoim sukcesem.

Pani Szymonkowa zapewniała Jastrzębia przy pożegnaniu, że 
polubiła go jak drugiego syna i że musi u nich nadal mieszkać. 
Powiedziała to tak prędko, że ledwie można było słowa połapać. 
Prędko i obojętnie, jakby magiel kręciła. Wyprała mu wszystką 
bieliznę a kołnierzyki od kupnej koszuli nakrochmaliła i odpra
sowała, że błyszczały jak u ks. Kani.

W drodze do Wapiennik Agata mówiła bez przerwy to do Sta
cha, to do ojca. Śmiała się opowiadając o szkolnych wydarze
niach. W końcu ojcu świadectwo pokazała. Sala lejce na kłonicy 
zawinął, rozłożył piękny, gruby papier świadectwa i trzymał go 
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w paluchach niczym ks. Ściskała opłatek, wpatrując się w równe 
rządki atramentowego pisma.

— To ile tych „ostatecnych“ masz, córuś — spytał składając 
świadectwo i oddając je Agacie.

— Ani jednego, tato.
— A nieostatecnych?
— Też ani jednego. Same dobre, tato, samiusieńkie.
Stary uśmiechnął się pod wąsem i cmoknął na konia.
— Pisanego czytać nie umiem — powiedział nieśmiało dla 

usprawiedliwienia się przed Jastrzębiem, choć ten i tak wiedział, 
że Sala próbował uczyć się przy córce, kiedy jeszcze do powszech
nej chodziła, ale ledwie parę liter sobie zapamiętał.

— Stach, żebyście wiedzieli, tato, ten to dopiero ma stopnie — 
powiedziała zaraz Agata.

Jastrząb jednak nie wiózł ze sobą świadectwa i nie miał się 
czym pochwalić. Nie o starym Sali myślał, ale o swoim ojcu, 
który książki w zimie czytywał i to nie dla nauki czytania, .lecz 
dla ciekawości. Nie otrzymał świadectwa, bo aż siedem złotych 
rozmaitych składek w drugim półroczu nie zapłacił, nie licząc 
złotówki na świadectwo. Dobrze, że mu wychowawczyni w wiel
kiej tajemnicy stopnie pozwoliła sobie przeczytać, zarządzenie 
bowiem dyrektora Kazimierskiego nawet i tego zabraniało.

— Szkoła, chociaż państwowa, nie jest przytułkiem dla ubo
gich. Wszelkie składki są zatwierdzone przez dyrekcję i muszą 
być płacone — mówił pan dyrektor Kazimierski w przemówieniu 
na zakończenie roku szkolnego. — Kogo nie stać na to, powinien 
zrezygnować z chodzenia do szkoły. Polska ma i tak już nadmiar 
inteligencji.

Jastrząb uważał, że słowa te tylko do niego mogły się odnosić. 
Do Salówny na pewno nie, składki przecież zapłaciła i świadectwo 
otrzymała. Prawda, że Sala mniej ma morgów od jego ojca, 
ale Agata jedna w domu. Stary całą zimę drzewo w rządowym 
lesie rąbał, a wszystko, co zarobił, córce przywoził.

I ks. prefekt Kania na zakończenie roku przemawiał i to za
raz po dyrektorze. Oklaskiwali go nawet więcej niż samego dy
rektora, bo kanonik lubił bardzo oklaski.
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— Módl się i pracuj — powtarzał ks. Kania omawiając kolejno 
pracę każdego kursu. — Módl się i pracuj. Resztę zostaw Bogu. 
On wie, kogo czym nakarmić, w co kogo przyodziać. Purpurę 
dla wielkich tego świata zachował, maluczkich w kwiaty prze
cudne przyozdobi w krainie wiecznej szczęśliwości.

Jastrząb nie patrzył wówczas na ks. Kanię, bo mu się ziomek 
ze Swiętomarzy przypomniał. Znowu bunt w nim rozgorzał na 
to przyodziewanie jednych tu, na ziemi, drugich za obłokami, 
dokąd celował drgający palec prefekta. Kimże był ksiądz Kania, 
który tak szczodrze i zamykająco, jak amen na końcu modlitwy, 
wyznaczał ludziom miejsca na świecie? Prawda, że Chrystus 
jednym wino rozmnożył, a innym tylko chleb i rybę, ale ks. Ka
nia nie wie, że nieznajomy z parku o chleb nie śmiał prosić, 
a pracy pragnął. — ,,A jeżeli mu pracować nie pozwalają1* •— 
myślał Stach — „jeżeli nie ma dla niego pracy, to i modlić się 
nie może, bo przecież według Kani dwie rzeczy muszą być — 
praca i modlitwa".

Siedział Stach Jastrząb obok Agaty Salanki, uśmiechał się, 
czasem odpowiadał na jej pytania, ale tamte myśli cisnęły mu 
się do głowy i zatrzymywały radość wyjazdu na wakacje. Dopiero 
jak wyjechali na Prósinowicką górę rozpogodził się Jastrząb. 
Z daleka ciemniała fioletem puszcza na Łysicy. Tyle już razy 
widział Stach swoje góry i zawsze orla tęsknota ogarniała go na 
ich widok. Zapomniał nawet o przemówieniach dyrektora i pre
fekta, o Szymonkównie i całym mieście. Sam nie wiedział, że 
dłoń na ręce Salanki położył.

— Nasze góry, Aga — powiedział.
— Nasze, Stachu — powtórzyła Salanka.
Nawet i stary Sala poweselał.

ROZMOWY I MYŚLI

W apiennickie pola pławiły się w rozgrzanym, rozsłonecznionym 
dniu sierpniowym. Błękit nieba był czysty, głęboki, prawie doty
kalny w swej wyrazistości. W bezwietrznej, dalekiej głębi 
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przestworza znieruchomiały śnieżnopuche bryły chmur. Olbrzy
mie zbałwanione kłębowiska przesuwały się tu i ówdzie, omijając 
słońce. Łąki, które zapadały się z nagła w doły o poszczerbionych 
ilastych zboczach, pławiły się w zapachu białej i czerwonej ko
niczyny. Powietrze pełne było świergotu jaskółek. Dwaj Ja
strzębie leżeli w krótkich spodenkach przy dołach, wystawiając 
i tak już opalone twarze do prażącego słońca. Z górki od 
wsi szła stara Młynarzowa z zajdami *)  bielizny na plecach, 
z kijanką w ręce.

— W imię Ojca i Syna — przeżegnała się głośno ujrzawszy 
leżących. Ominąć ich nie mogła, bo stawek czystej, źródla
nej wody znajdował się akiurat w dołach pod Jastrzębiową 
górką.

— Cóż wam to, Młynarzowa — zapytał z uśmiechem Kazik 
Jastrząb, który po raz pierwszy od trzech lat przyjechał do 
Wapiennik na wakacje.

— A dyć przestraszyłam się, że la Boga. Deszcz wczoraj 
spadł, grzmiało, tom sobie pomyślała, że płanetniki z chmur 
pospadały na łąki. Bo i jakże, mój Boże, w całych Wapien
nikach nikt tak porozdziewany nie chodzi, chyba tylko te letniki 
ze dworu.

— Gdzieżby tam znowu płanetniki były na świecie — za
protestował Kazik Jastrząb.

— O, są, moje dziecko, są. Dusze pokutujące za śmiertelne 
grzechy Pan Jezus na najczarniejsze chmury powsadzał, a one 
przez złość do ludzi gradem pola sieką, pioruny na dobytek 
ciskają.

Stach Jastrząb przyciągnął rękami zgięte kolana do piersi 
i kołysząc się patrzył w milczeniu na starą „kolkę“, jak nazy
wali Młynarzową. Starsza tercjarka, nie gorzej księdza prowa
dząca modlitwy i śpiewy nabożne w swojej chałupie po drugiej 
stronie drogi, znała wszystkie wsiowe tajemnice i suchej nitki 
na żadnym grzeszniku nie zostawiała. Stach pewny już był nowej 
gadki o Jastrzębiowych płanetnikach i przewidywań wymyślnej 
kary boskiej na „golców11, co się jasności słonecznej nie wstydzą.

zajda — tobół
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Młynarzowa tymczasem rozmowę z Kazikiem zakończyła prędko 
i stanowczo.

— Stara jestem, niejedno widziałam i wiem, co mówię, 
a wasze uczone wymysły mnie nie omotają — powiedziała.

Po chwili już prała kijanką zamoczoną w wodzie bieliznę, 
aż jej echo odpowiadało po zakamarkach zielonego parowu. 
Stach i Kazik przenieśli się w drugi koniec łąki pod zorane 
już równo pole.

— Takiej tnie przekonasz — powiedział Stach o Młynarzowej.
— Nie jej wina, nie jej — zaczął po swojemu starszy brat 

Stacha i jął budzić przysypane kurzawą lat dzieje Młynarzów, 
Cieślów, Błędów, Jastrzębiów.

Stach przez dwa miesiące przebywał z bratem i znał już na 
pamięć treść takich opowiadań........Barłóg... ziemianki... kurne
chaty, głód, choroby, niewolnicze, zwierzęce życie...“ Każdy 
taki wykład kończył się z reguły słowami pełnymi entuzjazmu: 
„Ty to, Stachu, naprawisz, to twoja rola nauczyciela na wsi. 
Oleju im do łbów nalejesz. Zbudzić ich musisz. Całą wieś trzeba 
zbudzić".

— Jak ich mam zbudzić? — spytał go raz Stach.
Umilkł wtedy Kazik Jasrząb, student prawa, i popatrzył 

swymi dobrymi oczami na młodszego brata. Zamyślił się, po
smutniał i nic nie odpowiedział. Nie chciał mu powiedzieć 
albo może nie umiał pokazać drogi, którą on, przyszły nauczy
ciel miał iść przez wieś i ludzi budzić. Albo może sam nie 
wierzył w skuteczność sposobów, jakie sobie obmyślił.

Stach zły był już na brata. W szkole mówili mu o wolnej 
Rzeczypospolitej, o mądrym rządzie, o pracowitym narodzie; 
przed bramą fabryczną widział codziennie bezrobotnych; tu 
na wsi chłopi wapienniccy na wpół dojrzałe żyto kosili, bo 
chleba od miesiąca prawie nie jedli; a Kazik opowiada mu bajki 
o budzeniu ludzi i w dodatku nigdy zaczętej rozmowy nie 
kończy. Sąsiadom, którzy schodzą się w niedzielne wieczory 
przed dom starego Jastrzębia, wie co powiedzieć. Palą papierosy, 
opowiadają zdarzenia ze swojej młodości, dziadów, pradziadów 
wspominają, o duchach bajdy-bajdoły plotą, a zawsze jednak 
do dzisiejszych czasów wracają, do życia, które ich wkoło 
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otacza. Wcale nie są ani głupi, ani bezmyślni. O wojnach, 
polityce więcej wiedzą niż on promowany na drugi kurs 
seminarium. I mówią jakoś kpiąco, a z nienawiścią w .głosie.

— Doczekają się pułkowniki, że ich w końcu za łby weźmie- 
my — powiedział raz Alek Ziej a.

— Należy im się, psiekrwiom — przytaknęli zaraz inni.
I Kazik umie wtedy z nimi rozmawiać. Słuchają go, przyta

kują lub sprzeczają się z nim o lepsze. Stach przysłuchuje się 
zwykle tym rozmowom i milczy. Nikt go o nic nie pyta. Za 
młody jeszcze na rozmowy z gospodarzami, za mało widział, 
za mało wie. Prawda, że Stach i tak nie wierzy w skuteczność 
takich rozmów, narzekań, wymyślam Klną, plują na co gorszych, 
a potem rozchodzą się do domów i po dawnemu pracują od 
świtu do nocy, od jesieni do lata, w ciągłym ograniczeniu 
i oszczędzaniu, aby jadła nie zabrakło, aby do nowego do
ciągnąć. Stachowi zdaje się, że wielkiego nieszczęścia, biedy 
ogromnej, burzy zapach krwi rozsiewającej trzeba, aby ich 
porwać do czynu, do naprawy zła, o którym mówią. Tak 
sobie myśli Stach, a jego starszy brat Kazik tłumaczy chłopom, 
że teraz po zjednoczeniu powinni uzyskać większość w sejmie. 
Wtedy potrafią wszystko przeprowadzić. Za parę lat Kazik 
będzie klął tak samo jak wapienniccy chłopi i przestanie 
wierzyć w wybory, w większość w sejmie, w sprawiedliwość. 
Całą Polskę obeśle podaniami z prośbą o pracę i nie otrzyma 
jej. Pan magister praw Kazimierz Jastrząb będzie chodził 
w butach z podkładkami tekturowymi i będzie pluł krwią. Ale 
to wszystko zacznie się dopiero za dwa albo i trzy lata, bo 
Kazik musi przecież odbyć jeszcze służbę wojskową.

Teraz Stach zazdrości bratu, że ten potrafi poważnie z chło
pami rozmawiać, że ma prawdziwe wakacje, nie tak jak on. 
Stach, choć sił nie ma, musiał w czasie żniw kosić zboże na 
zmianę z ojcem, zbierać, wiązać, nawet i orać próbował, choć 
mu to nie bardzo szło. Pracował, bo ojciec powiedział przy Ka
ziku, że musi sobie na chleb zarobić, na naukę zasłużyć, cho
ciaż i tak nie wiadomo, czy pojedzie we wrześniu do szkoły. 
Pieniędzy nie ma. Zboże tanie, z dobytku nie można nic sprze
dać. Stach nie odpowiadał ojcu na jego tłumaczenia. Wiedział, 
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że nic go już w domu nie zatrzyma. Pracować jednak pracował, 
bo mu i młodszych sióstr było żal. Trzynastoletnia Zosia i o rok 
młodsza Basia kosę już w ręce brały i próbowały ciąć ścianę 
wysokiego żyta. Sierpem żęły już jak dorosłe, a odbieranie sko
szonego zboża, zbieranie czy nawet i młocka — były dla nich 
zwykłymi już zajęciami. Kazik próbował tylko tej czy innej 
roboty. Krótko jednak i z niechęcią pracował. Męczył się zaraz, 
kaszlał. Mówił, że mu studia „bokiem wyłażą". — Brak wita
min — tłumaczył ojcu, ale stary Jastrząb śmiał się nie swoim 
śmiechem.

— Koń owsa potrzebuje, a człowiek omasty do jedzenia — 
słoniny, masła, oleju bodaj. Siwy Antek o witaminach nie 
słyszał, a wygląda jak Waligóra, o którym opowiadają, że 
buki na Chełmowej górze rwał z korzeniami kiedyś tam, 
w dawnych czasach.

Prawda, że ojciec Jastrząb i Siwego jak ten wór mógłby na 
furę wrzucić, ale to już taki ród Jastrzębiów — kończył zwykle 
„swoją śpiewkę" stary, dumny ze swojej siły i z uczonego syna.

Stach o witaminach brata wiedział swoje. Kazik przez tyle 
lat jadał na śniadanie i kolację sam chleb, a w Warszawie 
otrzymywał na jakieś tam „bratniackie" kartki obiady po 
czterdzieści groszy. Całą zaletą tych obiadów miało być to, że 
chleba dawali do zupy, ile kto chciał. Kazik wspomniał o za
robkach w Warszawie. Dużo, jak mówił, zarabiał, czasem nawet 
pięćdziesiąt złotych miesięcznie. Nie dopisało szczęście, to mu- 
siał głodować. Nie on jeden. Dużo ich jest takich jak on stu
dentów chłopskich, których największym szczęściem było to, 
że mogli studiować. Nikt im tego nie zabraniał, o nie! Jak równi 
z równymi byli w ogromnej rzeszy zadowolonych, radosnych, 
tylko że oni, wsiowi, prędzej dochodzili do mety. Śmierć jako 
sędzia stała na niej ze stoperem, na którym lata na godziny, 
miesiące na minuty a dnie na sekundy były przeliczone. Wyścig 
trwał ciągle, bez przerwy.

Kazik przez całe wakacje dawał lekcje. Przychodził do niego 
Jasiek Głowacz, Józek Maj, Stefek Błęda, Balbina Ostromęcka 
ze Trzciny. Stary Jastrząb odmłodniał i zhardział, jak mówił 
Cieśla. Nie dlatego, że Kazik uczył. Co prawda taki Ciarupa 
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nikogo do gimnazjum nie przygotowuje na „agzamin". „Osłów11 
z pierwszej a nawet trzeciej potrafi młócić linią, ale nie do 
średniej szkoły przygotować. Starego Jastrzębia rozpierała duma, 
że to on dał chłopom przykład tak w Wapiennikach jak i w całej 
okolicy. Przestaną się wreszcie śmiać z niego, że niby synów 
„na panów" szykuje, a sam z torbami pójdzie. Ruszyli się i inni, 
i to wcale nie ci najbogatsi. Pewnie, tamci mają morgi dla 
swych dzieci, a rozumu im jeszcze brak. Sredniaki się ruszyli — 
Głowacz, Maj... Jeden Ostromęcki bogatszy, dlatego też córkę 
na doktora postanowił uczyć. Jastrząb lubi teraz iść do kościoła 
w towarzystwie Kazika i Stacha. Przystaje zawsze przed scho
dami koło figury, wąsa podkręca i każdego, kto się przy nim 
zatrzyma, machorką częstuje. — Synowie jeszcze nie palą — 
mówi, gdy ktoś podaje swój kapciuch Kazikowi lub Stachowi. 
Urósł Jastrząb i surowe oczy radość mu rozświetliła.

Jastrzębiowa też cieszy się, tylko po swojemu — po cichu, 
przez łzy, które jej z matczynego serca wprost płyną. Nie rodzi 
już nowych dzieci, więc patrzy tylko w gromadkę, która po
woli w świat umyka. Radośnie jej, że rosną, smutno, że od
chodzą „kajsi" między obcych, że gotowi w końcu matkę samą 
zostawić. Kazika kocha najwięcej. Podobny jest do niej i taki 
sam łagodny, cierpliwy, bez złego słowa dla znajomych czy 
obcych. Kazika kocha, a Stacha jej żal. Czuje matczyne serce, 
że młodszy swoją drogą już chodzi. Jak znarowiony koń prycha 
na napomnienia ojcowe. Kiedy ugotuje parę jajek dla nich 
dwóch, aby sił nabrali do „ty skoły", to Stach brwi, jak stary 
Jastrząb, marszczy i wtyka po jaju najmłodszym — Tadkowi 
i Jaśce.

— Niech mi, mama, więcej nie gotuje, bo patrzeć na to nie 
mogę — mruczy i ucieka z kuchni. Nie rozumie, że dla wszyst
kich nie wystarczy, że małym to i tak niepotrzebne.

A Stacha rzeczywiście wszystko drażni w domu. I sióstr młod
szych mu żal, że od rana do nocy pracują, matki, że nie ma 
w czym do kościoła iść, nawet babki Franciszki, która godzinki 
śpiewa fałszywie, że aż uszy bolą słuchać.

Stach pomaga w gospodarstwie ile może i siedzi w domu, 
bo nie ma gdzie wyjść. Dawniej tylu kolegów miał w Wapien
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nikach, aż tu nagle zobaczył, że został sam. I nie wiadomo, 
kto winien.

Zaraz w pierwszą niedzielę po przyjeździe z Osowca spotkał 
Kubackiego, Zielińskiego Stefka, Pintrka i innych, z którymi 
razem na Głowackiego groch chodzili, Joska chrzcili, kuropatwy 
w sidła łapali. Każdy z nich już, jak i Jastrząb, grubym głosem 
mówił, chociaż u Kulika trochę to jeszcze nierówno wychodziło, 
bo zaczynał czasem piać jak kura, która na starość koguta 
udaje. Za to Stefek Zieliński golił się już prawdziwą brzytwą, 
pokazywał nawet z dumą ślad po niej na górnej wardze.

Wszyscy palili papierosy i potrafili je równiutko kręcić. 
Paląc, przyklejali papierosy do dolnej wargi, którą z lekka 
wysuwali do przodu i opuszczali. Mówili przy tym dużo, aby 
pokazać, że papieros nie odpadnie. Kubacki chwalił się nawet, 
że potrafi dym uszami puścić, tylko musiałby go ktoś przy 
tym za boki mocno ścisnąć. Rozmowę z Jastrzębiem zaczęli nor
malnie, bez żadnych ważności i czekania.

O miasto się zaczęli wypytywać, o pociągi, o fabrykę. Potem 
wyciągnęli tytoń, bibułkę i dawali mu skręcić. I od tego za
częło się nieporozumienie. Jastrząb podziękował tłumacząc się, 
że nie pali, bo i pieniędzy nie ma na tyle, i zdrowia szkoda...

— Mądralaś się zrobił — powiedział na to Kubacki i strzyk
nąwszy popisowo przez zęby na rosnącą za kościelnym murena 
wierzbę zaczął opowiadać, jak to oni radzą sobie z pieniędzmi.

Ojciec im przecież nie daje ani matka. We dworze czasem 
te pięćdziesiąt groszy zarobią, rzadziej u ks. proboszcza czter
dzieści, ale zarobki nie czekają. Są inni — starsi i do roboty 
zdatniejsi. Od wiosny zawsze lżejsze jest zdobywanie pieniędzy. 
Matka kur nigdy nie upilnuje, jaja gubią aż strach. W zimie po 
kolędzie z „Herodem" chodzą, półtora korca owsa ostatnio za
robili i parę złotych gotowego grosza. Tęgo wtedy wypili, aż 
stary Zieliński Stefka w karczmie znalazł i sprał przy wszystkich.

Śmiali się na wspomnienie przygody Zielińskiego, zaciągali 
się głęboko i pluli zawzięcie. Oczy im zmętniały, ale prze
chwalali się jeden przez drugiego, aż w końcu o dziewczyny 
w mieście zaczęli Stacha wypytywać. Nie dobierali słów, toteż 
Stach zmarszczył się, nastroszył.
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— Patrzta, chłopaki. Jaki to kleryk ze Stacha Jastrzębiowego 
się zrobił — zauważył Kulik i posypały się żarty.

Kiedy wreszcie Kaleta, starszy już chłopak, parobek Siwego 
Antka, klepnął go po ramieniu i zapytał drwiąco: — Te, Sta
chu, a majo wasi tata nowe buty — Jastrząb odtrącił Kaletę 
i nie spojrzawszy na dawnych kolegów poszedł do domu. Sam 
nie wiedział, co mu się nie podobało u nich: palenie papierosów, 
picie wódki, dziewczęta czy słowa, które słyszał przecież nie 
pierwszy raz.

Kazik powiedziałby mu na pewno, że to nie oni temu winni. 
Więc kto winien? Za rok, dwa chwalić się może będą, kto kogo 
na weselu czy zabawie pobił, nożem pokrajał. Jastrząb nie mógł 
sobie teraz naprawdę poradzić z myślami, których natłok osaczał 
go przy każdej okazji. Nawet rozmowy z bratem napełniały go 
wątpliwościami, rozczarowaniem, niepokojem.

Niepokoił go szczególnie brak możliwości zarobienia pieniędzy. 
Tak, Kubacki ma rację. Zarobki nie czekają na takich jak on 
podrostków. Są inni silniejsi, sprytniejsi. Stach wybrał się parę 
razy na raki, które Zośka sprzedała we dworze, ale to wszystko 
przyniosło mu zaledwie grosze.

Wakacje to też, uważał, jakby na ironię wymyślona nazwa. 
Wolne od nauki dni, zabawa, rozrywki — nie dla niego. Za 
wcześnie nauczył się martwić na zapas. Prawdziwym wypo
czynkiem i rozrywką były dla niego jedynie odwiedziny u Pa
jąków, a ściślej mówiąc wałęsanie się ze starym Bartoskiem po 
lesie. Raz na całą noc pozostali ze starym gajowym na „Mo
drzewiowym Wzgórzu1', na brzegu polany. W poszarpanym przez 
drzewa blasku księżyca leżeli w trawie czekając na stadko saren, 
które przychodziły tu paść się na soczystej łączce. Stary Bar- 
tosek opowiadał wtedy Stachowi szeptem, że stadko przeszło 
w jego rejon w maju, od czasu kiedy Wicek staw skończył 
kopać i wodę do niego ze strumienia puścił. Grabowiec z rządo
wego lasu mówił, że to jego wychowankowie. Możliwe, bo oswo
jone, ludzi się nie bardzo boją. Samiec stary już musi być, bo 
cały las rogów ma na łbie. Kiedy samice skubią trawę, kozioł 
staje w cieniu świerka i ani drgnie, jakby go kto z kamienia 
wyciosał, pilnuje saren.



Jastrząb' słuchał gajowego i przy najmniejszym szmerze 
w głębi lasu pociągał Bartoska za rękaw. — Cii-cho, idą. — Ale 
sarny nie wyszły tej nocy na polankę pod „Modrzewiowym 
Wzgórzem". Gajowy Pająk był niepocieszony. — W góry mu- 
siały iść, na Łysą albo na Sw. Katarzynę i nie wrócą — mówił 
z żalem, ale Stach i tak nie potrafił się smucić przy Bartosku. 
Las tak był przepełniony tajemniczymi szumami, głosami trwogi, 
szeptami, że siedział oczarowany dziwną mową drzew i stworów 
wśród nich żyjących. Bartosek obiecał Jastrzębiowi, że przyjdzie 
po niego do Wapiennik, gdy tylko sarny wrócą.

Dotrzymał słowa chłopski gajowy Bartosz Pająk. Aż na łąkę 
przyszedł owego upalnego dnia, w którym Kazik ze Stachem 
spotkali Młynarzową.

Z godzinę siedzieli na trawie, bo Kazik o jelenie pytał, przy
pominając polowanie Olbromskiego z „Popiołów'1.

— O dziedzicu Olbromskim nie słyszałem — odpowiedział 
Bartosek — ale jelenia to i ja pamiętam. Jodły rąbaliśmy po 
tamtej stronie Łysicy, bo je wichura z korzeniami ze zbocza 
wydarła i jedne na drugie powaliła. Aż żal było patrzeć na 
tylachne drzewa. Wysokaśne, proste, a igły na nich jak politu- 
rowane. Żywica z połamanych pni jeszcze ciekła, kiejby te łzy 
człowiecze. Pachniało też od nich w całym lesie, pachniało. 
I wtedy to, przy tym rąbaniu jedliny, jeleń na nich wyszedł. 
Wprost na sam środek gęstwy połamanych drzew skoczył i na 
ludzi oczy wybałuszył, jakby się pytał: — Kto wam to chłopy 
mój bór pozwolił rąbać, hałasy w nim robić? — Słońce ino, ino 
zachodzić miało. Jak złotem osypany stał jeleń na zaczętym 
wyrębie, a rogi duże, gałęziaste, że i nie zliczyć odrostów. Nikt 
się wtedy na niego siekierą nie zamierzył, nikt nawet głośno nie 
krzyknął. Nie ze strachu, jeno z zadziwienia ogromnego, że 
takie piękne stworzenie jeszcze po naszej ziemi chodzi. Ambroz 
z Łagowa na kolanach potem przysięgał, że krzyż złocony między 
rogami jelenia widział. Ja sam uwierzyłem, bo i mnie się tak 
zdawało, tylko zacząć pierwszy o tym nie chciałem — za
kończył opowiadanie Bartosek.

Gdy go Kazik Jastrząb zapytał, kiedy to było, Pająk swoje 
kawalerskie lata zaczął sobie przypominać i służby po różnych 
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dworach i gospodarzach wyliczać, tak że w końcu okazało się, 
że już sto lat żyje na święcie.

Śmiali się wszyscy trzej z tego wyliczania, Stach i Kazik 
obiecywali zjawić się wieczorem w gajówce. Noc akurat była 
znów księżycowa, więc Pająk zapewniał, że sarny przyjdą, 
jeżeli nie w nocy, to o świcie, co będzie nawet lepiej, bo będą 
je mogli dokładnie obejrzeć. I Wicek zapraszał na karpie, bo 
ich za dużo w stawie narosło. Kazik dziwił się głośno, skąd 
w stawie w maju założonym mogą być dorosłe karpie, ale Stach 
nie zdradził mu Wiekowej tajemnicy. Staw Wicka Pająka, wy
kopany w chłopskim lesie, powstał dzięki strumykowi, który 
wypływał ze stawów pana Koralewskiego w Jaworowie. Po
dobno w czasie ulewy karpie przedostały się przez rozmytą 
groblę do strumyka i dopłynęły aż do Wiekowego stawu. Wszyst
ko możliwe: i ulewa, i rozmyte groble, i karpie w leśnym stawie. 
Wieczorem dwaj Jastrzębie szli w stronę Mierzej owić. Sarny 
jednak i tym razem nie wyszły na polanę.

MIRAŻE

Zima tego roku przyszła za wcześnie. Stach wołałby jej w ogóle 
nie oglądać. — „Bodajbyś przepadła“ — myślał często o niej 
ze złością. Nienawiść do niewinnej w swej piękności pory roku 
wzrastała w Jastrzębiu z roku na rok. Może istniała w nim 
już w dzieciństwie, kiedy musiał chodzić w za dużych butach 
ojcowych, gdy ręce grabiały mu z zimna i byle wiatr przewiewał 
na wylot, do kości. A może chłodne noce przespane w stajni 
u Gryzonia ją zrodziły... Dość, że Stach Jastrząb nie lubił zimy 
i myślał o niej jak najgorzej, zwłaszcza od czasu przybycia do 
miasta. Prawda, że czasem jawiły się obrazy ośnieżonego lasu 
w Mierzejowicach koło gajówki, wąwozy zasypane prawie po 
wierzch śniegiem, pełne najdziwaczniejszych wywieisk, nawisów, 
jam sztucznie tworzonych, przez żadne zwierzę nie nawiedza
nych. Pamiętał jednak, że i tamte obrazy mógł przecież tylko 
jakby w biegu oglądać. Mróz wpełzał zawsze pod byle jakie 
ubranie, przez skórę zdawało się do środka właził.
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W Osowcu zima była bardziej przykra. Nigdy nie potrafiła 
wybielić domów, dróg ulicznych białym asfaltem pokryć, drzew 
przystroić. Dym z kominów fabrycznych, z kamienic opalanych 
węglem brudził biel śniegu zanim ten ziemi dosięgnął. Na 
jezdniach w ciągu paru dni stawał się z białego szary. W mróz 
skarżył się piskiem i skrzypem pod nogami robotników.

— „Śnieg i mróz nie dla nędzarzy, nie dla źle opalonych 
mieszkań stworzony" — myślał Jastrząb — „I nie dla niego".

Co prawda w mieszkaniu pani Szymonkowej było ciepło. 
Węgla do dużego pieca kaflowego mało pani Szymonkowa da
wała, wystarczyło jednak otworzyć drzwi do kuchni, w której 
zawsze upał panował nie do zniesienia, aby i w pokoju było 
ciepło, przyjemnie, choć gorąc z kuchni mgłą zasłaniał okna, 
wilgocią ciemnił ściany. Z wyjściem na ulice i do szkoły było 
jednak coraz gorzej. Nowa ojcowa pożyczka, zaciągnięta u Szlo- 
my Lebeskinda, wystarczyła ledwie na zapłacenie czesnego 
i kupno zeszytów. O książkach mowy nawet być nie mogło, cóż 
dopiero mówić o kupnie płaszcza. Chodził więc Stach w starej, 
zrudziałej bekieszy z naszywanymi na wierzchu sznurkowymi 
klamrami i w za dużych butach z cholewami, chowając łatane 
trzewiki na wiosnę. Nie czuł się dobrze w takim stroju. Na 
ulicy Fabrycznej to jeszcze pół biedy — niewiele różnił się od 
wracających z pracy robotników. W szkole jednak wstydził się 
wyraźnie. Przy takim Górniaku czy nawet Maniusiu Szymonku 
wyglądał jak „bałaguła", tak tu furmanów przezywano. Podczas 
gdy inni szaleli na podwórku szkolnym dla rozgrzewki w czasie 
przerw lub chodzili parami po korytarzach, Stach stał posępny 
jak żuraw z przetrąconym skrzydłem. Czasem przystanął przy 
nim Duda, ale ponieważ i on mruk był jakich mało, więc też 
niewiele słów do siebie powiedzieli.

Z butów dużo za obszernych zarówno w cholewach jak 
i w stopie próbował kpić na lekcji prof. Temporski.

— Ta ty Jastrząb gdzie takie omnibusy wyszukał?
Z ławek odezwał się z kilku miejsc pojedynczy śmiech. Ja

strząb nie oglądając się wiedział, kto się śmieje: lizus Krzesiń- 
ski, Śliwa, elegant Mroczek i parę koleżanek. Reszta to już 
byli nie ci sami z pierwszego kursu. Cenili Jastrzębia i widocz
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nie współczuli mu, czego Stach bał się więcej niż samego 
śmiechu.

Jastrząb spojrzał w oczy profesorowi matematyki i powiedział 
głośno i tak spokojnie, że sam się potem sobie dziwił.

— Przykro mi jest, że pan profesor śmieje się ze mnie. In
nych butów nie mam.

Tylko przy stawianiu dwój, przy najgorszym humorze profe
sora panowała w klasie taka cisza jak po tym odezwaniu się 
Jastrzębia. Skrzypnęły deski katedry. Profesor Temporski, zna
ny kpiarz i słynny wróg uczniów numer jeden, wstał i, stukając 
drewnianą protezą o podłogę, podszedł do tablicy. Wyjął kredę 
z ręki Jastrzębia i rozprostowawszy mu palce wsunął w nią 
swoją chudą, kościstą dłoń.

— Ja cię mocno przepraszam, Jastrząb — powiedział i kazał 
Stachowi iść na miejsce. Nie pytał już więcej nikogo na tej 
lekcji. Jastrząb i cały drugi kurs odnaleźli w profesorze Tem- 
porskim przyjaciela.

Wracając wieczorami ze szkoły Jastrząb prawie zawsze przy
stawał przy siatce ogrodzenia fabrycznego parku.

Ślizgawka. Światło kilku silnych lamp elektrycznych lśni na 
gładkim, codziennie szmatami polerowanym lodzie. Dziesiątki 
zgrabnych nóg zakreślają koła, ósemki, suną jak zaczarowane 
w błyskach łyżew, wirują w takt muzyki z megafonów przy
czepionych do budki, w której sprzedają bilety wstępu. „Dla 
młodzieży szkolnej zniżka. Wstęp piętnaście groszy" — głosi 
napis przy wejściu. Jastrząb opiera się zwykle o pień starej 
akacji tuż przy ogrodzeniu i patrzy jak urzeczony na ślizgawkę. 
Czasem nieświadomie zakreśla nogą łuk razem z jakimś upatrzo
nym łyżwiarzem. Noga w dużym bucie kopie siatkę i Jastrząb 
uprzytamnia sobie, że jest tylko widzem. — „Mieć takie łyż
wy" — myśli i zaraz stwierdza sam przed sobą, że to marzenie. 
Po co mu łyżwy? Taka chmielowa tyka i w takich butach...

Smutny odchodzi do domu. Po drodze spotyka przy siatce 
dziesiątki takich jak on amatorów pięknego sportu. Trochę mu 
wtedy weselej, że nie jest sam, że innych też dręczą — tęsknota 
i marzenia. Tylko ci inni są mniejsi od niego, ale to nie ma 
żadnego znaczenia dla marzeń.
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Wieczorami Stach siedzi zwykle sam, bo przecież gospodyni 
Szymonkowej nie liczy. Właściwie to są oboje sami, każdy dla 
siebie. Szymonkowa ze stosem cudzej bielizny, Jastrząb z na
wałem własnych myśli. Panna Tosia przeważnie wychodzi o tej 
porze z domu, a Maniuś jeździ w parku na łyżwach, które 
dostał od matki na imieniny. Jastrząb przybijał mu nawet 
blaszki do butów, bo niedorajda paluchy sobie już przy pierw
szym uderzeniu młotkiem przytłukł. Jeździ „po cywilnemu", bo 
po dziewiątej nie wolno im przecież znajdować się na ulicy. 
W dodatku Maniuś Szymonek jeździ z zezowatą Jadwigą z są
siedniej kamienicy. Szymonek mówi o Jadwisi, że jest jego 
sympatią. Pisuje do niej listy, chodzą razem na ślizgawkę i do 
kina. Maniuś powiedział Jastrzębiowi, w tajemnicy, że zaprosi 
Jadwisię do domu, jak tylko matka wyprasowaną bieliznę 
zacznie wynosić. Wtedy, żeby sobie zapamiętał, że ma się i on 
z domu wynosić, bo... Maniuś ze wzruszeniem zaczął Jastrzębiowi 
tłumaczyć, jaki to jest zakochany, ale Stach parsknął na to 
śmiechem i patrząc Maniusiowi w oczy popukał się kilkakroć 
w czoło. Chociaż tyle dokuczył zarozumialcowi. Szymonek trak
tuje go teraz jak profesor ucznia. Każę sobie pisać wypraco
wania z polskiego czy z francuskiego i objaśniać szczegółowo, 
aby się na lekcji „nie wsypać". Nie chce wspólnie rozwiązywać 
zadań z matematyki.

— Nie będę się męczył — mówi. — Rozwiążesz, to mi wy
tłumaczysz. Chciałbyś za darmo mieszkać, cudzą herbatę wy
pijać i nic nie robić.

Kiedy Jastrząb pierwszy raz to usłyszał, skurczył się przy 
stole, zmalał, jakby go ktoś w twarz uderzył. Nie mógł nawet 
Szymonkowi odpowiedzieć, co o nim myśli. Był bezradny. 
A Maniuś, zdawało się, obmyślił sposoby dręczenia kolegi. Raz 
na matkę nawet głos podniósł, aby koszul Stachowi za darmo 
nie prała, bo na takich warunkach to on sobie może teraz 
dziesięciu lepszych od Jastrzębia „pomagierów" znaleźć. Zresztą 
bez pomocy też może się obejść. Widocznie jednak mama Szy
monkowa myślała inaczej, bo uspokajała często Jastrzębia i pro
siła go, aby się na Maniusia nie gniewał.

— Słaby jest, chory, to i nerwy mu nie dopisują — mówiła.
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Jedynie Tosia stanęła w obronie Stacha. Usłyszała docinki 
Maniusia i trzasnęła go za to w twarz. Sądny dzień powstał 
w pokoju. Maniuś nazwał Tosię „inżynierską wycieraczką" 
i rzucił się na nią z pięściami. Dopiero mama Szymonkowa roz
dzieliła rodzeństwo. Chwyciwszy Maniusia za kołnierz jak opie
rającego się szczeniaka zaciągnęła na łóżko i, nie puszczając, 
biła wolną ręką ile siły. Maniuś wrzeszczał nieludzkim głosem. 
Wejście sąsiadki przerwało egzekucję. Maniuś żadnych widocz
nych dla oka obrażeń nie doznał, Szymonkowa bowiem z do
świadczenia matczynego biła dokładnie w to miejsce, gdzie 
Maniuś kazał się siostrze pocałować. Jastrząb był pewny, że 
Szymonek będzie go uważał odtąd za wroga, ten jednak już 
następnego dnia odpisywał zadania z jego zeszytu i śmiał się 
wychwalając energię matki. Tylko na siostrę zawziął się i przy
sięgał, że do końca życia słowem się do niej nie odezwie.

Jastrząb próbował przeprosić pannę Tosię i pogodzić ją z Ma- 
niusiem. Tosia jednak już przy pierwszych jego niezręcznych 
słowach przerwała mu układane przez cały ranek przemówienie.

— Nie pozwalaj sobie ubliżać, a mną się nie przejmuj. Mnie 
każdy może teraz mówić, co chce, rozumiesz — zakończyła 
pytająco i ruchem głowy strząsnęła łzy, które jej do rzęs przy
lgnęły. Stach zrozumiał jednak wszystko dopiero po rozmowie 
z Maniusiem.

Co prawda już po powrocie z wakacji Jastrząb zauważył, że 
do domu Szymonków coraz częściej zagląda niedostatek. Za
brakło najpierw masła i Maniuś jadał chleb ze smalcem, który 
czasem dziwnie wsiąkał w kromkę, tak że ledwie go można 
było zauważyć. Wreszcie i cukru zaczęło brakować. Stach łatwo 
domyślił się przyczyny braków. Tosia nie pomagała już matce 
w praniu. Stawała czasem przy stole do prasowania, ale stara 
Szymonkowa odbierała jej żelazko, prosiła a w końcu krzy
czała i wymyślała córce, tłumacząc, że przecież lekarz zabronił 
jej pracować, więc niechże sobie jeszcze ten miesiąc, dwa od- 
pocznie, że z głodu jeszcze nie umierają... Tosia zaczynała wtedy 
zwykle płakać, potem zanosiła się kaszlem i szła na swój tap
czan za przepierzeniem. Kaszlała teraz częściej niż Maniuś.

— Chora, robić jej się nie chce, to udaje chorą. Człowiek 

91



przez taką zieloną małpę nie ma co jeść — powtarzał w złości 
Szymonek.

Próbowała mama Szymonkowa dnie nocami przedłużać, ale 
nie dała rady. Zasnęła raz przy prasowaniu bielizny i spaliła 
koszulę, za którą musiała zapłacić. Zmniejszała się też i liczba 
klientów..

A potem coś się nagle zmieniło.
Maniuś kupował znów całe pudełko papierosów, które chował 

do Jastrzębiowego koszyka, chodził częściej do kina i przestał 
wymyślać siostrze. — Obiecali jej posadę w biurze fabrycznym — 
wyjaśnił raz Stachowi. Jastrząb nie pytał o szczegóły, dziwiło 
go tylko, że Szymonkówna razem z obietnicą posady otrzymy
wała pieniądze i podarunki. Jednocześnie profesor Bróździk 
coraz częściej dawał mu bileciki do Tosi. Jeden z nich Stach 
porwał w drodze ze szkoły na kawałeczki i puścił z wiatrem.

Ze zmiany, jaka zaszła w domu Szymonków, cieszył się tylko 
Maniuś. Mama Szymonkowa zdawała się być po dawnemu 
obojętna na wszystko, a Tosię widział często Jastrząb zapłakaną. 
Rzadziej teraz podchodziła do ich stołu posłuchać, jak się uczyli, 
prawie wcale nie rozmawiała z nimi.

— Co się stało siostrze, że taka smutna? — spytał raz Ja
strząb Szymonka.

— Ee, głupia. Wszystkie dziewczęta z naszej ulicy zazdroszczą 
jej, że ma inżyniera z dyrekcji, a ta nie wiadomo czego chce. 
Posada jej potrzebna, dużo by jej tam zapłacili.

Stach nie pytał więcej. Swój żal i smutek zataił głęboko 
■w sercu.

MIŁOŚĆ I NIENAWIŚĆ

B yło to dwudziestego grudnia, na dwa dni przed wyjazdem 
Jastrzębia na ferie zimowe. O godzinie dziewiątej rano Stach 
odrabiał z Maniusiem lekcje. Mróz przesłonił okna grubymi, 
pierzastymi liśćmi nieznanych drzew i rozchodził się chłodem 
po obszernym mieszkaniu Szymonków. Chłopcy przysunęli stół 
do pieca i powtarzali odmiany francuskich czasowników niere
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gularnych. Szymonkowa ^drzemała w kuchni na swej drewnianej 
kozetce. Tosia nie wróciła jeszcze z wieczorowego spaceru. 
Nikogo zresztą jej nieobecność nie dziwiła. Była normalna 
w programie nowego życia córki Szymonkowej.

Jastrząb z Maniusiem przeszli do pisania przykładów z al
gebry, kiedy z kuchni rozległ się spazmatyczny, obłąkany 
w swym bólu płacz Tosi. Nie słyszeli, jak weszła, i dopiero ten. 
płacz. To nie zdarzało się nigdy.

— Upiła się, małpa —powiedział ze złością Maniuś.
Z kuchni słychać było terkotliwy, szybki głos mamy Szymon- 

kowej.
— Jezusie, co oni ze mnie zrobili, co oni zrobili — wy buchnęła 

głośną skargą Tosia. I znów rozpaczliwy płacz.
Maniuś odłożył pióro i wyszedł do kuchni zamykając za sobą 

drzwi. Całą godzinę trwała przyciszona rozmowa, jakieś py
tania, szepty, pocieszania, przeplatane łkaniem i ciężkim, chry- 
pliwym kaszlem Tosi.

Jastrząb oparł się plecami o piec i słuchając nie słyszał. Nie' 
rozumiał, ale żal mu się zrobiło Szymonkówny.

Drzwi od kuchni otworzyły się wreszcie i weszła Tosia. Stach 
bał się spojrzeć na nią. Potem za przepierzeniem słychać było1 
cichy już płacz i kaszel. Pokazała się i mama Szymonkowa, prze
wracając w dłoniach owiniętą w szmatę gorącą duszę żelazka 
do prasowania. Stach słyszał szelest układanej kołdry i szept 
pani Szymonkowej.

Odrabianie lekcji zostało tego dnia przerwane. Maniuś wró
ciwszy do pokoju usiadł naprzeciw Jastrzębia, wyciągnął pu
dełeczko „Avanti“ i po raz pierwszy bez ukrywania się zapalił 
w domu papierosa. Zaciągnął się głęboko i zakrztusił nadmiarem 
dymu, który buchnął mu z ust bezładną chmurą. Wyglądał 
mimo to ważnie i wcale nie było widać na jego twarzy smutku. 
Za przepierzeniem zapanowała cisza. Tosia zasnęła. Maniuś 
podsunął Jastrzębiowi papierosy.

— Pal — powiedział rozkazująco i Stach, sam nie wiedząc 
dlaczego, wziął papierosa.

Zdawało mu się, że musi zapalić, bo Maniuś chce mu powie
dzieć coś naprawdę bardzo ważnego. Już przy drugim cmoknię



)
ciu papierosa Stachowi zakręciło się w głowie, zaszumiało 
w uszach. Oparł się mocniej o piec, bo mu się zdawało, że pokój 
zakołysał się nagle, zamarznięte okna wykrzywiły w swych ra
mach. Kiedy spojrzał na stół, aż rękę wyciągnął, aby przytrzy
mać kałamarz, który zdawał się zjeżdżać gwałtownie po pochy
łości w jego stronę. Głos Maniusia wydawał mu się gruby 
i jakiś obcy, daleki.

— Czarną książeczkę jej dali, rozumiesz — mówił Szyrno- 
nek. — Ee, gdzie ty co rozumiesz, wsioku. Czarną książeczkę, 
wiesz, taką, legitymację. Teraz musi Tosia chodzić co dwa 
tygodnie do badania lekarskiego. Będą sprawdzać, czy jej ktoś 
jakim paskudztwem nie zaraził. To Gienek Krakowiak tak się 
na niej zemścił. Chodził zawsze za Tosią, udawał zakochanego 
i proponował jej. A Tosia kpiła z niego niepotrzebnie. Nie 
wiadomo czego. Wcale on niegorszy od tego drania inżyniera 
Koweńskiego. Że tamten więcej płacił — to i cóż? Gienek swój 
chłopak, z naszej ulicy. Wszystkie dziewczęta go znają i żadna 
przed nim nie ucieka. Przekonała się siostra, kto lepszy: 
Gienek czy inżynier Lolek, jak nazywają Koweńskiego. Za
prosił pan Koweński wczoraj Tosię do siebie. Bibkę sobie urzą
dzili z kolegami. Z Tosią była Krysia Jakimiuk z Ostrówka. 
Pili wódkę i bawili się, a potem pan Lolek i jego kolega „hecę“, 
jak mówi Tosia, zrobili. Wypchnęli dziewczęta do ogrodu, wy
rzucili im na śnieg ubrania, a sami patrzyli przez okno, która 
się pierwsza ubierze. Krysia wróciła i wpuścili ją, ale głupia 
Tosia nie chciała. Ten inż. Lolek to był jej pierwszy... no, jak 
ci to powiedzieć — szukał określenia Maniuś — przyjaciel. One 
tak to nazywają. Tosi zrobił pan Lolek krzywdę tą zabawą 
Z wyrzucaniem do ogrodu. Pijana była, pewnie, że tak, i zmar
znięta. Z tego wszystkiego iść nie mogła. Zapomniała dokąd 
idzie — zamiast na Fabryczną wyszła na 3-go Maja. I akurat 
ten pies Gienek ją spotkał. Pijany był i zaczął jej wymyślać na 
ulicy przez zemstę, że go lekceważy. Chciał ją do siebie za
brać, krzyczał. Policjant, drań, się napatoczył i całą rozmowę 
słyszał. Zabrał' oboje do komisariatu. Gienek naopowiadał, że 
Tosia po ulicy chodzi i każdy z nią może, rozumiesz... Więc 
wciągnęli Tosię do rejestru i dali jej czarną książeczkę. Całą
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noc przesiedziała w pace i teraz skończyło się jej romansowa
nie. Niepotrzebnie się głupia przejmuje. Cóż to, i tak przecież 
chodziła do tego swojego inżyniera. Co tam taka legitymacja 
znaczy. Jest ładniejsza od innych, to sobie da radę — kończył 
fachowo Maniuś. I zaraz przeszedł na opowiadanie o swojej 
Jadwisi. Zaniósł się suchym kaszlem i wytarł załzawione pale
niem oczy.

Jastrząb oczy przymknął i ściągał palcami skórę na szyi, bo 
mu się niedobrze robiło. Dopalający się papieros sparzył mu 
palce, więc rzucił go pod krzesło, na którym siedział. Położył 
głowę na opartej o stół ręce, bo jej nie mógł prosto utrzymać. 
Zdawało mu się, że unosi się w rozchybotanym powietrzu nad 
strasznym bagnem, pełnym czarnej wody.

— Stachu, Stachu — Szymonek trząsł go za ramię. — Nie
dobrze ci? Aleś wsiok. Papierosa nie może palić. Ja już od 
dawna palę i nic. Chodź, Stachu, do kuchni. Matka poszła z tą 
książeczką do komisarza, może skreślą, cofną. Chodź, głupi, do 
kuchni, bo tu podłogę zapaskudzisz...

Pan komisarz niczego nie chciał skreślić. Wieczorem Tosia 
była nieprzytomna. W gorączce krzyczała nieprzyjemnie głuchym 
głosem. Wzywała na pomoc pana Lolka, matkę, raz nawet Ja
strzębia wołała. Następnego dnia przyjechał lekarz. Jastrząb 
widział, jak przeliczał pieniądze, które mu mama Szymonkowa 
dała.

— I cóż będzie, panie doktorze? — zapytała.
— Ksiądz jest od pocieszania, ja leczę. Tu, zdaje mi się, nie

wiele mam do powiedzenia.
Następnego dnia Jastrząb wyjechał do Wapiennik. W domu 

nic go nie cieszyło. Nie mógł się doczekać końca ferii. Nawet 
narzekania ojca na brak pieniędzy nie wzruszały go. Na dwa 
dni przed końcem! ferii poszedł pieszo do Końcowa, skąd po
jechał do Osowca pociągiem. Teraz dopiero zdał sobie sprawę 
z tego, że boi się o Tosię Szymonkównę, że po to jedynie jedzie 
wcześniej, aby ją zobaczyć. — „Żeby tylko nie umarła11 — 
myślał w pociągu. Przed wyjazdem z Osowca nie zaszedł za 
przepierzenie, choć chciał spojrzeć chociaż raz na nią. Nie
przytomna była cały czas. U Szymonków nikt się nie dziwił 
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jego wcześniejszemu przyjazdowi. Nie zwrócili po prostu na to 
uwagi ani mama Szymonkowa, ani Maniuś. Nie było go zresztą 
w domu. Wrócił, kiedy Jastrząb leżał już w łóżku.

— Jak siostra? — spytał go Stach szeptem.
Maniuś machnął ręką.
— Zrujnowała nas, małpa, tą swoją chorobą. Co zarobi

ła, musieliśmy jej teraz oddać na lekarza. Zapalenie płuc prze
szło. Spi teraz całe dni, ale doktór powiedział, że koniec. Już 
dwa razy krew jej ustami pociekła. Powiadam ci, jak woda 
z pompy.

Jastrząb nie mógł słuchać Maniusia. Odwrócił się do ściany 
i udawał, że śpi. — „Bydlę, nie brat“ — myślał. Nie spał 
całą noc. Z drzemki, w którą zapadł, budziły go zawsze napady 
kaszlu, jakie atakowały Szymonkównę. Nad ranem dopiero 
zmogło go zmęczenie i popadł w sen pełen zjaw i widziadeł.

Była godzina dziewiąta, gdy zbudziła go mama Szymonkowa.
— Wstawaj, Stasiu. Zjedz śniadanie i zajdź do Tosi. Ona 

chce koniecznie z tobą mówić. Nie bój się, idź porozmawiać 
z nią, niedługo już na tym świecie pociągnie.

Szymonkowa mówiła szybko, jakby się dokądś śpieszyła, bez 
cienia żalu czy smutku. Jastrząb pomyślał sobie, że oczy mamy 
Szymonkowej nie mają już widocznie łez. Wypłakała je przez 
całe życie — przy boku męża „pijanicy“, przy śmierci innych 
dzieci. Teraz nie ma już czym płakać.

Szymonkowa wyszła do miasta. Stach wypił herbatę i siedział 
w kuchni przy stole, na którym odbywało się zwykle prasowanie. 
Tosia chciała z nim rozmawiać, czekała na pewno, a on nie może 
się ruszyć od stołu. Zaczął nagle żałować, że przyjechał.

— Stachu, Jastrząb — usłyszał przez uchylone drzwi słaby 
głos Szymonkówny.

Serce załomotało mu mocnym stukotem, który aż mu w uszach 
zabębnił.

Usiadł na małym stołku, który Tosia przysunęła do łóżka 
i głowę opuścił nisko.

— Nie możesz patrzeć na mnie, Stachu?
Głos Tosi był cichy, łagodny, miękki jak kołnierz jej płaszcza. 

Jastrząb przesunął kiedyś po nim ręką, ale. o tym nikt nie 
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wie. Podniósł głowę, i zdawało mu się, że uśmiechnął się do 
Tosi, przynajmniej usiłował to zrobić. Tosia nie zmieniła się. 
Ta sama delikatna twarz, duże, niebieskie oczy, jakby wyryso
wane ołówkiem brwi i cień długich rzęs pod oczami. Blada jed
nak była, przeźroczysta jej twarz, tonąca w puszystej, złotawej 
gęstwie włosów. I cienie pod oczami były głębsze, i usta, choć 
nie malowane, czerwieńsze, spękane.

— Wczoraj przyjechałeś — zaczęła znów Szymonkówna. — 
Wiem, słyszałam, jak pytałeś o mnie brata. 1 jego słyszałam. Nie 
dziw się, że źle o mnie mówi. Nienawidzi mnie, wszyscy mnie 
nienawidzą. Teraz, gdy umieram, jestem już tu nikomu niepo
trzebna. Co innego, gdy dawałam pieniądze, ale nie teraz... Zła 
jestem, wstrętna. Nikt mnie nie kochał. Zabawką, ładną zabawką 
zostałam, bo mi matki było żal. Ją i brata chciałam ratować. 
Dzisiaj jestem już niczym. I ja ich nienawidzę: brata, matkę, 
wszystkich ludzi. Ty tego nie zrozumiesz, ty nie wiesz, czym jest 
życie takie jak moje, choć ledwie o rok jesteś ode mnie młodszy... 
Myślałam, że posadę otrzymam, obiecywali... Niepotrzebnie szu
kam usprawiedliwienia, bo, prawdę mówiąc, za słabą byłam, 
aby pozostać sobą — dawną Tosią, jaką mnie poznałeś.

Szymonkówna urwała nagle i zakrztusiła się kaszlem. Chu
steczka, którą przytknęła do ust, zabarwiła się krwią.

— Nie mów — odezwał się po raz pierwszy Jastrząb.
— To nic, Stasiu. Doktór mówił, że to i tak przyszłoby 

samo, tylko później. Wiesz, czarną książeczkę mi dali. Płakałam 
wtedy, ale dziś rozumiem już, że mi się należała. Inżyniera 
Koweńskiego nikt słowem nie potępi, chociaż to on doprowadził 
mnie do tego. „Drogę ci w świat pokażę“ — powiedział. I po
kazał mi... na śnieg wyrzucił. Upił wódką, a potem wyrzucił. 
Gdyby nie on, byłabym dziś inną dziewczyną... Policjant, który 
mi legitymację wręczał, proponował, abym do niego szła od
począć sobie. Miał prawo, miał. Wszyscy oni mają prawo. U nas 
pieniądze — to chleb, u nich — to prawo. Chciałabym być twoim 
kolegą, Stachu. Teraz na pewno i ty mnie nie lubisz.

Jastrząb próbował protestować, ale wstrzymała go podniesioną 
ręką. Potem chudą dłoń o długich palcach położyła na jego 
ręce.
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— Dzieciak jesteś, duży dzieciak i szczęśliwy, choć biedny. 
Wiesz, Stachu, ja nigdy jeszcze na wsi nie byłam.

Twarz Tosi wykrzywił grymas uśmiechu. Podniosła się z tru
dem i wysunęła szufladkę nocnego stoliczka.

— Weź to — mówiła podając Jastrzębiowi paczkę listów, 
biletów, sekretników z oberwanymi brzegami. — To listy od 
moich przyjaciół: od inż. Koweńskiego i twojego prof. Bróździka. 
Za stopnie brata musiałam sobą płacić. Pokaż mu kiedyś te 
bileciki. On też winien. Podły kupiec. Musisz ich i ty znienawi- 
dzieć. Wszystkich, rozumiesz, wszystkich: Bróździka, Koweń
skiego, policję. Wszystkich napchanych żarciem, pobrzękują
cych pieniędzmi. Wyprowadź się od nas. Nie ucz brata, on nie
wart tego. I matka niewarta, abyś jej syna uczył. Obiecał mi 
inżynier posadę, a potem proponował, abym do niego przy
chodziła. Matce wszystko powiedziałam, a ona ani słowem się 
wtedy nie odezwała. Zostawiła mnie samą. Zresztą ty widziałeś, 
jak źle już zaczynało być — jeść zaczynało brakować. Poświę
ciłam, się, a teraz tak mi życia żal. Odejdź stąd, kiedy ja umrę. 
A to weź ode mnie na pamiątkę.

Podała mu złoty medalik z łańcuszkiem.
— To od Lolka Koweńskiego. Duszę mi zabrał, a święty me

dalik dał w zamian. — Z Częstochowy — mówił — poświęcony. 
U nich Bóg i łajdactwo w parze idą... Sprzedaj to, będziesz 
miał pieniądze na opłacenie szkoły.

Głos Tosi zadrżał, urwał się. Z trzepoczących się, długich 
rzęs spłynęły na jej bladą twarz łzy.

— I powiedz, że ich będziesz nienawidził — szepnęła nie 
odmykając oczu. — Będziesz?

—- Będę — wykrztusił Stach słowo jak przysięgę. — Nie 
lubiłem cię, gdy... — zaczął znów mówić.

— Wiem, wiem — jękiem popłynął szept razem z nowymi 
łzami. — Czarna książka...

Wargi Szymonkówny zakwitły czerwienią krwi, która wąziutką 
strużką sączyła się na poduszkę. Jastrząb uciekł zza przepierze
nia. Dreszcz nim wstrząsał, dusiło coś za gardło. Nie słyszał, jak 
weszła stara Szymonkowa i strofowała córkę podając jej le
karstwo.
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Tosia Szymonkówna umarła drugiego lutego. Zasnęła w nocy 
nie wołając nikogo, nie skarżąc się, nie prosząc o nic.

Za trumną szła mama Szymonkowa, Maniuś, Jastrząb i dwie 
sąsiadki z kamienicy. Szła za wozem milcząca piątka bez śpiewu, 
bez płaczu. Śnieg, szarpany wiatrem, miotał się po ulicach, przy- 
lc-gał do białej trumny jak drobne zimowe kwiatki rzucane nie
widzialną ręką. Zimne kwiatki przebaczenia...

Wieczorem tego dnia Jastrząb wyszedł z domu w pożyczonej 
od Maniusia „cyklistówce“. Śnieżyca, która nagle rozszalała się 
nad miastem, przesłaniała białą, gęstą kurzawą uliczne lampy, 
huczała i poświstywała w sieci przewodów elektrycznych. Ulice 
były puste. Stach nie czuł zimna. Z szosy opatowskiej skręcił 
w ulicę Traugutta. — To na pewno tu — szepnął do siebie 
przystając przed bramą, przy której rosły dwa wysmukłe świerki. 
Maniuś pokazał mu kiedyś tę willę.

Jastrząb wpatrzył się w narożne, jarzące się światłem okna 
na parterze. W jednym z nich przesuwały się po szybach wy
raźne cienie. Jastrząb otworzył bramkę. Wichura porwała skrzy - 
bot żelaznych okuć. Przeskoczył przez nisko przycięty młody 
żywopłot wzdłuż ścieżki i znalazł się o parę kroków od upatrzo
nych okien. Nie śpiesząc się wyjął z kieszeni płaszcza przygoto
wane kamienie i z rozmachem rzucił w dużą szybę. Rozległ się 
mimo wichury wyraźny brzęk tłuczonego szkła. Chwila ciszy 
i w pustej ramie zobaczył głowę mężczyzny. — „Inżynier 
Koweński" — przemknęła mu myśl i z całej siły cisnął nowym 
kamieniem. Widocznie nie trafił, bo głowa pochyliła się tylko 
i usłyszał groźne: — stój! — W tej chwili rozległ się huk wy
strzału rewolwerowego. Jastrząb uskoczył jednym susem w cień, 
paroma skokami dopadł bramki i pognał ulicą w stronę 3-go 
Maja. Zwolnił dopiero koło mostu na Kamiennej. Zobaczył 
grupki drepczących szybko ludzi — to robotnicy wracali z dru
giej zmiany.

—- „Jedenasta godzina" — pomyślał Jastrząb. Nie zawrócił 
jednak do domu. W kieszeni miał jeszcze parę kamieni. Zaułek 
Piwny był wąski i ciemny. Na pierwszym piętrze świeżo od
malowanej kamienicy mieszkał jego profesor-polonista, pan 
Bróździk. Jastrząb dopiero za trzecim rzutem trafił w wybrane 
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okno. Tym razem nie uciekał. Wiedział, że go nikt nie będzie 
ścigał. Bróździk znany był z braku odwagi, a stróż kamienicy 
spał na pewno o tej porze.

Stach wracał na ulicę Fabryczną mało ze siebie zadowolony. — 
„Co tam znaczy dla takich jedna noc spędzona w zimnym 
pokoju. Kamieniami by ich po łbach, kamieniami11 — myślał 
ze złością.

PRZEBUDZENIE

7i e Stachem Jastrzębiem było żle. Na półrocze dostał dwóję 
z geografii, a w lutym sypały się już kolejno z każdego przed
miotu.

— Co się z tobą dzieje, chłopcze — zapytała pewnego dnia 
prof. Irychiewicz, wychowawczyni drugiego kursu. — Tak świet
nie się zapowiadałeś, a teraz poznać cię nie można, zaniedbujesz 
się coraz bardziej. Chory jesteś?

— Nie wiem. Nic mi nie jest — przeciął Stach troskliwe ba
dania wychowawczyni.

Zły był, że się nim interesują, że zwracają na niego uwagę. 
Czesnego za drugie półrocze nie zapłacił. Słabą nadzieję zwolnie
nia czy obniżenia drugiej raty przekreśliła nieszczęsna dwója 
z geografii. Złożył podanie i odroczyli mu termin płacenia do 
piętnastego kwietnia. Szkoda zwlekać, i tak nie będzie miał 
z czego zapłacić. Ojciec milczał, nie pokazywał się nawet, prze
syłając prowiant przez Salę, Głowacza, Maja czy ojca Balbiny 
Ostromęckiej ze Trzciny. Stach wyciągał parę razy z kuferka 
złoty medalionik od Tosi, układał na dłoni w kółka, zygzaki, 
złoty, misternej roboty łańcuszek, aż pewnego wieczoru wręczył 
mamie Szymonkowej pamiątkę po córce.

— Podarowała mi panna Tosia wtedy, gdy z nią rozmawiałem, 
ale ja tego nie chcę, to się pani należy.

Szymonkowa pokiwała głową, wzięła medalionik i rozpła
kała się.

— Zgubiłam dziecko, mój Boże, zgubiłam — powiedziała przez 
łzy.
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„Więc płacze, potrafi" — pomyślał Stach i pozostał u Szymon
kowej, choć zapowiedział już, że się przeprowadza. Prawdę 
mówiąc, nie miał ani gdzie, ani za co się przeprowadzić. — „Pie
niądz jest prawem" — przypomniał sobie powiedzenie Tosi Szy- 
monkówny.

I u Szymonków teraz dopiero zaczęło się dziać źle. Dawni 
klienci odmówili dawania bielizny do prania, a nowych nie 
łatw’o było znaleźć. Pod koniec lutego zaszedł fabryczny admini
strator mieszkaniowy pan Kwidzyński i wręczył Szymonkowej 
pisemne wypowiedzenie mieszkania od pierwszego kwietnia.

— Za obszerne na dwie osoby — tłumaczył Szymonkowej, 
a na wspomnienie o sublokatorze Jastrzębiu Kwidzyński ręką 
machnął, jakby kogoś niewidzialnego pięścią w głowę uderzał. — 
Uczeń to żaden sublokator. Wszędzie ich teraz pełno. W ogóle 
nie wiadomo, czego się to pcha ze wsi do nauki — i tak z głodu 
potem zdechnie. Nie dla takich posady. Ma ziemię na wsi, to 
niech tam siedzi i żre zalewajkę. My mamy swojej inteligencji 
dosyć.

„Ich inteligencja" — myślał Jastrząb słuchając wywodów pana 
administratora. Ojciec Jastrzębia nie lubi miasta, nie wierzy 
mieszczuchom, uważa, że to oni są winni jego biedzie.

— Urzędniki, juchy, zdziertusy, miesckie łyki, zjadłyby chłopa, 
ze skóry obdarły — mówi.

Kwidzyński znów każę chłopom ich zalewajkę żreć. „Ich inteli
gencja" to na pewno i nie ci z Fabrycznej ulicy. W szarych ka
mienicach mieszkają tylko robotnicy. Oprócz Maniusia Szymonka 
tylko Olek Powaga chodzi do gimnazjum i będzie mógł zaliczyć 
się do inteligencji. Trzech córek Maciąga nie liczy, bo Maciąg 
spod jedenastki jest majstrem, a córki jeżdżą „na pensję" bryczką 
pana inżyniera. Dziewczęta z ulicy Fabrycznej kończą swoją 
edukację już w szkole powszechnej. Co potem robią, Jastrząb 
nie wie. Szukają zapewne pracy. Tylko że Tosia Szymonkówna 
też pracy szukała. Z chłopców wielu chodzi do wieczorowej 
szkoły rzemieślniczej. Pójdą zapewne .pracować do fabryki. Ojców 
wyrzucą, a ich przyjmą. Reszta, jak Krakowiak, żyje nie wia
domo z czego. Ludzie z Fabrycznej ulicy nie są „ich inteligen
cją". Jastrząb poczuł się do reszty rozbity i niepotrzebny.
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— Urzekła mnie Szymonkówna — stwierdził trwając w dziw- 
inym zapamiętaniu, półśnie słodkim i bolesnym jednocześnie.
Rozkwieciło mu się serce jak na wiosnę, najdelikatniejszymi 
barwami, i zamarło nie zaznawszy ciepła słonecznych promieni. 
Mroźny wiatr życiowej, zbrukanej prawdy odrętwił go, obezwła
dnił. Nie miał komu powiedzieć o bezdrożu, na którym się znalazł 
mimo woli, nie znał nikogo, kto chciałby młodzieńcze serce zrozu
mieć i do życia przywołać. Był jak te drzewa w parku. Kto tam 
wiedział, jaką Skargą skrzypiały ich konary w czasie wichury, 
kto odgadł szelest ich liści w ciepłym, słonecznym powiewie.

Niepokój wałęsał się w mieszkaniu Szymonków i stawał się 
z każdym dniem bardziej natrętny, dokuczliwy. Zamiast kawy 
Maniuś zaczął pijać rano i wieczorem herbatę. Zabrakło raz ma
sła do chleba, innym razem cukru, to znów mąki na obiad. 
Zajrzała też po raz pierwszy w życiu Szymonkowej i zima do 
„za obszernego", jak mówił administrator Kwidzyński, mieszka
nia. Mróz nie schodził z okien pokoju przez całą dobę, bo przez 
oszczędność nie palili w dużym kaflowym piecu, obok którego 
stało łóżko Jastrzębia. Odtąd odrabiali lekcje w kuchni na stole 
do prasowania, który teraz coraz rzadziej był mamie Szymon
kowej potrzebny. Nadszedł wreszcie pod koniec lutego dzień, 
w którym zabrakło w piwnicy węgla nawet do kuchni.

Kiedy Jastrząb z Maniusiem wrócili wieczorem ze szkoły, 
pani Szymonkowa siedziała przy kuchni, pod którą się nie 
paliło. Wydawała się Stachowi bardzo stara, jakże stara! Przez 
ostatni miesiąc zjawiło się na jej twarzy tyle nowych zmarszczek, 
że wyglądała jak tatuowana. Biegły we wszystkich możliwych 
kierunkach, przecinały się, mieszały.

— Węgla nie mamy — powiedziała.
Maniuś gwizdnął w odpowiedzi lekceważąco i wyciągnął 

z kieszeni „Sporta“. Palił już teraz przy matce. Dla niego nie 
istniały zmartwienia. Zaciągnął się parę razy i zaproponował 
Jastrzębiowi wyprawę po węgiel.

— Za parkanem od podwórka znajduje się fabryczny skład 
węgla. Parkan jest wysoki, z potrójnym rzędem kolczastego 
drutu na wierzchu. Czwarty rząd przybity jest do desek w poło
wie parkanu, ale to wszystko nie stanowi żadnej przeszkody. — 
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Przez wierzch nie będą leźli, za wysoko, no i przecież drut 
kolczasty to nie sznurek, ubranie może porwać. Są jednak 
w rogu podwórka dwie ruchome deski w płocie i służą właśnie 
do wykradania węgla ze składu fabrycznego. Pomocnik smarow
nika Jeździk, ten z poddasza, zdradził mu kiedyś tajemnicę za 
parę „Sportów". Jeździk pali takim przemycanym węglem już 
od dwóch lat.

Maniuś opowiadał o wycieczce po fabryczny węgiel zupełnie 
tak, jakby schodził po niego do składówki w piwnicy. Jastrzębia 
o zgodę na wyprawę nie pytał. I Stach się nie sprzeciwiał. Nie 
chciał też cywilnej czapki, którą mu przebrany Maniuś propo
nował, na wszelki wypadek, jak mówił. Mama Szymonkowa 
nie powiedziała ani słowa, zdawała się drzemać na swym sto
łeczku przy kuchni.

Kiedy z workami pod pachą przechodzili przez podwórko, 
śnieg skrzypiał im przeraźliwie pod butami. Jastrzębiowi zda
wało się, że odgłos ich kroków słychać w całej kamienicy mimo 
śnieżycy, jaka szalała miotając kurzawą drobnego, kłującego 
śniegu.

Maniuś z łatwością odnalazł ruchome deski w parkanie. Prze
cisnęli się przez wąski otwór i przykucnęli po drugiej stronie 
wypatrując drogi do węgla, którego góry całe leżały według 
określenia Jeździka, tuż za płotem. Śnieżyca przesłaniała białą 
ćmą plac fabryczny. Przebijała się przez nią łuna od wielkich 
pieców i blask lamp elektrycznych, ale wiatr tak siekł ich 
w twarz ostrym, śnieżnym pyłem, że niewiele mogli dojrzeć. 
Ruszyli wreszcie w prawo, gdzie cień był gęściejszy. Maniuś 
chrząknął parę razy, ale nie zakaszlał, choć mroźny wiatr dech 
w piersiach zapierał, waląc w nich gwałtownymi porywami. 
Szymonek stąpał cicho i jak kot zdawał się widzieć wszystko 
w nocy.

Wyszli wprost na olbrzymi stos węgla. Maniuś pociągnął Ja
strzębia za rękaw bekieszy i przykucnęli plecami do wiatru.

— Trafiliśmy — mówił Szymonek Jastrzębiowi do ucha. — 
Jak dobrze pójdzie, to obrócimy dzisiaj ze trzy razy.

Zgrabiałymi z zimna palcami Stach wkładał do worka ośnie
żone, zimne bryły węgla. Przypomniał sobie nagle wyprawę 
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z Wickiem Pająkiem po dworską pszenicę. Uczy się teraz i on 
tyraść, a dawniej nie chciał z Wickiem rozmawiać za tamto 
złodziej owanie. Wrzucił jeszcze parę kawałków do worka i spró
bował go podnieść. Był ciężki, z trudem zarzucił go sobie na 
plecy. Maniuś też był już gotów.

— Idziemy, Stachu — usłyszał Szymonka.
— Idziemy, ale do mnie — odezwał się nagle silny głos tuż 

obok nich.
Przed nimi wyrósł gruby, wysoki cień, opatulony w kożuch, 

wyolbrzymiony nocą i strachem. Szymonek rzucił worek i sko
czył w ciemność.

— Stój — rozdarł się za nim krzyk, ale Maniusia już nie było 
widać. Stróż chwycił Jastrzębia mocną ręką za kołnierz.

— Tylko ty mi nie próbuj uciekać, bo pałą przez łeb zdzielę.
Stach zrzucił worek z pleców i pozwolił się poprowadzić nie

znanemu dozorcy, który trzymał go cały czas za rękę.
Wepchnął go do małej budki strażniczej. Pośrodku izby ża

rzył się rozpalony do czerwoności żelazny piecyk. U powały 
wisiała żarówka w drucianym kloszu. Krótka ława i stołek 
z pnia drzewnego stanowiły całe umeblowanie.

Dozorca popchnął Jastrzębia w kierunku małego okienka, 
zrzucił z siebi w milczeniu ciężki kożuch i odsunąwszy pogrze
baczem fajerkę dołożył parę kawałków węgla do piecyka. Teraz 
dopiero spojrzał na Jastrzębia. Wcale nie był taki wysoki, ja
kim się tam w ciemności wydawał. Twarz miał kościstą, pokrytą 
dawno nie golonym zarostem. Oczy patrzyły groźnie spod wą
skiego czoła. Mrugał szybko powiekami jak człowiek, któremu 
wiatr oczy kurzem zaprószył. Jastrząb zauważył połatane ubranie, 
szklące się od brudu na rękawach i nogawicach spodni. Dozorca 
stukał butami o siebie dla rozgrzewki, choć w stróżówce pano
wało duszące, suche gorąco.

— Młodyś jeszcze, złodziejaszku — odezwał się dozorca za
chrypniętym głosem.

Jastrząb milczał. Zrozumiał, że teraz przepadła już szkoła, 
miasto, cała przyszłość, o której nie śmiał nigdy marzyć. Zrobiło 
mu się nagle żal wszystkiego, ale postanowił o nic nie prosić.

— Oo, widzę, że uczniem jesteś. To czapka seminarium. Nau
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czycielem chcesz być i kradniesz. Ładnie chcesz wychowywać 
cudze dzieci, nie ma co. Całe szczęście, że cię złapałem. Nie 
będziesz już chyba niczym. Posiedzisz tu do rana. Potem za
prowadzę cię do biura, a tam już pan Jaskólski będzie wiedział, 
komu cię oddać. Dyrekcję szkoły chyba zawiadomi i policję. 
Ze złodziejami żartów nie ma. No, zdejmij palto. I tak wygrze- 
jesz się tu za darmo, ile będziesz chciał. Na całe życie ci tego 
ciepła wystarczy.

Jastrząb zdjął w milczeniu rdzawą bekieszę, położył na ławie 
i usiadł na niej. Chrypiący głos węglowego stróża wcale go nie 
zdenerwował. Ciepło czerwonego bez przerwy piecyka osłabiło 
go, rozleniwiło.

— Daj no tu swój dowód osobisty — usłyszał znów głos 
stróża. Bez sprzeciwu podał mu szkolną legitymację.

— Stanisław Jastrząb — przeczytał głośno stróż i znów spoj
rzał na siedzącego pod oknem.

— Wyrzucą cię chyba ze szkoły, jak myślisz? — spytał.
— Na pewno wyrzucą — powiedział Jastrząb i głos mu nagle 

zadrżał. Chrząknął jednak zaraz i wyprostował się, zły na 
siebie, że słabość okazał.

— A ten drugi to kto był — spytał dozorca przysuwając sobie 
stołek z pnia drzewnego do pieca.

— Nie wiem, nie znam go, spotkaliśmy się przy węglu.
— Aha, i mówił ci Stachu, tak?
— Nie pamiętam, co mi mówił. On nie ze szkoły.
— A węgiel dla kogo braliście? Na handel, na papierosy?
— Dla siebie chciałem wziąć. Nie mam czym palić, w domu 

żimno.
— To sobie kup, draniu — wybuchnął nagle stróż. — Do 

szkoły cię ojciec posyła, to go i na węgiel stać.
Zapalił skręconego papierosa i buchnął kłębem dymu na roz

palony piecyk. Palił w milczeniu przesuwając szerokimi dłońmi 
po udach, jakby ciepło w nie wcierał. Potem wstał, położył 
legitymację zatkniętą dotąd w kieszeni marynarki na jedynej 
w izbie półce i zaczął wciągać kożuch.

— Wyjdę zobaczyć, czy znów kogoś diabli nie przynieśli po 
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węgiel. Tylko mi się stąd nie ruszaj, bo będzie źle — dodał 
i*po  namyśle.

— Nie ucieknę — powiedział Stach.
Stróż długo nie wracał. Jastrzębiowi od razu przyszła chęć 

ucieczki. Z półki sterczał róg legitymacji. Do płotu trafi na 
pewno, pamięta przecież, skąd przyszli, z której strony. Zresztą 
choćby przez płot przeleźć... Wstał i podniósł już nawet palto, 
ale po namyśle usiadł z powrotem. Nazwisko stróż zna, łatwo go 
może odszukać. I powiedział przecież, że nie ucieknie.

— Niech już będzie, co ma być — zadecydował.
Stróż wróciwszy zdziwił się widząc go na dawnym miejscu 

pod oknem.
— A cóż ty, głupi, nie uciekłeś? — spytał od progu.
— Nie.
— Hm, ja na twoim miejscu drapnąłbym od razu. Myślisz, 

że chciałoby mi się szukać cię na takie zimnisko. Kradniesz, 
a bronić się nie potrafisz. Twój kolega sprytniejszy. Zostawił cię 
samego i czmychnął. Skąd jesteś?

— Z Wapiennik.
— A gdzież to te Wapienniki leżą?
— Pod Łysicą, w rzepkowskiej gminie.
— Wiem, wiem, ten sam powiat, mój, nasz — poprawił do

zorca. A Mirzec znasz, słyszałeś o takiej wsi w iłżeckim po
wiecie?

Jastrząb zamyślił się.
— Nie, nie słyszałem.
— Pewnie, że nie słyszałeś. Za głupi jeszcze jesteś, aby 

o Mircu słyszeć. Chłopy tam jak dęby — mocne, a odważne, 
nikogo się nie boją. A polityki — ho, ho, posłami ich tylko 
wybierać! A kobiety... Kiedy w niedzielę do kościoła wyjdą, to 
jakbyś czerwonych maków na drodze nasiał. Takich zapasek 
i spódnic czerwonych nigdzie nie tkają.' Tyle lat ja już stamtąd 
wyjechałem, a widzę ci całą wieś, jakby to wczoraj było.

Westchnął jękliwie stróż węglowy, przysiadł na klocku, pa
pierosa nowego skręcił powiesiwszy czapkę na kolanie.

— U kogo mieszkasz? — spytał Jastrzębia.
— U pani Szymonkowej.
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— Jak?
— U Szymonkowej — powtórzył Jastrząb.
Stróż podniósł rozczochraną głowę i patrzył na niego, a po

wieki trzepotały mu się niby liście na wietrze.
— Czekajże, jak ci tam, Jastrząb. Czyś ty nie spotkał kiedy 

w parku fabrycznym głodnego robotnika, któremu kromkę Chle
ba przyniosłeś wieczorem? Sidły nie spotkałeś w parku, co?

— Spotkałem, ale nie wiedziałem, że się Sidło nazywa. Ze 
Swiętomarzy pochodził.

Stróż wstał ze swego klocka koło piecyka i podszedł do 
Jastrzębia.

— Daj no, chłopie, łapę — powiedział wyciągając do Stacha 
usmoloną rękę. — Sidło znowu się do mnie na zimę sprowadził. 
O tobie często wspomina. Tak, tak, prawdę powiedziałem, taki 
jak ty złodziejem nie może być. Od razu to poznałem i dlatego 
zostawiłem ci legitymację i poszedłem, abyś uciekał. A to się 
Sidło ucieszy, gdy mu opowiem, kogo spotkałem. Masz, skręć- 
papierosa — podał Jastrzębiowi drewniane pudełeczko z ma
chorką. Stach podziękował.

— Nie palisz? Myślałem. Mój Władek już od roku ćmi pa
pierosy. Gazety roznosi, spryciarz. A to ci spotkanie. No, ubie
raj się i idź do domu, bo może mi tu kontroler na łeb spaść 
i nic już nie mógłbym ci pomóc. Sam się o siebie boję. Dwa 
lata byłem bezrobotnym. Przyjęli wreszcie od września do 
pilnowania węgla za sześćdziesiąt złotych miesięcznie. Szkoda 
byłoby takiej urzędniczej posady. A przecież nie byłem złym 
robotnikiem. Słyszysz...

Stróż podniósł wskazujący palec na wysokość nosa, wyciągnął 
głowę i z rozdziawionymi ustami słuchał.

— Oo! — uchwycił wreszcie wśród setki odgłosów fabrycz
nych metaliczny dźwięk młota.

— Mój młoteczek w stalowni dzwoni. W trumnie poznałbym 
go jeszcze. I wyrzucili, cholery — zaklął i splunął ze złością. — 
Fachowiec, dwanaście lat pracy i won... Stróżem mnie zrobili. 
Jak psa wyrzucili, a teraz — stróż od pilnowania węgla. Bodaj 
wasss — syknął przeciągle i nagle, przypomniawszy sobie Ja
strzębia, na półkę po legitymację sięgnął.
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— Schowaj to i chodź, to cię odprowadzę.
i* — Dziękuję.

— Sidło to porządny chłop. We młynie teraz pracuje, a u mnie 
mieszka. Zmądrzał nareszcie, obaj zmądrzeliśmy — dodał po 
chwili. — Bieda nas rozumu nauczyła. Przyjdź kiedy na Bocia
nią. Nawymyślałem ci trochę, ale różnych tu przy węglu spo
tykam. Oba worki z węglem przyniosłem, leżą pod ścianą. 
Zaniosę ci je do przełazu w płocie. Zabierzesz sobie. Pal, ile 
chcesz, i nie marznij w domu. Zabraknie, to przychodź po nowy. 
Tylko do budki zachodź, nasypię ci z mojego pudła do worka, 
abyś śladów na śniegu nie robił, bo w dzień tu kto inny stróżuje. 
Walicki, mój kolega, ale lepiej mu w oczy nie leźć. I kolegi mi 
tu nie przyprowadzaj. Chleba Sidle przyniosłeś. Nie zginiesz 
wśród ludzi, boś sam człowiek. I na Bocianią przyjdź.

Stary zegar Szymonkowej ze zgrzytem wydzwaniał godzinę 
dwunastą, a oni pili jeszcze w kuchni herbatę. Szymonkowa 
przysuwała Jastrzębiowi marmoladę, ale Stach nie chciał. Jadł 
dużymi kawałkami czerstwy już trochę chleb i popijał z gar
nuszka ledwie słodki wrzątek. W kuchni było przyjemnie, ciepło, 
w pokoju huczał jeszcze ogień w kaflowym piecu. Maniuś klepał 
Jastrzębia po ramieniu opowiadając po raz dziesiąty o fortelu, 
jakim wyratował Stacha.

— Po piętach mi deptał — mówił o stróżu fabrycznym — 
a ja kluczyłem po całym placu, aby go od ciebie odciągnąć. 
Wiedziałem, że ty o węglu nie zapomnisz. Przyciągniesz do na
szego parkanu i sam się gdzie ukryjesz.

Jastrząb przytakiwał w milczeniu głową. — „Nie zginiesz 
wśród ludzi, boś sam człowiek" — przypomniał sobie słowa 
stróża Wojtaszka. Następnego dnia Stach po raz pierwszy od 
dwóch miesięcy siadł do książek z jasną głową, z dawnym 
zapałem do nauki.

Zbudził się z ciężkiego snu, zamroczenia.
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WŚRÓD LUDZI

Przeprowadzka pani Szymonkowej odbyła się w wyznaczonym 
przez administrację terminie. Nie pomogły prośby, błaganie 
o litość i — co najważniejsze — brak nowego mieszkania.

— Nikt z was nie pracuje w fabryce i mieszkanie wam się 
nie należy — powiedział krótko pan Kwidzyński. — Nie jest 
rzeczą Zarządu Zakładów wyszukiwanie mieszkania dla darmo
zjadów. Nie potrafiliście sobie znaleźć mieszkania, więc sobie 
własną kamienicę wybudujcie — dodał pan administrator za
dowolony z „dowcipnego" powiedzenia.

Ponieważ Szymonkowa oświadczyła w końcu, że nigdzie się 
nie ruszy, pan administrator przyprowadził trzech robotników, 
którzy zaczęli wynosić kolejno szafę, stoły i inne sprzęty, ukła
dając wszystko na podwórzu. Stos tego się nagromadził ogromny, 
aż i samą Szymonkową zadziwienie ogarnęło, że tyle tego było. 
Gromada dzieci otoczyła zaraz ciasnym kołem bogactwo Szy- 
monków. Usmolone berbecie dotykały wszystkiego palcami, aż 
w końcu tłum małych oberwańców wpakował się na huśtający 
tapczan. Przepędził ich za bramę Maniuś niewybrednymi prze
kleństwami i biciem.

Razem z Jastrzębiem ustawili z boku swoje łóżka, porzucali 
na nie książki i wreszcie sami usiedli pilnować rzeczy, bo 
mama Szymonkowa zrezygnowana ruszyła na poszukiwanie 
mieszkania. Pan administrator Kwidzyński okazał się jednak 
dobrym, współczującym człowiekiem. Zgodził się i urzędowo 
zatwierdził suterenę w trzeciej kamienicy na „kwaterę” dla 
Szymonkowej, wdowy po długoletnim giserze Mateuszu Szy- 
monku. W dowód szczególnej łaski dla pamięci zmarłego wyzna
czył tylko dziesięć złotych czynszu miesięcznego. Właściwa 
wprowadzka do nowego mieszkania odbyła się dopiero wie
czorem. Przez cały dzień Maniuś z Jastrzębiem porządkowali 
mieszkanie. Pomieszczenie w suterenie kamienicy Nr 18 nie 
było dotąd zamieszkałe, choć znajdował się w nim piec kuchen
ny. Brakowało co prawda płyty i kawałka rury łączącej palenisko 
z otworem w ścianie, i szyby w zakratowanym oknie, ale stano
wiło to nikły szczegół, niewart uwagi. Obszerna nora o cemen
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towej posadzce służyła przez długie lata za magazyn nieokreślo
nych bliżej materiałów. Stało tu jeszcze kilka żelaznych beczek 
cuchnących smołą i tłustym, spleśniałym olejem, leżały prze
żarte wilgocią i skamieniałe worki cementu, jakieś sztaby 
żelazne, kółka, tryby, rdzą pokryte łomy i rydle. Jastrząb 
z Szymonkiem, przepasani workami, pchali po schodach beczki, 
aż im oczy z wysiłku na wierzch wyłaziły. Zakurzeni, umazani 
resztkami smarów, odpoczywali co chwilę wśród przygadywań 
i żartów stróża i chłopaków nowej kamienicy. Pomogła im do
piero Szymonkowa.

— Kwiatkowski, a dyć pomóżcie, zapłacę przecież — zwró
ciła się do stróża.

— A jeżeli tak, to się zrobi — odpowiedział Kwiatkowski. 
Wziąwszy najpierw na zadatek pięćdziesiąt groszy przyniósł

sznury i parę desek, które ułożył na cementowych schodach.
— Hej, chłopaki! — krzyknął do gapiących się na podwórzu 

podrostków — nie wstyd wam patrzeć, jak się tych dwóch 
męczy. Dalej do roboty, nauczymy ich, jak się pracuje.

Dziesięć par rąk chwyciło za końce sznurów, którymi były 
opasane beczki. — Eeee-jep — krzyczał pan Kwiatkowski 
i beczka sunęła po deskach podtrzymywana z dołu mocnymi 
łapami stróża. Zabawa była znakomita. Huczało od śmiechu i wo
łania — heeej-jep! Po godzinie suterena była już pusta. Pan 
Kwiatkowski sam poszedł do Szymonkowej po zapłatę, po
chwaliwszy zgrzanych, ale zadowolonych uliczników.

Otrzymawszy pełną złotówkę dopłaty stróż Kwiatkowski za
szedł znów do sutereny i poradził Jastrzębiowi, aby przyniósł 
z sąsiedniego podwórka trocin.

— Wysypiecie nimi posadzkę, to wilgoć i smród wciągnie — 
powiedział.

Ścianom jednak i sufitowi nic pomóc nie mogli. Były lepkie 
od brudu i wilgoci. W szparach i pęknięciach chropowatego 
betonu czaiły się jeszcze iskry sinego szronu, choć na ulicy 
i w parku tętniło wiosną.

Jastrząb z Maniusiem nie poszli tego dnia do szkoły. Na obiad 
zjedli chleba ze starym smalcem i popili herbatą przyniesioną 
w dzbanku od stróża. Po południu przyszedł szklarz i elektro
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monter. Kiedy wieczorem chłopcy zaczęli przenosić rzeczy do 
nowego mieszkania, Jastrząb pierwszy zauważył brak tapczanu.

— Ukradli — powiedział zaraz do Maniusia.
Szymonek uśmiechnął się kwaśno.
— Nic nie ukradli, matka sprzedała. Kiedy zapłaciła Kwiat

kowskiemu aż półtora złotego, to od razu sobie pomyślałem, że. 
musiała coś sprzedać. Ostatnio grosza w domu nie było. Teraz 
przynajmniej będzie można „Sporta“ zapalić — dodał wesoło. — 
Gdyby głupia Tosia nie miała za dużo honoru, nie musielibyśmy 
się dzisiaj przeprowadzać. Nie musiałbym gnić w tej przeklętej 
suterenie. Podła dziewka. Krakowiaka się brzydziła, cholera.

Jastrząb nie słyszał ostatnich słów Szymonka. Z żelaznym łóż
kiem na głowie szedł długim krokiem po wyszczerbionym chod
niku. Wspomnienia o Tosi nie szarpały go już z dawną siłą. Smu
tek go tylko ogarniał cichy, przed nikim nie wyjawiony. Czasem 
zobaczył jeszcze we śnie jej duże oczy, cienkie brwi i rzęsy rzu
cające cień na sine wgłębienia. Zasnąć już po takiej sennej zja
wie nie mógł. Leżał z zamkniętymi oczami, a serce dudniło mu 
w uszach, napełniało żyły warem nieznośnym, zalewało mózg 
żmijowiskiem myśli. Mocno bije siedemnastoletnie serce. Mistrz 
tylko wielki, wychowawca czujny, potrafi siłę młodego tętna 
przygłuszyć, myśli uskrzydlić, w zapał twórczej pracy przemie
nić. Bezmyślna i bezduszna była szkoła Jastrzębia, a młodość 
ślepa i bezradna w swoim opuszczeniu. Każdy dzień, każda przy
goda, myśl każda ryły w sercu, w mózgu młodości bruzdy na 
całe życie. Najsilniejszy wychodził z tego szamotania się z samym 
sobą z bliznami, często z ranami ropiejącymi całe lata.

Przez trzy tygodnie suterena Szymonków ociekała wilgocią. 
Po ścianach brudnymi sznurkami spływały krople jedna za 
drugą. Z okna, którego tylko pół szyby wystawało nad ulicę, 
nie schodziła para. Małe szybki wycierane z zewnątrz i od 
środka nigdy nie były czyste. Przysypywał je z ulicy kurz, 
ochlapywało błoto w czasie deszczu.

Szymonkowa nie ustawała w pracy. Paliła bez przerwy w pie
cu, a ciężkie, rozgrzane powietrze przesycone wilgocią buchało 
kłębami pary przez otwarte okno. Ściany wysychały powoli, 
nabierały w siebie nie znanego im ciepła.
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Jastrząb siedząc przy stole pod oknem patrzył teraz często 
w górę na ulicę. W szybie przesłoniętej pałąkowatą kratą wi
dział tylko nogi. Przesuwały się bez przerwy sprężyste nogi 
młodych, szurgały sztywniejące nogi starców, śmigały jak sprę
żyny ruchliwe, bose nogi dzieci. Czasem zjawiały się psie łapy. 
Przystawały koło okna. Kudłate mordy obwąchiwały żelazne 
pręty i wtedy z czterech nóg robiły się trzy, a po szybach miesz
kania Szymonkowej ściekały żółtawe strużki. Pokazywały się 
często nogi, które zdawały się nie mieć swojego właściciela. 
Szły same, niepewne, chwiejące się, plączące. Jeżeli zatrzymały 
się przed oknem, to również ciekło na szyby okienne. Towarzy
szyły takim nogom przekleństwa Szymonkowej, pobożne życze
nia złamania, powykręcania i zdechnięcia.

Jastrząb czuł się pewniej w nowym mieszkaniu. Uważał się 
jego współwłaścicielem. Pomagał przecież uprzątnąć suterenę, 
bielił ściany razem z Szymonkową i, co najważniejsze, dostarczał 
opału. Wykorzystywał do tego ciemne noce nowiu. Sam zrobił 
zamaskowane przejście w płocie nowego podwórka, sam chodził 
z workiem po węgiel do Wojtaszka. Maniuś Szymonek traktował 
to jako rzecz zupełnie naturalną.

— Nie płacisz za stancję, więc przynoś węgiel — powiedział 
raz do Jastrzębia.

Stach przemilczał odpowiedź, myślał jednak odtąd coraz czę
ściej o zmianie stancji, zwłaszcza że zaczął nareszcie zarabiać. 
Nie zdradził się z tym przed Szymonkiem, ba, nawet ojcu, który 
go w maju odwiedził, nie wspomniał o tym ani słowem. Stary 
Jastrząb przywiózł mu wtedy aż osiem złotych.

— Cielę sprzedałem, bo się Granula ocieliła — powiedział 
poważnie. — Proś dyrektora, niech poczeka z tą zapłatą za 
czesne.

Ojciec Jastrząb nie zachodził prawie nigdy do szkoły.
— Nie potrafię z takimi rozmawiać. I tak chłopa nie zrozu

mieją, a mnie już uprzykrzyło się każdego w rękę całować. Kło
nicą bym ich, psiachmać, prędzej pomacał.

Stach zauważył, że ojciec stał się ostrzejszy. Srożył się, wy
myślał na „rzodowe“ porządki przy każdej okazji i klął nawet 
przy pani Szymonkowej. Nie powiedział więc Stach ojcu, że 
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zaczął zarabiać. Korepetycje wyszukał mu Sidło, rodak ze Swięto- 
marzy. Jastrząb spotkał go u Wojtaszka na Bocianiej, gdzie bywał 
teraz częstym gościem. Zaszedł pierwszy raz podziękować Woj
taszkowi za kradziony węgiel i Sidłę akurat u niego spotkał.

— Łatwiej ci podziękowanie przychodzi niż mnie, kiedy mi 
pajdę chleba przyniosłeś do parku — przypomniał Jastrzębiowi.

Śmiali się wszyscy — Sidło, Wojtaszek, jego żona, kobieta 
chuda i płaska jak chłop, śmiał się Władzio gazeciarz, najstarszy 
syn Wojtaszka i dwunastoletnia córka Karolcia. Śmiech ich był 
szczery, swobodny, jakby o czymś naprawdę wesołym mówili.

— Pan prosił, a ja kradnę — powiedział Stach, jakby się tłu
maczył, że on jeden nie śmieje się.

— I, jaki tam z ciebie złodziej. Ani skłamać nie potrafisz, 
ani uciekać i zaraz legitymację swoją każdemu do ręki wtykasz. 
Odbierasz, chłopcze, to, co nam ukradli. To my powinniśmy ci 
podziękować.

I znów śmiali się wszyscy. Nawet troje najmłodszych dzieci 
Wojtaszków chichotało, choć nie rozumiały, o co chodzi.

Potem Sidło zaczął wypytywać Stacha o naukę. Dowiedziaw
szy się o grożącym mu usunięciu ze szkoły za niepłacenie cze
snego, długo bębnił palcami o stół, przy którym siedzieli.

— Trzeba by temu jakoś zaradzić — odezwał się w końcu. 
Pracę ci musimy wyszukać. Na gazeciarza, czyścibuta czy gońca 
się nie nadajesz, bo musisz się przecież uczyć. Zresztą za duża 
konkurencja do tych fachów i to zdolniejszych od ciebie. Nauczy
cielem masz zostać, to może zacząłbyś już wcześniej praktykę.

Przy pomocy Karolci zaczęli wyszukiwać z pamięci bliższych 
i dalszych znajomych, którzy potrzebowali takiego jak Jastrząb 
nauczyciela. Po paru dniach Stach uczył już „rachunków" kolegę 
Karolci Kaczmarka, którego ojciec był szewcem na Bocianiej. 
Drugą lekcję wyszukał Jastrzębiowi sam Sidło u współwłaści
ciela młyna na Ostrówku, gdzie Sidło pracował od paru miesięcy 
w kotłowni.

Pan szewc Kaczmarek miał własną pracownię obuwia z wiel
kim szyldem, na którym stały naprzeciw siebie dwa buty: jeden 
męski z wyciętą w łuk cholewą, drugi zgrabny pantofelek damski 
na wysokim obcasie. Męski wymalowany był czarną farbą, dam
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ski, nie wiadomo dlaczego, niebieską. Pracownia mieściła się 
we własnym, pana Kaczmarkowym domu. Trzech czeladników 
i dwóch uczniów waliło w niej młotkami od rana do późnego 
popołudnia. Uczniowie, jak się później Jastrząb przekonał, wię
cej przesiadywali w kuchni pana majstra, w drewutni i biegali 
za sprawunkami; za to czeladnicy robili pod kierunkiem pana 
Kaczmarka piękniejsze buty, niż były wymalowane na szyldzie. 
Można je było zobaczyć na wystawie sklepowej, bo pan Kaczma
rek produkował „na zbyt“, jak powiedział Jastrzębiowi opro
wadzając go kiedyś po pracowni. W domu pana majstra produ
kującego „na zbyt“ panował dostatek. Do pokoju, w którym 
Stach uczył Walerka, dochodziły z kuchni tak smakowite zapa
chy, że Jastrząb chrząkał gęsto dla powstrzymania śliny. — 
„Jestem jak pies“ — myślał. — „Wystarczy mi mięso pokazać, 
a już ślina cieknie po brodzie".

Mimo produkcji „na zbyt“ i zbytku panującego w domu pan 
majster Kaczmarek oświadczył Jastrzębiowi zaraz pierwszego 
dnia, że więcej niż dwanaście złotych miesięcznie nie może 
płacić.

— Syna na szewca będę uczył, a więcej nie dam — powie
dział.

Jastrząb dziwił się zaklęciom pana Kaczmarka, który nie wie
dział, że Stachowi serce załomotało z radości na wspomnienie 
aż tylu pieniędzy. Kiedy milczał, bo słowa ze wzruszenia powie
dzieć nie mógł, pan majster przyrzekł zrobić mu gratis parę 
bucików w końcu roku, jeżeli syn przejdzie do szóstego oddziału. 
Buty miały być, ma się rozumieć, z przeróbki, a nie z nowego 
materiału, co pan Kaczmarek wyraźnie zaznaczył.

Współwłaściciel młyna na Ostrówku nawet dwunastu złotych 
nie dał. — Dziesięć, to moje ostatnie słowo — powiedział, kiedy 
ośmielony skrupułami szewca Jastrząb próbował się targować 
usłyszawszy obietnicę dziesięciu złotych.

Tak więc Stach został korepetytorem. Najgorszą jednak prze
szkodą w pracy okazała się popołudniowa nauka w seminarium. 
Uczył więc Walerka od wpół do drugiej, a Cześka Kolasińskiego 
wieczorami po skończonych lekcjach. Nawet w niedzielę zacho
dził po obiedzie do swoich uczniów, aby z nimi lekcje na ponie
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działek powtórzyć, czym najwięcej pozyskał sobie pana Kola- 
sińskiego.

— Będą z ciebie ludzie, mój panie — sapał z zadowoleniem 
kulawy młynarz, o twarzy nabijanej gęsto czarnymi punkcikami 
wągrów. — Pracę lubisz i, jak Bóg przykazał, uczciwie do niej 
podchodzisz — mawiał często.

„Bodajś pękł, kuternogo" — odpowiadał mu w myśli Jastrząb. 
Uśmiechał się jednak, choć czuł, że mu ten uśmiech wyraźnie 
„nie wychodzi". Bał się stracić zarobek i dlatego udawał pilnego 
korepetytora. Do Wapiennik przestał chodzić. W końcu maja 
Agata Salanka sama przyniosła mu do Szymonkowej bochen 
chleba.

— Ojciec przywieźli — powiedziała.
Rozmawiali prawie godzinę o Mierzejowicach. Agata jakby 

szum wiatru z gór przyniosła do sutereny. Brązowe oczy Agaty 
śmiały się beztrosko do Stacha, kiedy wspominała, jak to i ją 
uczył kiedyś „rachunków". Opowiedziała mu też historię na
głego zakończenia edukacji Balbiny Ostromęckiej ze Trzciny. 
Ojciec zabrał ją do domu z „pensji" i zaklął się na Ukrzyżowa
nego, że na swoją hańbę córki nie będzie uczył.

Przyjechał Ostromęcki przed tygodniem z żoną do córki. Późno 
wyjechał z domu, więc go południowe syreny fabryk akurat na 
ulicach miasta powitały. Właśnie i Balbina w tym dniu po 
czterech lekcjach ze szkoły wracała. Ulica Kilińskiego pełna była 
ruchu i śmiechu pensjonarek, wśród których i Balbina się znaj
dowała. Zobaczył ją stary i oczy mu się roześmiały z radości 
rodzicielskiej, że przecież ich córka jak ta księżniczka wśród 
tych „pańskich" dzieci ze szkoły razem idzie i rozmawia jak 
e równymi. Chciało się Ostromęckiemu krzyknąć jak w polu 
przy żniwach głośno, że to jego, chłopa ze Trzciny, córka. 
Otarła szczerbata Ostromęcka, pierwsza we wsi gospodyni, łzę, 
co jej z radości w kącie oka stanęła, i stuknęła męża palcem 
w plecy.

— Podwieźwa córusie, po drodze przecie.
— Prr — zawołał głośno Ostromęcki po zrównaniu się z gro

madką pensjonarek w niebieskich berecikach.
Nie zdążył zawołać na córkę, bo ta ujrzawszy furę wysoko 
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wymoszczoną wiązkami słomy przykrytymi pstrymi derkami 
zawołała wesoło, nie przystając.

— Antoni, zajeżdżajcie pod ósemkę, zaraz tam przyjdę — i po
frunęła wśród śmiechów z koleżankami.

Antoni Ostromęcki, najbogatszy gospodarz w Trzcinie, który 
nie zważając na żarty sąsiadów córkę do gimnazjum posłał, onie
miał. Nie zajechał od razu pod ósemkę. Wstąpił najpierw do 
restauracji, gdzie łyknął pełną szklankę wódki i dopiero do opa
miętania przyszedł. Tego samego dnia Balbina Ostromęcka od
jechała do Trzciny, choć nauka szła jej zupełnie dobrze, jak 
zapewniała Jastrzębia Agata Salanka.

Jastrząb odprowadził Agatę tylko do bramy kamienicy, w któ
rej mieściła się suterena Szymonkowej.

— Chodź do parku, zobaczymy huśtawki — proponowała 
Agata.

Jastrząb opuścił głowę.
— W takich butach nie mogę z tobą iść — powiedział.
— Coś ty, Stachu, głupi czy co? — Salanka popatrzyła na 

niego spod naciągniętych równymi łukami brwi. — Ja nie jestem 
Balbina — powiedziała po chwili.

Poszła, Stach zapomniał nawet podziękować jej za przynie
siony chleb.

PUŁAPKA NA GRUBEGO ZWIERZA

P od koniec roku stanął znów Jastrząb mocno na czele pierw
szych w klasie. Chwalił go ten i ów z profesorów, za wzór pil
ności stawiał, a koledzy tacy jak Górniak czy Smoła, którzy 
świat na wesoło mijali, mówili o nim, że jest morowy, fajny, 
byczy chłop, nie taki jak Krzesiński, Śliwa czy Miłosiński, lizus 
i skrobek. Od Jastrzębia można było odpisać nie odrobioną lekcję, 
a Stach chętnie tłumaczył przy tym wszelkie niejasności. Często 
sam proponował: — Wytłumaczę ci, abyś się nie wsypał. — Jed
nego tylko nie chciał robić — podpowiadać. Powadze, który sie
dział przed nim, powiedział wprost: — Nie gniewaj się, ale nie 
będę .ci podpowiadał. Przychodź do Szymonka, będziemy się 
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razem uczyć. — Marian Powaga wołał jednak podpowiadanie. 
Prawdę powiedziawszy, podpowiadać można było jedynie przy 
geografie Szafarskim. Profesor cały wysiłek głuchych uszu 
wkładał w słuchanie odpowiedzi „wyrwanego" do tablicy, oczami 
zaś kontrolował jednocześnie odpowiedź z podręcznikiem. Klasa 
zajmowała się naturalnie wtedy swoimi sprawami: ktoś czytał 
ciekawą powieść, ktoś inne lekcje powtarzał, ktoś wreszcie drze
mał z głową na rękach opartą. Bywali i tacy jak Samsonowicz 
i Grudziński, którzy grali swobodnie w „cymbergaja'*.  W klasie 
panował beztroski półgwar. Siedzący bliżej katedry podpowia
dali więc każdemu, kto tego potrzebował. Lekcje śledziło z uwagą 
tylko dwóch uczniów: odpowiadający i alfabetycznie zapisany 
po nim w dzienniku. Profesor Szafarski należał bowiem do ludzi 
systematycznych. Nigdy nie pytał na „wyrywki**.  Kiedy skończył 
pytanie na stopnie Zycha, zaczynał znów od Adamskiego. Zda
rzyło się, że wywołał raz omyłkowo Kaczkowskiego. Kaczkowski, 
repetent i znany na drugim kursie obibok o pożółkłych od pale
nia papierosów palcach, wstał i nie wychodząc z ławki zawołał 
głośno: — Dzisiaj, panie profesorze, nie moja kolejka, nie odpo
wiadali jeszcze Janda i Janowski. — Profesor ustawił przy 
uszach obie dłonie i kazał sobie powtórzyć jeszcze raz. Potem 
zamrugał powiekami, zajrzał do notesu i uśmiechnął się do Kacz
kowskiego z zadowoleniem. — Masz rację, chłopcze, siadaj. 
Dziękuję ci. — I wyczytał Jandę. Tylko przy systematyczności 
profesora mogli uczniowie jako tako odpowiadać wyuczając się 
na pamięć rozdziału z książki, który sobie już na miesiąc na
przód wyliczali, że ten właśnie na nich przypadnie.

Jastrzębiowi żal było profesora, choć go nie lubił. Profesor 
Szafarski bowiem, oprócz wielu innych, miał jeszcze i tę przy
warę, że przy słabej odpowiedzi zawsze pytał ucznia: — Zawód 
ojca? — Jeżeli był robotnikiem, nawet do dwói obowiązkowo 
doskakiwało „plus**;  jeżeli w ogóle nie miał ojca, dwója mogła 
zamienić się w trójkę z minusem. Szafarski był znanym w mie
ście „socjalistą**  i robotników cenił przede wszystkim. Ojciec 
inteligent znaczył jeszcze coś, jeżeli nosił tytuł referenta, a już 
wsiowy „tato**  nigdy nie wzruszał kamiennego serca profesor
skiego.
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O tym socjalistycznym nastawieniu profesora wiedzieli wszyscy 
począwszy od drugiego kursu, dlatego też na lekcjach geografii 
ojcowie zmieniali zwykle zawód. Trzy czwarte klasy miało rodzi
cami robotników. Maniuś Powaga poszedł jeszcze dalej, podawał 
bowiem swego nie żyjącego ojca jako bezrobotnego.

— Ojciec notoryczny bezrobotny, ofiara kapitalistycznego wy
zysku — powtarzał zawsze ze smutkiem i wyraźną nienawiścią 
w głosie, a klasa krztusiła się śmiechem.

Powaga potrafił jednak wzruszyć nawet ks. Kanię. Prefekt, 
dowiedziawszy się od swoich zaufanych o socjalistycznych skłon
nościach Maniusia, postanowił wydrzeć ucznia spod wpływów 
prof. Szafarskiego. Po krótkim kazaniu o siewcach zła i prze
wrotności — socjalistach, zapytał nagle Powagę, czym jest jego 
ojciec. Wyzwany spuścił pokornie głowę, a kiedy ją podniósł: 
łzy błyszczały mu w oczach.

— Nie mam ojca ani matki, księże kanoniku. Sierota nawet 
kłamstwem musi się bronić przed krzywdą, jaka go na każdym 
kroku oczekuje.

Mówił tak smutno i przejmująco, że przebierające w powietrzu 
palce ks. Kani znieruchomiały na chwilę.

— Kłamiesz, kłamiesz, Judaszu. Wiem, że mieszkasz z matką. 
A ojciec gdzie?

— Jestem grzesznym dzieckiem, proszę księdza, i dlatego nie 
uznaję matki, która mi wstyd przyniosła moim urodzeniem. Ojca 
nie znam. Matka mówiła mi, że się z inną ożenił.

Klasa zmartwiała w oczekiwaniu gromów. Ksiądz Kania jed
nak uwierzył. Cofnął się, jakby w obronie przed szatanem, za 
katedrę, a siatka drobniutkich żyłek na policzkach poczerwie
niała mu gwałtownie.

— Siadaj, dziecko, twoje życie jest bez grzechu — powiedział 
cichym głosem.

W czasie przerwy Powaga wśród nieopisanej wrzawy pod
szedł do głównego ministranta Krzesińskiego i pokazał mu skła
dany kozik.

— Pamiętaj, byku. Powiesz słowo księdzu, że skłamałem, to 
przysięgam, że cię zarżnę — powiedział i wykonał ruch z dołu 
do góry, obrazujący początek przyszłego rżnięcia.
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Inni przyrzekli Krzesińskiemu to samo, choć bez przysięgi. 
I tak sprawa ojcostwa Powagi pozostała tajemnicą.

Jednak w sercu Mariana Powagi nie było wdzięczności dla ni
kogo, tym bardziej dla ks. Kani, głównego oskarżyciela uczniów, 
archanioła karzącego za wieczorowe spacery, wycieczki do kina 
na niedozwolone filmy, palenie papierosów, bo w dzienniczku 
prefekta wszystko było zapisane.

Po ostatnich konferencjach, na dziesięć dni przed końcem roku, 
Jastrząb został zaproszony przez Górniaka na ważne spotkanie 
w parku fabrycznym. Na ławce pod warkoczami brzozy czekali 
już na Jastrzębia Smoła, Powaga, Adamski i repetent Kaczkow
ski. Razem z Górniakiem i Stachem Jastrzębiem było, ich 
sześciu.

— Jesteś nasz chłop, to każdy wie, i mamy do ciebie zaufa
nie — zaczął od razu Kaczkowski. — Musisz jednak dać słowo 
honoru, że gdyby nawet mieli nas wszystkich wylać ze szkoły, 
to ani słowem nie piśniesz o tym, co zrobimy.

Głos Kaczkowskiego brzmiał uroczyście. Jastrząb zawahał się, 
ale tylko przez chwilę, na wspomnienie usunięcia ze szkoły. Dał 
jednak uroczyste słowo honoru, że tajemnicy dochowa. Zaraz też 
Górniak wyciągnął papierosa i każdy pociągnął po dwa dymy. 
Plan tajemniczego przedsięwzięcia omówił Kaczkowski.

Wieczorem tego samego dnia spiskowcy spotkali się punktual
nie na ulicy Legionów Nr 3. Wszyscy oprócz Jastrzębia byli 
w cywilnych czapkach, zwanych powszechnie cyklistówkami. Ja
strząb musiał swoją szkolną czapkę ze znaczkiem SN w otoku 
schować do kieszeni.

— Nie idziemy przecież na kolację do ks. Kani, fujaro — 
zgromił go niedźwiedziowaty Smoła.

— I rydla nie przyniósł — zauważył Powaga.
— Cztery rydle i jedna łopata wystarczą — uciszył rozją

trzonych przybyciem Jastrzębia Kaczkowski. — I tak jeden 
z nas musi trzymać wartę przy bramie. Górniak widział, że 
ks. Kania już o godzinie siódmej szedł na imieniny do prałata 
Wiąckowskiego. Pół dnia stracił na pilnowanie. Musimy się 
śpieszyć i uważać, bo prefekt wódki nie pija i o dziesiątej 
musi być już w łóżku. Gospodyni krzyczy zawsze, jeżeli się 
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spóźnia. Więc jazda! Stach stanie w bramce. Zna ulicę, bo 
mieszkał tu kiedyś. Zobaczysz księdza, to zahuczysz dwa razy 
jak sowa. Wyjdziemy wtedy i spokojnie przejdziemy na 3-go 
Maja. Tylko bez uciekania i popłochu, bo policaje mogliby nas 
zatrzymać i klapa z przedstawienia. Górniak i Smoła będą kopać 
dół, Powaga i Adamski rozrzucać ziemię, a ja muszą to świństwo 
taskać z ustępu. Gospodyni się nie bać! Choćby nawet usłyszała 
cokolwiek, to i tak ze strachu głowę pod pierzynę schowa. Po
myśli, że to diabli po nią idą. Kto się zmęczy, może zmienić 
Jastrzębia w bramie.

Pięciopokoj owy domek, w którym mieszkał ks. kanonik Kania, 
niewidoczny był od strony ulicy zza gęstwy przyciętych krzewów 
bzu i morwy. Wejście z frontu przez ganek było nieczynne. 
Ks. Kania i odwiedzający go goście wchodzili przez drugi ganek 
w podwórku. Przed drzwiami leżała tu szeroka, drewniana wy
cieraczka obok betonu z deszczówką. Zielona murawa podwórka 
przecięta była szeroką żwirowaną ścieżką, która prowadziła do 
drewutni i dalej do starannie utrzymanego sadu i ogrodu wa
rzywnego.

Najdrobniejsze szczegóły prefektowego obejścia znał dokładnie 
jedynie Kaczkowski, który parokrotnie odwiedzał razem z matką 
gospodynię ks. Kani, panią Sochacką. Matka Kaczkowskiego, 
pobożna kobiecina z Sienna, wiedziała, jak najlepiej trafić do 
dobrotliwego serca „ojca duchownego", opiekuna jej niepopraw
nego Władzia. Osełka masła, kilkanaście jaj czy parę kogutków 
w jesieni były jedynie skromnym podziękowaniem za opiekę 
nad synem.

Władzio Kaczkowski, mieszkający na tej samej ulicy Legio
nów, z zadowoleniem obniżał koszty matczynych podarunków 
wyprawiając się wspólnie z Adamskim na jabłka, a szczególnie 
na włoskie orzechy ks. kanonika. Znajomość terenu słusznie więe 
upoważniała Władzia Kaczkowskiego na dowódcę wyprawy.

Ulica Legionów była spokojna, zasłuchana w niedaleki szum 
miasta i huk zakładów fabrycznych. Rzadko zaterkotał na niej 
wóz, jeszcze rzadziej zawarczał samochód. Okna murowanych 
domów i paru will ukrytych w gęstych parkach i sadach mru
gały światłami poprzez szeleszczącą w lekkim wietrze zieleń 
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do dwóch latarń ulicznych, słabo oświetlających ocienione drze
wami chodniki.

Wieczór był ciepły i cichy. Nad miastem buchającym gwarem 
wisiała ciemna otchłań zasnutego chmurami nieba. Na podwórzu 
ks. Kani robota szła sprawnie. Górniak i Smoła usunęli sprzed 
ganku drewnianą wycieraczkę i wbili rydle w twardą z wierzchu 
ziemię, wyrzucając ją na boki. Miejsce pracy oświetlone byłe 
wąskim, jak cięcie noża, światłem, które sączyło się z pokoju 
przez szparę w okiennicy. W ciemności spotykały się czasem 
ostrza rydli i zgrzytało żelazo.

— Ciii-cho, dranie — denerwował się wtedy Adamski, który 
razem z Powagą rozsypywał wykopaną ziemię po trawniku.

W ciągu dziesięciu minut półmetrowy dół był gotów. Kacz
kowski wrzucił doń parę łopat wybranych z ustępu. Wodą z be
tonu napełnili dół do wierzchu i przykryli wycieraczką.

Pułapka była gotowa.
Tymczasem Jastrząb stał przy bramie, wytężał słuch i wzrok, 

zwijając przy najlżejszym szeleście język w trąbkę, aby dać 
umówiony sygnał. Cisza jednak panowała na ulicy. Na lewo 
widział pierwszą latarnię przed domem pani Stajerowej, jego 
pierwszej wychowawczyni stancyjnej. Przypomniał sobie Bykow
skiego i zbieranie niedopałków. Kosiarski, którego kiedyś spotkał 
na ulicy, opowiadał mu, że nic się u pani Stajerowej nie zmie
niło. Tyle tylko, że gospodyni rozeszła się z mężem i Bykowski 
gra z nią nieraz całą noc w karty.

Jastrząb zaczął nagle żałować, że dał się wciągnąć do spółki 
niezbyt dobrego żartu. Kani nie lubił, nienawidził jego ciągłego 
szpiegowania uczniów, a jednak czuł się nieswojo. Rozmyślania 
przerwał mu stukot butów po chodniku. Już chciał wydać jęk 
sowy, gdy zdążył jeszcze rozróżnić podwójny krok. Przysiadł 
w rogu dwóch płotów. Obok niego przeszła przytulona do siebie 
para, zasłuchana chyba w bicie własnych serc. Po chwili podeszli 
koledzy, Smoła radził rozejść się do domów nie czekając na 
powrót ks. Kani, Kaczkowski jednak przekonywał, że należy 
zostać i, jeżeli nie zobaczyć, to chociaż usłyszeć, czy pułapka 
dobrze działa. Zostali. Cofnęli się w podwórko i przylgnęli do 
płotu obok komórki.
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Ks. Kania zjawił się razem z pierwszymi kroplami deszczu, 
który nagle zaszeleścił o liście drzew. Po odgłosie kroków na 
żwirowanej ścieżce znać było, że się śpieszył, aby zdążyć do 
domu przed deszczem. Stanął przed drzwiami ganku akurat na 
drewnianej wycieraczce. W promieniu światła z okiennicy widać 
było, jak wyciągnął rękę do framugi okna. W przedpokoju czy 
gdzieś w głębi domu rozległ się dzwonek. Rozczarowanie ogarnęło 
spiskowców, gdyż wycieraczka nie zapadała się. Rozbłysło światło 
na ganku, zgrzytnął klucz w zamku i ksiądz, widoczny już teraz 
wyraźnie, cofnął się o pół kroku, bo gospodyni otwierała drzwi. 
W tej samej chwili usłyszeli najpierw krzyk: — Jezus! Maria! — 
a potem zupełnie zwyczajne, nie słyszane w ustach uanielonego 
kanonika: — Jasna cholera!

Gospodyni skoczyła na ratunek i, ledwie przez próg przestą
piła, pisnęła przeraźliwie. Z ziemi gramoliły się dwie postacie 
plując głośno i wymyślając. Pod płotem słychać było dziwne 
bulgotanie — to tłuścioch Smoła dostał nagłej czkawki od 
wstrzymywanego śmiechu. Gdy tylko ks. Kania z gospodynią 
zniknęli na ganku, szóstka czmychnęła za bramę. W pół godziny 
później nad miastem szalała piorunowa burza.

Nowa burza zerwała się następnego dnia w szkole. Głos dy
rektora Kazimierskiego huczał nie gorzej gromu. Za biurkiem 
w gabinecie dyrektorskim siedział obok niego prefekt Kania 
i syczał jak nadepnięta żmija, a krogulcze oczy przewiercały na 
wylot wzywanych na badanie. W korytarzach skrzypiały co 
chwila drzwi. Woźny Kośba wsuwał do klasy głowę, wyczyty- 
wał z karteczki nazwiska i kończył urzędowo: — Niezwłocznie 
do pana dyrektora. — Wywołani wracali po dwudziestu minutach 
z wypiekami na twarzy.

Profesorowie w klasach prowadzili badania na własną rękę. 
Uczący psychologii profesor Grela przeprowadzał na swoich 
lekcjach skomplikowane ćwiczenia testowe zapewniając dyrek
tora, że jego sposób jest niezawodny i że na pewno wykryje 
winowajców. Młodsze kursy, a więc i kurs drugi, gdzie znaj
dowali się „przestępcy", nie znały jeszcze znaczenia ułożonej 
litanii wyrazów, wśród których po najbardziej niewinnych, jak: 
słowik lub róża, musiały być napisane, i to bez namysłu, takie 
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słowa, jak dół, łopata, śmierdzi, ustęp, ksiądz. Przy tym cudacz
nym dyktandzie Krzesiński zrobił aż dwa kleksy. Jeden zalał 
całkowicie słowo „ustęp", a drugi połknął swą czernią pół 
„łopaty". Na następnej lekcji główny ministrant Krzesiński zo
stał wezwany do dyrektorskiego gabinetu. Profesor psycholog 
twierdził z całą stanowczością, że jest to na pewno główny 
sprawca zniszczonych bucików i rewerendy ks. Kani.

— Albo nauka coś znaczy w życiu i ten uczeń jest winien, 
albo ja pozwolę się nazwać głupcem — powiedział do dyrektora 
profesor Grela.

Ksiądz Kania ujrzawszy Krzesińskiego, powiernika wszelkich 
tajemnic drugiego kursu, zatrzepotał w powietrzu rozcapierzoną 
dłonią, psyknął kilka razy i potrząsając przecząco głową powie
dział tylko jedno słowo: — „Głupiec", nie pozwalając nawet 
badać ucznia.

Od tego dnia prof. Grela stał się wrogiem prefekta.
Badania przeprowadzali i inni profesorowie. Matematyk Tem

porski wpatrywał się groźnie w twarze wywoływanych z dzien
nika i stawiał każdemu to samo pytanie, a właściwie rzucał 
oskarżenie: — Ty to zrobiłeś! — Oczy profesora jak dwa ostre 
szpikulce zdawały się sięgać do mózgu pytanych chcąc wydrzeć 
tajemnicę. Na drugim kursie jednak, od czasu słynnych prze
prosin za kpiny z dużych butów Jastrzębia, nikt się już nie 
bał ponurego Temporskiego. Odwrotnie, uczniowie dawali mu od
czuć, że go lubią. Swobodnie padały więc odpowiedzi. — To nie 
ja, panie profesorze. — Nie zająknął się ani repetent Kaczkow
ski, ani gruby Smoła, ani Jastrząb. Jeden tylko prof. Kozielski 
badań nie przeprowadzał. Na lekcji zajęć praktycznych w war
sztatach stolarskich Krycia powiedział do Górniaka, gdy ten za
pytał go, co to będzie z tej całej „chryi": — Albo „baca" do
stanie apopleksji, albo mu chłopcy wyleją wiadro tego samego 
za kołnierz.
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MANIUŚ SZYMONEK DETEKTYWEM

T rzy dni trwały w szkole badania. Nie pomogły jednak ani 
groźby dyrektora, ani prośby i pogadanki wychowawców, ani 
„wywąchiwania" „znosków" w rodzaju Krzesińskiego czy Śliwy. 
„Zbrodniarzy'1, jak mówił ks. Kania, nie wykryto. Prefekt wzy
wał nawet na przesłuchanie opiekunów stancji podejrzanych 
uczniów, ci jednak zgodnie stwierdzali, że żaden z ich wycho
wanków po godzinie dziewiątej z domu nie wychodzi, co naj
wyżej z konieczności zrozumiałej. Pyskata Borkowska, prze
kupka jarzynowa, u której mieszkał Adamski, krzyk nawet świę
tym oburzeniem wywołany podniosła w gabinecie dyrektor
skim.

— A cóż wy, u ojca świętego, sobie myślicie, że u mnie ustępu 
nie ma, że chłopak musi aż do ojca przewielebnego latać dołek 
robić. Naczynie u mnie i dla ks. prefekta znalazłoby się, jakby 
sobie życzyli.

Ks. Kania przerwał zaraz badanie i więcej opiekunów stan- 
cyjnych nie wzywał.

Kaczkowski, jakby go sumienie dręczyło, zgłosił się już następ
nego dnia do pani Sochackiej, gospodyni prefekta, z prozycją, 
że on ten dół zasypie i kamieniami wybrukuje, aby się więcej 
nic podobnego nie wydarzyło. Pochwalił go za to Kania i w na
grodę pożyczył oprawny rocznik miesięcznika „Misje Katolickie", 
które nie dawały kolegom Kaczkowskiego spać po nocach, pełno 
bowiem w nich było nagich Murzynek, co bardziej młodych czy
telników wzruszało niż tragiczne dzieje sprzedawanych w nie
wolę Murzynów.

Dobry uczynek Kaczkowskiego okazał się tym lepszy, że Wła
dzio spotkał u księdza dwóch policjantów, którzy badali każdy 
kąt w obejściu ks. Kani szukając śladów haniebnego uczynku. 
Jedynym znakiem, jak się okazało, był ślad łopaty w ubikacji, 
wszystkie inne zmył deszcz. Ks. kanonik widocznie nie myślał 
o przebaczeniu, przeciwnie z nienawiścią inkwizytora gotów był 
dokonać zemsty na sprawcach znieważenia.

Kaczkowski, aby zatrzeć ostatecznie ślady „przestępstwa", po
rąbał stylisko łopaty wypożyczonej od gospodarza, a oprawę 
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żelazną wrzucił, będąc u pani Sochackiej, do studni. Przeżegnał 
się przy tym na znak, że grzech swój uważa za zmazany, 
a sprawę za skończoną.

Tymczasem niebezpieczeństwo zjawiło się niespodziewanie 
i spadło na Jastrzębia. Mamuś Szymonek dowiedział się o za
robkach Stacha i zaatakował go na swój sposób.

— Ty, w tatowych butach — odezwał się do Stacha — kup 
mi pudełko „Sportów".

Jastrząb wzruszył ramionami, nie odpowiadając na zaczepkę.
— Udajesz głuchego. Myślisz, że nie wiem, że zarabiasz. Lekcje 

masz i płacą ci za to bardzo dobrze. Za stancję matce nic nie 
dajesz, to powinieneś' mi przynajmniej papierosy kupować. Sły
szysz?

— Przestań, Maniek — odezwał się wreszcie Jastrząb po
jednawczo. — Wiesz, że z opłatą w szkole zalegam. Węgla wam 
przecież dostarczyłem za darmo.

— Khy, hy, hy — zaśmiał się kaszląco Szymonek. — Dużo 
cię ten węgiel kosztował? Dużo za niego zapłaciłeś? Kradłeś, 
bracie. Mało, stróż ci pomagał kraść, sam widziałem, jak ci 
worek do płotu przydźwigał. Dobraliście się we dwóch, złodzieje. 
Będę chciał, to wylecisz ty ze szkoły, a tamten z pracy — już ja 
to potrafię.

Jastrząb podniósł głowę znad książki i popatrzył Szymonkowi 
w oczy.

— Nie zrobisz tego.
— Dlaczego nie, zależy mi na tobie czy na stróżu? Dużo mam 

z ciebie. Będę chciał, to i bez tego węgla wyleją cię na pysk 
z seminarium. Przecież to ty kopałeś dół przed progiem pre
fekta. Od razu to wiedziałem. Nie było cię tego wieczoru 
w domu, a rano oglądałem twoje buty — utytłane całe w gli
nie. Dziś jeszcze pójdę do dyrektora i ks. Kani. I to jeszcze po
wiem, że Górniak był po ciebie i rozmawialiście o czymś w parku 
z Kaczkowskim i Smołą. Widziałem was i powiem wszystko. 
No, więc dasz na papierosy czy nie? Na całe pudełko i na 
bilety do kina, bo z Jadwisią chcę jutro iść.

Jastrząb nie podnosząc się z miejsca pchnął z całej siły pięścią 
w twarz Szymonka. Potem jak oszalały skoczył na niego i za
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czął bić bez opamiętania, gdzie popadło. Maniuś zasłaniał się 
rękami i wrzeszczał przeraźliwym głosem. Na widok krwi spły
wającej Maniusiowi z rozbitego nosa Jastrząb opamiętał się tak 
nagle, jak nagle wpadł w złość. Silnym szarpnięciem podniósł 
Szymonka i chwyciwszy obiema rękami za ramiona pchnął go 
do stojącej przy drzwiach miednicy z wodą.

— Myj, draniu, twarz i ręce, bo zatłukę za te kłamstwa, które 
chcesz rozpowiadać.

Szymonek bez najmniejszego sprzeciwu zanurzył ręce w wo
dzie i zaczął chlustać nią na umazaną krwią twarz. Zakaszlał się 
przy tym, zakrztusił. Jastrząb stanął przezornie przy drzwiach 
zasłaniając je sobą.

Szymonkowa wróciwszy z miasta od razu domyśliła się zaj
ścia, tym bardziej że Maniuś miał rozciętą wargę i sińca nad 
prawym okiem. Jastrząb sam opowiedział o przyczynie bitki. 
Maniuś przerywał mu opowiadanie obrzydliwymi przekleństwami 
i nowymi groźbami. Mama Szymonkowa milczała podparłszy 
brodę dłonią. Jej pomarszczona twarz nie wyrażała ani gniewu, 
ani smutku. Kiwnęła parę razy głową i bez słowa odwróciła się 
do kuchni zabierając się do gotowania obiadu.

— Wyprowadzam się dzisiaj, proszę pani, chciałbym uregu
lować zaległości za stancję — powiedział Jastrząb.

— Nic mi, Stasiu, nie jesteś winien — odpowiedziała. — Uczci
wy jesteś chłopak, szkoda, że idziesz od nas. Maniuś nie da sobie 
sam rady.

Ramiona starej Szymonkowej zadrgały dziwnie i pociągnęła 
parę razy nosem.

— Zły jest ten mój jedynak, bardzo zły — odezwała się 
znowu. — Dla matki nie ma litości, dla nikogo. Mnie pieniądze 
wykrada na to szkaradne palenie, od ciebie je chciał wymusić. 
Nie bój się, nie zrobi ci on żadnej krzywdy.

— A właśnie, że zrobię — wrzasnął Maniuś.
— Nie zrobi — powtórzyła swoje Szymonkowa. — Z domu 

wypędzę, niech zginie, niech... — zacięła się i łkała już głośno, 
jękliwie, a bez łez.

O groźbie Szymonka Jastrząb powiadomił Górniaka i Adam
skiego. Przed trzecią Kaczkowski, Smoła, Górniak i Powaga
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spotkali idącego do szkoły Szymonka przy ogrodzeniu parko
wym. Otoczyli go zaraz, a Kaczkowski zapytał krótko:

— Powiesz dyrektorowi?
Maniuś popatrzył na kolegów wystraszony, pobladły.
— Nie powiem.
— Przysięgaj.
— Słowo honoru daję.
— Nie — zaprotestował gruby Smoła. — Nie wierzę. Taki jak 

ty honoru nie ma. Na rany Chrystusa przysięgaj. Nagłą śmiercią 
umrzesz, jak przysięgi nie dotrzymasz.

Maniuś przysiągł.
— Du... du... durrrniu — zająkał się Powaga. — Takiś kolega? 

Chciałeś nakłamać, zgu... zgu... zgubić nas chciałeś. O, widzisz 
to — pokazał swój kozik w drewnianej oprawie. Szymonek cofnął 
się przerażony.

— A na to co powiesz, gdy cię zapytają — Powaga pokazał 
siniec nad okiem i rozciętą opuchłą wargę.

— Węgiel niosłeś z piwnicy i zwaliłeś się ze schodów — pod
sunął Kaczkowski.

— Nie mamy piwnicy.
— To powiedz, fujaro, że właziłeś w parku po wronie gniazdo 

i spadłeś, idioto — powiedział czarnowłosy Górniak. — Masz tu 
dwa „Sporty" po dobremu i pamiętaj, powiesz kiedykolwiek, to 
koniec z tobą, bo to wcale nie my zrobiliśmy tamto z księdzem, 
rozumiesz?

— Pewnie, że nie wy.
— I nie Jastrząb.
Szymonek milczał.
— Rozumiesz? — spytał Kaczkowski.
— Pewnie, że rozumiem. Jastrząb też nie. Ja tylko złość mia

łem na niego. Zbił mnie, tego mu nie daruję.
— Możesz mu oddać, ale skarżyć ci nie wolno.
— Lepiej mu nie oddawaj, bo znowu będziesz musiał po wrony 

na drzewo włazić — zaśmiał się Powaga.
Późnym wieczorem tego dnia Sidło czekał przed bramą na 

Jastrzębia. Kiedy wreszcie zobaczył Stacha, podszedł do niego 
i odebrał mu z rąk pleciony koszyk i tłumoczek związany
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w tkaną ze skrawków derę. Tłumek zarzucił scbie na ramię, 
/ kosz wziął w rękę i ruszyli.

— Bogatyś, chłopie, na furgon nie zmieściłoby się wszystko — 
mówił ni to do siebie, ni do Jastrzębia Sidło. — Całą izbę Woj
taszka zastawisz tymi meblami. Szczęście, że tylko na parę dni. 
No, głowa do góry, Jastrząbku. Ja po osiemnastu latach samo
dzielności mam jeszcze mniej niż ty i żyję jakoś. Wesoło nawet 
żyję. Gdy się ma za dużo, to i złodzieja się boisz, i śmierci. 
A jednak więcej do nas należy, niż się komuś zdaje. Przyszłość, 
rozumiesz, Jastrząbku, przyszłość do nas należy, cenniejsza niż 
wszystko na świecie. Trochę za późno do tego doszedłem, ale 
dziś wierzę, że inaczej być nie może.

Stach Jastrząb z paczką książek i zeszytów związanych pa
skiem pod pachą szedł milczący za Sidłą na nowe parodniowe 
mieszkanie u Wojtaszka na Bocianiej. Niewiele rozumiał z tego, 
co mówił Sidło. Nie słuchał go, myślał o Szymonku. Nienawi
dził bicia, a sam zbił człowieka po twarzy. Co prawda Maniuś 
wart był tego, a człowieka w nim tyle, co w złośliwej małpie, 
ale to nie zmniejsza jego winy.

— Cóż ty milczysz, Szymonka ci żal? — zapytał nagle Si
dło. — Słusznie mu się to należało. Kto inny nie tak by go 
urządził. To już we krwi człowieka siedzi takie rogate bydlę, co 
cudzym kosztem tylko chce żyć. Jego ojciec, Mateusz Szymonek, 
był taki sam — carskim żandarmom donosił. Ja tam nie wiem, 
ale mówią, że ludzi, którzy strajk szykowali w 1905 roku, policji 
sprzedał. Syn po ojcu faję dostał — zakończył Sidło żartem, 
rechocząc dudniącym śmiechem.

„Taki to on był ten Mateusz Szymonek, ojciec Maniusia“ — 
myślał Jastrząb i spokojnie już szedł obok Sidły na nowe miesz
kanie.

BEZDROŻA

M łodość nie lubi się smucić. Zachód słońca czy opadające 
jesienią liście nie budzą w niej ani żalu za czymś minionym, 
ani lęku przed czymś nieuniknionym jak minione szczęście 
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i nadchodząca starość. Młodość nie zna zamkniętego kręgu ma
rzeń, czynu, możliwości. Młodość pragnie radości, śmiechu, mi
łości, bohaterstwa i przygód. Wśród odkrytych lądów widzi nie 
znaną jeszcze wyspę bezludną, tę nazwaną jej imieniem, za
ludnia zdobyte, właśnie przez nią, planety, bije nieosiągalne 
rekordy, dokonuje wynalazków, a w książkach związanych pa
skiem nosi wieniec z wawrzynu i lauru, choć nie wie, jak wy
glądają drzewa, których liśćmi zdobili starożytni Grecy skronie 
bohaterów.

Przyjaźń zaprzysiężona przez młodość silniejsza jest od pisa
nych złotymi piórami traktatów między państwami. Jak naj
czulsza waga przechyla się ku sprawiedliwości, nienawidzi gwałtu 
i przemocy.

Młodość gromadzi w duszy człowieka wspomnienia, które przy
sypane popiołem lat wybuchają w przyszłości radością zdolną 
rozweselić nawet dżdżyste dni starości.

Młodość pisze wiersze, śpiewa i tańczy, aby się uwolnić od 
nadmiaru uczuć, szczęścia, które nosi w sobie i świat mogłaby 
nim rozsłonecznić, gdyby... Gdyby to uczucie i zapał, jak hu
ragan mocny, widziały cel, miały drogę przed sobą, gdyby sobą 
ludzi obejmowały, gdyby i one ich miłość czuły wzajemną.

Bezdrożami szła młodość, w której rósł Stach Jastrząb. Cała 
jej szlachetność, gorejąca wielkość spalały się w codzienności 
i osamotnieniu.

Starych cisnął zaczynający się kryzys, dręczyły niedostatki, 
żarły kłótnie, podrywał i jednoczył rozpalający się bunt przeciw 
niedołęstwu i oszukaństwom. Młodzi szli pozornie sami, nie 
zauważeni, zapomniani. Dla starszych byli „niedowarzonymi“, 
dla wychowawców „krnąbrnymi leniuchami11, dla rządu zaczy
nali być elementem niebezpiecznym, na który należało zwracać 
pilną uwagę.

Nie wszyscy naturalnie byli takimi, nie! Sodalisi byli bliżej 
nieba i szli „najlepszą, ojczyźnianą drogą11. Strzelcy — bliżej 
żłobu i pracy; reszta niewarta była uwagi. Stach Jastrząb ze 
swymi kolegami należeli do ostatnich...
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Pod koniec kwietnia nastały ciepłe, słoneczne dni. Parki, ulice, 
zieleniejący młodą trawą wał rzeczny pełne były ludzi. Częste 
deszcze wiosenne zmyły węglowe sadze z drzew, spłukały na
gromadzony przez zimę brud ulic. Nieśmiałą jeszcze jasną zieleń 
na drzewach tłumił gąszcz kwiatów białych, różowych, lila.

Jastrząb złożył skrzypce do futerału i otworzył ostrożnie 
chwiejące się na zardzewiałych zawiasach okno na poddaszu 
przy ulicy Żabiej. Zdmuchnął na zewnątrz grubą warstwę kurzu 
i wciągnął głęboko w płuca świeże powietrze.

— Pachnie — powiedział nie odwracając się.
— Smołowcem i oliwą podkładów — usłyszał w odpowiedzi.
— Nie, Władziu, wiosną, kwiatami. Tamte smrody wiatr do 

wielkich pieców wpędza. Chodź, pokaż się słońcu, mieszczucho- 
waty wieśniaku.

Czarnowłosy Kamiński podniósł się od stołu i stanął w oknie 
obok Jastrzębia. W czarnych jego oczach o niezdrowym blasku 
zjawił się zamiast radości — smutek.

— Cudna, co — zwrócił się do niego Jastrząb Wyciągając 
w dół rękę do okwieconego wierzchołka gruszy. Udało mu się 
urwać parę kwiatków na długich szypułkach przytwierdzonych 
do jednego pędu gałązki.

— Proszę, dasz dzisiaj swojej Sabie. Ucieszy się. Zasuszy i bę
dzie ci w zimie po jednym płatku wkładała do zeszytu.

— Przestań, Stachu, ona naprawdę warta wszystkich kwiatów 
na świecie.

— Stop, cofnij słowo. Gdybyś je chciał jakimś czarodziejskim 
sposobem dać jej w tej chwili, w jesieni nie skosztowałbym 
ani jednego owocu.

— Nie kpijże, słoniu, choć raz. Skąd ty się tego nauczyłeś? 
Od Górniaka na pewno albo od Smoły. Pustką z ich duszy wie je, 
a oni sami cuchną bagnem z Ostrówka. Dziwię się, że dziew
częta w ogóle chcą z nimi rozmawiać. Kiedy patrzą na koleżankę, 
to jakby z niej sukienkę zdzierali. Zresztą nie tylko oni. Oburza 
mnie to wszystko. Saba jest naprawdę mądra dziewczyna, Stachu.

— Na pewno, Władek — powiedział żartem, ale trochę smutno 
Jastrząb.

— Nie martw się, i ty znajdziesz swoją dziewczynę. Popa
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trzysz jej w oczy, a ona tobie, podacie sobie ręce i w świat razem, 
razem, rozumiesz?

— Nie, nie rozumiem. Zakochane oczy może zrozumiem, ale 
tego „razem w świat“ nie mogę zrozumieć. W jaki świat, gdzie, 
dokąd pójdziemy ty czy ja, i kiedy. Za rok zdamy matury, 
otrzymamy dyplomy i co? Co pytam się, Władziu? Co będziemy 
robić, kiedy już dzisiaj uprzedzają nas, że pracę trudno będzie 
znaleźć. Brat Józka już drugi rok składa podania po różnych 
kuratoriach. A ty mówisz „razem w świat". W zaświaty chyba.

Jastrząb urwał nagle i spojrzał na Kamińskiego. Ten uśmiech
nął się wąchając zerwane kwiaty gruszy.

— Nie bój się, Stachu, mów. Wiem przecież, że zapał cię ogar
nął, złość poniosła, a nie chęć dokuczenia mi. Znam cię już 
chyba dostatecznie. To już dwa lata mieszkamy tu w tym go
łębniku z Dudą i Kasickim. Wiesz? — Kamiński ściszył głos — 
zdaje mi się, że dla mnie to już ostatni rok. Dyplomu chyba nie 
otrzymam. Patrz! — Kamiński wyciągnął z kieszeni chusteczkę. 
Była pełna świeżych, czerwonych plam. — Kaszlę mniej, a krwi 
coraz więcej wypluwam. Gorączki nie mierzę, bo szkoda się 
denerwować. Masz rację, świat dla nas zamknięty. Mnie zamknie 
do niego bramę kostucha, tobie, Józkowi, wam wszystkim, diabli 
wiedzą, kto. Nadmiar inteligencji, mówią.

Bujda, Władek. — Jastrząb cofnął się od okna i zaczął 
chodzić wielkimi krokami wokół stołu o popękanym, pociętym 
wierzchu. — Kłamstwo i draństwo. Inteligencji za dużo, robot
ników za dużo, chłopów za dużo. Dla inteligenta brak posady, 
dla robotnika pracy, a dla chłopa ziemi. Powiedziałeś, że diabli 
wiedzą, kto temu winien. Za dużo przypisujemy diabłom, a za 
mało ludziom. Zbuntowany anioł zamieniony w diabła. Śliczna 
bajeczka na użytek trzymających bat nad milionami nędznych 
stworów, od święta nazywanych ludźmi. Spytaj stojących przed 
bramą fabryczną, to ci powiedzą, kto winien. Rząd, rozumiesz, 
rząd winien. Rząd zamyka fabryki, wyrzuca na bruk robotników, 
rząd nie chce nam dać posady. Po co nas w ogóle trzymają 
w szkole? Nauczycieli za dużo — bujda na resorach. W mojej 
gminie na osiemnaście wsi są tylko cztery szkoły. Ja zorganizo
wałbym ich dziesięć i już znalazłoby się miejsce dla całego 
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naszego kursu. Kto tego nie chce zrobić, powiedz mi? Diabeł czy 
rząd? Jeden i drugi — tak? Wobec tego do diabła z takim po
rządkiem.

— Masz go, apostoła, socjalistę. Cha, cha, cha.
Do „gołębnika11 weszli ze śmiechem dwaj pozostali lokatorzy, 

Józek Duda i Adaś Kasicki.
— Kiedy ty się nauczysz mówić po ludzku? — zwrócił się do 

Jastrzębia Duda.
Małomówny i naj rozważniej szy z całej czwórki Duda nie lubił 

gwałtownych wystąpień Jastrzębia. Bał się po prostu, że mogą 
one zaszkodzić koledze.

— Z dębu spadłeś, krzykało — mówił teraz zamykając okno. — 
Drze się, że aż go na dole słychać, i w dodatku okno sobie otwo
rzył, aby go mogli i na ulicy słyszeć. Pierwrszy maj tuż, policja 
dwójkami już chodzi, tajniacy węszą, a ten rząd chce zmieniać, 
do diabła go posyła. Oszalałeś? Co ty tu możesz zrobić, co ciebie 
to obchodzi? Odkąd się z robotnikami spokrewniłeś — chudniesz 
i na psy schodzisz.

Duda umilkł nagle i usiadłszy na swoim łóżku skręcił papie
rosa. Dawno już nie zdarzyło mu się tak dużo powiedzieć, toteż 
wywołał swoim przemówieniem nową radość.

— Adam, zapisz w pamiętniku: — Józef Duda z Wojtkowie 
wypowiedział dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia sto słów. 
Gdyby Litwinką była jego babka, a nie prababka, powiedziałby 
ich dwieście — kpił Kamiński.

Jastrząb składał w milczeniu książki, a mały, ruchliwy blon
dynek Kasicki stanąwszy naprzeciw niego po drugiej stronie- 
stołu przycisnął rękę do serca i zadeklamował:

Ludy, bo wkrótce będziecie jak bogi.
Co rozwiążecie wy w żelaznej dłoni,
To rozwiązane będzie już na wieki,
A kto odejdzie od was — gdzie się schroni?

— Nigdy nie można z wami poważnie porozmawiać — prze
rwał mu Jastrząb.

— Ależ mów, Stasiu, muchomorze, „kropata ziabo1*,  mów, jeno 
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z sensem — śmiał się Kasicki. — Cap niczego cię nie może nau
czyć z historii. Prawda jak to słoneczko jasna, a ty, głąbie, ani 
rusz nie możesz jej zrozumieć. ,,Piłsudski wykiwał trzech cesa
rzy. Orzeł polski, biały, zdarł szponami korony trzech czarnych 
padalców, a wódz poprowadził naród do zwycięstwa. Uderzył 
Chrobrowym mieczem w złotą bramę Kijowa, zatknął sztandar 
w naszym prastarym grodzie Smoleńsku, a potem przy po
mocy Skorupki zmiażdżył czerwone watahy pod Warszawą i od
nowił wiekowe posłannictwo — Polska przedmurzem chrześci- 
jaństwa11.

— Tak ono jest, chłopie z Wapiennik — zakończył Kasicki 
zadowolony z udanego naśladownictwa dyrektora Kazimierskiego. 
Umiał naśladować prawie wszystkich profesorów, ale dyrektora 
najlepiej. Zawsze wywoływał tym dobry nastrój w „gołębniku".

— Nie wiadomo, czym więcej przejmuje się dyrektor — Pił
sudskim czy ks. Kanią — odezwał się Duda.

— Masz rację, Józek — poderwał się znowu Jastrząb. — Tylko 
przez prefekta nie dali Kamińskiemu stypendium. Z Władkiem, 
wiecie, jest źle, znowu krwią pluje.

Kamiński machnął lekceważąco ręką, zarzucił płaszcz na ra
miona i powiedział już we drzwiach:

— Nie ma o czym mówić, szkoda...
Po jego wyjściu cicho się zrobiło w samodzielnej stancji na 

poddaszu przy ulicy Żabiej Nr 5. Duda zapalił nowego papierosa, 
Jastrząb zapatrzył się przez okno w lśniące w słońcu szyny, po 
których z dudnieniem i gwizdami przetaczano wagony, a Ka
sicki udawał, że powtarza lekcje.

Wszyscy wiedzieli, za co Władkowi Kamińskiemu cofnięto owe 
dwadzieścia złotych stypendium miesięcznego. Władek był pra
cowitym uczniem i nigdy nie miał złych stopni. Na czwarty okres 
wyszedł nawet więcej niż dobrze. Starał się, bo i jakże mogło 
być inaczej — stypendystą był od początku roku. Ojciec, robot
nik w fabryce porcelany w Ćmielowie, zmarł w lipcu ubiegłego 
roku i Władek został z matką i czwórką młodszych od niego 
braci bez grosza przy duszy, jak się to mówiło powszechnie. 
Cały majątek Kamińskiego stanowiły wówczas stary dom gdzieś 
przy szosie Opatowskiej, koza i -wybrakowany serwis z ćmielow- 
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sklej porcelany, używany od święta. We wrześniu Władek zgłosił 
się do szkoły, ale tylko po zaświadczenie, że ukończył trzy kursy 
i odchodzi na własne żądanie. Wtedy wychowawczyni Irychie- 
wicz, potajemny przyjaciel biedy uczniowskiej, „wywalczyła**  
dla Kamińskiego stypendium i zwolnienie z opłat szkolnych. 
Mało tego było, bo mało, ale Władek został w szkole. Za miesz
kanie w „gołębniku**  płacił jak i inni dwa złote, obiady rodzinne 
jadał na dole u pani Siekierkowej, a śniadania i kolacje {nie
wiele go kosztowały. Gotowali sobie herbatę w starym, syczącym, 
czajniku na płycie, pod którą palili w zależności od szczęścia, 
opał bowiem zdobywali własnym przemysłem. „Przemysł**  pole
gał na wykradaniu sztachet z płotów na sąsiednich ulicach, pod
kładów kolejowych i węgla z wagonów. Nawet stary but, znale
ziony na ulicy, Kasicki kładł za piec, aby wysechł, Jastrząb 
zabierał potajemnie z pracowni stolarskiej obrzynki z desek, 
a Duda wszelką makulaturę z biblioteki szkolnej, gdzie po
magał przy wydawaniu książek. Wszystko to stanowiło ważny 
materiał opałowy w dniach, kiedy płotów strzegły psy, a węgla 
na torach stróże kolejowi. Bywało więc, że czajnik, na którego 
dnie piętrzyły się pokłady skamieniałego osadu, piszczał, kwiczał 
i syczał, a woda na herbatę ledwie że była ciepła. Przysparzało 
to nowej straty czwórce na poddaszu, gdyż esencja nie chciała 
naciągnąć.

W lutym zmuszeni byli kupić parę metrów węgla, aby nie 
zamarznąć „na jamen“, jak mówił Kasicki. Z początku zimy 
na poddaszu upał panował przez całą dobę. Właściciel domu 
pan Siekierka był maszynistą kolejowym i prowadził towarowe 
pociągi. Pan maszynista Siekierka wiedział o kłopotach swoich 
lokatorów z „gołębnika**,  więc z dobrego serca zaopatrywał ich 
w węgiel. Zaopatrywanie odbywało się naturalnie nocą. W deszcz, 
w śnieżycę, czy w mroźny, skrzypiący śniegiem czas rozlegał się 
za oknem sygnał. Długi gwizd, trzy krótkie i znów długi. 
Wówczas Jastrząb, Duda i Kasicki chwytali przygotowane worki 
i pędem mijali przytykającą na całej swej długości do torów 
ulicę Żabią. Niewiele tej długości było, bo zaledwie kilkanaście 
numerów, istniały jednak wśród nich dwie ważne przeszkody, 
które mijali zawsze równym, wolnym krokiem. Oddechy nawet 
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regulowali, jak gdyby mógł je ktoś usłyszeć. Niebezpieczeń
stwo stanowiły numery jedenaście i piętnaście. W pierwszym 
mieszkał dyżurny ruchu pan Woźniak, w drugim pan Sadow
ski, kapral policji. Ulica kończyła się przy ślepym torze, na któ
rym stały wagony o pordzewiałych osiach i okuciach. Części 
drewnianych niewiele w nich było, do czego przyczynili się też 
mieszkańcy „gołębnika". Za tym kolejowym cmentarzem przy
stawał zwykle pan Siekierka albo też w zwolnionym biegu 
zrzucał jego pomocnik „parenaście" łopat węgla z maszyny. 
Do ostatniego kawałeczka wyzbierali go lokatorzy pana Sie
kierki.

— Hej! hej! paal! — sygnalizował gwizdem pan Siekierka, 
kiedy byli już w domu.

Kamińskiego nie brali nigdy na wyprawy.
— Do łóżka, dziadu, i śpij. Złapią cię, to stypendium diabli 

wezmą. Żadnemu z nas go nie dadzą. Już tam Kania ma 
swoich kandydatów, tylko czeka, aby ci się noga powinęła — 
powtarzał zawsze Jastrząb.

Władek krzyczał, że niańki nie potrzebuje, że wyprowadzi się 
i w ogóle, i że z takimi typami nie będzie rozmawiał. Zostawał 
jednak w domu wypisując słówka francuskie, aby choć w ten 
sposób odwzajemnić się kolegom. Kaszlał już wtedy i pluł 
krwią. Szkolny doktór Warda wypisywał wapno w płynie, 
radził dobre odżywianie, wyjazd do Zakopanego, ale znaczyło 
to dla Kamińskiego tyle samo, co wyjazd na księżyc.

Potem przenieśli pana Siekierkę do Skarżyska i ceglany piec 
rzadko już promieniował ciepłem. Z dniem pierwszego kwietnia 
na wniosek prefekta cofnęli Kamińskiemu stypendium. Wszyst
kiemu winna była spowiedź wielkanocna. Już w pierwszym dniu 
trzydniowych rekolekcji Krzesiński i Śliwa donieśli prefektowi, 
że grupa kolegów, do której należała i czwórka z „gołębnika", 
nie była na nauce w kościele. Kazania, modlitwy i rozważania 
nad marnościami życia doczesnego trwały z przerwą obiadową 
przez cały dzień i były ważnym ogniwem w wychowaniu mo
ralnym przyszłych pedagogów. Kania krążył jak wilk koło 
owczarni. Uprzedzona o grożącym niebezpieczeństwie czwórka 
stawiła się w komplecie nazajutrz w głównej nawie kościelnej, 
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gdzie prefekt gimnazjum męskiego odczytywał pytania skiero
wane do duszy grzesznika.

— „Czy nie narzekałem często na warunki życia wiedząc, 
że wszystko od Boga pochodzi" — rozlegał się w ciszy kościoła 
jękliwy głos Kapuśniaka, a klęcząca rzesza uczniowska trzęsła 
swymi duszami jak rzeszotami wyszukując w pamięci pod
powiadany grzech.

„Jest grzechem nieraz ciężkim, gdy opowiadam o prawdzi
wych błędach albo złych czynach bliźniego... Z całego serca po
winniśmy prosić Boga o zwalczanie pokus prowadzących do 
obmowy i niezgody, bo właśnie w Polsce niezgoda stała się 
przyczyną wielu nieszczęść i tę wadę należy koniecznie wytępić. 
Dlatego wpatruję się w głąb mej duszy i przypominam sobie, 
wiele razy mówiłem źle o bliźnim, wiele razy nie postępowałem 
z serdeczną miłością...“

—• „Pokora nie gardzi ubóstwem". „Miłość bliźniego powinna 
być szczerą, bezinteresowną, powszechną". „Katolików i Pola
ków powinniśmy popierać w przemyśle i handlu..."

Zmyślnie i ciekawie połączone były modlitwy z pytaniami, 
rozmyślania ze wskazaniami. I o wychowawcach, i o prefekcie 
nie zapomniał autor rozważań przygotowujących do spowiedzi.

„Czy nie myślałem źle o swoich przełożonych, o swoim pre
fekcie, o swoim koledze. Ile razy?"

Jastrząb wsłuchując się w huczące w mroku kościelnym słowa 
czuł w sobie bunt przeciwko fałszywym pytaniom. Kazano mu 
być ślepym, głuchym, pokornym osłem, którego ćwiczono kijami 
i kazano dźwigać ciężar ponad siły.

Wieczorem tego dnia Jastrząb powiedział ni to do siebie, ni 
do kolegów:

— Nie pójdę do spowiedzi.
— I ja też nie pójdę — odezwał się Kamiński.
— I ja — dodał Duda.
Tylko Kasicki milczał dłuższą chwilę.
— A co zrobicie z kartkami? — zapytał w końcu.
— Z jakimi kartkami? — zdziwił się Jastrząb.
— Widzisz go, nieprzytomny. Dostałeś dzisiaj kartkę z podpi

sem kanonika? Każdy otrzymał. Kartki trzeba oddać spowiedni
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kowi przy konfesjonale, a ten na pewno zwróci je Kani do kon
troli, rozumiesz, ośla głowo? Rok nauki pozostał. Nie myślę 
marnować matury i posady dla twoich głupich pomysłów — 
dodał na zakończenie Kasicki.

— A więc nie z wewnętrznej potrzeby, ale dla interesu pój
dziesz — stwierdził Jastrząb wykrzywiając twarz w złośliwym 
grymasie.

— Odczep się ze swoją filozofią. Chcą Kanie, Kapuśniaki, 
abym tak robił, to robię. Uczą mnie fałszu, to jestem fałszywy 
i nie dam się przechytrzyć. Jestem zresztą wierzącym i do spo
wiedzi pójdę.

Ostatnie powiedzenie mocno zachwiało postanowieniem trzech 
pozostałych współlokatorów. Nikt z nich nie zastanawiał się 
nigdy, czy jest wierzącym, czy niewierzącym. Oburzał ich 
przymus. Dyscypliny w szkole przestrzegali, starali się ją zro
zumieć i uznawać, ale wolność ich myśli, kontrolowana kartką 
prefekta, była nie do pojęcia.

Wieczór następnego dnia ciężkim mrokiem zapadł w pokoju 
na poddaszu. Wywiad prefekta Kani działał bez zarzutu. Ja
strząb, Duda, Kamiński i sześciu innych, wśród nich Smoła, 
Górniak i Adamski, zostali wpisani do notesu kanonika. Już 
o godzinie szóstej po południu Kasicki przyniósł wiadomość, 
że nazajutrz po komunii ma odbyć się posiedzenie rady pedago
gicznej w sprawie „niewiernych'*.

Wszystko było jasne — wyrzucą. Duda, Jastrząb i Kamiński 
siedzieli w milczeniu nie zapalając światła. Kasicki wyszedł do 
miasta. Przez otwarte okno wdarł się do pokoju gwizd lokomo
tywy.

— To ja was namówiłem — zaczął Jastrząb.
— Milcz, głupi — przerwał mu ostro Duda. — Myślisz, żeś 

najmądrzejszy. Swojego zdania niby nie mamy, do jasnej 
oho... — zaciął się urywając nie domówione przekleństwo.

Kamiński zakrztusił się kaszlem — suchym, nieprzyjemnym. 
Nie poruszyli się, kiedy drzwi skrzypnęły. Myśleli, że wraca 
Kasicki.

— Zapalcie światło, chłopcy — usłyszeli miękki głos prof. 
Jrychiewicz. Wychowawczyni usiadła na chwiejącym się krześle 
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i wpatrywała się chwilę w twarze zaskoczonych uczniów czwar
tego kursu.

— Co wy, chłopcy, robicie — zapytała łagodnie, a im ni to 
wstyd, ni skrucha w serca zajrzały.

— Nie pójdziemy — powiedział jakimś obcym sobie głosem 
Jastrząb. — Obrzydliwy przymus.

Irychiewicz mówiła cicho, spokojnie. O przekonaniach religij
nych, o fałszywej moralności, o inkwizycji średniowiecznej 
i tyranii nowoczesnej. O ideałach i sile młodości.

— Pójdziecie jutro do kościoła i przystąpicie do spowiedzi. 
Tylko to może was uratować. Rozgrzeszenia podobno nie dają za 
taki upór, ale u spowiedzi będziecie — zakończyła. — Resztę 
ja będę musiała zrobić za was. — Jastrząb — wywołała jakby 
do odpowiedzi na lekcji. — Pójdę. — Duda. — Pójdę. — Ka
miński. — Nic mi już właściwie nie pomoże, ale dla pani pójdę, 
aby kartkę oddać.

Irychiewicz podeszła do Kamińskiego i popatrzyła na za
krwawioną chusteczkę, którą trzymał przy ustach.

— Hańba takiej wolności, która życie odbiera — powiedziała: 
zabierając się do wyjścia.

— Nie zapomnijcie, chłopcy. Kania domyśla się w was tam
tego nieprzyjemnego żartu.

— Zle się domyśla, bo to ja zrobiłem — wybuchnął nagle Ja
strząb.

— Dobrze, Stachu, dobrze, ja i tak w to nie wierzę. Wybierz 
sobie jednak innego spowiednika, nie prefekta Kanię ani nie 
Kapuśniaka.

Rano wikary parafii osowieckiej Gajus oddał ks. kanonikowi 
Kani kartki Jastrzębia, Dudy i Kamińskiego.

— Zapomniałem oddać wczoraj. Długo spowiadałem i za
pomniałem.

— Jak, jak — jak mówisz? — palce prefekta zatrzepotały 
przed oczami wikarego.

— Wczorajsze kartki zapomniałem księdzu oddać.
Blada twarz Gajusa była poważna, a głos stanowczy. Odszedł 

przed ołtarz, gdzie długo modlił się ukrywszy twarz w dłoniach..
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ZABAWA W PIERWSZEGO MAJA

Jastrząb wychylony z okna patrzył na gromadę bosych berbe
ciów. Wrzaskliwa czereda ustawiała się wzdłuż ulicy trójkami 
kłócąc się o miejsca. Sześcio-, a może siedmioletni „dryblas" 
o zwichrzonej czuprynie koloru miedzi krzyczał groźnie i wpy
chał szturchańcami występujących z szeregów. Kłótnie i wy
myślania ucichły dopiero wtedy, gdy ryży stanął w pierwszej 
trójce i podniósł przyczepiony do kija kawał czerwonej poszewki.

— Krew naszą długo leją kąty — wrzasnęła na różne głosy 
gromada i ruszyła w stronę ślepych torów.

Nie uszli pięćdziesięciu kroków, kiedy zza płotu sąsiedniego 
domu wypadła grupa chłopaków uzbrojona w okorowane krótkie 
patyki wiklinowe i rzuciła się na zorganizowany pochód. Prali 
po głowach nie na żarty. Szeregi pochodu rozpadły się momental
nie, ale nikt nie myślał o ucieczce. Napadnięci chwytali żwir 
z torów kolejowych, garście ziemi, piachu i rzucali w oczy na
pastnikom. — Brońcie sztandaru — rozległ się czyjś pisk i walka 
rozgorzała z nową zaciekłością. Rudowłosy wywijał drzewcem 
sztandaru waląc po głowach rzekomych policjantów, którzy 
dla odróżnienia się od demonstrantów mieli czapki odwrócone 
daszkami do tyłu.

— Nie dajcie się — krzyknął z okna Jastrząb i śmiał się 
głośno, bo akurat ryżo włosy otoczony przez policję zerwał 
czerwony sztandar z kija, schował za koszulę i zaczął krzyczeć 
w stronę swoich: — Trąbka, trąbka, trąbka!

Odezwało się coś w rodzaju rogu, ale widocznie był to znak 
zakończenia zabawy, bo bitwa nagle ustała, z czego najbardziej 
niezadowoleni byli rzekomi policjanci. Odezwały się okrzyki 
protestu.

W tej samej chwili na rogu ulicy Krótkiej, łączącej Żabią 
z ulicą Wałową, ukazał się prawdziwy policjant z paskiem 
czapki opartym o brodę.

— Glina idzie! — rozległ się czyjś krzyk i gromada roz
pierzchła się w różne strony. Jedni rwali przez tory kolejowe 
w stronę dworca, drudzy znikali w bramach podwórek, inni 
jeszcze wdrapywali się jak wiewiórki na drewniane płoty i ska
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kali do ogrodów. Paru demonstrantów z ryżym przywódcą 
1 wpadło na podwórze pana Siekierki.

Obawy były uzasadnione, bo policjant z pałką gumową w ręce 
rzucił się w pogoń za uciekającymi. Wrzeszczał przy tym na 
całą ulicę: — Stój gów..., stój, bo strzelam!

I teraz dopiero zaczęła się prawdziwa zabawa. Policjant wię
cej liczył na swój potężny ryk niż na schwytanie któregokolwiek 
z winowajców w otwartym biegu. Przeszkadzały mu nie tyle 
duże buty, ile za duży brzuch, który przytrzymywał w biegu 
zatkniętą za pas ręką, jakby w obawie, że może go zgubić.

W ciężkim, tupoczącym galopie policjant minął bramę pań
stwa Siekierków goniąc w stronę ślepych torów.

— Glina, glina! — rozległ się wojowniczy okrzyk za poli
cjantem.

Sponad parkanu pana Siekierki wystawała głowa o ryżej czup
rynie. Obok, z twarzami wetkniętymi w szpary ogrodzenia, 
kryli się uczestnicy zabawy krzycząc za swoim wodzem: — 
■Glina!

Policjant obejrzał się i zawrócił. Nie dobiegł jednak jeszcze 
do bramy, gdy zza sąsiednich płotów wrzasnęło znów: — Glina! 
Stróż porządku publicznego, władza' z gumową pałką, stracił 
panowanie nad sobą. Zawracał co chwilę to w tę, to w inną 
stronę, a rozbawione, złośliwe okrzyki rosły, mnożyły się.

Z ulicy Krótkiej wyszła stara Bukowska, najpopularniejsza 
przekupka w całym Osowcu. Nie było mieszkańca w mieście, 
który nie słyszałby o „cioci" Bukowskiej. Znali ją na targowicy, 
w parku czy na dworcu, gdzie proponowała pasażerom słodkie 
bułki z marmoladą po dziesiątce za sztukę i ząbkowane ciastka 
posypane szklącym cukrem po sześć groszy. Towar wypiekała 
sama.

— Bułki słodkie, nadziewane, ciastka po turecku — za
chwalała zawśze przymilnym głosem doświadczonej przekupki. 
Nie rozsprzedany słodki towar niosła potem przed bramę fa
bryczną lub do parku. Czasem proponowała dropsy malinowe, 
miętowe, pomarańczowe.

Znała każdego policjanta. Wiedziała, któremu powiedzieć 
dzień dobry, którego powitać uśmiechem, przed którym kryć się 
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ze swoim bazarem w koszyku. Byli wśród nich „babilony“ bez 
serca, którzy czyhali na jej wdowi grosz każąc sobie płacić 
karę za nielegalny handel.

Spieszyła teraz na dworzec do osobowego pociągu, kiedy usły
szała okrzyki chłopaków i zobaczyła policjanta biegającego nie
poradnie we wszystkie strony. W czerwonym od gniewu i wy
siłku posterunkowym od razu poznała Biegasia z Magistrackiej. 
Dobry był człowiek, wyrozumiały dla chrześcijańskiego narodu. 
Nie ona jedna to mogła potwierdzić — wszystkie straganiarki, 
kramarze. Przychodził często na rynek, ale kontrolował tylko 
stragany żydowskie. O, dla Żydów był bezwzględny i wszelkie 
próby przekupstwa z ich strony nie odnosiły skutku.

— Komunę, szachraje, przemycają ze swoim brudnym to
warem — mawiał zawsze do katolickich kupców. — Draństwo- 
i krwiopijcę.

Przytakiwali mu, podburzając często do przepędzenia „tam
tego tałatajstwa“, gotowi pomóc policji, nie czując własnej winy, 
nie widząc własnej oszukańczej pracy, którą nazywali uczciwym 
handlem.

Bukowska jednak miała swój wyrobiony sąd o policji. „Hycle 
i babilony“. Biednego pałką po plecach przeciągną przy lada 
okazji, bogatemu w oczy z przymileniem patrzą. Zobaczywszy 
biegającego służbowo Biegasia zapomniała o bułkach z marmo
ladą i lukrowanych ciastkach. Przystanęła. Koszyk postawiła dla 
pewności przy nogach zakrywając go szeroką spódnicą, wsparła 
się pięściami o biodra pokazując w uśmiechu rzadkie, poczerniałe 
zęby.

— Babilon — zamruczała do siebie.
Biegaś tak był zaślepiony pogonią i złością, że omal nie 

wpadł na nią.
— Dzień dobry, panie władzo. A cóż też pan Biegaś wyrabia. 

Złodzieja pan goni czy jak — pytała z udaną ciekawością.
Biegaś jakby nagle oprzytomniał usłyszawszy swoje nazwisko. 

Podniósł machinalnie rękę do daszka, ale opuścił ją zaraz i fuk- 
nąwszy parę razy, splunął ze złością.

— Diabła spytaj o drogę, wiedźmo. Nie wtrącaj się do służby, 
nie twoja rzecz.
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— Juści, że nie moja, ale z dobroci jeno pytam i z polito
wania, bo to — niech no pan Biegaś się rozglądnie. Ludzie 
z okien się wychylają i śmiać się gotowi, że władzunia galopuje 
z dzieciskami po ulicy. Gotowi pomyśleć...

— Milcz, ropucho — przerwał jej Biegaś, ale już łagodniej, 
oczyma przy tym strzelił spod nawisłych powiek w okna sąsied
niego domu. — To diable nasienie — komunistyczne pieśni 
śpiewa — dodał po chwili jakby w formie wyjaśnienia.

— Pani Bukowska, już dawno należy się pani kara za ten 
pokątny handelek — zaczął nagle z całą powagą. — Pani tu 
całe miasto zna. Czyj to chłopak? O, ten ryży na płocie.

Ciocia Bukowska obciągnęła spiętrzoną nieco bluzkę z waż
nością obrońcy sądowego.

— O, o, widzi pan Biegaś kochany, władzunia nasza serdecz
na, tak trzeba było od początku. Ciocia Bukowska wszystko wie 
i na ludziach się zna. Jak żyję już drugą kopę lat, tak tylko trzy 
razy widziałam taki płomienisty łeb. Pierwszy nosił na swoim 
karku Srul Benwitz, który na ulicy Słowackiego miał sklepik, 
tam gdzie teraz Kurzylski kamienicę postawił. Pan go nie 
pamięta, boś pan wtedy jeszcze króciutkie majteczki z rozporecz- 
kiem bez guziczków nosił i brzuchuńcia takiego jak teraz nie 
miał.

Pani Bukowska spojrzała zezem gdzieś na środek okazałości 
Biegasiowej.

— Drugi złotogłowy kramarzem odpustowym był. Różańce, 
koronki, książeczki do nabożeństwa sprzedawał. I świętego, ja
kiego kto chciał, u niego mógł kupić — na obrazku czy w figurce, 
do wyboru. Raz nawet w Sulisławicach na odpuście kosteczki 
św. Leonory babom sprzedawał. Bóle przy rodach miały ponoć 
usuwać. Na kawałeczki kości one miał pokruszone, aby mniej 
bólów na świecie było. Sam jak święty wyglądał, kiedy mu 
wiatr na słońcu włosy rozwiał. Wszystkich kosteczek nie zdążył 
sprzedać, bo się do księży na odpuście doniosło i zabrali mu 
święty towar. Wiadomo — relikwiami tylko osoby duchowne 
mogą handlować, nie zaś kramarze odpustowe.

Biegaś zaczął się już niecierpliwić, papierosa jednak zapalił, 
•aby Bukowskiej nie przerywać; pewny był dobrej informacji.
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— No, a trzeci — spytał bojąc się za długich wywodów Bu
kowskiej przy drugim ryżowłosym; zerknął jednocześnie na 
chłopca, który na pewno miał być czwartym „płomienistym 
łbem“ spotkanym w drugiej kopie lat przekupki.

Wołania chłopców od spotkania Bukowskiej z Biegasiem 
ucichły. Rozproszona gromada odnajdowała się jednak. Zza 
płotów, słupów, z bram wychylały się głowy, wyciągały ciekawe 
uszy. Ryży podrostek wdrapał się nawet na płot pana Siekierki 
i usiadł na sztachetach, jakby wiedział, że o nim będzie mowa.

— Wolnego, kochany panie władzo, wszystko powiem — uspo
kajała Bukowska pana Biegasia. — Trzecim, co złoto na głowie 
nosił, był pan posterunkowy w Kunowie. Ten ci i żonę sobie 
wziął ryżą, a dzieci, których czworo mieli, ryżeńkie jak te 
lisiątka. A buzie jakby im kto prosem żółciuchnym wysypał — 
piegaciusieńkie. Ludzie przewrotni i złe dzieciska dokuczali im, 
że strach. Idą, bywało, w niedzielę do kościoła całą rodzinką, 
jak to stado baranków niebieskich o złocistej wełence, a tu ber
becie tamtejsze: — Taś, taś, taś — wołają i śmigają za chałupy. 
Czasem to i ktoś ze starszych cieńszym głosem małych łobuzów 
naśladował. Mścił się za to ubliżanie posterunkowy Żółtko, tak ' 
go, panie, przezywali w Kunowie. Dzieci po ulicach, jak nie 
przymierzając pan, gonił. Starszych za nieporządki na kary 
zapisywał, co dokuczliwe dla ludzi kunowskich było, bo ulicę 
za swoje podwórko uważali, niewiele o porządek dbając. A do 
złodziei szczęście miał ten pan Żółtko jak nikt, bo to, widzi pan 
Biegaś, świdrowaty do tego był. Przed siebie niby patrzy, 
a z boku widzi, nie wiadomo kiedy przed takim uciekać. 
Każdy ryży fałszywy i diabelski spryt ma. Uprzykrzyli sobie 
przecież życie państwo Żółtkowie w rodzinnym mieście i do 
Radomia się przenieśli, gdzie ich jakiś sławny fryzjer na bru
netów przerobił. Całą rodzinę. Tylko im piegi na twarzy zo
stawił.

Ciocia Bukowska nos fartuchem z kieszeniami wytarła 
i westchnęła jakby z żalu za rodziną Żółtków z Kunowa. Potem 
po płotach spojrzała i zmarszczki jej się na twarzy w uśmiechu 
pogłębiły.

— A tego ryżka, który tam na płocie siedzi i jak kos po
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gwizdu je, to też znam. Biedny chłopak, panie Biegaś, niechże 
mu pan daruje. Matka go sobie gdzieś z robót w Niemczech, 
przywiozła. Przymusił ją jakiś „baur“ i taki mieszaniec teraz 
cierpieć musi. Ojca już niby teraz ma, bo matka za robotnika 
z Dynkowa wyszła. W Zakładach pracuje, na nocną zmianę 
zawsze idzie, bo mu ludzie niemieckim synem dokuczają.

— Nazwisko — zapytał Biegaś sięgając po notes.
— Niby czyje, panie władzo? Ja przecież ciocia Bukowska 

jestem, każdy to wie.
— Głupia — zdenerwował się Biegaś. — Nazwisko ojca tego 

chłopca.
— W imię Ojca i Syna. Toć przecie szwab, mówię, był, jakiś 

pruski pasibrzuch, kto go tam, diabła, zna.
— Robotnika, nazwisko robotnika z Dynkowa, który się z mat

ką tego ryżucha ożenił i w Zakładach pracuje, wiedźmo — roze- 
złościł się pan Biegaś.

— A pracuje, panie władzo, to wiem, jak Pana Jezusa przy 
skonaniu pragnę oglądać, ale zabij mnie pan, nie pamiętam., 
jak się nazywa. Ona, niby matka chłopaka, Tokarz z domu, 
z panieństwa niby, które na robotach straciła. A on z Dynkowa 
mówię, odszukać łatwo. To już do Widzenia, panie Biegaś. Może 
pan ze dwie nadziewane bułeczki pozwoli dla żony, po osiem 
groszy, jak dla pana władzy.

— Udław się swoimi bułkami. A nie znajdę w Dynkowie ro
botnika, to się na oczy nie pokazuj, bo ci łeb tym koszykiem, 
rozbiję i do paki wsadzę, że popamiętasz opowiadanie bajek.

— A niech mnie ręka boska broni i pana. W Dynkowie pan 
robotnika odnajdzie, jak pragnę zdrowia dla pańskich dzieci. Do 
widzenia, bo mi pociąg z pasażerami ucieknie. A chłopaków 
niech już pan zostawi, bo ludzie patrzą — zawołała z daleka.

Policjant Biegaś ochłonął już jednak z bojowego nastroju 
i rada Bukowskiej nie była mu potrzebna. Opuścił pasek na 
brodę i nie spojrzawszy na chłopaków ukrytych za płotami skrę
cił w stronę wału nad rzeką.

Gromada bosych oberwańców dopędziła ciocię Bukowską przy 
ślepych torach. Otoczyli ją ciasnym kołem, zatrzymali.

— A to co znowu za napaść. Rozejść się, bo jak krzyknę na 
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pana Biegasia... I przytrzymam jeszcze którego, aby do aresztu 
odprowadził — srożyła się machając rozkazująco wolną ręką.

Nie przelękli się jej chłopcy, bo jeszcze ciaśniej otoczyli, 
a nowi nadbiegali ze wszystkich stron.

— O czym mówił glina. O czym tak długo z ciocią rozmawiał 
policjant? Czego chciał od cioci? — pytali na wyścigi.

Bukowska postawiła znów koszyk koło nogi.
— Najpierw opowiadajcie mi zaraz smarkacze, jakie to pieśni 

śpiewaliście i z jakiej okazji, bo inaczej ani słowa nie Dowiem.
Żądanie było tak wyraźne i stanowcze, że na raz zaczęli 

wszyscy opowiadać.
— Nic z tego — machnęła ręką Bukowska. — Bolek, mów, 

tylko prawdę, bo ja nie Biegaś, oszukać się nie dam.
Bolek Kozdęba, właściciel płomienistych włosów, nakazał 

ręką ciszę i opowiedział od początku całą historię zabawy aż do 
spotkania z Biegasiem.

— My do pana Biegasia mamy jeden żal — zakończył opo
wiadanie Kozdęba.

— Jaki? — wyrwało się na raz kilka głosów.
— Widzi ciocia, jakie to fujary niemrawe, nic się nie ka

pują. Gdyby pan Biegaś przyprowadził paru policjantów i gdy
by pan komisarz przyjechał na koniu, to byłaby już prawdziwa 
demonstracja jak ta pierwszego maja, no nie?

— Tak — wrzasnęła gromada. — Szkoda. Fajno byłoby.
Bukowska pogroziła im palcem.
— Wymyślcie sobie, łobuzy, inną zabawę, a śpiewek to nie 

śpiewajcie. Wam policja nic nie zrobi, ale ojcom to może 
zaszkodzić, aresztują ich. O twego ojca Biegaś zapytywał — 
zwróciła się do Kozdęby.

— I co, powiedziała ciocia, jak się nazywa? — spytał poważnie 
Bolek poprawiając ręką gęstwę ryżej czupryny.

— A pewnie. A cóż ty sobie, bąku, myślisz, że ciotka kłamać 
potrafi. Pan Biegaś jeszcze dzisiaj pojedzie do Dynkowa szukać 
twojego ojca. A ty się pilnuj, huncwocie, bo jak cię złapie, to 
za tę glinę dostaniesz takie ciasto, że ci się zabawy w wodza 
odechce.
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W tej chwili z dworca doleciał sygnał lokomotywy.
— Mój pociąg nadjeżdża — porwała się Bukowska chwytając 

za koszyk.
— On już odjeżdża — zauważył któryś z chłopaków.
Bukowska zrezygnowana kiwnęła parę razy głową.
— Cały zarobek licho wzięło przez waszego Biegasia i głupie 

zabawy.
— Nie wzięło — zawołał czarny, krępy chłopak z grupy 

byłych „policjantów". — Chłopaki, kupujemy od cioci bułki 
i ciastka. Dawać pieniądze, ile kto ma.

Sam wyciągnął z kieszeni kilka drobniaków, potrząsając nimi 
w zamkniętych dłoniach. Gromada zaczęła szperać w zakamar
kach bluzek i spodenek, zliczając wśród gwaru groszaki, prze
pychając się bliżej kosza. Kładli na szerokiej jak łopata dłoni 
ciotki Bukowskiej pieniądze, brudne, wytarte, ciepłe grosze, 
chowane na cukierki, na kino, na piłkę. Ciotka była ich sprzy
mierzeńcem, do pociągu się przez nich spóźniła, nie może stracić 
zarobku. Parę dziewczynek, które ostatnie opuściły kryjówki, 
przyłączyło się do gromady, z zazdrością spoglądając na zu
chowatych chłopaków, którzy jak dorośli mieli swoje pieniądze. 
Ryży Bolek Kozdęba, milcząc, wycofał się z tłoku. On też nie 
miał pieniędzy. Ciotka Bukowska zaniemówiła. Patrzyła na rękę 
pełną miedziaków, to na cisnącą się do niej gromadę bosych 
oberwańców. Pomarszczona, opalona słońcem twarz staruchy 
drgała dziwnie, powieki trzepotały bez przerwy.

— Dosyć! — krzyknęła nagle. — Za dużo zapłacone. Brać 
towar.

Ściągnęła z koszyka czysto wypraną serwetkę i zaczęła roz
dawać bułki, ciastka, dropsy miętowe, malinowe, pomarańczowe. 
Bułki łamała na dwoje i wtykała w ręce i tym, którzy pieniędzy 
nie mieli.

— Bolek, nie kryj się. Masz tu dropsa — krzyknęła na ryżego 
Kozdębę.

— Ja nie płaciłem, ciociu — powiedział przywódca demon
strantów.

— Bierz, bo pójdę do Biegasia — zagroziła.
— Bierz, Bolek, bierz — wołali chłopcy.
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Gromada dokuczliwych uliczników dzieliła się zakupami mię
dzy sobą.

— Do widzenia, ciociu — wołali za przekupką, która wracała 
z pustym koszykiem w stronę miasta. Pierwszy raz nie liczyła 
zarobku, nie odkładała na mąkę, na cukier, na jutrzejszy 
wypiek.

Stach Jastrząb patrzył z okna swojego „gołębnika" i szukał 
w myśli powiązania widzianych wydarzeń. Widział przechodzącą 
obok ich bramy Bukowską, która coś mamrotała do siebie, 
widział stojącą przy torach gromadę, lecz nie mógł wszystkiego 
powiązać w całość. — „Dziwne zabawy" — myślał. Dzieci żyją 
kłopotami starszych. Odtwarzają pierwszomajową demonstrację, 
bawią się w robotników i policję. Cała nieścisłość w tym, że 
z Alei 3-go Maja pogotowie zabrało sześciu ciężko rannych ro
botników i jednego policjanta z wybitym okiem. Policja strzelała 
z karabinów. Policja i oddział „Strzelców". To oni podobno 
ranili „omyłkowo" robotników. W zdenerwowaniu kule za nisko 
poszły.

A dzieci bawią się w Pierwszego Maja. Nie rozumieją na 
pewno, czym jest „Święto Pracy". Nie rozumie go przecież na
wet prefekt seminarium. Ks. Kania do znudzenia powtarza 
przy każdej okazji: — „Pracuj. Praca człowiekowi przez Boga 
nadana. Praca uświęca, praca uszlachetnia, praca..." Długo 
można by wyliczać jej przymioty i dobrodziejstwa, jakimi ob
darza człowieka. A jednocześnie ks. Kania potępia „Święto Pra
cy". — „Komunistyczny wymysł przeciw woli boskiej wy
myślony" — syczał swym cichym głosem w przeddzień pierw
szego maja. — „Wszyscy ludzie są braćmi, wszyscy pracują, 
a tymczasem robotnicy chcą iść sami. Uważają się za lepszych. 
Święto sobie wymyślili, profanują słowo „święty", które ludziom 
wybranym, łaską uświęcającą obdarzonym przysługuje".

— Jeszcze gorsze rzeczy są, księże kanoniku — powiedział 
wtedy spokojnie Smoła.

— Tss, ts, jakie, wariacie, jakie?
— A na przykład. Jest na Łysej Górze klasztor — nazywa się 

Święty Krzyż, a więzienie w nim się znajduje. Ludzie na do
żywocie osądzeni lub na długie lata — tam siedzą i giną.
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— Głupiś, głupiś, synu szatana. Człowiek ustanowił więzienie, 
aby niemoralnych od dobrych izolować. I nie przerywaj, gdy 
mówię.

Smoła stał w ławce wyprostowany, zasępiony.
— Czego stoisz, siadaj.
Smoła ani drgnął.
— Siadaj, bałwanie, czego chcesz?
— Ksiądz kanonik mnie obraził. Ja mam ojca. Do kościoła cho

dzi i wcale szatanem nie jest.
Kania zamachał rozcapierzonymi palcami, zastanowił się 

chwilę i powiedział już łagodniej:
— Twego ojca przepraszam, a ty, durniu, siadaj.
— Proszę — zamamrotał Smoła i usiadł, a prefekt skończył 

swój wykład o święcie pracy i zaczął wypytywać z powtórki 
materiału. Smoła naturalnie oberwał dwóję.

Dyrektor Kazimierski na lekcji historii zbył milczeniem py
tanie o pierwszym maja. Opowiadał jak zawsze monotonnie 
o wojnie francusko-pruskiej. Był drugim wiceprzewodniczącym 
miejskiego BBWR-u i uważał się za kolegę płk. Sławka, jak 
złośliwie tłumaczył uczniom prof. Kozielski.

Górniak, który wiedział od brata wiele tajemnic miejscowych 
dygnitarzy Bezpartyjnego Bloku, twierdził, że ,,Cap“ wyrobił 
sobie „legionową legitymację", choć w ogóle w armii polskiej 
ani żadnej innej nie służył.

Jastrząb przyłączył się pierwszego maja do maszerujących 
robotników, ale szedł z boku, trotuarem i w ogóle czuł się 
onieśmielony jak intruz wśród rozśpiewanych tłumów. I uciekł 
przy pierwszych strzałach. Nie przyznawał się do tego przed 
nikim — wstyd mu było własnego tchórzostwa. Nie dorósł 
jeszcze do tych ludzi, do ich spraw. Sidło powiedział mu kie
dyś, że jest jęczącym marzycielem, że tylko narzekać i użalać się 
nad swoimi chłopami umie. Co on może zrobić? Goni z lekcji na 
lekcję, czasu mu na własną naukę brak. Przed samym sobą 
stwierdza, że to tylko samousprawiedliwienie i to w dodatku 
słabe. Gromada chłopaków nie ustąpiła przed Biegasiem, a on 
szuka dla siebie usprawiedliwienia. I Sidły teraz nie może 
poznać. Nie ten sam. Od Wojtaszka się wyprowadził i w ogóle 
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nie wiadomo gdzie mieszka. Chciał go Jastrząb kiedyś odwiedzić, 
ale Sidło dał mu do zrozumienia, że nie pora na odwiedziny. 
Raz na wspomnienie parku i kryjówki pod estradą dla orkiestry 
Sidło uśmiechnął się tajemniczo i powiedział:

— Kto z ludźmi żyje, w parku nie musi mieszkać.

UCZEŃ I PROFESOR

Sala przywiózł Jastrzębiowi list.
— Od Wicka Pająka — wyjaśnił podając Stachowi niebieską 

kopertę, na której przez całą długość wypisane było: „Dla Sta
cha Jastrzębia w Osowcu". Nie czytał go przy Sali. Nie wiedział, 
że Wicek prosił o odpisanie i to zaraz odwrotną pocztą przez 
ojca Agaty.

— „Kochany Stachu" — pisał Pająk. — „Już mi teraz nikt nie 
powie, żem głupi. Z każdej książki mogę czytać i list przecie 
piszę bez niczyjego układania. Ojciec to aż płaczą, kiedy im 
zacznę z książki drukowane czytać. Mówią, że cud to jakiś albo 
i wola boska, że takie przemienienie na mnie przyszło i mądrość 
okrutna. I ciebie cięgiem wspominają. Jastrzębiowa zasługa, mó
wią, to twoje czytanie. I ja tak samo mówię. Mierzejowicaki 
mówią, że trza mnie teraz na sołtysa wybrać, ale to żarty, bo 
mi nie w głowie sołtysowanie. Policja i starosta i tak by mnie 
nie chcieli. Wiadomo — morgów nie mam. Grabowiec mnie do 
szkoły na gajowych namawia, ale nie chcę. Do fabryki pójdę, 
tak jak ci mówiłem. Jest w Słupcu ślusarz. W jesieni na naukę 
do niego pójdę, a ty dowiedz się, czy takiego w Osowcu nie 
potrzebują. Karpie w moim stawku jak konie duże. Samy 
znów się w chłopskich lasach pokazały. Chciałem zabić z jedną 
z tej swojej przypalanki, ale tato powiadają, że ty je musisz 
zobaczyć. Odpisz mi zaraz i niech Sala list przywiozą. Napisz, 
czy ci się moje pisanie podoba i czy mnie do fabryki przyjmą. 
Jesteśmy z ojcem zdrowi, czego i tobie życzymy z całego serca. 
Wincenty Pająk z Mierzejowić".

Imię i nazwisko wypisane były drukowanymi literami. Wicek 
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jak gdyby chciał przez to powiedzieć, że następny list mógłby 
drukowanymi literami napisać, gdyby się pisane Jastrzębiowi 
nie spodobały. Stach patrzył na koślawe, nierówne jeszcze li
tery. Trzymały się wyrazów, ale każda miała swoją osobliwość: 
„a“ było zawsze pękate i wystawało nad inne, jakby przez 
uszanowanie, że ta litera pierwsza dotarła do mózgu Wicka, 
pierwsza się w nim zapisała swym znaczeniem, „t“ stało wszędzie 
prosto do krzyża podobne, boleść i trud Wicka znamionujące, 
a wszystkie w dół pisane, jak „y, g, j“ załamywały się podwój
nie jak z patyków układane. Kropki wyraźnie wgniatały się 
w papier jak ślad, pewnie i twardo stawianych kroków czło
wieka, który wie, dokąd idzie.

Zapatrzył się Jastrząb w list Wiekowy i przycupnięte pod 
lasem Mierzejowice przed oczami mu stanęły jak prawdziwe. 
Topolami wysadzaną drogę do Jaworowa zobaczył, Piekliska pod 
młodniakiem w podkowę wygięte, a dalej pola sfalowane pa
górkami niby schodami Wyrwidęba czy Waligóry. Stary Kacper 
z Wapiennik o sześciu palcach u prawej ręki opowiadał, że 
widział w młodości samego Wyrwidęba. Nie tylko on, i inni 
go widzieli. Akurat z jarmarku w Słupcu wracali w czas 
wiosennych roztopów, kiedy nawet mała Pokrzywianka w wiel
ką rzekę się zamieniła. Na zakręcie przy obrywie Chełmowej 
Góry żółtawe bełtowisko wody prawie na pięćdziesiąt kroków 
do drogi sięgało. W tym to właśnie miejscu ludzie Wyrwidęba 
zobaczyli. Olbrzymiego buka z Chełmowej w poprzek rzeki po
walił i sam na tej kładce stał nad wodą — wielkolud niczym 
jodła najwyższa, siłacz i władca borów, które ludzka chciwość 
zniszczyła, gołe góry jeno ostawiając.

Jastrząb przypomniał sobie klechdy i opowiadania o kraju 
swojego dzieciństwa, kraju ciasnym miedzami, lecz bezgranicznym 
w miłości, który miał mu życie całe wypełnić zasłyszanym 
poszumem jodeł, wonią żywicznych łez leśnych.

Z zamyślenia wyrwało go pukanie. Nie • odwrócił się nawet, 
kiedy drzwi skrzypnęły. Pewny był, że usłyszy jak zawsze 
Kasickiego: — Czemu nie prosisz, dzikusie. — Duda odpowiadał 
zwykle na takie pukanie: — £a drzwi. — Dziś jednak Jastrząb 
był sam w mieszkaniu.
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— Dzień dobry. Widzę, że nie zbywa ci na grzeczności.
Jastrząb poderwał się od stołu. Przed nim stał prof. Bróździk. 

Ściągnięte, wyskubane brwi, grymas złośliwego uśmiechu na 
szerokiej twarzy i sam głos mówiły o poważnym nastawieniu 
profesora polonisty.

— Bardzo przepraszam pana profesora. Myślałem, że to ko
lega Kasicki, on zawsze tak puka z żartów.

— Bez głupich porównań — oburzył się Bróździk. — Wszyst
kim wam tu brakuje wychowania. Nic zresztą dziwnego — 
samodzielna stancja, hotel podlejszego gatunku, w którym Bóg 
wie, co się dzieje. Czego się marszczysz? — zwrócił się ostro do 
Jastrzębia.

— Pan profesor krzywdzi nas bezpodstawnymi posądzeniami. 
Na inną stancję nas nie stać.

— Ho, ho, co za ton i to u ucznia, u przyszłego nauczyciela. 
Oczy pana Bróździka zwęziły się, usta wyciągnęły w ryjek.

Był w tej chwili podobny do borsuka stojącego na dwóch 
łapach. Stara pobrużdżona twarz, krótko przycięte, jasnobląd 
włosy, zęby starte jak u starego zająca. W niczym nie przypo
minał w itej chwili dowcipnego polonisty. Jastrzębiowi przyszła 
chęć wyjęcia profesorowi z klapy marynarki gałązki konwalii 
o zwróconych w górę dzwoneczkach. — „Zupełnie nie pasuje do 
niego“ — pomyślał.

— A co do bezpodstawnych posądzeń, to musisz wiedzieć, 
że są one dyrekcji szkoły zupełnie dokładnie wiadome — 
ciągnął prof. Bróździk. Wasza czwórka, do której i ty należysz, 
zbojkotowała spowiedź, prawda?

Jastrząb milczał.
— Po drugie — wiadomym nam jest, że ta sama czwórka 

bywa na widowiskach filmowych w przebraniu, pali papierosy, 
pije wódkę, zadaje się z podejrzanymi dziewczętami i zajmuje 
się polityką. Wyjaśnień żadnych już właściwie nie potrzebuję, 
dowody waszej winy są tu zbyt widoczne. O, proszę — popiel
niczka z niedopałkami, butelki z etykietką, reszta idzie w parze 
z pierwszymi. Tłumaczenia chyba nie znajdziesz, co? ł

Jastrząb jednak znalazł tłumaczenie. Przypomniał sobie > 
mieszkanie u pani Szymonkowej, Tosię, której doręczał bileciki 
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profesora, i odczuł z ulgą swoją przewagę nad Bróździkiem, 
który występował teraz wobec niego w roli nieomylnego pro
kuratora. Starał się odgadnąć, co spowodowało wizytę profesora. 
Bróździk mógł być jedynie w zmowie z prefektem lub przy
szedł na skutek podłego oskarżenia któregoś z lizusów. A może 
chciał zyskać uznanie dyrektora wykazując staranie o moralność 
uczniów. „Obojętne zresztą, co powodowało profesorem Bróź- 
dzikiem, należało się bronić'*  — stwierdził w myśli Jastrząb 
i pomysły obrony zaczęły cisnąć się same. Przed papierosami 
obrony nie było, ale też palenie u uczniów czwartego i piątego 
kursu było rzeczą powszechną i nikt, nawet sami palacze, nie 
robili z tego tajemnicy. Dowodem były niemal codzienne skargi 
woźnego, że w ubikacji na suficie znowu pełno było „kominów". 
Tak nazywały się ustniki od wypalonych papierosów przykle
jane do powały. Sztukę tę co prawda znali tylko Górniak i Kacz
kowski, ale każdy palacz oddawał choćby połowę ostatniego pa
pierosa pod warunkiem, że po wypaleniu będzie „komin**.  Gór
niak czy Kaczkowski wyciągali ostatni dym, a naoliwiony śliną 
ustnik pstryknięciem wyrzucali z palców w górę, aby niezawod
nie przykleić do sufitu. Winowajców jednak, mimo lizusów, 
dotąd jeszcze nie wykryto.

— Papierosy palimy — przyznał się więc Bróździkowi. — 
Palimy jednak tylko w domu, nigdy na ulicy ani w szkole — 
dodał. — Wódka — to nieuzasadnione posądzenie.

— A ta butelka koło szafy, to co — od mleka?
Jastrząb podszedł do szafy i podał Bróździkowi pustą flaszkę.
— Proszę powąchać, panie profesorze. Pachnie naftą.
Bróździk przybliżył nos do butelki i nie znalazł odpowiedzi. 

Zapach nafty był wyraźny. Jastrząb postawił z triumfem butelkę 
na dawnym miejscu.

— Używamy nafty do podpałki, bo drzewo mokre.
Stach zmiętą bibułą wycierał dokładnie palce, którymi jak 

prawdziwy magik zdążył ścisnąć papierowy korek stojącej obok 
drugiej butelki z prawdziwą naftą. Jednocześnie przeklinał 
w myśli pomysł Dudy spróbowania właściwości alkoholu.

— Ktoś nas oskarżył, panie profesorze. Jakaś kanalia napysko- 
wała na nas i my tę świnię wykryjemy.

152



— Co za wyrażenia — oburzył się Bróździk — i to w ustach 
dobrego polonisty.

— Nasze życie, to nie literatura, nie poezja, panie profesorze. 
Mieszkamy tu w złych warunkach, bo nas na lepsze nie stać. 
Stancje, zatwierdzone przez dyrekcję kosztują najmniej po 
dziesięć złotych — my płacimy po dwa. Tam płaci się gospo
dyniom za całodzienne utrzymanie, a my tu jadamy wtedy, 
gdy nam się bardzo jeść chce. To dlatego Kamiński już głos stra
cił i ostatnie dni przeżywa. A wy zabraliście mu stypendium.

— A ciebie kto upoważnił do krytyki grona profesorskiego — 
przerwał znów Jastrzębiowi Bróździk siadając przy stole i za
palając papierosa.

— Nikt mnie nie upoważniał, ale tak przecie jest. Księdzu 
Kani się nie podobał, więc musi umrzeć.

— Powtórzę to prefektowi.
— Trudno, niech i tak będzie, ale my o tym wszyscy wiemy. 

My jesteśmy dla was, niektórych panów profesorów, bezmyślny
mi chochołami. Niby się interesujecie naszymi stancjami, niby 
chcecie nas wychować, a właściwie to jesteśmy wam zupełnie 
obojętni. O naszym życiu wy, panowie profesorowie, mało albo 
prawie nic nie wiecie. A my przecież nie manekiny. U nas wiosna 
tysiącem wiosen tętni, kwiaty i barwę, i woń mają słodszą, a bóle 
i w nas się rodzą, i za nami się zmartwienia wloką. Ani tęsknoty 
wygnać z nas, ani radości na stałe przywołać nie można. 
Idziemy sami i sami sobie pustkę szkolną wypełniamy. Pan 
profesor powiedział, że nawet polityką się zajmujemy. Pan 
profesor uważa to za przestępstwo, za wykroczenie przeciwko 
regulaminowi. Nasze życie jest krzyczącą polityką i przekreślić 
jej nikt nie może.

Jastrzębiowi krew rozpaliła policzki, uszy, czoło. Usiadł i mimo 
woli sięgnął do kieszeni po połówkę „Sporta“. Ten odruch otrzeź
wił go nagle. Bróździk dmuchnął mu w twarz kłąb dymu.

— Wydałeś na siebie wyrok — usłyszał Jastrząb głos zza 
dymnej zasłony. — Naszą rozmowę jestem zmuszony powtórzyć 
panu dyrektorowi.

Jastrząb powziął nagłą decyzję. Wstał, wysunął spod łóżka swój 
pleciony koszyk z dwoma kłódkami po bokach i wyciągnął 
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związany pakiecik. Przesuwał w milczeniu listy, pocztówki, 
fotografie i wreszcie podał Bróździkowi sekretnik z ząbkowany
mi brzegami.

— Proszę, niech pan i to odda panu dyrektorowi.
Bróździk otworzył złożony sekretnik i pobladł.
— Skąd to masz, Jastrząb?
— Nie tylko to. Wszystkie listy i bilety pana profesora do 

Tosi Szymonkówny mam. Dała mi na pamiątkę przed śmiercią. 
To pan ją zabił. Nie ma pan dzisiaj prawa mówić mi o naszej 
uczniowskiej moralności, bo właśnie pan jej zupełnie nie po
siada. Owszem, proszę mnie wyrzucić ze szkoły. Dość już mam 
strachów, dość!

Jastrzębiowi dwie łzy zabłysły w kątach oczu i nie wiedział, 
co z nimi zrobić.

W pokoiku na poddaszu zapanowało milczenie. Za oknem 
dudnił pociąg. Zabrzęczała nerwowym dzwonieniem obluzowana 
szyba. Profesor Bróździk pod wpływem strasznego oskarżenia 
zmalał nagle, zwiądł, postarzał się jeszcze bardziej. Pionowa, 
gruba zmarszczka między brwiami załamywała mu się na 
czole. Usta mu lekko drgały, a ręka z tlejącym papierosem drżała 
jak u starca. Jastrzębiowi zrobiło się żal Bróździka. Jednocześnie 
jednak wzrastała w nim zawziętość, chęć pomszczenia Szymon
kówny.

— Młody jesteś — zaczął cichym głosem Bróździk. — Mło
dość jest często ślepa, niesprawiedliwa w swoim zapale, nie 
potrafi analizować uczuć starszych. Kochałeś ją? — spytał pod
nosząc oczy.

Jastrząb uśmiechnął się uśmiechem bez treści i znaczenia.
— Nie wiem — odpowiedział.
— Widzisz, a ja ją kochałem. Mówiłem jej to. Nic więcej dać 

jej nie mogłem. Widzisz, różnica społeczna między nami była. 
To nie ja byłem winien jej śmierci. Wiem — wódka ją zgubiła.

— Którą ją pan częstował. Namawiał ją pan i zmuszał do 
picia. Mówiła mi to, opowiadała o wszystkim.

— Zmuszałem — powtórzył Bróździk. — Tak, zmuszałem — 
przyznał. — Stawała się wtedy wesoła i zdawało mi się, że mnie 
lubi.
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— Nienawidziła pana. Dla brata to robiła.
Profesor Bróździk zapalił nowego papierosa i wyciągnął pa

pierośnicę do Jastrzębia.
— Dziękuję, nie mogę przy panu profesorze palić.
Bróździk machnął ręką.
— Zapal, to wszystko nie ma znaczenia. Otworzyłeś mi nagle 

ranę, która się gdzieś tam w sercu przytaiła. Bolało mnie to, 
ale zagłuszyłem głos własnej duszy, wyrządzoną jej krzywdę 
przesłoniłem jej złymi skłonnościami. Ty rozdarłeś zasłonę 
usprawiedliwienia, jaką sobie utkałem. Masz rację — ja ją 
utrzymywałem na ścieżce prowadzącej do zguby. Ile ty masz 
lat, Jastrząb?

— Dziewiętnaście, panie profesorze.
— Tak, tak — powtórzył Bróździk. — Uważamy i traktu

jemy was jak podrostków niedowarzonych, a wy już macie 
prawo nas sądzić. Pokaż mi jej fotografię.

Jastrząb położył na stole pocztówkowe zdjęcie Tosi. Patrzyła 
z niego swymi niebieskimi oczami o długich rzęsach, uśmiech
nięta, piękna.

— Cudna — westchnął Bróździk — przepiękna. I listy moje 
do niej masz, czytałeś wszystkie?

— Mam, ale tylko ten jeden czytałem — przyznał się Ja
strząb. — Innych nie mogłem, wstyd czytać.

— Tak, wstyd. Chciałem cię prosić o te listy, ale jeżeli ci 
je darowała, to już zostaw je u siebie. Byłeś na pewno dla niej 
lepszy niż ja. Zrobisz z nimi, co będziesz chciał. No, to skończy
łem już wizytację waszej stancji. Dyrektor Kazimierski mnie do 
was przysłał. Nie miałem zamiaru robić wam krzywdy, chciałem 
was tylko postraszyć. Musicie zmienić mieszkanie dla własnego 
dobra. Za dużo tu już o was mówią. Nie myśl tylko, że się 
tłumaczę przed tobą, bo masz mnie w ręku, jak się to mówi. 
Nie. Może mnie zrozumiesz, gdy się zastanowisz. Mam już 
czterdzieści osiem lat. Wszystko, zdaje mi się, już poza mną, 
a przede mną pustka. Młodość życie na wieki liczy, starość na 
miesiące. Każdego promyka radości się chwyta, każdą chwilę 
szczęścia chce przedłużyć i ceny na nią nie uznaje. Więc mówiła, 
że to ja ją zabiłem?
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— Nie, tego nie powiedziała, to ja tak myślę — przyznał się 
1 Jastrząb.

— Dziękuję ci za szczerość, dziękuję.
W głosie prof. Bróździka zadrżała nuta ożywienia, nikłej ra

dości.
— Ty masz prawo tak sądzić, ale mnie nie rozumiesz. Wi

dzisz — ja jej jednak nie zapomniałem. Często ją odwiedzam.
Jastrząb przypomniał sobie, że grób Szymonkówny ubiegłej 

jesieni był uporządkowany. Często znajdował na nim świeże 
kwiaty. Myślał, że to matka, stara Szymonkowa o córce zapomnieć 
nie może. — „Więc to tak” — myślał i znów przez chwilę zrobiło 
mu się żal profesora. Ale tylko przez chwilę, bo zaraz wróciła 
dawna niechęć do Bróździka i zawziętość. — „Teraz składa się 
jak scyzoryk, a przecież groził na początku dyrektorem”.

Przy pożegnaniu uścisnął jednak mocno, może nawet za mocno, 
rękę profesora i powiedział wzruszonym głosem:

— Przepraszam, nie chciałem panu profesorowi zrobić przy
krości.

NIEPORADNA MIŁOŚĆ

Maj liczył swoje dni złocistopurpurowymi zachodami słońca, 
upamiętniał je wonią świeżej zieleni, kwiatów, ciepłem pogodnych 
wieczorów. Ani dym i huk fabryki, ani brud zaułków, ani szare 
twarze czekających przed Urzędem Pośrednictwa Pracy bezro
botnych nie odstraszyły wiosny od Osowca. Wdarła się do miasta 
i wypełniła je słońcem, radością, śmiechem. W parku krzyczała 
do ludzi wrzaskliwym krakaniem gnieżdżących się na topolach 
gawronów, uśmiechała się udającymi skromność kielichami tuli
panów i zakochanych w swej piękności narcyzów. Czyhała na 
przechodniów w przyulicznych ogrodach, zarzucając na nich won
ną sieć jaśminów i zapóźnionych w kwitnieniu bzów. Na ulicach 
kłaniała się kopulastymi cieniami przycinanych lip, błagając 
o opiekę nad zielonymi trawnikami.

Podmuchami ciepłego wiatru odmykała na oścież uchylone 
okna, głaszcząc wydelikacone pelargonie, mirty i smutne, wiecz
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nie bezkwiatowe trzykrotki, huśtając się na firankach i z a Wieś
kach. Pędziła nad dachami stada siwych gołębi, kłóciła wróble 
z jaskółkami, na bagnistych łąkach podmiejskich pobudzała do 
koncertu niezliczone chóry żab, a w zaroślach nadrzecznych, w za
gajnikach leszczyny na Kuźni darzyła natchnieniem słowiki.

Wszędzie jej było pełno, wszystkim dawała znać o sobie. W sta
rych rozdmuchiwała tlejące wspomnienia, żal za minionym, mło
dych napadała znienacka, roztaczając przed nimi zaczarowany 
miraż kraju zakochanych. Kraj to tajemniczy, do żadnego na 
świecie niepodobny. Zwykłe słowa mają w nim siłę przysięgi, 
przysięga — moc skały. Jest to kraj, gdzie gwiazdami są oczy 
czarne, niebieskie, szare; słońcem — uśmiech dziewczyny; mro
kiem — obojętność; otchłanią — zdrada. Żyją w nim ludzie 
o oczach czystych, twarzach gładkich, krwi tętniącej. Zjawią się 
czasem wśród nich i starsi, ale na próżno głos ściszają, słów błę
kitną tonią cieniowanych dobierają. Oczy ich są drapieżne, ręce 
zuchwałe, myśli ociężałe, niezdolne do lotu.

Kraj ten „pierwszą miłością” nazywają. Wejście doń latem 
i zimą otwarte, lecz przy najpiękniejszej kwiatami ubarwionej 
bramie maj stoi na warcie. Kogo z przechodniów swą różdżką 
tknie, ten jak lunatyk wkracza w bramę po szczęście i radość, 
po niezapomniany urok, po tęsknotę, smutek, gorycz zazdrości, 
co w niską nienawiść się przeradza.

Tego roku Jastrząb przekroczył bramę zaczarowanej krainy. 
Krótko mówiąc, Stach zakochał się do niepamięci w Agacie Salan- 
ce. Już po wizytacji stancji przez Bróździka uświadomił sobie 
główną przyczynę swej niechęci do profesora. Polonista zbyt wy
raźne okazywał zainteresowanie się osobą Salanki.

— Stachu, Agata w niebezpieczeństwie — powiedział pewnego 
wieczoru doświadczony w sprawach miłości Kasicki. — Bróździk 
zaczyna ci bruździć.

Nawet milczący zwykle Duda śmiał się z Jastrzębia.
— Nic ty tu, chuderlaku, nie poradzisz. Panna jak malowanie, 

a Bróździk chociaż za parę lat na szmelc się będzie nadawał, to 
jednak profesorem jest. Za rok może się z Salanką ożenić jak 
Temporski z Kudłatówną.

Jastrząb udawał, że go to mc a nic nie obchodzi. Obprzał się
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nawet, ale o Adze, jak nazywał Salankę, nie przestał myśleć. Na 
lekcjach patrzył na siedzącą w pierwszej ławce Agatę i parę razy 
naganę od profesora usłyszał za nieuwagę. Kiedy na geometrii 
poplątał przy tablicy zadanie, profesor Temporski przykuśtykał 
do niego i, puknąwszy wytkniętym palcem w bielutki Jastrzębio- 
wy kołnierz „Słowackiego”, głośno zapytał:

— Ta ty, Jastrząb, co, zakochał się czy jak?
Klasa jakby na potwierdzenie huknęła śmiechem, a Tempor

ski współczująco pokiwał głową.
— Taki duży, ta i niemądry. Dobry matematyk nie potrafi się 

zadurzyć, rozumiesz?
Jastrząb nie wiadomo dlaczego kiwnął głową. Wówczas i sam 

Temporski zaczął się śmiać, ale jakoś dziwnie serdecznie. W szko
le nie było bowiem ucznia, który nie wiedziałby, że kulawy pro
fesor, który od roku żonaty był z ich byłą koleżanką, zakochany 
był jak nikt we własnej żonie. Temporski odebrał Jastrzębiowi 
kredę i sam zadanie dokończył, co należało do niebywałej rzad
kości.

— Idź na miejsce, „Słowacki” — powiedział do Stacha bez cie
nia złości.

Przyczepiło się odtąd nowe przezwisko do Jastrzębia, tym ła
twiej że Stach zaczął nagle wiersze pisać. Właściwie napisał tylko 
jeden, który ukazał się w ich szkolnym czasopiśmie „Młodość”, 
wychodzącym co miesiąc. Wiersz Sokole skrzydła uznany został 
przez samego prof. Bróździka za dość dobry. Nikt jednak, nawet 
współlokatorzy Jastrzębia, nie wiedzieli, ile pracy kosztował ten 
wiersz autora. Do świtu przesiedział nad nim Jastrząb, zgina
jąc bez przerwy palce lewej ręki przy liczeniu zgłosek i do
bieraniu rymu. Rano po ostatecznych poprawkach stwierdził, 
że łatwiej na fortepianie grać niż przebierać palcami przy licze
niu sylab.

Teraz musiał jednak pisać wiersze wbrew swojej woli. Po uka
zaniu się w „Młodości” Sokolich skrzydeł został dosłownie zasy
pany pamiętnikami koleżanek, przy czym co zuchwalsze podlotki 
wyraźnie zaznaczały: — Tylko wierszem wpisujcie, kolego. Ko
niecznie wierszem.

I Jastrząb pisał wierszem. Wyciągał z biblioteki mało znane
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utwory Malczewskiego czy Zaleskiego i przerabiał, zmieniał rymy, 
nie przejmując się wcale „literacką pożyczką”.

Najwięcej uciechy mieli z tego wpisywania się Kasicki i Duda. 
W chwilach przerwy przy odrabianiu lekcji Kasicki odczytywał 
podniosłym głosem rozmaite „ku pamięci”. Oprawne, sznurowane 
wstążeczkami pamiętniki zawierały najprzedziwniejsze dowody 
miłości i sympatii. Obok wzniosłych cytatów biblijnych wypisane 
były Zdania i uwagi — Mickiewicza, urywki poezji Słowackiego 
i swojskie rymy domorosłe. Te najwięcej radowały Kasickiego.

Kiedy umrę, kiedy skonam,
Kiedy już nie będzie mnie, 
Niech te słowa ci przypomną, 
Że był ktoś, kto kochał Cię.

Ktoś był ukryty w zagadkowym podpisie „Jacka Soplicy”.
Miłość lekceważyła sobie tu ustanowione, niewzruszalne według 

ks. Kani granice życia i śmierci. Mówił o tym wyraźnie cztero- 
wiersz Zbyszka N.

Moja kochana, bądź przekonana,
Ze i w ciemnym grobie nie zapomnę o Tobie,
A gdy aniołem będę w niebie,
Napiszę list do Ciebie. 
Nie ołówkiem, atramentem, ale złotym diamentem.

Przeczytawszy to Kasicki złożył najbardziej prawomocną przy
sięgę Jastrzębiowi i Dudzie, że zostawszy aniołem podrzuci im 
w dowód przyjaźni parę takich „złotych diamentów”. Nie dla 
pisania listów, broń Boże, ale dla spieniężenia.

Wiele kartek zdobiły symboliczne rysunki. Dwa kwiaty nie
wiadomego gatunku schylały do siebie korony, samotne drzewo 
gięło się pod naporem wiatru, szczygły fruwały, siedziały obok 
siebie gołębie na gałązkach, to nic, że kwitnącej jabłoni czy 
wiśni lub najczęściej wierzby plączącej. Jakiś zawiedziony złośli
wiec narysował papugę, inny jaszczurkę. Z purpurowego serca 
przebitego sztyletem kapała kropelkami, coraz to mniejszymi,
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najczerwieńsza krew. Aby jednak nie było wątpliwości, kaligra- 
ficzny podpis wyjaśniał:

Zraniłaś moje serce,
które bez Ciebie żyć nie chce.

„Złoty Janek”.

Najczęściej wymalowane były dwa serca wplecione jedno 
w drugie z inicjałami na każdym. Jastrzębia wzruszały takie ry
sunki, chociaż sam nie próbował tego rodzaju upamiętniania się 
wobec wyraźnych życzeń: — Tylko wierszem. Stwierdził przy 
tym ze wstydem, że żyje spóźnionymi wzruszeniami.

Przynoszone ze szkoły pamiętniki musiał jednak Stach zamknąć 
w końcu do kosza na klucz. Złośliwy Kasicki omal że nie do
prowadził do całkowitej kompromitacji „poety”, wyraźnie przy 
tym zmniejszył zapotrzebowanie na wiersze.

W tajemnicy przed Jastrzębiem, a przy współudziale Dudy, 
dał dopisek pod „zranionym sercem Złotego Janka". Drukowany
mi dla niepoznaki literami wypisał: „Złoty Janek nasiusiał 
w dzbanek". Natomiast w pamiętniku Krysi Nieczajanki pod 
pseudonimem „Mądrala" wykaligrafował:

Zakochał się głupi „Mądrala”
Oj la la, tra la la,
A Krysia wzdycha i płacze,
Ze głupi „Mądrala” tra la la 

zakochał się.

Jakoś w tydzień po oddaniu pamiętników podeszła do Jastrzę
bia w czasie przerwy Milewska, właścicielka „Złotego Janka”, 
pulchniutka czarnula, i wręczając Stachowi wyrwaną kartkę 
z pamiętnika oświadczyła drżącym z oburzenia głosem:

— Jesteście, kolego, ordynarny osioł, głupie żarty się was trzy
mają i w ogóle... Ja takie wiersze sobie wypraszam.

Czerwona z oburzenia tupnęła nogą i odeszła z koleżanką, zo ■ 
stawiając oniemiałego Jastrzębia z kartką pamiętnika w ręce. 
Osłupiał do reszty przeczytawszy dopisek o „Złotym Janku”. 
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Następnego dnia pognębiła go ostatecznie Nieczajanka z niższego 
o jeden rok kursu. Krysia rzuciła mu w klasie przy wszystkich 
cały pamiętnik na ławkę. I znów padły słowa: — „Wypraszam 
sobie głupie żarty i w ogóle”. W klasie powstał szum. Górniak 
domyślając się „fajnego11 kawału chciał zaraz odszukać kompromi
tujący wiersz, ale Jastrząb wyrwał mu pamiętnik z rąk i scho
wał do kieszeni.

Wieczorem tego dnia Duda, który zawsze miał dobre serce, nie 
wytrzymał i przyznał się do współautorstwa dopisków. Kasicki 
próbował załagodzić sprawę na wesoło.

— Nie masz się czego przejmować. A cóż to, ciebie nie dener
wują te wypisywane „ku pamięci” bzdury?

Na dole róże, 
na górze fiołki, 
kochajmy się 
jak dwa aniołki —

zacytował zapamiętany wierszyk. — Matołki, nie aniołki. Ja na 
twoim miejscu wstydziłbym się w ogóle umieszczać swoje na
zwisko w takim smarkatym pamiętniku. Taki poważny wiersz 
napisałeś, poetą jesteś, to nie ulega wątpliwości, cały świat wkrót
ce o tobie usłyszy i byle fąflami się przejmujesz. I to chłop, który 
wąsy goli i dziewiętnaście lat ma.

Stacha wcale nie wzruszyło pompatyczne przemówienie Kasic- 
kiego. Gniewać się jednak nie potrafił, zwłaszcza że po ochłonię
ciu z pierwszego wrażenia i jego rozśmieszyły dopiski Kasickiego. 
Papieros przypięczętował ostatecznie zgodę.

Nazajutrz Jastrząb napisał w tajemnicy przed kolegami jedno
brzmiące listy do zagniewanych koleżanek. Przepraszał je i wy
jaśniał, że owe niefortunne wiersze wpisali złośliwi koledzy, 
o czym on nic nie wiedział. Koleżanki nie odpisały, listy jednak 
odniosły skutek, bo w parę dni później Nieczajanka podeszła 
w drodze do szkoły do Jastrzębia i poprosiła go o zwrot pamięt
nika. Dodała przy tym, że jego wiersz bardzo jej się podobał, że 
postanowiła kartkę z tamtym „głupim kawałem” wyrwać i niech 
już będzie zgoda. Zaprosiła go jednocześnie na „taki sobie” wie
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czorek na niedzielę, na którym będzie jeszcze parę koleżanek i ko
legów. — Będą pączki, patefon, a mama — w drugim pokoju. 
Nieczajanka mówiła szybko i słów jej nigdy nie brakowało, jakby 
czytała z książki. Patrzyła przy tym swoimi zielonymi oczami 
o ciemnych obwódkach na Jastrzębia, potrącała go w nierównym 
chodzie łokciem, to wypchaną książkami teczką, tak że Stach za
czerwienił się po białka oczu i zapomniał podziękować za zapro
szenie na wieczorek z pączkami, patefonem i mamusią w drugim 
pokoju.

Wypadki z pamiętnikami zbrzydziły Jastrzębiowi poezję, natu
ralnie tylko jego własną. Sny o sławie przestały go nawiedzać. 
Kiedy i Salanka dała mu pamiętnik, Stach po złapaniu ze wzru
szenia głębszego oddechu powiedział wprost:

— Ale wierszem nie napisze, Agata.
Salanka uśmiechnęła się.
— Dobrze, Stachu. Napisz po środku kartki tylko swoje imię, 

to mi wystarczy za wiersz.
Jastrzębia znów coś chwyciło za krtań i nie mógł słowa po

wiedzieć. Kiwnął w odpowiedzi głową, co, jak potem rozważał, 
musialo strasznie wyglądać. Zły był na siebie i zazdrościł Ka- 
sickiemu czy Górniakowi, którzy potrafili z każdą dziewczyną 
rozmawiać, żartować, śmiać się. Układał sobie w myśli, wyuczał 
na pamięć wszystkiego, co chciałby Salance powiedzieć, a kiedy 
ją spotykał, najzwyklejsze słowa gdzieś uciekały, serce łomotało 
w nim młotem, i ledwie mógł na pytania jak pierwszak odpo
wiadać.

Jastrząb zachodził czasem na ulicę Polną, gdzie mieszkała Sa
lanka z dwiema koleżankami. Pomagał im w rozwiązywaniu za
dań. W takie dni odbywało się z reguły w „gołębniku” pranie 
kołnierza „Słowackiego”, prasowanie i cerowanie, a raczej zszy
wanie coraz krótszych przez to skarpetek. Aż dziw brał, gdzie się 
mógł podziewać materiał z pięty. Po prostu, co dwa, trzy dni 
znikał kompromituj ąco i pięta świeciła golizną z pantofla, dobrze, 
jeżeli w porę zauważona. W nagłych wypadkach można było ra
tować sytuację ściągając skarpetkę w dół i zawijając na palcach. 
Daleko praktyczniejsze w uczniowskim świecie okazały się zwy
kłe sznurowane trzewiki, a nie meszty, jak je nazywali Smoła czy 
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Górniak. W trzewikach jedne skarpetki mogły wystarczyć na 
cały rok, dziur nikt nie widział, cholewki zasłaniały nogę powy
żej kostki. Nikt jednak na czwartym i piątym kursie, a w gim
nazjum już od szóstej klasy nie nosił sznurowanych trzewików, 
chyba dziewczęta, co było rzeczą całkiem zrozumiałą. Szanujący 
się mężczyzna, zaledwie pierwszy raz ogolił z policzków mecho- 
waty, wiatroskłonny puch, zwany zarostem, a już uważał za god
ne swojej powagi i elegancji tylko meszty. Nic to, że skarpetki 
przez ciągłe zszywanie dziur przybierały w końcu dziwaczną for
mę. Gdy przód ich pozostawał bez zmiany, tył kurczył się, aż 
wreszcie wystawał nieledwie z pantofla. Kształt skarpetki nada
wała tej cudacznej torbeczce dopiero noga.

Najważniejszą jednak częścią ubioru takich jak Jastrząb czy 
Wojtek Fijas elegantów był kołnierz „Słowackiego”, chociaż 
i z tym kłopotu było niemało. Swoją bielą, którą łatwo było od
nowić, zdobił. Należało jednak unikać wszelkich gwałtownych 
ruchów, przy których kołnierz łatwo mógł wysunąć się cały spod 
marynarki. Jeżeli „elegant” nie nosił koszuli gimnastycznej, sy
tuacja była wtedy kompromitująca. Mimo tych braków kołnierzyk 
„Słowackiego” był nieoceniony. W jesieni zastępował go półko- 
szulek z trzema kontrafałdkami, tylomaż białymi guziczkami na 
sztyfcikach, kołnierzyk z masy, zawsze lśniący, i krawat, w węzeł 
którego obowiązkowo wkładało się guzik od starego palta, aby 
był większy i efektowniejszy.

Jastrząb w kołnierzu „Słowackiego” czuł się szczęśliwy, a świat 
w tym czasie i opinia ludzi były mu zupełnie obojętne. Kiedy 
czwartego czerwca szedł z Salanką na wycieczkę za miasto, wszyst
ko wokoło wydawało mu się jak zaczarowane.

— Wszyscy chodzą na spacery, na randki, a my nigdy. Chyba 
nie chcesz ze mną iść? — pytała z żalem Agata w przeddzień 
pamiętnej niedzieli.

Stach dał słowo honoru, że chce, że, owszem, myślał ciągle 
o tym, tylko nie śmiał zaproponować itd. Nie kłamał. Znał nawet 
źródło swojej nieśmiałości. Ilekroć porównywał siebie z czarno
włosą Salanką, wzajemność wydawała mu się nieosiągalna.

Owej niedzieli poszli polami w stronę Chmielowa. Świat zdawał 
się im być ogrodem kwietnym, a słowa, które same się skądś
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brały, pieśnią wspaniałą. Przyrzekali sobie pod przysięgą, że 
spotkają się za rok, po maturze, pod Łysą Górą. Wyznaczyli na
wet dzień — dwudziestego czwartego czerwca, godzina dziesiąta 
punktualnie, w najgorszą nawet pogodę, żeby nie wiem co.

Wziął Stach dłonie Agaty i ukrył w nich swoją rozpaloną twarz.
— Przecudna, cudna Aga — szeptał
A Salanka policzkiem do jego złocistej czupryny przylgnęła 

i kołysały się ich głowy wolno, jakby je wiatr rozsłonecznionej, 
czerwcowej niedzieli kolebał.

Wracali roześmiani, szczęśliwi.

ZAWIEDZIONE MARZENIA

Marzenia o cudownych wakacjach, o wspólnych wycieczkach 
i spacerach pozostały marzeniami. Stach nie wyjechał do Wapien
nik. W przeddzień wyjazdu, kiedy wiklinowy koszyk był już zwią
zany sznurkiem, Jastrząb otrzymał propozycję korepetycji. Stach, 
któremu nagle wszystkie bogactwa tego świata stały się w ostat
nich czasach obojętne, wahał się, ale stary Jastrząb zadecydował 
za niego.

— Cóż ty, jucho, tylachno pieniędzy w błoto chcesz rzucić? 
Do chałupy cię ciągnie? Juści, potrzebnyś tam. Dziewuchy na 
służbę poszły, zapożyczyłem się, aby Kazikowi znów na to sana
torium posłać, a ty grosza nie umiesz uszanować, który ci sam 
do rąk włazi. „Krezus”, wszystko tanieje, przy żniwach ludzie za 
samo jadło chcą pracować. Nie wytrzymam, choć to niby już 
ostatni rok twojej nauki.

Stary Jastrząb wąsa nerwowo szarpał, krzaczaste brwi marsz
czył i patrzył na Stacha prosząco, niemal ze łzami w oczach.

— Ostoń sie, Stasiu, ostoń tutaj. Zarobisz przez wakacje, mnie 
ulżysz. Chleba ci dowiozę, to pieniądze na ubranie i szkołę zostaną.

I Stach pozostał na ostatnie wakacje w Osowcu. Ojciec prze
wiózł go na nową stancję, którą sam „wypenetrował” na Kuźni 
u sióstr wapiennickiego proboszcza Ściskały.

Przysiadł się Stach na wozie obok Agaty, aby ją choć na Ku- 
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nowską górkę odprowadzić. Obejrzał się na nich Sala z przedniego 
siedzenia, coś tam powiedział do starego Jastrzębia, bo poklepali 
się po kolanach i roześmiali wesoło.

— Przyjadę w którą niedzielę do Wapiennik, to cię odwiedzę — 
szepnął Stach Agacie przy pożegnaniu.

Przytaknęła w milczeniu głową.
— Przyjedź koniecznie — zawołała do niego, kiedy już wóz 

zjeżdżał z górki.
Wracał do miasta z żalem jak błękitniejące niebo głębokim. 

Nie rozumiał, że miłość z człowiekiem pod rękę przez całe życie 
idzie, jest jego istotną treścią, wywyższeniem, złotym promie
niem w najcięższym, najbardziej nawet szarym życiu. Ciasnym, 
samolubnym kręgiem otoczyła ona Jastrzębia. Wdarła się w nie 
uprawioną a urodzajną glebę, korzenie we krwi i mózgu zapuści
ła i przytłoczyła bezwładnego swoim władztwem.

Życie fabrycznego miasta płynęło teraz obok niego nie zauwa
żone, obce. W ostatnim miesiącu ani razu nie spotkał się z Sidła, 
nie zaszedł na Bocianią do Wojtaszka. Prawda, że korepetycje 
i nadrabianie zaległości w nauce nie pozwalały mu nawet na 
pójście w niedzielę do kina, ale były to jednak tylko pozorne 
przeszkody. Jastrząb nie umiał przekroczyć zaczarowanego koła 
uczuć osobistych.

A tymczasem Osowiec pełny był trwożnych wieści. Choć ko
miny fabryczne dymiły po dawnemu, zredukowano dwadzieścia 
pięć procent robotników w odlewni, prawie tyle samo w walcow
ni; zapowiedziała dyrekcja Zakładów obniżkę płac pozostałym. 
Pierwsi stracili pracę wszyscy sezonowi, przyjęci na praktykę za 
pół stawki. Po nich przyszła kolej na stałych robotników. Biuro 
Zasiłków, Urząd Pośrednictwa Pracy, Dyrekcja Zakładów Oso- 
wieckich oblężone były co dzień przez bezrobotnych. Na ulicach 
zaczęły się demonstracje, w parku fabrycznym wiece, rozpędza
ne przez policję.

W Jastrzębiu stępiała dawna wrażliwość.
Wychodził na korepetycje rano, wracał o drugiej po południu. 

Zaczął znów pisywać wiersze, tym razem bez zamówienia, bez 
(posługiwania się rymami poetów. Znalazł współwyznawcę, który 
okazał się mistrzem rymotwórczym. Był nim Józek Sosnowski, 
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jedynak czterech sióstr ks. Ściskały, u których Jastrząb zamiesz
kał. Dwie z nich nosiły nazwisko wapiennickiego proboszcza i by
ły pannami w starszym wieku, dwie inne — zamożnymi wdowami.

Początkowo trudno się było zorientować, której z tych czterech 
zacnych sióstr należy przyznać prawo rodzicielki ośmioklasisty 
Józia Sosnowskiego. Wszystkie zwracały się do niego: — Józiu, 
kochanie, drogie dziecko.

A Józio, drągal o falującej się, ciemnej czuprynie, wzrostem 
dorównujący Jastrzębiowi, odpowiadał wszystkim czterem lekce
ważąco albo całkiem milczeniem pomijał ich czułe zapytania 
i troskliwe zabiegi opiekuńcze. Najdziwniejsze dla Jastrzębia było 
jednak to, że żadnej matką nie tytułował.

Po paru dniach Jastrząb wiedział już, że obszerny na wzór 
dworku zbudowany dom, duży sad, łąka nad Kunówką i zabudo
wania gospodarskie, w których oprócz czerwonej, wypasionej 
krowy nic więcej nie było, stanowią spadek po panu Zajdlerze 
i należą do najstarszej z sióstr, Zofii Zajdler.

Mała, o białych od siwizny włosach, wymykających się kosmy
kami spod chustki czy szalika związanego na głowie w kształcie 
zawoju, Zofia Zajdler była zawsze pogodna, uśmiechnięta, nie
zmordowana w obchodzeniu swojej posiadłości. Sama doiła kro
wę, podlewała codziennie gąszcz rozmaitości kwiatowej na grzę
dach, obchodziła po sto razy każde drzewo w sadzie wypatrując 
gąsienic; budowała i przebudowywała pieczarkarnię, w której pie
czarki nie chciały rosnąć; karmiła króliki, których nigdy nie mogła 
się doliczyć. Jej czyste, niebieskie, o mrugających powiekach 
oczy wyrażały beztroskę, śmiały się, szukały zawsze kogoś, z kim 
by można porozmawiać, Jastrząb już od pierwszego dnia został 
dla niej „kochanym panem Stanisławem” i stał się najbliższym 
doradcą wszystkich ulepszeń, począwszy od pieczarkarni, a skoń
czywszy na przechowalni owoców na strychu. Józio „drogie dziec
ko" był jej ulubieńcem, któremu w tajemnicy przed siostrami na 
wszystko pozwalała.

Moralną opiekunką trzypokojowej stancji i ochmistrzynią była 
druga z kolei siostra, Jadwiga Ściskała, panna lat około pięć
dziesięciu, przepełniona pobożńością iście zakonną i panieńskim 
strachem przed napaścią. Zajmowała razem z trzecią Sciskałów- 
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ną, Joanną, pokój po przeciwnej stronie korytarza, do którego 
wstęp rodzajowi męskiemu, choćby nawet spodenki na szelkach 
jeszcze nosił, był wzbroniony. Nawet „kochane dziecko Józio” 
tylko pod nieobecność ciotki tam zachodził, aby poprosić o papie
rosa ciotkę Joannę. Próg pustelni panieńskiej przekroczył Ja
strząb tylko dwa razy. Jeden tylko szczegół niedostępnego poko
ju znany był powszechnie. Na łóżku panny Jadwigi leżał w dzień 
i w nocy duży, kuty z żelaza krucyfiks z pozłacanym Chrystu
sem. Panna Jadwiga Sciskałówna chodziła zawsze w długiej, 
czarnej sukni, z różańcem na szyi. Nigdy nie podnosiła oczu na 
mówiącego, nikt też nie wiedział, jakiego były koloru. Sądząc 
z pobożności, mogły być anielskie, a ze zjadliwych kłótni z sio
strami i z uczniami na stancji — były na pewno zielone w krop
ki. Była dokładna w rozliczeniach z rodzicami uczniów, głośna 
w kłótniach, pokorna i wzdychająca w modlitwie. Józio był dla 
niej „kochanym dzieckiem” jedynie przy obcych, w cztery oczy 
stawał się „łajdakiem i wyrodkiem”. Ta dwulicowa miłość zda
wała się być wzajemna, siostrzeniec bowiem przy każdej okazji 
przypominał cioci o modlącym się diable pod figurą.

Joanna była najmniej widoczną osobą w tym domu. Chuda, 
z podniesionymi brwiami na woskowożółtej twarzy, czytała cały
mi dniami i wieczorami książki, paliła papierosy i grała na for
tepianie. Sosnowski opowiadał Jastrzębiowi w tajemnicy, że ciot
ka skończyła konserwatorium w Paryżu, brała lekcje u słynnego 
profesora muzyki, który przepowiadał jej wielką sławę, ale skoń
czyło się na wróżbie. Ciotka Joanna powróciła nagle do Osowca 
i od dziesięciu lat nigdzie nie wyjeżdża. — „Złamana miłość”, ro
zumiesz — mówił Józio mrużąc tajemniczo oko. Jastrząb pokiwał 
wtedy głową na znak zrozumienia tak wielkiej sprawy i odtąd 
z szacunkiem kłaniał się pannie Joannie.

Z nazwiska sądząc, matką nowego kolegi Jastrzębia była ostat
nia z sióstr, pani Sosnowska, wdowa po inżynierze architekcie 
Sosnowskim. Ze był architektem, każdy o tym wiedział już po 
pierwszych słowach zamienionych z wdową. — „Mój mąż nie
boszczyk, świętej pamięci inżynier architekt” — zaczynała zawsze 
sakramentalnie pani Sosnowska. Potem następowało wyliczanie 
zalet tego największego z budowniczych i architektów, który 
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zdążył jeszcze za życia wybudować wdowie „cichy” domek- 
willę w sąsiednim lasku. Pani Sosnowska używała najlepszych 
kremów, najdelikatniejszego pudru i najdroższych perfum. Wśród 
sióstr wyglądała na królową z bajki i z rozpaczą załamywała wy
pielęgnowane ręce patrząc, jak jej „synuś” w kąpielówkach, opa
lony jak Zulus, rąbie drzewo u pani Zajdler.

— Nie do takich rzeczy on stworzony, kochany Józieczek — 
ubolewała zdrabniając wszystkie możliwe słowa.

Józio Sosnowski rzadko jednak przebywał w „cichym domku” 
u matki, do której odnosił się z zupełną obojętnością. Jastrząb 
zauważył, że Józio nie używał nigdy słowa „mamo” w stosunku 
do pani Sosnowskiej. Słuchał jej uwag spokojnie, odpowiadał 
krótko i bezosobowo. — „Proszę się nie martwić, proszę mnie 
zostawić w spokoju” itp.

Stach szybko zaprzyjaźnił się z Sosnowskim. Byli w jednym 
wieku. Swobodny, beztroski, świadomy przyszłego spadku po 
matce i ciotkach, nie okazywał nigdy swojej pod tym względem 
wyższości nad Jastrzębiem. Przeciwnie — uważał te rzeczy za 
mało ważne.

— Mój majątek jest tu — powiedział raz do Stacha pukając 
się w czoło i naprężając bicepsy.

Prawie każdego dnia chodzili nad rzekę kąpać się i opalać. 
Sosnowski jak małpa wspinał się na najwyższą nad Kunówką 
wierzbę i skakał z nadwodnej gałęzi jak z trampoliny. Czasem 
szli pod most Romanowski na Kamiennej, gdzie Józio popisywał 
się przed tłumem plażowiczów skokami, nurkowaniem i crawlem. 
Zaczepiały go dziewczęta, ale Sosnowski mało zwracał na nie 
uwagi.

— Szkoda sobie głowy zawracać. Wymoczka ze mnie chciałyby 
zrobić, flądry. Niech sobie mieszczuchów ćwiczą — mówił wy
niośle.

— A któż ty jesteś, jak nie mieszczuch?
— Przyjdzie czas, że ci powiem, jeżeli nie wiesz — odpowie

dział z dziwną powagą Józio i prawie przez całą godzinę nie 
odezwał się potem ani słowem.

Stach nie lubił wycieczek na ogólną plażę. Na swych szczudło- 
watych nogach, z czerwonawą, jakby przez sitko, opalenizną czuł 
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się nieswojo przy zgrabnym koledze. Wołał ich dzikie ustronia 
nad Kunówką. Milczący z usposobienia Sosnowski mógł jednak 
godzinami opowiadać o swoim przyszłym zawodzie marynarza.

— Jedynie godne zajęcie dla mężczyzny — tłumaczył Jastrzę
biowi.

Tylko bohaterowie Londona i Conrada byli ludźmi, którzy mu 
imponowali swoją odwagą.

— Ecce homo * — stwierdzał wspominając kapitana z „Tajfu
nu". — Au nas co — nuda. Piekielna nuda. Starzy mieli szczęś
cie. W niewoli mogli należeć do tajnych organizacji, mogli robić 
zamachy na carskich urzędników, wzniecać powstania, walczyć 
w partyzantce, emigrować, gdzie dusza zapragnęła. Potem tęskni
li, marzyli o Polsce, zapalali mózgi całej Europy do buntu, do 
walki o wolność. W takich warunkach mógł się rozwijać talent 
Chopina, Mickiewicza, Słowackiego. A dzisiaj co? Bohaterem 
będziesz, jak zdobędziesz posadę za sto trzydzieści złotych. Czy 
nieprawda, powiedz?

Jastrząb nie zdążył odpowiedzieć, bo Józio mówił dalej o kła
nianiu się w pas przed szefem, o akademiach i deklamowaniu 
wierszyków.

— Sami przeżyli wszystko co najpiękniejsze, a nam nic nie dają. 
Nic, nic, rozumiesz? Profesorowie Radka z „Syzyfowych prac’’ 
bali się cara, a nasi boją się Piłsudskiego i biskupa. Nie zmienili 
się wcale. Wyżej uszu mam wszystkiego — ich nauki, kazań, 
wychowania. Cała przyjemność to wagary i dziewczynki. A to ich 
harcerstwo angielskie. — Powell mordował Murzynów i tych 
jakichś tam Burów i za to został naszym świętym. Nienawidzę 
wszystkich bez wyjątku, wszystkich. Jeszcze rok i w świat. Ej, 
Stachu, marynarz to dopiero życie — morza, oceany, obce porty, 
przygody. Popłynę do Afryki i już mnie nie ma — ucieknę. A po
tem Południowa Ameryka, Oceania — drugi Beniowski. Nie lubię 
tego naszego biedowania. Widziałeś — bezrobotnym paniusie 
wydają obiady. Moja ciotka Jadwiga należy do Komitetu. Raz 
w tygodniu chodzi zupę gotować. Ziemniaki na wodzie. Ładne 
miłosierdzie. Na pewno kinie po cichu na obdartusów. A te ich

Ecce homo (łac.) — oto człowiek
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kobieciny — stoją pokorne w ogonku z garnuszkami. Smród, nie
życie. Ale nic nie poradzisz, tak musi być: dyrektor i robotnik,, 
syty po grdykę i głodny. Zawsze to było i będzie.

— Nie będzie — przerwał mu ostro Jastrząb.
—• Co? — zdziwił się Józio. — Ty chyba to zmienisz, nowy po

rządek zaprowadzisz. Żebyś górę złota miał, nic nie zmienisz. 
Przyjdzie jeden, zamorduje cię, zabierze dla siebie, a reszta bę
dzie znów jego okradała.

— Jednak w Rosji dali sobie radę... — Pewnie o ciotki się boisz, 
o ich domy i dlatego tak mówisz.

— Głupiś, rozumiesz, głupiś. Ciotki są biedne, inaczej stancji 
by nie trzymały, a Sosnowska nie jest moją matką — wy
buchnął.

— Jak to, Józek, nie jest twoją matką — zdziwił się Jastrząb, 
Sosnowski umilkł nagle.
— Pójdziemy kiedy do Wapiennik, dobrze, Stachu — powie

dział po chwili spokojnie bez poprzedniego zapału. — Lubię tamte 
górki.

— Byłeś w Wapiennikach u wuja?
— Byłem u wuja, nieraz tam byłem. Pójdziemy, chcę ważną 

sprawę załatwić, opowiem ci potem.

Odwiedziny Wapiennik podobały się Jastrzębiowi. „Do Mierze- 
jowic wpadnie, do Agaty” — myślał.

Wybrali się w najbliższą sobotę po południu. Dojechali pocią
giem do Końcowa, skąd ruszyli już piechotą do odległych o sie
dem kilometrów Wapiennik. Słońce skryło się już za rzepińskie 
lasy rozlewając po niebie złocistą łunę zachodu. Na piaszczystych 
i kamienistych wzgórzach żniwa były już w pełni. Żyto stało 
w kopkach, powiązane starym zwyczajem w grube snopy. Liche 
to były zbiory — kłosy krótkie, anemiczne, wypalone przed
wcześnie słońcem w zaciszu sosnowych zagajników, od których 
zaciągało zapachem żywicy.

W wąwozie za Dąbrową Pisarską dopędziła ich chłopska fur
manka. Jastrząb aż przystanął z nagłego zdziwienia widząc ze
skakującego z wozu prof. Bróździka.
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— Serwus, Jastrząb — witał się wesoło Bróździk. — Mój woź
nica założył się ze mną, że was pod tą górką dogonimy. Przyje
chałem tym samym pociągiem do Końcowa. Widziałem was i mia
łem nawet zamiar sam ruszyć pieszo, tylko że piechur ze mnie 
nienadzwyczajny. Za to podwiozę was teraz. Zmieścimy się we 
trzech, a i koniowi nie będzie ciężko, bo od Gawłowa będziemy 
jechać z górki aż do samych Wapiennik.

— Pan profesor zna tutejsze wsie? — spytał siląc się na spokój.
— Jestem tu dopiero trzeci raz, ale drogę do twoich Wapiennik 

i do Mierzejowic znam na pamięć, w nocy trafiłbym. Agata opo
wiadała mi, że byłeś kiedyś na służbie w Mierzejowicach u tego, 
jak mu tam, G... G...

— Gryzonia — dokończył Jastrząb, który poczuł się nagle 
strasznie zmęczony.

Ogarnęła go nieprzeparta ochota stanąć i oprzeć się o czerwo
nawą, najeżoną zębiastymi piaskowcami ścianę wąwozu.

— Pan zapewne w odwiedziny do Jastrzębia? — zwrócił się 
tymczasem Bróździk do Sosnowskiego.

— Tak, na jeden dzień — skłamał Józio.
— Cudowny zakątek kraju, przecudowny — zachwycał się 

Bróździk. — Zapomniany przez ludzi. Tu po prostu aż chce się 
mieszkać. Góry i lasy na nich, jak okiem sięgnąć — to sine, to 
granatowe, to znów prawie czarne niekiedy. Piękno i poezja. 
Wiozę ze sobą Puszczą jodłową Żeromskiego. Jutro wybieramy 
się na Łysą Górę, będę jodłom czytał czarodziejską pieśń o nich. 
Wybierzcie się, panowie, z nami — zaproponował nagle, zwraca
jąc się do Jastrzębia.

Stach nie słyszał pytania. Wlókł się na końcu za Bróżdzikiem 
i Sosnowskim, zostawał coraz bardziej w tyle.

— Hej, Jastrząb, góralu, nie umiesz, widzę, chodzić po swoich 
górkach. Prędzej, bo furman dojeżdża już do krzyżaków i będzie 
czekał na nas.

— Nie pojedziemy z panem — powiedział Jastrząb dołączając 
się do Bróździka i Sosnowskiego. — Pójdziemy polami na krótsze 
ścieżki.

— Ee, co znowu, nie pozwolę na to — oburzył się Bróździk. — 
Razem będzie weselej.
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— Nam-i tak wesoło, nie pojedziemy. O, tu skręcamy właśnie 
na prawo. — Głos Jastrzębia był stanowczy, obcy.

Sosnowski zauważył nagłą zmianę w zachowaniu kolegi. Popa
trzył na bladą twarz Stacha, a potem na pomarszczoną, wesołą 
Bróździka.

— To już proszę gonić furmankę. Jastrząb na pewno zna krót
szą drogę. Zresztą to już niedaleko.

Bróździk pożegnał się i ruszył raźno naprzód.
— Stachu — Sosnowski wziął Jastrzębia pod rękę. — Niedawno 

się znamy, ale powiedz prawdę. Kto jest ta Agata — twoja 
dziewczyna. No, mów, twoja?

Jastrząb nie mógł głosu wydobyć ze ściśniętego gardła. Kiwnął 
w odpowiedzi głową.

— Frajerze — powiedział krótko Sosnowski. — Chodź, poje
dziemy razem z tym profesorem, cholera! A jutro na wycieczkę 
się wybierzemy na Łysą Górę, co? Chodź prędzej.

Jastrząb pokręcił przecząco głową.
— Nie ufasz mi? To nie. Jadę, nogi mnie bolą. Spotkamy się 

jutro.
Jastrząb nie oponował. Sosnowski wydłużył krok, a po chwili 

zaczął biec poruszając miarowo zgiętymi w łokciach rękami jak 
na treningu. — Panie profesorze! — wołał w biegu. — Bróździk 
przystanął, a potem ruszyli razem za furmanką. Jastrząb zobaczył 
ich na szczycie górki na krzyżujących się drogach do Wapiennik 
i do Wierzbowa. Zapalił papierosa i powlókł się wolno pod górkę.

Zapadał zmierzch. Wieczór nadchodził ciepły. W powietrzu 
pachniało wyschniętą, rozprażoną ziemią. Z pól wracali ludzie, 
ryczało spragnione wody bydło, gęgały gęsi, szczekały psy. Gro
mada bosych chłopaków przebiegła obok Jastrzębia.

— Panie, kurzy się za wami — zawołał któryś.
Zatupotały nogi w nagłej ucieczce. Śmiech i wrzawa rozbawio

nych powiedzeniem śmiałka chłopaków uderzyły w Jastrzębia 
razem z kurzawą miałkiego piachu, która podniosła się na drodze 
za uciekającymi.

Na zakręcie czekał na Jastrzębia Sosnowski.
— Nie pojechałeś? — spytał Stach.
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— Nabrałem cię — odpowiedział Józio śmiejąc się, co mu się 
rzadko zdarzało.

— Pożyczyłem sobie u twego profesora Puszczę jodłową, o, zo
bacz. Fajny chłop. Po wakacjach będzie prawdopodobnie u nas- 
uczył. Będę miał fory u niego, zobaczysz.

Jastrząb milczał.

Kobieto.' puchu marny! ty wietrzna istoto!
Postaci twojej zazdroszczą anieli,
A duszę gorszą masz, gorszą niżeli!... 
Przebóg, tak ciebie oślepiło złoto.

zadeklamował Sosnowski.
— Przestań, Józek.
Sosnowski uderzył trzymaną książką o kolano.
— Nie wiedziałem, żeś taki romantyk. A przecież to wszystko 

bzdury. Ja byłem mądrzejszy od ciebie. Nie czekałem w zeszłym 
roku, aż mnie moja Andzia rzuci, sam odszedłem. Idź jutro do 
Salanki. Tak się nazywa, prawda? Widzisz, wszystko już wiem. 
Idź, tylko pamiętaj, że jutro o takiej samej porze jak teraz wy
chodzimy z Wapiennik. Będziemy szli całą noc. Nie wyobrażasz 
sobie, jak lubię taką podróż. Jakbyś przez nieznany, dziki kraj 
się przedzierał. Każdy głos to niebezpieczeństwo. Uwaga, kryj 
się, broń życia! No, głowa do góry! Podobny w tej chwili jesteś 
do szarego wróbla, a nie do Jastrzębia. I w dodatku przejmujesz 
się chropawym Bróździkiem. Przecież to zasuszona mumia, ropu
cha, której każda dziewucha się boi.

Wyszli na Wapiennicką górkę. Daleko w stężałym już mroku 
zabłysły światła.

— Patrz, Stachu, więzienie świętokrzyskie. Kiedy byłem mały, 
zawsze się tych świateł bałem. Matka mówiła mi, że to czarow
nice te światła palą.

Całą niedzielę Jastrząb spędził w domu. Do kościoła, mimo na
legań matki, nie poszedł. Bał się spotkać z Salanką i z Bróździ
kiem, którzy mogli przecież nie iść na zapowiedzianą wycieczkę. 
Zazdrość podsuwała mu najprzeróżniejsze obrazy.
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— Nie modlisz się już, Stasiu? — pytała zatroskana matka.
— Nie mam dzisiaj ochoty, mamo — odpowiedział wymijająco 

i pozostał w domu.
Nawet na ulubione Gacki Wapiennickie nie poszedł. Siedział 

w kuchni z matką, która jak zawsze zostawała w niedzielę w do
mu obiad gotować. Lepiła duże pierogi z kapustą, układając je 
w długie szeregi na przykrytej obrusem ławie. Babka Franciszka, 
która już od miesiąca nie wstawała z łóżka, szeptała w kółko 
różańcowe pacierze. Stary zegar tykał nierówno, dychawicznie.

—• Chórzyście, babciu — zagadnął.
— Ii, nid choram. Nic mnie nie boli. Wola mnie pan Jezusik do 

siebie, mówi do mnie we śnie, to i czekam se spokojnie, kiej mnie 
zabierze. Czas ci na mnie, Stasiu. Tyle roków już przeżyłam, to 
i czas, już pewnikiem przyszedł wyznaczony. Ileż to już mam, 
Józefka? — zwróciła się do matki Jastrzębia.

— Dziewięćdziesiąt osiem chyba będzie, z okładem.
— Aż tyle, nie przeliczyłaś się? Policz no, Stasiu.
I zaczęła babka Franciszka wyliczać, ile lat żyła z każdym 

z czterech mężów. Pomyliła się przy trzecim i, zaczynając liczyć 
od początku, zasnęła z różańcem w ręku, czekająca, aż ją Pan 
Jezusik wezwie.

Matka uśmiechnęła się do Stacha.
— Całe życie złego słowa do nikogo nie rzekła, to juści lekka 

śmierć jej się należy.
Dopiero przy obiedzie gwarniej się w chałupie zrobiło. Oprócz 

Józka i Kazika nikogo nie brakowało. Zosia i Basia miały zawsze 
wolną na służbie we dworze niedzielę i spędzały ją w domu. 
O glinianą donicę przy długiej ławie chrobotało osiem łyżek. Nie 
słychać tylko było dawnych kłótni o lepsze kąski. Nic dziwnego — 
■najmłodsza Jaśka miała już dziewięć lat.

— Mógłby nasz panek spróbować z nami z jednej miski — 
zauważyła złośliwie Maryna, która o weselu już zamyślała.

— Pewnie, że mógłby — przyświadczyły młodsze siostry. — 
Chłopaków tato na panów szykują, a my na służbę chodzimy, 
pracować na nich trza. Pójdą potem w świat i zapomną 
o wszystkim.

Żal, zawiść i obcość szły od słów siostrzanych.
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— Za rok znowu Jurek pójdzie do szkół, potem Tadek, a z nas 
żadna — odezwała się po chwili Basia.

— Cicho, psiakrew — zgasił bunt stary Jastrząb. — Paluchów 
sobie nie porozrywam w dziesięcioro. Tylachno was, rady sobie 
i tak dać nie mogę. Co im dam, gdy w domu zostaną, bezrozumne 
baby?

Gorzki już był chleb wapiennicki. Czarny, mniejszy niż daw
niej i gorzki. Stach spostrzegł, że matka od ławy się podniosła 
i oczy zapaską otarła.

— Ty, Stasiu, na siostry się nie gniewaj — powiedziała, kiedy 
po obiedzie siedział z ojcem przed sienią pod nawisłym krzewem 
dzikiego wina. — Cosik się w ludziach psuje. Księdza się już nie 
boją, w rodzinie się nawet żrą.

— Chałupy pilnuj, a nie będziesz się tu mądrowała. Baby się 
na niczym nie znają — skarcił ją zaraz stary Jastrząb. — Bieda 
ludzi kłóci, zamiast jednoczyć. Korzystają z tego pułkowniki 
z dziedzicami i jeno batem śmigają — raz jednych, raz drugich 
i wio, ojczyzno kochana! Tylko ty mi się z tymi Judaszami nie 
połącz — zwrócił się nagle do Stacha. — Tu, z tej krwawicy 
wyrosłeś i tu twoje miejsce w narodzie. Im kadzić trza, bo inaczej 
posady nie dadzą, ale zapomnieć ci o oszukaństwach, jakimi nas 
karmią, nie wolno.

— A dawniej mówiłeś inaczej — wtrącił Stach.
— Nie pleć, boś nie organista, żebyś śpiewkę nawracał jak nasz 

Marek. Dzieci uczę, tom i sam zmądrzał. Patrzę się przecież do
koła, rozglądam, cięgiem penetruję i widzę, do czego nas prowa
dzą. Najpierw była winna wojna, a teraz — kryzys. W mieście 
jest winien chłop, a na wsi robotnik, a oni tylko krzyczą: „Ko
chajmy się”. Tfu, na takie braterstwo. Rudę z kopalni cały maj 
woziłem, to mi piętnaście złotych zapłacili. „Chłop — powiada
ją” — za darmo powinien wozić”. Czekajta, pokaże wam jeszcze 
chłop, pokaże.

Rozgadał się stary Jastrząb o nowej kopalni w Rudziskach, 
o podatkach, sekwestratorach. Klął i wyrzekał na zmianę. Wspom
niał też i o Wicku Pająku, który poszedł do kopalni pracować 
i zawsze dopytuje się o Stacha. Wreszcie o rodzinnych sprawach 
zaczął mówić. O Kaziku, który uniwersytet przecież skończył 



i bez roboty nijakiej siedzi, bo u „jadwokata” za darmo prakty
kuje. — Cała nadzieja w tobie — zakończył. — Żebyś tak posadę 
dostał i poratować mógł młodszych.

Ściemniało się, kiedy Stach Jastrząb spotkał się w przydwor- 
skim wąwozie z Sosnowskim. Szli drogą na Pokrzywnicę i Wy
mysłów, obaj milczący, obaj przytłoczeni własnymi myślami. 
Jastrząb rozpamiętywaniem zgubionej zdawało mu się, miłości,, 
chłodem i kłopotami w domu ojca, Sosnowski swą tajemnicą po
bytu w Wapiennikach, pogrzebaną na plebanii wuja Ściskały.

Przez kładkę na Pokrzywiance w Pokrzywnicy szli już w cał
kowitym mroku. Woda szumiała po kamieniach, błyskała drga
jącym odbiciem gwiazd, tłukła się z pluskiem o spadziste brzegi. 
Na Wymysłowskiej Górze zatrzymali się, aby odpocząć. Wkoło 
panowała rozleniwiona cisza. Czasem w gąszczu świerków, sosen 
i szeleszczących osik zakrakał zbudzony gawron, zakwilił napad
nięty przez sowę ptak, zaszeleściło nieznane zwierzę.

— Nie byłeś nigdzie? — spytał prawie szeptem Sosnowski.
— Nie.
— Smutno ci?
— Mniej niż wczoraj.
— Nie przyjdziemy już chyba w te wakacje, co?
— Ja na pewno nie.
— I ja. Pożegnałem je na zawsze — głos Sosnowskiego zgasł 

szeptem.
— Mówiłeś wczoraj, Józek, że z dziecinnych lat Wapienniki 

pamiętasz. Nie widziałem cię nigdy w Wapiennikach.
— Widziałeś i znałeś mnie na pewno. Nazywałem się Józef 

Józefin. Ksiądz Ściskała — to mój ojciec, a Józefina, jego gospo
dyni, to moja matka, rozumiesz teraz?

Jastrząb odnalazł po ciemku rękę Sosnowskiego i uścisnął ją,
— Nie gniewaj się, nie chciałem ci zrobić przykrości.
Sosnowski odetchnął głęboko.
— Za co — zaczął normalnym głosem. — Nie gniewam się ani 

nie obrażam, bo nie mam o co. Zrzuciłem już dzisiaj ostatecznie 
tę zmorę z siebie. Wyrwałem ją z korzeniami. Jutro dokończę 
reszty. Zabronię ciotce Sosnowskiej, aby mnie synem swoim 
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nazywała. Niech milczy, to i ja będę milczał. Odebrały mi wszyst
kie cztery matkę i kłamią przed ludźmi, aby rodzinny wstyd 
ukryć, brudy, które mnie przez tyle lat przygniatały. Ty wczoraj 
wyglądałeś jak skazaniec, a przecież jesteś szczęśliwszy ode mnie. 
Szedłeś do matki, do ojca, do swoich Wapiennik. A ja co — pies. 
Do siedmiu lat byłem bez ojca, ale miałem matkę. Potem sprze
dali mnie ciotce, zmienili nazwisko i kazali zapomnieć, że byłem 
kiedyś dzieckiem. Dzisiaj ojciec groził mi, że nie da ani grosza, 
jeżeli nie przestanę się buntować, a matka z płaczem prosiła, 
abym jej przebaczył. Wyrzekli się mnie. Ludzi się wstydzą. Grze
chem nazywają moje przyjście na świat. Teraz rozumiesz, dla
czego chciałbym w świat uciec. Nienawidzę ich wszystkich. Ga
dy, nie ludzie. I żyj tu sam, spróbuj kogoś kochać. Tobie pierw
szemu to mówię, wapiennickiemu chłopakowi jak i ja, choć mi 
każą zapomnieć, skąd pochodzę, gdzie się urodziłem.

— Mikołaj Trąba też był synem księdza, a do historii prze
szedł — przerwał mu Jastrząb.

— Nic mi po sławie, a historia nie wspomina jednak nic o cier
pieniach i przeżyciach, choćby takiego Trąby. Ja nie umiem się 
cieszyć cudzym szczęściem, smutek cudzy też mnie nie potrafi 
wzruszyć.

Umilkł wreszcie Józefin-Sosnowski i siedzieli z Jastrzębiem 
wsparci o siebie ramionami, dwaj różni ludzie z tych samych 
Wapiennik. Stach przypomniał sobie swój żal dziecinny sprzed 
wielu lat do boćka za to, że go do ojcowej biednej chałupy przy
niósł, zamiast na plebanię podrzucić. Opowiedział Sosnowskiemu 
o swoich pretensjach do niewinnego bociana.

— Uważam, że łatwiej bez chleba żyć niż bez miłości ludzi — 
stwierdził poważnie Józio.

Jastrzębia dziwiły uogólnienia Sosnowskiego. Wydawały mu się 
trafne i mądre. On nie potrafił tak wnioskować.

Ruszyli w dalszą drogę. Mijali uśpione, wtulone w sady wsie, 
przeprowadzani jazgotem psów, pola ukryte w mroku, czarne, 
pokraczne cienie drzew przydrożnych. Różowiejący świt powitał 
ich razem z jarzącymi się jeszcze światłami Osowca. Jastrząb, 
który szedł pierwszy, pilnie uważając, aby drogi nie pomylić, od
wrócił się do Sosnowskiego.
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— Zdaje mi się, Józek, że i ja też coś na zawsze pożegnałem 
w Wapiennikach.

— Gustavus obiit — hic natus est Conradus*  — odpowiedział 
Sosnowski podnosząc rękę do góry z miną rzymskiego senatora,

— Nie kpij.
— A ty nie przesadzaj, Jastrząbku. Wiesz, co nam raz łacinnik 

„Secundus” powiedział charakteryzując naród polski? Posłuchaj: 
„Głową tkwimy w romantyzmie, a nogami fikamy w powietrzu, 
czasem tylko dotykając nimi ziemi”. I co, nie ma chłop racji? 
Polonista się na to oburzał, protestował, udowadniał, a mnie się 
jednak zdaje, że bujają nas, do snu balladami kołyszą, a tu życie 
nie romans, nie zielona trawka z krówką majową, jak chce olim
pijczyk Wierzyński. Kopnie cię nagle ono między żebra, świat ci 
w oczach zawiruje, dotkniesz nogami ziemi i nie wiesz, czego się 
przytrzymać. Drugi Mickiewicz czy Słowacki już się nie narodzą, 
szkoda marzyć. Na bagnie tylko żaby i węże się lęgną. Nie myśl, 
że ja sam to wszystko wymyśliłem. Nasz Kolasa — „Secundus” 
to nie Bróździk, który chce jodłom hymny odczytywać. Błędny 
rycerz, amator kwaśnych jabłek. Kolasę wylali. Uczył, ale nie bał 
się prawdy mówić. Żebyś ty go słyszał. — „Wszystko — i poezja, 
i proza — blaga, bo cóż może wyśpiewać niewolnik o swoim panu, 
jeżeli nie chce, aby mu skórę pałkami wygarbowali”.

Sosnowski zaczął wreszcie własny wiersz deklamować o mewach 
i burzliwym morzu, co wcale nie wskazywało na przejęcie się 
teoriami „Secundusa” Kolasy. Wschodzące słońce przychwyciło 
ich przy furtce do ogrodu pani Zofii Zajdler.

WALKA O SYNA

Wszystko odbyło się jak w teatrze.
Jastrząb zamierzał właśnie wstać od stołu, kiedy
— Uważaj, zaraz się zacznie, tylko nie daj się 

i przeszedł do następnego pokoju.

wszedł Józio.
— powiedział

Gustavus... (łac.) — Gustaw umarł — tu narodził się Konrad. 
(Adam Mickiewicz, „Dziady" część III)
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Stach nie zdążył jeszcze zastanowić się nad ostrzeżeniem, a już 
zjawiła się pani Sosnowska. Zwaliła się po prostu na krzesło, uwa
żając jednak, aby nie upaść na podłogę, i łapiąc prędko powietrze 
przytknęła do nosa przygotowaną zawczasu buteleczkę z orzeźwia
jącymi kroplami.

— To ty, łotrze, jesteś winien, ty, szkarado boska. Wyciągnąłeś 
Józia do tych przeklętych Wapiennik, zbuntowałeś. Odebrałeś, 
Belzebubie, dziecku ciepło rodzinnego domu, matkę pozbawiłeś 
syna. Przed Bogiem odpowiesz za tę zbrodnię, a i ja też potrafię 
cię dosięgnąć.

Tu pani Sosnowska uniosła się lekko na krześle, jakby z za
miarem porwania Jastrzębia za czuprynę, Stach siedział jednak 
nieruchomo. Przygryzł wargę, aby nie wybuchnąć śmiechem, 
który trząsł nim wewnętrznie. Pani Sosnowska w swej złości przy
pominała mu rozdrażnioną suczkę Brankę pani Stajerowej. Oczy 
pani Sosnowskiej wprost kłuły swoimi błyskami. Przez bladość 
pudru przebijały nierówne rumieńce, a z wykrojonych kred
ką czerwonych, drżących warg bieliły się drobne zęby, gotowe 
kąsać.

— Uśmiechasz się. Och, bezczelny, och, bo zemdleję. Józiu! 
zawołała ściszonym głosem, stukając nerwowo dłonią o róg stołu.

Ponieważ jednak nikt nie nadbiegał, a Jastrząb nie ruszał się 
ze swego miejsca, pani Sosnowska poderwała się bez niczyjej 
pomocy, wykrzywiła, jak mogła najokropniej, twarz w stronę 
Jastrzębia i zgrzytnęła: — Uuuy, ty! — Następnie wionęła po 
prostu w drzwi kuchenne, zatrzaskując je ze złością.

Drzwi jednak otworzyły się zaraz i w pokoju zjawiła się panna 
Jadwiga Sciskałówna. Dla odmiany stanęła naprzeciw Jastrzębia. 
Jedną ręką oparła się o krzesło, drugą trzymała całą garścią duży 
krzyż od różańca zawieszonego na szyi. Stach zobaczył po raz 
pierwszy jej oczy. Zdziwił się, bo nie były zielone w cętki. 
Były to zwykłe szare oczy, zimne, bez uśmiechu, koloru de
szczowej kałuży w dzień pochmurny. Policzki, opadając dwiema 
wyraźnymi fałdami po obu stronach twarzy, przechodziły w tłu
sty podbródek oparty na czarnej sukni, zapiętej wysoko pod 
szyją. — ,,Mnich-inkwizytor“ — przemknęło Jastrzębiowi po
równanie.
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— Uuuy, ty Judaszu — dokończyła główna ochmistrzyni i opie
kunka stancji uczniowskiej słowa zaczęte przez panią Sosnowską.

— Uśmiechasz się — stwierdziła ostrym, nie znającym sprze
ciwu głosem.

— Nie uśmiecham się, proszę pani — powiedział grzecznie 
Jastrząb.

— Kłamca. Czego tu chcesz?
Stach milczał nie wiedząc, co odpowiedzieć.
— Po co tu przyszedłeś, rodzinę rozbijać? Józiowi tacy koledzy 

niepotrzebni. Nie nadajesz się do jego towarzystwa. Jesteś zwy
kły chłop ze wsi, daleko ci do niego. Ta stancja też nie dla ciebie. 
Uwierzyłeś w bzdury, których ci naplótł o swoim pochodzeniu. 
Przecież to wszystko nieprawda.

— O tym chyba ja wiem najlepiej, szanowna ciociu.
Panna Jadwiga wstrząsnęła w nagłym zwrocie głową, aż drgnę

ły jej fałdy policzków. W progu sąsiedniego pokoju stał z pod
niesioną głową Józio.

— Jestem Józef Józefin-Sosnowski-Sciskała. Wy cztery jesteś
cie moimi ciotkami, a Jastrzębiowi ja wszystko sam powiedziałem 
i proszę mu nie dokuczać. On jest moim przyjacielem.

Ciotka Jadwiga uchwyciła i drugą ręką za krucyfiks na pier
siach i rzuciwszy wzgardliwe spojrzenie Jastrzębiowi i Józiowi 
wyszła z miną niezwyciężonej.

— Na scenę wchodzą dobre duchy — powiedział z patosem 
Józio. — Kurtyna.

Prawie w tej samej chwili w drzwiach od ogrodu ukazała się 
ciotka Joanna z zakopiańską kasetką, w której nosiła zawsze 
tytoń, gilzy i maszynkę do robienia papierosów. Jastrząb wstał 
i ukłonił się. Przez chwilę tylko zawahał się, kiedy panna Joanna 
podała mu rękę. Pochylił się i ucałował szczupłą, chudą dłoń 
o długich, delikatnych palcach.

— Siadajcie, chłopcy, zapalimy — powiedziała głosem jak 
słońce po burzy ciepłym, przyjaznym.

Żywe, niebieskie oczy spojrzały przez chwilę z zainteresbwa- 
niem na Jastrzębia, lecz zaraz przygasły, zobojętniały na rzeczy, 
które ich właścicielkę zdawały się mało interesować. Twarz ko
loru zleżałego pergaminu przybrała wyraz znudzenia. Stachowi
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zdawało się, że panna Joanna zaraz zacznie ziewać. Właściwie nie 
wiadomo było, po co przyszła.

— O, dobrze, że idziesz — powiedziała do wchodzącej z we
randowych drzwi czwartej siostry, pani Zajdler. — Od razu po
weselało.

— Ratunku, ciociu, bo giniemy — zaśmiał się Józio.
— Wszyscy, tylko chyba nie ty, łobuzie.
Małe oczka pani Zajdler mrugały bez przerwy i śmiały się bez

trosko.
— To pan był tu w niebezpieczeństwie, kochany panie Stani

sławie, chociaż, jak widzę, zdrów pan jest i cały. Proszę się nie 
gniewać na te wariatki. Chciały pana nastraszyć, sterroryzować 
i wymusić milczenie. Zbzikowały siostrunie.

Pani Zajdler poprawiła zawój na głowie, zrobiony ze starego, 
brązowego szalika, z którego sterczały na czubku białe, sztywne 
włosy.

— Teraz należy pan, kochany panie Stanisławie, do naszej ro
dziny, bo zna pan największą tajemnicę tego rodu, strzeżoną 
przez nas tyle lat. I co pan myśli o tym wszystkim — zwróciła 
się pani Zajdler do Jastrzębia.

— Już pomyślałem, proszę pani, jutro zmieniam mieszkanie. 
Józiowi niepotrzebne towarzystwo chłopaka ze wsi.

Pani Zajdler uderzyła dłonią w stół.
— Tere, fere, kochany panie Stanisławie. Nigdzie pan nie pój

dzie od nas. Ja tu na szczęście jeszcze coś znaczę. Ja rozporządzam 
mieszkaniem w moim domu. Zostaje pan u mnie. Z ojcem pana 
znamy się od dawna. Pani Sosnowska i Jadwiga zapomniały, że 
stary Jastrząb jest prawdziwym chrzestnym ojcem Józka. Żył 
wtedy w przyjaźni z naszym bratem, wie o wszystkim. A dzisiaj, 
chociaż z plebanią w Wapiennikach wziął całkowity rozbrat, to 
przecież słowa przed nikim nie pisnął.

— To ojciec Stacha naprawdę jest moim chrzestnym? — zdziwił 
się Józio.

— Już tam tobie to chyba zupełnie obojętne, kto jest twoim 
chrzestnym. Ojca nienawidzisz, matki się wyrzekłeś, przybranej 
mieć nie chcesz i w dodatku skandale jeden po drugim robisz. 
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Szkoda się powtarzać. Józek ma prawo postępować, jak postępuje, 
a ciotki nie mają prawa krzywdzić ciebie, kochany panie Stani
sławie. Prawda, Joanno?

Panna Joanna przytaknęła parę razy w milczeniu, wydmuchu
jąc w takt ruchu głowy kłęby dymu.

— Sosnowskiej więcej zależy na otrzymywanej od księdza-bra- 
ta miesięcznej pensji na Józka niż na stracie tego „nicpotem”. 
Jadwiga natomiast pragnie koniecznie odpokutować za grzechy 
brata i wymodlić przebaczenie Stwórcy dla całej rodziny. Ksiądz 
sobie już dawno wziął rozgrzeszenie, a ja na przykład wcale nie 
poczuwam się do winy w jego imieniu. Żyje, jak chce, jak mu się 
podoba i to jest jego rzecz. Jadwiga łóżko ma za wąskie, pokutuje 
i niepotrzebnie martwi się cudzymi grzechami, chociaż swoich 
mimo pokuty ma dosyć.

— Józek z Jastrzębiem zostają u mnie — ciągnęła dalej. — 
Zajmiecie środkowy pokój i będziecie z mojego upoważnienia 
sprawować nadzór nad młodzieżą. Z Jadwigą porozmawiam — 
już ja jej wszystko przetłumaczę. Będzie ksiądz przysyłał pienią
dze na utrzymanie Józia, to oddamy je Sosnowskiej. Ma dom, 
bierze emeryturę po mężu, otrzyma dawne pieniądze od księdza, 
to i o straconym synu łatwiej zapomni. Ciebie, panie Jastrzębiu, 
zwalniam z opłaty za stancję. Żadnych sprzeciwów, ja tu rządzę. 
Zresztą starszy opiekun na stancji za darmo nie może pracować. 
Józiu, zostajesz dalej Sosnowskim. Jakakolwiek zmiana nazwiska 
teraz przyniosłaby ci tylko przykrości. Świat i życie na kłamstwie 
dzisiaj stoją. Ludzie prawdy nie potrafią ocenić. Wykpią cię, 
wyśmieją, będą znieważać na każdym kroku. Józefin, Ściskała 
czy Sosnowski niewiele będą znaczyli, jeżeli ty im twarzy ludz
kiej nie dasz. Wielu sławi dzisiaj jeszcze i strzeże swoje rodowo
dy, ale chociaż ja tam niewiele się na tym znam, widzę, że dziwne 
rzeczy nadchodzą. Po wielkiej wojnie runęły największe rody, 
a teraz przychodzi czas na mniejsze. Wczoraj znów demonstrowali 
przed Dyrekcją. Trzy tysiące ludzi szło ulicami. Wszyscy jednego 
rodu, herbu — praca, jednego nazwiska — robotnik. Żal mi ich, 
ale i boję się. Z takimi może w końcu nie być żartów. To już nie 
moja i nie wasza rzecz tym się zajmować. Więc chyba już 
wszystko powiedziałam. Ciebie, Józiu, jeszcze raz proszę, uszanuj 
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matkę, no, ciotkę Sosnowską — poprawiła się zaraz. — Ona 
i Jadwiga tak przywykły do obłudy, iż uwierzyły w końcu, że 
wszyscy wkoło nich to naiwni głupcy. Gdy tylko zauważą, że tak 
nie jest, zaraz wpadają w szał i obrażają ludzi.

— A czegóż się pan tak nastroszył jak prawdziwy jastrząb? — 
zwróciła się do Stacha. Poczęstuj no, Joanno, papierosem, wypa
limy fajkę pokoju.

Zakrztusiła się pani Zajdler zaraz pierwszym dymem. Widać 
było, że nie pali.

— Dziwne, jak łatwo potrafią sobie ludzie wmówić, że taka 
obrzydliwość jak to palenie jest przyjemnością — powiedziała 
wstając. — Pójdę króliki nakarmić. A swoją drogą cieszę się, że 
będziemy miały dwóch mężczyzn w domu. Złodziejaszków pełno 
się wszędzie włóczy i o morderstwo nawet w takich czasach nie 
trudno. Wspomnij o tym, Joanno, Jadwidze. Mord połączony 
z gwałtem to już okropność najobrzydliwsza.

Po wyjściu pani Zajdler ciotka Joanna zamknęła głośno kasetkę 
z tytoniem i kiwnąwszy w milczeniu głową Jastrzębiowi poszła 
do „dziewiczego pokoju” przez ciemny korytarz z wyjściem na 
ulicę. Pani Joanna nie lubiła zapachów kuchennych.

— Przedstawienie skończone. Aaa — ziewnął głośno Józio Sos
nowski. — Zdechnąć można z takich nudów rodzinnych. Tylko 
ciotka Zajdler morowa kobieta. Wyszła mimo sprzeciwu rodziny 
za zwykłego garbarza, który się na śmierdzących skórach dorobił, 
I zobacz — wcale na humorze ani na honorze nie straciła. Może 
dlatego, że ten skórzany przemysłowiec zmarł wcześniej, niż za
mierzał. Ciotka Zosia ma podobno jakieś oszczędności w zlocie 
i biżuterii, ale nikt nie wie, gdzie to wszystko schowała.

Jastrząb słuchał opowiadania Józia z roztargnieniem. Zły był 
na siebie, że pozwolił sobie naubliżać i w dodatku zgodził się 
pozostać na stancji. Ojciec będzie na pewno zachwycony zwolnie
niem z opłaty za mieszkanie. Pani Zajdler powiedziała, że stary 
Jastrząb wziął „rozbrat” z plebanią, to znaczy z ks. Sciskałą. 
Chyba nie dlatego, że ks. Ściskała jest ojcem Sosnowskiego. To 
na pewno dlatego, że ksiądz nie chciał staremu pomóc. Teraz 
Stach nie dziwił się obojętności ks. Ściskały na kłopoty jego ojca. 
Nie mogło być inaczej. Pani Sosnowska i jej siostra Jadwiga po
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trafiły na pewno przypominać księdzu o jego powinnościach 
braterskich. A i pani Józefina, zarządzająca plebanią w Wapien
nikach, też miała jeszcze coś do powiedzenia. Jastrzębiowi jednak 
te wszystkie rzeczy wydawały się w tej chwili błahe, mało ważne. 
Zostawiwszy Sosnowskiego upojonego zwycięstwem nad ciotkami 
wyszedł z zamiarem pójścia do kina.

Idąc szosą Kunowską w stronę rynku, teraz dopiero zdał sobie 
sprawę z obojętności, z jaką odniósł się do napaści histerycznych 
ciotek Józka i do propozycji pani Zajdler. To jego samego szarpał 
ból wewnętrzny. Jak osad trucizny tkwił w piersi, tętnem krwi 
uderzał do głowy, mącił myśli, wstrzymywał ich bieg, że kłębiły 
się, kotłowały wkoło jednego słowa po tysiąc razy odrzucanego. 
Wracało uparcie, podświadomie, wciąż w nowej formie, a zawsze 
to samo: — Oszukany, okłamany, wyśmiany, zdradzony. — Po
czuł nagły żal do miasta, do szkoły, do profesorów za mdłą 
pustkę, na jaką natrafił poza uczuciem, które się zwaliło na niego. 
Zdawało mu się, że to oni są winni bezradności w pustce, którą 
młodość wyolbrzymiała i przesłaniała beznadziejnością.

Na Iłżeckiej, w rynku, w zaułkach pełnych żydowskich dzie
ciaków owionął go zaduch wyziewów lichych, brudnych i prze
ludnionych domów, przybudówek, nor, w których gnieździła się 
miejska nędza. Powietrze mimo zbliżającego się wieczoru było 
duszne, rozgrzane spiekotą lipcowego dnia, gorącem rozprażonych, 
nie skrapianych jezdni, płytami chodników i odrapanych ścian 
kamienic.

W kiosku na rogu Siennej wypił kufel słodkawego kwasu i kupił 
paczkę papierosów. W bezcelowej włóczędze po ulicach zaszedł 
aż na Bocianią. Przypomniał sobie Wojtaszka i postanowił odwie
dzić starych znajomych.

Wojtaszka nie zastał w domu. Przywitała go Wojtaszkowa, 
gruba, z wysadzonym brzuchem, z obrzękłą twarzą w plamach 
koloru tłuczonej cegły. Kuchnia pełna była po dawnemu łóżek, 
porozrzucanych niedbale szmat, stęchłego zapachu potu zmiesza
nego z przysmażanymi ziemniakami i dzieci, których liczba znowu 
miała się powiększyć.

— O, pan Jastrząb. Jaki elegancki kawaler się z pana zrobił — 
dziwiła się Wojtaszkowa. — Niech pan siada — zapraszała pod
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suwając Jastrzębiowi krzesło, z którego starła fartuchem jakąś 
mokrą plamę.

Trzyletni chłopak w króciutkiej koszulinie uczepił się Jastrzę
bia i próbował wdrapać mu się na kolana.

— Leoś, cholero, odczep się od pana, bo znowu spodnie panu 
osikasz — krzyknęła Wojtaszkowa na śmiałego malca. — Taki 
duży chłop i nie można go, proszę pana, przyzwyczaić do uszano
wania obcych. A ile, zaraza, od ojca oberwie za to mokrzenie — 
skaranie boskie.

Dwoje innych, niewiele starszych od Leosia, zaglądało gościowi 
w oczy, sięgało rękami do wyprasowanego kołnierza „Słowackie
go”, starało się zbadać zawartość kieszeni jego marynarki.

— Karolciu, zabierz no te bachory, bo jeszcze wyciągną panu 
co z kieszeni.

Wezwana na pomoc Karolcia, która ukończyła w czerwcu siód
my oddział szkoły powszechnej, wzruszyła ramionami obrażona.

— Niech mi mama da spokój, nie mam czasu zajmować się 
nimi.

Jastrząb zauważył, że Karolcia zdążyła już zmienić warkocz 
na ondulowaną fryzurę, rzęsy i brwi miała podczernione i wyma
lowane usta.

— Widzicie ją, jaka panna — powiedziała bez złości Wojtasz
kowa. — Chłopaki już za nią gonią, a rozumu to za trzy grosze 
nie ma. Wszystko na ondulacje i manikiury wydaje. Izaak 
obiecuje ją przyjąć do sklepu, ale gdzie się tam uda taka posada. 
Nie ona jedna się stara.

Jastrząb dowiedział się jeszcze o wyczynach młodszych od Ka
rolci dwóch chłopaków, którzy nawet z zamkniętego ogrodu pana 
Saskiego potrafią wydostać marchew i wczesną kapustę.

— Nie ma przecież za co kupić — usprawiedliwiała się Woj
taszkowa. — Mąż jak i inni nie pracuje. Na wieś się właśnie 
wybrał, aż pod Iłżę, do swoich krewniaków. Może zarobi coś przy 
żniwach albo pożyczy.

W końcu zaczęła i Jastrzębia wypytywać, jak sobie teraz daje 
radę.

— Za rok nauczycielem pan zostanie. Święte życie — powie
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działa z westchnieniem. — Karolcię też chcieliśmy do seminarium 
oddać, ale...

Nie dokończyła, odciągając upartego Leosia, który znów szyko
wał się do wsiadania na Jastrzębiowe kolano. Wszedł już. nawet 
na buty, uważając je widocznie za bardzo wygodny stopień do 
zdobycia szczytu zgiętych nóg.

Wychodząc Jastrząb zapytał o Sidłę.
— Zachodzi czasem, pewnie że nie tak jak pan Jastrząb, ale 

rzadko. Młynarz wyrzucił go z pracy. Teraz na pewno interesują 
go pochody i strajk, jaki robotnicy przygotowują. A co pan myśli, 
przecież nie będą czekali, aż ich wszystkich na bruk wyrzucą. 
Policja jest w zmowie z Belgami. Pewnie im posmarowali łapy, to 
przeciwko swoim z pałkami idą.

— Z jakimi Belgami? — spytał zdziwiony Jastrząb.
— Nie wie pan? — oburzyła się Wojtaszkowa. — Przestał się 

już pan interesować naszymi sprawami, zapomniał pan. Pewnie 
już pana przerobili na swojego. Jużci, posady nie dostanie, kto 
się z bezrobotnymi łączy. To przecie całe Zakłady nie nasze są, 
jeno belgijskie i dlatego zwalniają robotników. Chociaż czy to 
nasz, czy obcy — jednakowy pies, o swoją kieszeń tylko dbają. 
A pan Jastrząb to jakby z księżyca spadł — dodała obrażona. —• 
Tak, tak — powtórzyła nie wiadomo z myślą o upadku z księżyca 
czy o Belgach. — A proszę też zajść do nas kiedy. Mąż wróci, to 
i pan Sidło przyjdzie — porozmawiacie sobie. Pytał się nawet 
pan Piotr o pana, ale nie wiedzielim, co powiedzieć.

Na ulicy dogoniła Jastrzębia Karolcia. W różowej, lekkiej su
kience, przez którą znać było wypukłości małych piersi, wydawa
ła się wyższa i starsza niż w rzeczywistości. Wsunęła śmiałym 
ruchem rękę pod jego ramię.

— Pójdziemy do kina, panie Stasiu. — Przyjemny z pana męż
czyzna i taki wysoki. Koleżanki pękną z zazdrości.

Zajrzała mu zalotnie w oczy. — „Ładna” — pomyślało się 
Jastrzębiowi.

— Nie mogę, idę dzisiaj na lekcje, może kiedy indziej.
— Szkoda — powiedziała z udanym smutkiem. — Ale w nie

dzielę pójdziemy na pewno. Albo może na plażę. Zaprowadzę 
pana. Znam takie „fajne” miejsce, gdzie opalać się można i kąpać.
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Będę czekała na pana w Alejach, tylko bez spóźniania się, 
dobrze?

Uśmiechnęła się znowu do niego i przywarła lekko do jego 
ramienia. Jastrząb przyrzekł nie spóźnić się. Pożegnał Karolcię 
przy pierwszej przecznicy.

„Zwariowana dziewczyna — myślał z oburzeniem. — W biały 
dzień na ulicy pod rękę chciała z nim iść. Bezwstydna. Niechby 
go tak któryś z profesorów zobaczył”. — Jastrząb rozejrzał się 
mimo woli dla sprawdzenia, czy rzeczywiście nikt go nie wi
dział. — „I co sobie taka smarkula myśli? Piętnaście lat ledwie 
ma i jaka śmiała. Więcej śmiałości niż znajomości” — stwierdził 
tanim, uczniowskim powiedzeniem.

WIEC

Sidło jakby się znów pod ziemię zapadł. Jastrząb zachodził parę 

razy przed biuro Zakładów, gdzie pod wysokim ogrodzeniem 
z desek siedzieli grupkami robotnicy na wypalonej słońcem mu
rawie. Przeszukiwał oczami wśród bezrobotnych przed Urzędem 
Pośrednictwa Pracy, wystawał przy kolejce po „miłosierną zupę” 
Komitetu Pomocy dla Rodzin Zredukowanych, ale nigdzie nie 
spotkał Sidły. Odważył się raz spytać siedzącego w parku robot
nika, czy nie zna przypadkiem Sidły, bo chciałby się z nim zoba
czyć. Robotnik przyjrzał mu się najpierw dokładnie, a potem 
pokazał Jastrzębiowi zaciśniętą pięść i powiedział jąkając się: — 
Iiidź, szu-szujo, żebym ci zębów nie po-policzył. — Cofnął przy 
tym prawą nogę do tyłu, jakby w nią nagłego skurczu dostał. 
Jastrząb zrozumiał, że zachowuje się jak siedmioletnie dziecko, 
i zaprzestał poszukiwań.

Pewnej soboty przeczytał ogłoszenie o wiecu i przyłączył się do 
pochodu robotników idących w stronę kina. Skręcili akurat w uli
cę Kilińskiego zajmując całą jej szerokość. Fala ludzi zagarnęła 
go po prostu, zepchnęła z chodnika i porwała ze sobą. Szli w mil
czeniu. Dopiero przed budynkiem kina odezwały się okrzyki: — 
Niech żyje Polska Partia Socjalistyczna! Niech żyje sojusz robot
niczy na całym świecie!
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Jastrząb dopiero teraz poznał wysokiego, siwego pana, który 
przez cały czas maszerował na czele pochodu tuż przy czerwonym 
sztandarze obok chudej kobiety w popielatym żakiecie. Był to 
profesor Szafarski ze swoją żoną. Włosy spadały profesorowi na 
czoło dwoma zagiętymi do środka rogami. Okulary świeciły odbi
tym światłem zachodzącego słońca.

Przy drzwiach wejściowych na salę stali jacyś ludzie i pilnie 
przyglądali się wchodzącym. Jeden z nich chciał nawet zatrzy
mać Jastrzębia, ale natłok z tyłu przepchnął go obok kontrolują
cych. W przejściu pomiędzy rzędami krzeseł na galerii, nawet 
w miejscu przeznaczonym dla orkiestry stali stłoczeni ludzie — 
sami mężczyźni. Jastrząb zajął miejsce siedzące w krzesłach. 
Przeciskając się od drzwi zdołał uwolnić ze ścisku rękę. Odpiął 
,,Słowackiego” i schował go do kieszeni. Siedząc już, stwierdził 
z zadowoleniem, że teraz w koszulce gimnastycznej bielejącej 
w wykroju marynarki nie wyróżnia się niczym wśród otoczenia. 
Z prawej strony obok niego siedział stary robotnik z przewiąza
nym okiem, w błyszczącej od smiaru bluzce i takiej samej czapce, 
której nie zdejmował z głowy. Po lewej ręce Jastrząb zauważył 
młodego jeszcze mężczyznę o dziwnie guzowatym nad oczami 
czołem. Czarne brwi sterczały jakby przyklejone do dwóch gru
bych, spiętrzonych wałków. Czapkę — wypłowiałą cyklistówkę — 
położył sobie na kolanie, przytrzymując ją ręką o szerokiej dłoni 
i grubych palcach. Przed sobą Jastrząb widział zgarbione plecy, 
szyję z wyraźnymi bruzdami zmarszczek, włosy przeczesywane 
palcami, zaświechtane kołnierze marynarek, bluz, kolorowych ko
szul. Wiało od nich zapachem potu, smrodem przegniłych szmat. 
Stary z przewiązanym okiem trącił Jastrzębia łokciem i spytał, 
czy nie ma tytoniu. Stach wyciągnął pudełko papierosów. Stary 
robotnik wziął od razu dwa, rozerwał bibułkę i wsypał tytoń do 
krótkiej fajki. Jastrząb podsunął papierosy i sąsiadowi z lewej 
strony, ale ten trącił palcem w jego rękę.

— Mam swoje, nie potrzeba — powiedział dość nieprzyjaźnie. 
Uciszyło się wreszcie na sali. Zza stołu prezydialnego na scenie

podniósł się mężczyzna w jasnej marynarce.
— Towarzysze! — rozległ się jego mocny głos.
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Z tyłu jakiś krótkowidz dopytywał się półgłosem, kto prze
mawia.

— Gwieździcki, majster z walcowni — wyjaśnił ktoś.
— Aaa, ten — zdziwił się krótkowidz. — Wiadomo, co powie, 

cholera.
Jastrząb nie rozumiał, co można było mieć przeciwko prze

mowie Gwieździckiego. Mówił donośnie, płynnie i, jak się Sta
chowi zdawało, serdecznie. O partii socjalistycznej, o jej wielkich 
zadaniach w przemianach społeczno-gospodarczych, jakie muszą 
nastąpić, gdy władza przejdzie w ręce robotników, co już nieza
długo może nastąpić wobec zbliżających się wyborów do sejmu. 
„Klasa robotnicza, silna swoim zjednoczeniem, pójdzie do wy
borów jednolita, co przy rozbiciu głosów w innych partiach po
zwoli nam osiągnąć zwycięstwo” — wołał majster Gwieździcki.

Na sali po tych słowach odezwały się protesty. Pomruk nie
zadowolenia przeleciał przez tłum. Sąsiad Jastrzębia z lewej 
strony, ten z guzowatymi brwiami, krzyknął niby sam do siebie 
nie podnosząc głowy. — Kłamstwo! Lizusy!

Mówca przerwał na chwilę, jakby się wsłuchiwał w odgłosy 
z sali. Potem mówił dalej. Teraz już bardziej blisko i ze wzru
szeniem, zdawało się.

— Depcą naszą wolność i prawa ludu pracującego — wołał — 
odtrącają naszą rękę wyciągniętą do współpracy. Dlatego pój
dziemy sami do zwycięstwa. Kryzys całym ciężarem zwalił się na 
nasze robotnicze barki, doświadczając nas bezrobociem, nędzą 
i głodem. Towarzysze, zewrzyjmy nasze szeregi... — Na zakoń
czenie wzniósł okrzyk: — Niech żyje PPS! Niech żyje jedność 
robotnicza! Niech żyje Daszyński!

Poderwało się kilkanaście okrzyków, oklaski z pierwszych 
miejsc pod sceną i zza odgrodzenia dla orkiestry, ale prędko ści- 
chły, jakby je zgłuszyło ciężkie, duszne już powietrze na sali. 
Jastrząb uderzył kilka razy w dłonie, ale i on urwał zaraz, bo 
sąsiad z przewiązanym okiem stuknął go kułakiem w bok.

— Poklep się lepiej po zadku, żółciochu, na pewno głośniej bę
dzie słychać.

Na tę uwagę zarechotali najbliżej siedzący, a Jastrząb spłonął 
czerwienią. Zrobiło mu się nagle gorąco. Chusteczką zaczął wy
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cierać twarz i szyję. Nie śmiał spojrzeć przed siebie ani na boki. 
Wyczuł, że robotnik z lewej przygląda mu się spod pagórkowa
tych brwi. — „Czego oni chcą” — myślał. Tamten mówił przecież 
o nich, o ich sprawach i partii robotniczej. Czegóż oni chcą znowu? 
W przemówieniu Gwieździckiego nie było według niego nic, co 
mogłoby ich obrażać. Zdenerwowany wyciągnął papierosy i zapa
lił zapominając o dyscyplinie szkolnej.

— Co, nie częstujesz już — spytał sąsiad z przewiązanym 
okiem. — Daj papierosa, zacznę pracować, to ci oddam.

Przeszedł już swobodnie na „ty” i Jastrząb pewny był, że nie
znajomy poznał w nim ucznia. Denerwował go przy tym trochę 
drwiący głos sąsiada. Podsunął mu jednak papierosy i znów się 
zaczerwienił.

— Dziękuję. Widzę, że się nie kapujesz ma sprawach. Poczekaj, 
zaraz będą nasi przemawiać, to zrozumiesz.

Tymczasem mówił już następny „wiecowiec”. Po drewnianym 
głosie, chociaż donośnym, to jednak monotonnym i bezbarwnym, 
Jastrząb poznał profesora Szafarskiego.

Profesor, chcąc widocznie pokazać zebranym swoje oddane 
socjalistycznej sprawie oblicze, zsunął z oczu okulary w czarnej 
oprawie. W zapale mówcy nie zdjął ich jednak, lecz zepchnął 
tylko szkolnym zwyczajem z oczu poza brwi na czoło dziwnie 
zwężone spadającymi z boku kosmykami włosów. Z daleka wy
glądał jak czterooka zjawa, której ze łba błyszczą podwójne 
ślepia.

— Dajcie mu jeszcze jedne okulary, to może nas zobaczy — 
krzyknął ktoś z galerii, kiedy Szafarski zaczął się rozwodzić o po
stępach międzynarodowego ruchu robotniczego.

Pod koniec przemówienia Szafarski odmalował zebranym obraz 
nędzy, w jaką staczają się rodziny bezrobotnych Osowca, demo- 

, ralizację młodzieży i wzrost śmiertelności wśród dzieci. Porównał 
stare rudery robotnicze ze wspaniałymi willami Osiedla i Trau- 
guttowa.

— Nie będzie bezrobocia, nędzy i wyzysku, nie będzie redukcji, 
jeżeli nasi ludzie zdobędą należne im miejsce w sejmie i w rzą
dzie — zakończył Szafarski.

Jastrząb zerknął na swoich sąsiadów i nie bił brawa. W ciszę,
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jaka zapanowała po słabych jak i poprzednio oklaskach, wpadła 
wyraźnie głośna uwaga z ciżby w przejściu: — I tak cię posłem 
nie wybierzemy. — Sala wybuchła niepowstrzymanym śmiechem. 
Wreszcie majster Gwieździcki, sekretarz miejscowego PPS-u, za
pytał swym donośnym głosem, czy kto z obecnych pragnie zabrać 
głos.

— Tylko bez wybryków, towarzysze — dodał w formie wyjaś
nienia. — Pamiętajcie, zapewniliśmy odpowiednie czynniki, że 
wiec nasz odbędzie się bez zakłócenia porządku publicznego. 
Proszę więc o wypowiedzi rzeczowe.

Cisza zaległa na sali. Szeptem, potem półgłosem wymieniano 
jakieś nazwiska. Wstał sąsiad Jastrzębia z brwiami osadzonymi 
na dwóch wałkowatych naroślach.

— Ja proszę o głos.
— Prosimy bliżej, na scenę — zapraszał sekretarz Gwieździcki.
— Będę mówił z miejsca, nie przecisnę się przez tłok — odpo

wiedział robotnik, sąsiad Jastrzębia.
Teraz dopiero Jastrząb stwierdził, że był średniego wzrostu, 

zwarty w sobie, mocny. Poprawił rozpięty kołnierz koszuli, pró
bował oprzeć się rękami o poręcz stojącego przed nim krzesła, 
wreszcie rzucił czapkę na kolana Jastrzębia i zaciśnięte pięści 
wepchnął w kieszenie marynarki.

— Strusie — zaczął huczącym głosem. — Każdy z was łeb 
w piasek chowa i bełkoce niezrozumiale. Chcecie, żeby wszystko 
było legalnie, praworządnie, bez wybryków, no, i rzeczowo, jak 
nam to powiedział sekretarz Gwieździcki. Pewnie, że rzeczowo 
musi być, ale nie tak, jak to wy mówicie. Po naszej biedzie się 
ślizgacie, aby nam lepiej iadło smakowało. Słyszeliśmy tu o jed
ności robotniczej, o wyborach, o naszych rządach. Wybory odbędą 
się za trzy miesiące. Za pół roku odezwie się ktoś w sejmie albo 
i nie odezwie, że nie mamy pracy, a my tymczasem z głodu po
zdychamy. Zakłady zwolniły dwa tysiące robotników, listy do 
zwolnienia następnych są już przygotowane. Mówią, że znów mają 
zamiar wygasić następny piec martenowski, a wy nam oczy my
dlicie, że wszystko się polepszy, kiedy was na posłów wybierzemy, 
kiedy w rządzie zasiądziecie. Dosyć kłamstwa! Pójdziecie w służbę 
do pułkowników albo was szablami w sejmie porąbią, bo wszyst
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kim nam tak grożą. Daszyński pokłonił się Piłsudskiemu i nic za 
to nie dostał oprócz pogardy. Kim wy jesteście, którzy mówicie 
o jedności. Rządów nikt nie daje, rządy się samemu bierze, zdo
bywa się. Przekomarzacie się z nami, zamiast nam prawdę mówić. 
My ją wam wobec tego powiemy. Do kogo należą Zakłady Oso- 
wieckie? Do pana Wanderera, który słowa po polsku nie rozumie. 
Siedzi w Brukseli i przesyła polecenia, aby likwidować naszą 
fabrykę oddział za oddziałem. Co go obchodzi polski robotnik? Co 
go my obchodzimy, nasze żony, głodujące dzieci? Ma tu na miej
scu swoich polskich kolegów, którzy nie chcą z nami rozmawiać. 
Łotwiński grozi robotnikom rewolwerem i policją.'Inżynier Mać
kowiak i dyrektor nie chcą z naszą delegacją rozmawiać. A gdz.ia 
jest polski rząd? Gdzie jest ta wasza zachwalana partia socjali
styczna? „Kryzys” — powtarzają wszyscy. A dlaczego nie ma 
kryzysu w Związku Radzieckim? Mówicie o jedności. Tak, musimy 
się zjednoczyć, ale nie z wami i nie dla wyborów. Chłop chce 
ziemi i pracy, my chcemy pracy i chleba — oto z kim mamy się, 
towarzysze, zjednoczyć, aby usunąć tych, którzy nas gnębią. 
Precz z obcymi bankierami z naszego przemysłu! Precz z dykta
torskim rządem pułkowników! Nie pozwolimy gasić pieców hutni
czych, zamykać fabryk, redukować robotników. Precz ze zdrajca
mi socjalizmu!

— Precz! — wrzasnęła nagle sala i zerwała się taka burza braw 
i okrzyków, że zdawało się ściany kina rozpękną się od huku roz- 
namiętnionych głosów.

W tym gwarze Jastrząb usłyszał tuż przy swoim uchu krzyk 
robotnika z przewiązanym okiem.

— Wal! Bij brawo, bij!
Stach nie wiedział już, co się z nim działo. Walił z całych sił 

w dłonie. Wokoło widział czerwone twarze, rozwarte w okrzyku 
usta, klaszczące ręce.

Na scenie sekretarz Gwieździcki dzwonił ołówkiem w pustą 
szklankę, ale nikt tego dzwonienia nie słyszał.

Kiedy ucichła wrzawa w oczekiwaniu dalszej przemowy Ja- 
strzębiowego sąsiada, rozległ się krzyk Gwieździckiego: — Odbie
ram głos! Zabraniam przemawiać! — Ostatnie słowa sekretarza 
zagłuszył wrzask protestów, wśród których Jastrząb rozróżnił wo-
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łania bliżej stojących. — Niech mówi dalej! Nie wolno zabraniać! 
Mów! Mów dalej!

W tej samej chwili przy drzwiach wejściowych wszczęło się 
zamieszanie. Zafalował zbity tłum do przodu i zepchnięty cofnął 
się ruchomą ścianą głów i ramion. Jastrząb zobaczył przez mo
ment granatowe czapki policji. Posuwały się wolno po dwie przez 
tłum robotników.

— Precz z policją! — wzbił się nad szum i gwar okrzyk z ga
lerii. — Precz!

Nagle zgasło światło. W ciszy, która na moment zapadła, roz
legł się dudniący głos:

— Spokojnie, towarzysze! Nie ulegajcie prowokatorom. Spo
kojnie wychodzimy z sali.

Jastrząb poznał głos sąsiada z lewej strony. Odnalazł po ciemku 
jego rękę i wetknął w nią czapkę, którą przez cały czas trzymał 
na kolanach.

— Nie daj się zatrzymać policji — mówił ktoś z boku, ale Ja
strząb nie wiedział, czy ostrzeżenie do niego było skierowane.

Pozwalał się pchać ku przejściu, a potem płynął wprost w ści
sku wśród pohukiwań, śmiechu, żartów, zupełnie jakby nie ist
niała żadna policja. Ludzie tłoczyli się ku wyjściu jak po skoń
czonym seansie filmowym. Zabłysły dwie czy trzy kieszonkowe 
latarki. W ich świetle Jastrząb zobaczył sypiący się z góry deszcz 
kartek. Leciały na głowy wychodzących grubymi zwitkami i po
jedynczo. Las rąk chwytał je i nikł. Stach opierał się rękami na 
czyichś ramionach, nie sięgnął jednak po fruwające ulotki. Całą 
uwagę zwrócił na drzwi, poza którymi znikła wypchnięta poli
cja. — „Czekają na ulicy” — pomyślał. — „Nie pozwól się za
trzymać” — przypomniał sobie zasłyszane słowa. Czuł, jak ktoś 
wsadził mu rękę do kieszeni marynarki. „Złodziej” — przemknęło 
mu przez myśl, ale nie krzyczał. — „Niech sobie weźmie papie
rosy” — postanowił — „Nic więcej tam nie znajdzie”. Z obszernej 
poczekalni wypchnięty został na ulicę.

W świetle latarni zobaczył szeregi policji szamoczącej się z ludź
mi. Usłyszał krzyk i tupot butów o bruk. Skręcił w tłumie innych 
w pierwszą przecznicę na prawo. Tu jednak znów zamieszanie 
i krzyki. Ulica Legionów jak i inne była zamknięta kordonem
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policji. Jastrząb znał jednak tę ulicę z pierwszego roku pobytu 
w Osowcu. Wpadł w pierwszą bramę murowanej kamieniczki. 
Stąd skoczył na podwórze i do ogrodu. Przełażąc przez drew
niane ogrodzenia i druciane siatki wydostał się wkrótce poza 
obręb pilnowanej ulicy. Dopiero na rynku zwolnił kroku. Zapiął 
i przygładził zmięty kołnierzyk „Słowackiego". Na rogu Iłżeckiej 
natknął się nagle na kolegę. Był to Nowiński z tego samego co 
i on kursu.

— Cześć, Stachu.
— A cześć, Edek, cześć.
Nowiński przystanął.
— Skąd wracasz?
— Z kina — odpowiedział Jastrząb bez zastanowienia.
— Co? — zdziwił się Nowiński. — Byłeś dzisiaj w kinie, prze

cież dzisiaj nie grają.
Jastrząb nie wiedział na razie, co odpowiedzieć. Nowińskiego 

się nie bał. Znany w szkole wesołek i kpiarz. Należał do paczki 
Górniaka, Kaczkowskiego i Smoły. Więcej obawiał się kpin niż 
jakiejkolwiek zdrady ze strony kolegi.

— Nie, nigdzie nie byłem. Przeszedłem się tylko do mostu i wra
cam do domu — powiedział w formie usprawiedliwiającego wy
jaśnienia. — Wiesz, Edek, przy Alejach i na Kilińskiego słysza
łem jakieś krzyki i policji dużo się tam kręciło.

— Co ty mówisz, stało się co?
— Nie wiem. Może demonstracja bezrobotnych.
— A to wiesz, nie pójdę do domu. Odprowadzę cię — dobrze? 

Poczekam trochę u ciebie, może się uspokoi.
Nowiński wyglądał na wystraszonego i Jastrząb uśmiechnął się 

drwiąco. — „Laluś — pomyślał — policji się boi”.
— Jak chcesz — powiedział obojętnie.
Usiedli na ławce w sadzie, bo Nowiński nie miał ochoty wcho

dzić do domu. Przez gałęzie sączyło się tęskne światło księżyca. 
Była pełnia.

— Masz papierosy? — spytał Edek.
Jastrząb sięgnął do kieszeni i w tej chwili przypomniał sobie, 

że mu je skradli w kinie. Okazało się jednak, że papierosy nie 
zginęły. Razem z pudełkiem Stach wyciągnął zwitek cienkich
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kartek. Posypały się na ziemię. Nowiński schylił się pierwszy 
i pozbierał je.

— Fiuu! — gwiznął cicho. — Ulotki rozdawałeś, co?
Jastrząb milczał.
— Skąd wiesz, że to ulotki? — spytał wreszcie.
— Bo i ja takie same znalazłem na ulicy. O, zobacz — wyciąg

nął z bocznej kieszeni parę złożonych kartek. — Zdążyłem już 
nawet przeczytać. Świetne, powiadam ci. Warto by Szafarskiemu 
i Capowi posłać ze dwie.

Potem Nowiński spoważniał nagle i położył rękę na ramieniu 
Jastrzębia.

— Ja tu już byłem dzisiaj u ciebie, Stachu — zaczął szeptem. — 
To, widzisz, taka sprawa...

I wesołek Nowiński zaczął opowiadać Jastrzębiowi o redukcji 
robotników, o strajku, który ma objąć całe Zakłady, o aresztowa
niu działaczy robotniczych.

— Więzienie na Magistrackiej przepełnione. Badania idą nie na 
żarty — mówił. — Trzeba pomagać uwięzionym, rozumiesz? 
I dlatego zbieramy składki. Przyniosłem ci bloczek. Taki zwy
czajny bloczek z pieczęcią Komitetu Pomocy dla Bezrobotnych. 
Pięćdziesiąt biletów po złotówce. Możesz śmiało proponować każ
demu. No, ma się rozumieć, nie policji ani szpiclom. Gdyby się 
zorientowali, mogłoby być źle z tobą, bo to, widzisz, nie ma nic 
wspólnego z kuchnią dla bezrobotnych. To na MOPR.

— Co to takiego? — spytał Jastrząb.
— Ulotki nosisz w kieszeni, na wiece chodzisz, a jesteś jak ta

baka w rogu — zaśmiał się Nowiński.
Potem opowiedział Stachowi, że tajemniczym MOPR to Mię

dzynarodowa Organizacja Pomocy Robotnikom.
— Każdy uczciwy człowiek może pomagać i być członkiem tej 

organizacji. Ty naturalnie nie musisz nim być. Chodzi o bloczek. 
Znam cię — morowy chłop jesteś, więc ci proponuję. Nie ze- 
chcesz, to się nie obrażę. Ja też zbieram, bo mnie jeden taki prosił. 
No, co — zgadzasz się?

Jastrząb schował podany bloczek do kieszeni i spytał, komu ma 
oddać pieniądze, które zbierze.

— Tylko mnie, ja podam dalej — ucieszył się Nowiński.
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Pożegnali się zaraz, bo od strony podwórza słychać było woła
nie pani Zofii Zajdler:

— Józiu, zobacz no, kto tam jest w sadzie?
— To ja, proszę pani — odezwał się Jastrząb odprowadzając 

Nowińskiego do bramki.

NA NOWEJ DRODZE

Tej nocy Jastrząb spał źle i niewiele. Rozpamiętywał po raz nie 
wiadomo który wydarzenia ubiegłego dnia. Stwierdził w końcu, 
że wszystkie jego rozmowy z trójką w „gołębniku” i z Sidłą, cała 
jego wiedza polityczna i domniemana mądrość w tym zakresie, 
podziwiana przez kolegów, była lichym mamidłem, oszukiwaniem 
samego siebie. Szkoła nie dawała ani jemu, ani innym, tak w se
minarium jak i w gimnazjum, nic poza powierzchowną nauką 
o Polsce współczesnej, wykuwaną zresztą z lekcji na lekcję dla 
stopnia, bez analizowania wyuczanych rozdziałów. Brak było ja
kiejkolwiek oceny podawanej z katedry nauki. Profesorowie 
uczyli. Przelewali fachowo wiedzę z własnych głów, z podręczni
ków, do głów swych uczniów, z całą surowością, a jednocześnie 
obojętnością głuchawego muzyka amatora, grającego na forte
pianie. Słuchacze poznawali melodię, lecz żadna struna w ich 
sercu nie wydawała oddźwięku.

Nauka zdawała się teraz Jastrzębiowi czymś, co było pół umar
łym, pół żywym. Była jak człowiek w letargu, w którym serce 
bije, krew krąży, barwi ciało słabym rumieńcem, lecz senny bez
wład trzyma go w okowach, z których wyzwolić się nie ma siły. 
Życie, co wkoło wrzało niepowstrzymane, jak nurt potężnej rzeki 
silne, rodziło bunt W tych, których w swym biegu zagarniało. 
Słabych wyrzucało na brzeg jak połamane w wirach gałęzie 
z drzew opadłe, bezwolnych niosło ku niewiadomemu przezna
czeniu, a tylko silnych zmuszało do walki, hartowało, uczyło my
śleć. Łódź, której steru nie dano, nie zawsze do portu przypływa
ła. Ciężka była jej droga i port nie znany. Jastrząb pojął, że szko
ła nie daje mu ani steru, ani żagli do wielkiej podróży, jaką jest 
życie.
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Wchłaniał w siebie wiadomości podawane na lekcjach, wyszu
kane w książkach, a pragnienie nauki rosło w nim jak u pijącegc 
wodę morską. Zazdrościł gimnazistom, bo ich uczyli szerzej i głę
biej. To z owej zazdrości zaprzyjaźnił się przed dwoma laty 
z Witkowskim, synem garbarza, aby razem wkuwać gramatykę 
i łacińskie słówka. Denerwowało go ślamazarne wypożyczanie 
książek w szkolnej bibliotece, zapisał się więc do miejskiej i po
żerał wprost książki bez planu, bez wyboru. I nagle zobaczył, że 
nagromadzonych skarbów nie potrafi użyć. Robotnik na wiecu 
nazywa go „żółciochem” i poucza, kiedy ma bić oklaski, obibok 
i wesołek Nowiński klepie protekcjonalnie po ramieniu. Dobrze 
jeszcze, że i on nie nazwał go „żółciochem”. Ojciec z prądem mu 
zawsze radził płynąć, Sidło o zdradliwych wirach pouczał, ale 
prawdy całej nie powiedział. Na pewno nie chciał, nie wierzył mu. 
I Nowiński mu nie wierzy. Ma zbierać pieniądze i jemu oddać. 
A jeżeli Nowiński kazał mu te pieniądze zbierać dla siebie? Urzą
dzą potem z Górniakiem i Smołą wesoły wieczorek z dziewczę
tami, będą pić wino, palić papierosy i śmiać się z „naiwnego” 
Jastrzębia. Stach postanowił być ostrożnym. Pieniądze odda, ale 
tylko do rąk kogoś poważniejszego od Nowińskiego.

W ciągu paru dni Jastrząb uporał się z bloczkiem. Poszło lżej, 
niż przypuszczał. Ludzie, do których zwracał się z prośbą o datek, 
odczytywali napis na pieczęci odbitej w bloczku i prawie bez 
słowa sprzeciwu dawali złotówkę. Najchętniej robili to robotnicy 
z tartaku.

— Dziś my im, jutro może oni nam pomogą — mówili.
Kupcy-sklepikarze, bo i do nich zachodził, patrzyli na niego nie

ufnie i wielu z nich przeczącym ruchem głowy odmawiało datków. 
Jastrząb czerwienił się prawie przy każdej odmowie. Bogaty wła
ściciel składu futer na Kościelnej, pan Pucman, przy całej obsłu
dze sklepowej zwymyślał go i groził policją.

— To bałamutny interes — te bloczki. Ja będę potrzebował 
zawiadomić policję. Ja tu nie mam zakład dobroczynny, jeno 
skład futer, panie kawalerze — krzyczał czerwony aż po złotawo- 
ryży zarost na brodzie.

Jastrząb szybko ulotnił się z ulicy Kościelnej. Stwierdził przy 
tym ze złością, że zrobił to ze strachu przed policją. Wyraźnie 
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bał się i nawet rozglądał po ulicy w obawie przed zasadzką, 
Podobnie postąpił znajomy Józia Sosnowskiego, kasjer cegielni 
pan Mikulski, który przed paroma laty powrócił z Rosji. Jastrząb 
poszedł do niego z Sosnowskim, któremu wyjawił cel zbiórki ani 
słowem nie wspominając o MOPR. Pan kasjer schował bloczek 
do kieszeni, ale po namyśle zwrócił go Jastrzębiowi.

— Masz to i wynoś się. I tak będziesz kiedyś siedział. Ja żydo
komuny nie popieram.

Potem odwołał na bok Sosnowskiego i coś mu w zdenerwowa
niu tłumaczył. Józek po swojemu śmiał się ze Stacha.

— Robisz konkurencję ciotce Jadwidze. Obawiam się, że cię 
w końcu do obierania ziemniaków wezmą przy „miłosiernej kuch
ni”. Apostołem nie będziesz. Chrystus nie potrafił zrównać ludzi, 
a ty chcesz tego dokonać, czy może twoi robotnicy to zrobią? Pan 
Mikulski ma rację — rządów im się chce i koniec.

— Oni tylko chcą pracy, Józek, nie mają z czego żyć.
Sosnowski machnął w odpowiedzi ręką i jakby dla potwierdze

nia, że zgadza się z Jastrzębiem, sam rozprzedał ostatnie dziesięć 
numerowanych karteczek.

W sobotę Stach z pieniędzmi w kieszeni poszedł na Cegielnianą 
do Nowińskiego. Edek nie miał rodziców. Umarli, kiedy miał 
cztery lata. Nie pamiętał ich i jedynie ze starej ślubnej fotografii 
wiedział, jak wyglądali. Wychowywała go ciotka, starsza już, bez
dzietna kobieta, a utrzymywał oboje wuj Antoś Kalinowski, frezer 
Zakładów Osowieckich. Jakieś tam szczęście miał pan Antoś, jak 
to wszyscy koledzy nazywali, bo mimo że w gębie wody nie trzy
mał i na porządki fabryczne psioczył, nie redukowali go — fa
chowcem był dobrym i przy pracy much nie łapał, jak mówili. 
Kalinowscy zajmowali w starej, lecz dobrze utrzymanej kamie
niczce pokój z kuchnią. Edek miał tu doskonałe warunki do na
uki, którą nie przejmował się wiele.

Stach zastał go w kuchni. Edek w fartuchu w paski zawieszo
nym na szyi pomagał ciotce zmywać naczynia po obiedzie. Pani 
Kalinowska zmierzyła Jastrzębia okiem znawcy ludzi podejrza
nych i zaraz odebrała Edkowi fartuch.

— Zmykaj, bo cię kolega przed dziewczętami wyśmieje i żadna 
cię nie będzie chciała.
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Śmiech pani Kalinowskiej, choć trochę męski, niski, był przy
jemny. Wyczuwało się w nim przyjaźń i dobroć człowieka żyją- 
cego w zgodzie z najbliższymi, umiejącego wybaczyć innym drob- 
»e przewinienia.

Kiedy znaleźli się w pokoju, Jastrząb od razu, trochę jakby 
w pośpiechu, powiedział Nowińskiemu, że pieniądze ma, ale jemu 
nie odda. — Widzisz, Edek — zaczął jąkając się — ja...

— Nie wierzysz mi — pomógł mu Nowiński.
Jastrząb przytaknął głową. Poczuł gorąco na twarzy i szczypa

nie w uszy.
— To nie jest ani moja, ani twoja wina, Stachu — powiedział 

poważnie Nowiński. — Jesteśmy jednakowo młodzi, a boimy się 
siebie.

—• Nie gniewaj się — zaczął Jastrząb, ale Nowiński dał mu 
kuksańca w bok i roześmiał się.

— Głupstwo, Stachu. Idziemy, chcę cię przekonać. Wiesz, cieszę 
się, że tak prędko sprawę załatwiłeś. Musisz mi opowiedzieć, jak 
ei szło. To ważne, co ludzie mówią.

— Wrócę, ciociu, na kolację — powiedział do pani Kalinowskiej, 
kiedy wychodzili.

— Nie przyrzekaj, bo znowu słowa nie dotrzymasz — pogroziła 
mu ciotka.

Po drodze na ulicę Słowackiego, dokąd Nowiński prowadził 
Jastrzębia, rozmawiali o przeprowadzce seminarium do nowego 
budynku na Piaskach. Mieli zajmować trzecie piętro. Dwa pozo
stałe i parter zostały przydzielone gimnazjum, które dotąd mie
ściło się w dawnych, carskich jeszcze koszarach.

Weszli w podwórko wielkiej czynszowej kamienicy, za którą 
widać było dobrze utrzymany sad. W altanie o dziwacznym, 
ehińskim daszku widać było starszych panów przy stoliku zasta
wionym butelkami. Nowiński skręcił do murowanej oficyny. Nad 
drzwiami Jastrząb zauważył na drewnianym szyldzie napis — 
„Dozorca”. W kuchni pełnej wilgoci i zapachu fnydlin przywitała 
ich tęga kobieta o spoconej twarzy, z rękami jak dwa toczone 
klocki, nagimi do ramion.

—■ Do pana Piotra — wyjaśnił od razu na wstępie Nowiński.
— Jest. A uważał pan Edzio na bramę?
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— Uważałem, proszę pani. Zamknięta.
Jastrząb zauważył, że Nowiński uśmiechnął się do kobiety 

o klockowatych ramionach. Kobieta uchyliła drzwi do sąsiedniego 
pokoju.

— Pan Edzio z kolegą — zawołała.
Jastrząb zaniemówił. Za stołem w ciasnym pokoiku siedział 

Piotr Sidło.
— Jak się masz, Jastrząb? Znalazła się nareszcie zguba. Alei 

chłopisko z ciebie wyrosło, jakbym chojara na Łysicy zobaczył. 
Alek, przypatrz się, jacy u nas ludzie na kamieniach rosną.

Od okna wychodzącego na ulicę odwrócił się niski, krępy męż
czyzna o czarnych brwiach jakby przyklejonych do grubych wał
ków nad oczami.

— O, to my się już znamy — powiedział ściskając rękę Stacha 
jak kleszczami.

— Skąd? — zdziwił się Sidło.
— Gwieździckiego na wiecu oklaskiwał i czapkę mi uratował, 

bo z przejęcia zapomniałem, co się z nią stało.
— Może nie tyle Gwieździckiego, co swego profesora socjalistę, 

możesz być jednak spokojny — dodał Sidło i zwrócił się do No
wińskiego. — Dorożką trzeba było zajechać, Edek.

— Pieniądze chciał sam oddać, nie wierzył mi. Przyprowadzi
łem go tu, bo pan mówił kiedyś, że chciałby zobaczyć Jastrzębia.

— A teraz wierzysz? — spytał Sidło Stacha.
— Tak, i przepraszam. — Jastrząb wyciągnął z kieszeni pięć

dziesiąt złotych.
— Wiedziałem, że ty to potrafisz zrobić, ale koledze trzeba wie

rzyć. Siadajcie obaj.
Sidło zgarnął dłonią pieniądze do szuflady.
— Cóż się z tobą działo, drapieżniku? Od maja znikłeś, jakby 

cię wichrzysko zmiotło.
— Szukałem pana...
— Pewnie. Po trzech miesiącach sobie przypomniałeś o Woj- 

taszkowej.
— Mówiła, że pan wyjechał.
— A pewnie, że wyjechałem. Słuchać potrafisz, ale to jeszcze 

za mało, aby ci ludzie zaufali. I Gwieździckiego oklaskujesz.
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Jastrzębiowi brwi podskoczyły nagle w górę, potem nastroszyły 
•się przy pionowej zmarszczce na czole. Widział badawcze oczy 
robotnika nazywanego Alkiem, uśmiechniętą twarz Sidły, czuł na 
sobie drwiące spojrzenie Nowińskiego. — „To tak — myślał. Je
mu nikt nie ufa, a chcą, aby on każdemu wierzył. Traktują go jak 
podrostka, jak ks. Kania ministranta, który opłatki wykrada i wi
na z ampułek kosztuje”.

— A skąd ja mam o wszystkim wiedzieć? Kto ma mnie nauczyć, 
powiedzieć, jaka jest różnica między Gwieździckim a Sidłą lub 
panem Alkiem? Profesorowie milczą, wy boicie się nam mówić 
o tym, co się w Polsce dzieje, a i koledzy trzymają wszystko w ta 
jemnicy. Każdy chłopak ze wsi idzie po omacku, nie tylko ja. Was 
nauczyli walczyć, a my się mamy sami uczyć. To wy nas się 
boicie, wy nie ufacie, wy... — Jastrzębiowi zabrakło nagle słów.

Umilkł. Patrzył jednak zaczepnie w oczy Sidły, jakby do niego 
czuł główny żal za swoją nieporadność.

— A to ci drapieżnik? — zaśmiał się Sidło.
— Gdy tyle wiecie, niewiele wam już potrzeba, aby resztę zro

zumieć — powiedział swym dudniącym głosem Alek. — Nie 
wszystko tak jest, jak mówisz, młody towarzyszu — zaczął ser
deczniej, po przyjacielsku. — Gdy człowiek czuje w sobie ko
nieczność zmiany tego, co złe, wszystkiego się może nauczyć, tylko 
musi chcieć, musi mieć oczy otwarte, musi i siebie ludziom poka
zać. Byłeś na wiecu i widziałeś, jak wygląda lekcja socjalizmu. 
Każde słowo głuszą pałki policyjne, areszt, więzienie. A mimo to 
rozumiemy się, uczymy nawzajem. Trzeba, widzisz, zasłużyć na
wet i na to, aby być uczniem. Życie stworzyło takie warunki dla 
naszej szkoły. Cieszy mnie, że się spotkaliśmy — zakończył.

Sidło zaczął teraz wypytywać o zbiórkę, a kiedy Jastrząb wy
raził chęć otrzymania nowego bloczka, Sidło wyjaśnił, że na razie 
muszą poczekać. Policja wpadła już na ślad fałszywej pieczęci 
Komitetu Pomocy Bezrobotnym i należy być ostrożnym.

— Kandyder pytał o ciebie — powiedział Sidło, kiedy Jastrząb 
z Nowińskim zabierali się do wyjścia. — Pojechał do Wapiennik 
po rzeczy, jakie tam zostawił u znajomych. Jeżeli wróci, to przyj
dzie na Kuźnię odwiedzić cię.

Jastrząb zauważył, że Sidło wie już o jego nowym mieszkaniu.
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— Zachodź, Stachu, do mnie — zapraszał Nowiński w powrotnej 
drodze. — W szachy zagramy i wuja mojego poznasz. Prawdziwy 
mistrz od dawania mata. Wieżę, skoczka i laufra oddaje i wygry
wa przy dziesięciu ruchach. Słowo daję.

W alejach Jastrząb spotkał Karolcię Wojtaszkównę. Poszli ra
zem do kina.

SENES I LUNATYK

Od pierwszego września zaroiły się ulice i place, ożyły i powe
selały podwórza i sale szkolne. Młodzież wróciła.

Czapki okrągłe, rogatywki, berety, mundurki granatowe, zielone,, 
naszywki srebrne i złote, twarze opalone i roześmiane, okrzyki 
i powitania, szumna, słońca sięgająca swą radością młodzież opa
nowała miasto. Beztroska była, jeżeli zabezpieczała ją hojna ręka 
rodziców; wytrwale uparta, nieustępliwa a buntownicza, gdy czę
sto z głoderp pod rękę iść musiała; obie nadzieją promienne, wię
cej sercem niż rozumem silne.

Starość tylko i wiek dojrzały potrafią jutrzejszą burzę z wie
czornych chmur przewidywać, chronić się przed nią i szkód uni
kać. Młodość drwi z burzy i błyskawic. Zdaje się jej, że sama pio
runy ciskać może, bogom się równa. Olbrzymów z niej zrobić 
można i karłów, szlachetnych bohaterów i wykolejeńców nikczem
nych.

Zaczął się nowy rok szkolny, ostatni rok Jastrzębiowego poby
tu w Osowcu.

Trzy pokoje na stancji u pani Zofii Zajdler na Kuźni Nr 13 były 
już pierwszego września zamieszkałe w komplecie. Środkowy, 
z oknem w sad wpatrzonym, zajmowali opiekunowie Jastrząb 
i Sosnowski, pozostałe dwa dwunastu trzecio i czwartoklasistów 
i dwóch z piątej klasy: Paweł Gajek i Julian Kleszcz. Trzej naj
młodsi: Surowiecki, Bąk i Jambroz byli nowymi uczniami w szkole 
i na stancji. Każdy poznałby nowicjuszów. W nowych mundur
kach chodzili sztywno, nie wiedząc jak usiąść, aby ich nie po
miąć. Stali więc najczęściej onieśmieleni żartami pozostałych kole
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gów. Czapki nakładali zawsze równo na głowę, bez fantazji — 
środek daszka na wprost nosa.

Bąk z odstającymi uszami rozpłakał się głośno przy pożegnaniu 
z ojcem. Odtąd płakał już prawie codziennie przy każdej okazji. 
Wystarczyło, aby w czasie obowiązującej po południu ciszy, w cza
sie odrabiania lekcji powiedział któryś: — Uwaga, Bąk buczy — 
a już uszy Jasia Bąka czerwieniły się jak dwa płaty świeżego 
mięsa, a łzy same kapały na zeszyt, książkę czy prędko pod
stawiony łokieć.

Ten to Jaś Bąk przysporzył pierwszych kłopotów „naczelnym 
wychowawcom”, Jastrzębiowi i Sosnowskiemu. Któregoś dnia 
Kleszcz z całą powagą piątoklasisty wezwał Eąka i Jambroza przed 
swoje surowe oblicze i wręczając Jasiowi dziesięć groszy spytał 
groźnie:

— Wiesz już, kwadratowy ośle, gdzie jest apteka?
— Nie wiem, kolego.
— Co? — krzyknął Kleszcz. — Kolego, do mnie? Wypraszam 

sobie takie spoufalanie się. Pan jestem dla ciebie, gęślaku z Ko
ziej Wólki. A o aptece czas, abyś już wiedział. A ty, Jambroz, 
wiesz?

— Nie wiem, proszę pana.
— Bałwany wsiowe — wrzasnął Kleszcz. — Hej, Wiąckowski — 

zawołał na czwartoklasistę. —• Podprowadzisz tych paniczów na 
rynek i pokażesz im aptekę, bo czytać to jeszcze nie potrafi.

Tu Kleszcz mrugnął znacząco na Wiąckowskiego.
— Macie tu dziesięć groszy — zwrócił się znów do Bąka i Jam

broza. — Kupicie za całą dziesiątkę senesa, bo mnie czegoś już 
od trzech dni brzuch boli. Nie zapomnisz, co masz kupić, powtórz.

— Senesa — powtórzył wystraszony Bąk. — Senesa — po
wtórzył za nim z niemniejszym strachem Jambroz.

Stary to był kawał, praktykowany rokrocznie na nowicjuszach, 
czekali więc wszyscy w napięciu na wiadomy skutek.

Stary subiekt apteki Saksońskiego, pan Ferdynand Guszakow- 
ski, znany pod przezwiskiem „Senes”, tarmosił za uszy nieszczęs
nych kupujących, jeżeli w porę nie umknęli, miarkując o grożą
cym im niebezpieczeństwie po gwałtownych ruchach pana subiek
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ta. Tym razem „Senes”-Guszakowski nie musiał gonić usłużnego 
Jasia Bąka i Antka Jambroza.

— Co dla panów — spytał z galanterią, kiedy wysłańcy Klesz
cza stanęli przed ladą apteczną z czapkami w rękach.

— Za dziesięć groszy se... se... senesa — wyręczył Bąka kolega.
— Coo? — zgrzytnął Guszakowski.
— Senesa za dziesięć — powtórzył już wyraźnie, śmiało Bąk.
—■ Aha, dobrze. Proszę, już daję — mówił urywanymi zdaniami 

subiekt apteki Saksońskiego, blondyn z przylizanymi gładko wła- 
sami, w białym fartuchu, przesiąknięty zapachami leków.

Otworzył energicznie przegrodę i nagłym, kocim skokiem dopadł 
klientów. Chwycił oszołomionych za uszy, potem całymi garściami 
za włosy.

— Szelmy, szelmy, szelmy — syczał stukając ich głowami 
o siebie. —■ Dosyć już tego! Nazwisko! Wasze nazwiska! Do dyrek
tora jutro pójdę i precz z takimi szelmami ze szkoły.

Jambroz, czarniawy chłopak spod Ożarowa, w mig zorientował 
się w grożącym niebezpieczeństwie. Bez namysłu kopnął w błysz
czący lakierek pana aptekarza i szarpnąwszy głowę śmignął za 
drzwi. Bezradny Bąk pozostał sam w rękach podskakującego na 
jednej nodze pana Senesa. Wybuchnął płaczem, co bynajmniej 
nie wzruszyło Guszakowskiego.

— Aa, bawole, ciebie nie puszczę. Jak się nazywasz?
Zjawił się akurat i dostojny właściciel apteki, pan Saksoński. 

Bąk wśród płaczu i jąkania się opowiedział o sprawcy wesołego 
żartu, którego epilog odbył się nazajutrz w kancelarii dyrektora 
gimnazjum pana Olędzkiego. Biedny Jaś musiał w obecności Gu
szakowskiego powtórzyć całą opowieść. Jambroz potwierdził ze
znanie. Wezwany przez tercjana piątoklasista Kleszcz przysięgał, 
że „już nigdy, że już ostatni raz...” Odwiedziła kancelarię dyrek
tora i pani Zofia Zajdler w pięknym zawoju z różowej tym razem 
chustki.

Na wzorową przez tyle lat stancję padła pierwsza plama. Do
stało się z kolei i „opiekunom”. Sosnowski chciał po marynarsku 
rozprawić się z Kleszczem. Powalił piątoklasistę na pierwsze 
z brzegu łóżko i zamierzał dać mu odpowiednią nauczkę, ale 
w obronie Kleszcza stanął Jastrząb i skończyło się bez bicia. Od 
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tego czasu autorytet opiekunów był ugruntowany. Na każdą samo
wolę Kleszcza czy Gajka wpływała umotywowana skarga składana 
na ręce Jastrzębia lub Sosnowskiego. Nie skarżył się tylko Bąk. 
Co najważniejsze, zaciął się w sobie i przestał płakać.

— Bzz, buu — wołali często koledzy pod jego adresem.
Czerwieniły mu się wtedy i puchły uszy jak salcesony, ale nie 

płakał. Raz tylko jeszcze zabuczał po dawnemu. Przywiozła mu 
matka kosz gruszek, pachnących, soczystych. Rozdzielił je zaraz 
po odjeździe matki. Jastrzębiowi przyniósł pięć najpiękniejszych.

— Niech pan da dwie Kleszczowi, bo on ode mnie nie weź
mie — prosił Jaś, a uszy spłonęły mu szkarłatem.

Jastrząb zawołał Kleszcza do swego pokoju.
— Julek, masz tu dwie gruszki od Jasia. Mówi, że nie weź

miesz od niego.
Kleszcz, elegancik o ruchliwych, czarnych oczach, uśmiechnął 

się, aż mu drobniutkie zęby łysnęły swoją bielą.
— Dwója z zachowania murowana na pierwszy okres, ale gdzie- 

bym się tam gniewał. Dziękuję wam, kolego Bąk. No, daj łapę 
na zgodę! No, buuu!

Bąk uścisnął rękę piątoklasisty i nie wytrzymał. Chlipnął raz 
i drugi, a potem już trząsł się od płaczu. A Kleszcz, pierwszy 
żartowniś i kpiarz na obie piąte „a“ i „b“, ssał soczystą gruszkę 
i śmiał się.

— I niech pan powie — zwrócił się do Jastrzębia —• jak to jest? 
Mnie boli, a on płacze.

Kiedy Bąk uspokoił się, Kleszcz wziął go pod ramię i wyszli 
razem do ogrodu.

Mimo koleżeńskiej łagodności Jastrzębia i groźnej wyższości 
Sosnowskiego czternastka prześcigała się w kawałach i żartach 
urządzanych sobie wzajemnie.

Księżycowe noce, które nastały w połowie października, pod
minowały całą stancję radością i śmiechem. Paweł Gajek okazał 
się lunatykiem. Odkrył to czwartoklasista Drelowski. Cuda naj
dziwaczniejsze zaczął opowiadać o Gajku. Przysięgał, że widział 
go w nocy, jak po ścianach chodził, po poręczach krzeseł, na rę
kach, na głowie, przez lufcik do ogrodu się wymykał i wracał jak 
mysz cicho na swoje łóżko. Szóstka z narożnego pokoju, w którym 
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Gajek mieszkał, przestała sypiać ciekawa widoku księżycowego 
rycerza. Sosnowski zobowiązał Drelowskiego do zbudzenia jego 
i Jastrzębia, gdy tylko lunatyk zacznie po ścianach chodzić. A Ga
jek jak na złość spal po nocach spokojnie, a w dzień obiecywał 
„pucuwę” każdemu, kto ośmieli się z niego błazna robić.

Wreszcie pewnej nocy Sosnowski zbudził Jastrzębia.
— Wstawaj — szeptał trzęsąc nim jak gruszką. — Wstawaj, 

Gajek po ścianie chodzi.
— Chodzi, proszę pana, jak Boga kocham — potwierdzał stoją

cy obok Józia Drelowski. — Wszyscy śpią, a on wstał już i po 
ścianie do drzwi idzie.

W koszulach, boso, aby reszty śpiących nie budzić, wśliznęli się 
do sąsiedniego pokoju. Przez okna nie zacienione drzewami za
glądał tu mglistą poświatą okrągły, pyzaty księżyc. Na łóżkach 
poświstywali przez sen śpiący, zmęczeni czuwaniem podczas po
przednich nocy. Łóżko Gajka pod ścianą koło pieca było puste. 
Gajek w długiej po kolana koszuli stał przy drzwiach na korytarz. 
Jastrząb przygładził dłonią włosy, przez które jakby prąd prze
biegł. Gajek ruszył od drzwi do okna, ale nie okazywał najmniej
szej chęci włażenia na sufit ani nawet na ścianę. Szedł suwając 
trochę bosymi nogami po podłodze, jedną rękę trzymał wyciągnię
tą przed siebie zupełnie jak ślepy dziad, który w każdy piątek za
chodził do kuchni na resztki obiadowe, prowadzony przez wnucz
kę. Gajek zawrócił znów od okna i doszedłszy do drzwi nacisnął 
klamkę. — „Udaje” — przemknęło Jastrzębiowi przez myśl i wy
sunął się, aby go przytrzymać, ale Sosnowski za rękę go chwy
cił. — Pst, nie rusz — szepnął. Gajek był już na korytarzu. Usły
szeli odmykanie następnych drzwi. Zdawało im się, że Gajek wy
szedł do ogrodu. Wtem rozległ się piskliwy wrzask.

— Jezusie! Ratunku! Bandyci!
Poznali głos ciotki Jadwigi. Jastrząb skoczył za Sosnowskim 

w cień korytarza. W tej chwili z otwartych drzwi do pokoju po 
drugiej stronie rozbłysło światło. Kiedy wpadli do pokoju, pan
na Jadwiga Sciskałówna siedziała na łóżku ściskając kurczowo 
kołdrę pod szyją. Oczy wyraźnie chciały wyskoczyć jej z szeroko 
rozwartych powiek, otwarte usta dyszały i dziwne gulgotanie 
z nich zamiast głosu wychodziło. Na sąsiednim łóżku pod oknem
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siedziała niemniej wystraszona panna Joanna, o twarzy koloru 
gromnicznego wosku. Jastrząb, stojąc za Sosnowskim, rozglądał 
się upatrując bandyty. A Gajek siedział na podłodze obok łóżka 
panny Jadwigi, przecierał kułakiem oczy zasłaniając je przed 
światłem elektrycznym. Sosnowski podszedł i podniósł go ująw
szy pod ręce. — Jezu — wykrztusiła wreszcie ciotka Jadwiga — 
to ty, Paweł? Smarkaczu podły — ryknęła w nagłej złości. — 
Precz, precz wszyscy z tego pokoju! — Jastrząb przyjął Gajka 
z rąk Sosnowskiego i pociągnął go do pokoju stancyjnego. Za 
drzwiami usłyszał jeszcze głos Józia, który mówił coś ze śmie
chem o księżycu i lunatykach. Nazajutrz panna Sciskałówna za
żywała wzmocnione pigułki na serce, Gajek przepraszał panią 
Zajdler, a Sosnowski groził podopiecznym oberwaniem uszu 
i darciem skóry w pasy, jeżeli choć słówko w szkole pisną o lu
natyku.

LEKCJE HISTORII

J astrząb doszedł do przekonania, że doba ma godzin przynaj
mniej o dziesięć za mało. Wstawał o szóstej, kładł się spać często 
o północy, a roboty nie ubywało. Spieszył się, ale i to niewiele 
pomagało. Wróciwszy ze szkoły prędko jadł obiad i biegł na ko
repetycje. Nie miał potrzeby teraz starać się o nie. Niewiadomy 
informator przysyłał do niego rodziców, opiekunów, ciotki lub sa
mych uczniów z zapytaniem, czy nie byłby tak uprzejmy, tak 
łaskaw „podciągnąć trochę” tego czy owego nieszczęśnika, do 
którego „uprzedził się profesor”. Stach przyjmował początkowo 
każdą lekcję, aż zobaczył wreszcie, że dzień jest za krótki. Wtedy 
zaczął zgłaszającym się nieśmiało odmawiać proponując zastęp
ców. Żal mu było zarobku. Z oszczędności wakacyjnych posłał 
Kazikowi dwadzieścia pięć złotych. List, jaki otrzymał od brata, 
wstrząsnął nim. Kazik pisał, że rzucił darmową praktykę u adwo
kata w Sochaczewie wobec braku jakiejkolwiek nadziei na otrzy
manie aplikantury.

„Podłe, psie życie — pisał. Tytuł magistra nie uprawnia mnie 
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do niczego. Jeżeli nie masz poparcia, „pleców”, powieś się, bo 
pracy nie dostaniesz. Nikt cię nie zapyta, kiedy ostatni raz ja
dłeś obiad, gdzie sypiasz, w czym chodzisz. A przecież, do cho
lery, nie chcę od nikogo jałmużny. Pracy chcę, pracy. Bodaj się 
udławili przesytem, w którym żyją. Tyle „mordęgi”, tyle snów... 
Jak na pustyni żyję. Jeżeli zdechnę którego dnia, nikt się tym 
nie przejmie — ot, jeden bezrobotny pies mniej. Szkoda się uczyć, 
Stachu — pisał w zakończeniu Kazik. — Nikomu nasza głowa 
ani nasze ręce niepotrzebne. Jestem bliski rozpaczy. Prosić o chleb 
wstydzę się, kraść nie umiem. Kiedyś spałem w parku. W nocy 
aresztowała mnie policja i dwa dni przesiedziałem w areszcie, 
bo byłem podobny do jakiegoś tam włamywacza. Raczej on był 
podobny do mnie, tyle że bardziej zdecydowany, bo nie mając 
z czego żyć zabierał innym to, czego sam nie posiadał. Wcale się 
aresztem nie przejąłem — wyspałem się przynajmniej i zjadłem 
za darmo. Kiedy mnie wypuścili zacząłem żałować, że nie przy
znałem się do nie popełnionej winy. Nie przejmuj się, Stachu, 
nauką, szkoda zdrowia. Z dziurawymi jak ja płucami nieprzyjem
nie po świecie łazić. Syty łatwiej raj ofiarowuje głodnemu niż 
kromkę chleba. Zaczynam jednak wątpić, czy w dziurawych 
butach, o pustym żołądku i głowie pełnej przekleństw można 
dojść do tego szczęśliwego ogrodu”.

List brata był dodatkowym powodem, że Jastrząb gonił z lek
cji na lekcję, a po nocach, gdy cały dom spał, odrabiał własne. 
Położywszy się do łóżka zasypiał nagle i spał kamiennym bez
władem bez zjaw i widziadeł, bez marzeń. Pierwszego paździer
nika wysłał Kazikowi połowę zarobionych pieniędzy. Tym razem 
jednak spotkał się ze sprzeciwem.

„Ani grosza więcej — pisał brat z jakiejś Wólki Zarzecznej 
w powiecie łukowskim. — Nie mam prawa okradać cię, otrzy
małem zresztą posadę — jestem urzędnikiem pocztowym. Na ra
zie praktykantem przyjętym próbnie i bezpłatnie na trzy mie
siące. Obiecali jednak w drodze wyjątku dać coś niecoś na chleb. 
Nie martw się o mnie. Cogito, ergo sum” *.

Cogito, ergo sum (łac.' — Myślę, a więc jestem — zasada 
filozofii Kartezjusza
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Tak więc Stach przestał się martwić o brata, za to coraz częś
ciej miewał prawdziwy natłok zmartwień o siebie. Jeżeli Kazik, 
magister praw, nie mógł dostać posady, to czyż on ją otrzyma — 
nauczyciel? Jednocześnie drażniło go niedowierzanie, jakie wy
czuwał u Nowińskiego, denerwowała obojętność Sidły, który przez 
Edka zabronił odwiedzania się. — „Nie ufają mi, odpychają —• 
myślał. — Dlaczego? Udowodnił im przecież, że gotów jest pra
cować z nimi, że gotów jest na wszystko”. Na co był gotów, o tym 
nie myślał i dokładnie nie zdawał sobie z tego sprawy. Nowiń
skiemu powiedział, że chce należeć do MOPR-u. Powiedział to 
jako największą swoją tajemnicę. Pamięta, że był wtedy prze
jęty i głos mu drżał ze wzruszenia. Wyobrażał sobie, że tak na 
pewno czuli się młodzi składający przysięgę „Czerwonym” w cza
sie powstania styczniowego. A Nowiński śmiał się swobodnie, 
protekcjonalnie, po swojemu, tak się przynajmniej Stachowi zda
wało, zupełnie jakby o swoich sukcesach miłosnych mówił i kle
pał go po plecach. Głupie przyzwyczajenie. Małpuje na pewno 
swojego wuja, którego nawet w trzymaniu papierosa i strząsa
niu popiołu naśladuje.

— To się rozumie, że cię przyjmiemy. Przysięgi nie musisz 
składać ani deklaracji podpisywać.

Kłamał, to pewne, tak jak skłamał, że Sidło wyjechał. To 
samo mówiła hiu przecież kiedyś Wojtaszkowa. Dopiero kiedy 
Jastrząb powiedział mu, że sam pójdzie do Sidły, powiedział 
prawdę.

— Towarzysz Piotr zabronił nam zachodzić do siebie, ten drugi 
towarzysz sobie tego nie życzy. Wiesz, omal że po uszach nie 
oberwałem za to, że cię wtedy do nich zaprowadziłem.

„Więc to tak — pomyślał wtedy Jastrząb. — Nowiński może 
wiedzieć o wszystkim, nawet taka Wojtaszkowa na pewno wie 
dużo, ale jego się boją”. Edek zaprasza go co prawda do siebie. 
Parę razy opuścił nawet przez to korepetycje. Przychodzą do 
Edka jacyś młodzi jak i on chłopcy. Jeden z nich mieszka na 
Fabrycznej i chodzi do szkoły rzemieślniczej dla dorosłych. 
Jastrząb pamięta, że przychodził czasem do Maniusia Szymonka, 
grał nawet parę razy z nim w piłkę nożną na łąkach nadrudaw- 
skich. Po tym jakby wygryzionym uchu poznałby go wszędzie. 
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Zwyczajny ulicznik. Już wtedy palił papierosy i opowiadał kole
gom, jak to lemoniadę z wozu „ściągali” i jabłka ze straganów. 
To on właśnie opowiadał kiedyś u Nowińskiego o Komunie Pa
ryskiej. „Krew komunardów paryskich ogniem tętni w żyłach 
proletariatu całego świata” — powiedział. Porównanie nieszcze
gólne i na pewno pożyczył je od kogoś. Ale jak on to mówił. Jak
by na barykadzie stał ze sztandarem, a postrzępione ucho praw
dziwie czerwonym ogniem mu płonęło.

Jastrząb rzadko na tych zebraniach zabierał głos. Jego wiado
mości z historii wydawały się często czymś zmyślonym i niepo
trzebnym, chociaż nigdy nie miał niższego stopnia z tego przed
miotu niż bardzo dobry. Umiał na pamięć daty urodzenia i śmier
ci wszystkich królów polskich od Bolesława Chrobrego, ba, nawet 
i obcych. Znał wszystkie wojny na przestrzeni wieków, nazwiska 
wodzów, miejsca sławnych bitew. Książę Józef był dla niego 
wymarzonym wzorem honoru Polaka, Kościuszko — wzorem po
święcenia i patriotyzmu. Nawet Piłsudskiego żałował, że mu się 
nie udało Polski „od morza do morza" rozszerzyć. Drżał we
wnętrznym wzruszeniem przy nauce o powstaniach narodowych, 
zapalał się nienawiścią i żądzą odwetu do grabieżców, marzył 
o potężnej Polsce od Łaby do Dniepru. Gniew go ogarniał, gdy 
czytał o zajmowaniu przez Anglię i Francję kolonii zamorskich. 
Nienawidził kolonizatorów za to, że Polsce nic nie zostawili. Nie 
on jeden tego pragnął, nie on jeden oczadział z nadmiaru pa
triotyzmu, który wydawał mu się słuszny, prawdziwy i święty. 
Teraz zobaczył, że zatmieszkał w domu, w którym cegły usuwają 
się ze ścian.

Nowi koledzy Jastrzębia, których nawet nazwisk nie znał, 
mówili o wojnach jak o zbójeckich wyprawach organizowanych 
przez hersztów, którzy dzielili się łupem z garstką wybranych. 
Wodzowie ich, nazywani bohaterami, tym tylko różnili się od 
katów, że mordowali zamiast pojedynczych przestępców setki 
i tysiące ludzi, których jedyną winą było to, że chcieli żyć.

Nowiński, który u Capa ledwie na dostateczny wyciągał i to 
po wielu dodatkowych pytaniach, zdumiał Jastrzębia swoją wy
mową. „Żaden naród nie ma prawa pozbawiać wolności inny 
naród. Historia idzie drogą wytyczoną określonymi prawami”.
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Jastrząb poznawał nowych bohaterów. Kostka Napierski prze
stawał być buntownikiem, Waryński jakimś tam marzycielem 
spadłym z księżyca czy obcym nasłańcem. Bolszewicy przestali 
pić krew i karmić się ludzkim mięsem, jak chciał tego prefekt 
Kania.

Nowiński pożyczał teraz Jastrzębiowi broszury, których nie 
było w żadnej księgarni, w żadnym kiosku czy bibliotece w Osow
cu. Stach kradł znów nocy dodatkową godzinę i czytał. Wygasał 
w nim zapał do podbojów, ale mimo rozważań nie mógł przytłu
mić w sobie nienawiści do Niemców, Moskali, Ukraińców, ba — 
Turków nawet i Tatarów, bo przecież wojna, napady, rzezie, nie
wola, bo i bo... Historia bez Jeremiego Wiśniowieckiego, ogniem 
i mieczem poskramiającego Kozaków i chłopów ukraińskich, bez 
Żółkiewskiego zatykającego sztandary na murach Moskwy, bez 
Sobieskiego, historia cierpień ludzkich, niewoli i rozpaczliwych 
buntów wydawała mu się ponurą opowieścią. Kiedy jednak pró
bował swoich przodków odnaleźć w tej tak pięknie przez dyrek
tora Kazimierskiego przedstawionej przeszłości, stwierdzał, że ich 
tam nie było. Pogardę i kije odbierał jego dziad, w niedostatkach 
szamotał się ojciec, o głodzie poszukiwał pracy brat, a on sam 
w niepewności czekał jutra. Wyraźniej i zrozumiałej widział teraz 
życie wkoło siebie. Ludzi nagle zobaczył.

Mierzejowickich Kłapciochów, wapiennickich Kubosów, Siko- 
rów z Sosnowca, Bzorków z Jaworowa, a przy nich i ojca swego. 
Wiosna dłonie w pięści i’m zaciskała sękate i żylaste, grożące Ko- 
ralowskim, Małoborskim, sekwestratorom i policji. Prośbę coraz 
częściej zastępowała u nich groźba, uległość przeradzała się 
w bunt, modlitwa — w przekleństwo.

A osowieccy robotnicy to jakby ich krewni najbliżsi, jeno że 
bardziej zdecydowani, śmielsi. I słowa ich są mocniejsze.

Jastrząb ma za okładką matematycznego zeszytu ulotkę wyda
ną we wrześniu przez miejscowy Komitet Robotniczy.

„Towarzysze Robotnicy — głosi ulotka. — Rząd faszystowski 
Sławoja Składkowskiego depcze konstytucję. Na jego rozkaz 
aresztowano bezprawnie i osadzono w więzieniu brzeskim posłów. 
Na jego rozkaz policja prześladuje, więzi i katuje naszych dzia
łaczy robotniczych. We Wschodniej Małopolsce przeprowadza 
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się pacyfikację wsi. Chłop polski staje zdecydowanie do walki 
z kapitalistyczno-obszarniczym rządem. Wiemy, do czego zmierza 
terror sługusów kapitalistycznych. Rząd chce „wygrać” dla siebie 
wybory. Rząd chce nas zastraszyć i zmusić do uległości. Towa
rzysze! Do walki w obronie praworządności! Do walki o wolność, 
chleb i pracę! Niech żyje Komunistyczna Partia Polski!”

Jastrząb pokazał ulotkę Sosnowskiemu. — Znalazłem na uli
cy — powiedział mu i zawstydził się własnych słów. — „To ze 
strachu tłumaczę się przed nim, psiakrew” — zaklął w myśli, 
zły na swoją ostrożność.

Józek przeczytał ulotkę, wszedł na krzesło i wyciągnąwszy 
rękę odegrał rolę mówcy.

— Wybierzcie nas — wołał — wybierzcie! Dajcie nam władzę, 
a będziecie mieli żarcia po grdykę, wolności po dziurki w nosie, 
po uszy. Tylko u nas miłość pachnie fiołkami. Każemy słońcu 
świecić całą dobę, ażebyś, bracie, nie mógł kraść w nocy; ska
sujemy zimę, a dzieci nasze będą się mogły gwiazdkami nie
bieskimi bawić. Mnie, ludu rzymski, wybierz cezarem, a spich
rze każę otworzyć, w cyrku krwawe widowiska za darmo będziesz 
oglądał. Zdrajców lwom rzucimy na pożarcie.

Urwał Sosnowski przemówienie, bo Jastrząb podskoczył do 
niego i wyrwał mu gwałtownie ulotkę z ręki.

— Nie wiedziałem, żeś aż tak głupi — wybuchnął.
Sosnowski zeskoczył z krzesła i chwyciwszy Jastrzębia wpół 

okręcił nim wkoło.
— Kłóćmy się spokojnie, Grakchu — powiedział. — Masz tu 

dobrego papierosa i powiedz, co cię boli.
Jastrząb milczał.
— Wiem i ja o Libermanie, o Witosie, wiem. Wszyscy o tym 

wiedzą. Sprali ich podobno po mordzie, grozili rozstrzelaniem, 
chociaż ja nie bardzo w to wierzę, a najważniejsze to, że ja nie 
chcę się tym interesować. Już co do mnie, to uważam, że cie
kawszy jest sport. Wiesz, nasz historyk Chęcicki twierdzi, że 
polityka to najgroźniejsza choroba dla człowieka. Kto raz się nią 
zajmie, ten przepadł. Pożera go, jak rak toczy i to w najbardziej 
niebezpiecznym miejscu, bo mózg mu wyjada.
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— To dlatego nie chcą nam mówić o tym, co się wkoło nas 
dzieje. Boją się, że się zarazimy, pochorujemy.

— Mają rację, Stasiu Jastrząbku. Po co nam to wszystko? 
Zresztą — wyobraź sobie waszą szkołę albo nasze gimnazjum. 
Gdyby tak dopuścić nas do polityki, zaraz byłaby rewolucja. 
Z młodymi nie ma żartów.

— I tak będzie — zapalił się Jastrząb.
— Zlitujże się, chłopie, i zaczekaj z rewolucją, aż ja kapita

nem okrętu zostanę — śmiał się Sosnowski. — A swoją drogą to 
z tymi posłami świństwo zrobili. Gdyby tak w dawnej Polsce się 
stało, to by ich szlachta na szablach rozniosła — wszystkich mi
nistrów, króla samego.

— A widzisz — przerwał mu Jastrząb.
— Widzę, Stasiu, tylko mnie to mało obchodzi.
— Słuchaj, a co wasz historyk Chęcicki na to?
— Przecież wiesz, że to do lekcji nie należy.
— Spytajmy ich: ty swojego Chęcickiego, a ja Kazimierskiego 

dyrektora.
Sosnowski zastanowił się.
—Ii, szkoda pytać. I tak nic nie powiedzą, bo się o siebie będą 

bali, a nam to może przed maturą zaszkodzić.
Jastrząb nie zrezygnował jednak z powziętego zamiaru. Na 

pierwszej lekcji historii poprosił dyrektora Kazimierskiego o wy
jaśnienie, jak należy rozumieć aresztowanie posłów w świetle 
ustaw konstytucji. Dyrektor długo wpatrywał się swymi kozimi 
oczyma w niego, nakręcał bródkę na palec i gładził ją zawija
jąc w stronę szyi.

—■ Szkoła nie zajmuje się polityką — zaczął wreszcie. — Ce
lem szkoły jest nauka, a obowiązkiem ucznia uczyć się. Na poli
tykę macie jeszcze czas. Co się zaś tyczy wspomnianej przez Ja
strzębia sprawy, to rząd nasz wie, co robi, i powinniśmy zaufać 
jego posunięciom. Polska upadła kiedyś, bo w sejmie było war- 
cholstwo. Podobnie zaczyna się i dzisiaj dziać. Polakom potrzebny 
jest silny rząd, bo inaczej znów nas sąsiedzi rozdrapią.

Tu dyrektor Kazimierski przejechał się po całej historii sypiąc 
przykładami o potędze państw silnej ręki.

Dyskusja rozgorzała dopiero w czasie przerwy. Potężny, mil



czący Duda walił pięścią w pulpit i krzyczał, że to ostatnie drań' 
stwo lekceważyć nietykalność posła. — Witos był premierem, 
posłem, jak śmieli go bić — wołał. Przerwali mu zaraz inni, 
bo każdy chciał swoje powiedzieć, a wszyscy godzili się na jed
no — bezprawie, nie wolno. Kiedy Brankowiecki ośmielił się po
wiedzieć, że za dużo robią krzyku o jakiegoś tam „żydka”, Smoła 
zwymyślał go od pańskich podrzutków, a Powaga do bicia się 
rwał.

Do Jastrzębia podszedł Nowiński, który w ogóle głosu w dysku
sji nie zabierał.

— Brawo, Stachu. Twoje pytanie było potrzebne. Widzisz, co 
się dzieje?

Jastrząb widział nie tylko kolegów, ale i oczy Agaty, smutne 
jakieś i zatroskane.

Od wyjazdu na wakacje Stach nie rozmawiał z nią jeszcze. 
Unikał spotkania i rozmowy, co nie było łatwą rzeczą, w ciągu 
sześciu godzin lekcyjnych. Czuł często jej wzrok na sobie, spo
tykał jej oczy, słyszał głos i śmiech i było mu jak w pierwszym 
dniu po powrocie z Wapiennik — źle i pusto. Łączność z grupą 
Nowińskiego, korepetycje, brak czasu łagodziły ból zawodu, 
który jak cień w zagojonej ranie dawał czasami znać o sobie 
ostrym bólem. Cierpienie wracało tym częściej, ponieważ widział 
zainteresowanie Agatą ze strony kolegów i gimnazistów. Mimo 
dyscypliny tłum podrostków i goliwąsów męskiego gimnazjum 
zapędzał się na trzecie piętro, czekał po lekcjach na wyjście „cio
tek”, jak nazywano seminarzystki.

Bróździk uczył teraz siódmą i ósmą klasę gimnazjum. Jastrząb 
widział jednak parę razy, jak spotykał Salankę przed bramą bu
dynku. Nie wierzył w przypadek. Uważał, że wakacyjne wyciecz
ki profesora nie były bezcelowe.

Raz tylko Agata podeszła do niego powiedzieć, aby przyszedł 
po chleb, który Sala z Wapiennik przywiózł. Poszedł celowo 
w dniu, kiedy Salanka miała zbiórkę harcerską i nie było jej 
w domu, ale czuł wtedy, że samego siebie oszukuje. Z kolegów 
nikt nie domyślał się jego przeżyć, Józek Sosnowski zaś, choć 
lubił pokpić sobie ze wszystkiego, ani razu nie zapytał o Agatę.

A dni pełne pracy, rozmyślań, nie przynosiły zapomnienia.
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BOLESNY CHRZEST

Chłodny, listopadowy wiatr rwał ostatki liści w Alejach, ciskał 
je pod nogi przechodniów, pędził po ulicach zaganiając w ciche 
zaułki, spędzał szeleszczącą gromadę przed gmach poczty, jakby 
chciał w świat posłać słońcem pisaną tajemnicę lata.

Złotożółte liście klonów, brązowoczerwone jesionów, brunatne 
już i sczerniałe kasztanów powplatał w siatkę ogrodzenia na pla
cu parkowym', że wyglądały jak barwny dywan rozwieszony 
na trawersach z szyn i betonu.

Słońce bez ciepła, jakby zmęczone już i wygasłe, chowało się 
za pędzące nisko stada poszarpanych jak stare płachty chmur, 
które siekły przelotnym deszczem.

Szare stawały się ulice, oślizgłe mokrymi chodnikami, „kocimi 
łbami” na jezdni. Wilgotne zimno północnego wiatru dreszczem 
popychało do domu, przypominało o nadchodzącej zimie.

W taki dzień o godzinie pierwszej po południu zawyły nagle 
syreny fabryczne. Nie był to ryk krótki, głoszący godzinę, lecz 
przeciągły, nie kończący się, jakby pożar oznajmiał. Gubił się 
w wilgotnym powietrzu, wiatr rwał go swoimi podmuchami, jak
by krztusić się zaczął ogromny, ranny zwierz. Wsparły go jednak 
zaraz inne ryczące gardziele hutniczych Zakładów Osowieckich. 
Przyłączył się do nich basowy głos cegielni w Dynkowie i cien
kie, piskliwe gwizdy tartaku na Siennej, młynów na Żabiej i Ko
lejowej. Wiatr przyniósł wreszcie daleki śpiew syreny cukrowni 
w Częcicach. Huczała i drżała nad miastem nie zestrojona, draż
niąca dysonansem muzyka, zew bitewny potworów budzących 
lęk siłą potężnych dźwięków.

Ale mieszkańcy Osowca odważne widocznie mieli serca, bo 
nie przeraził ich płynący nad miastem, wdzierający się do miesz
kań wrzask syren. Zewsząd wychodzili ludzie i śpieszyli w stro
nę mostu i przejazdu kolejowego. Przeważali mężczyźni w na
rzuconych w pośpiechu płaszczach lub tylko w bluzach robo
czych, szklistych od brudu, znoszonych o niewiadomym, szarym 
jak ich twarze kolorze. Niektórzy okręcali szyje szalikami, inni 
szli jak w letni upał z rozpiętymi kołnierzykami, nie czując 
chłodu ni wilgoci.
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Z rozwartej na oścież bramy fabrycznej wysypał się na ulicę 
zbity tłum robotników — mieszanina twarzy białych, czarnych 
od pyłu węglowego, okopconych od dymu, szarych, ukurzonych. 
Wyszli tak, jak ich sygnał przy pracy zastał. Wypełnili bezładną 
kupą ulicę, ale zaraz z falującej, szarej masy, z gąszczu bez
kształtnego wypełzły niby węże rzędy czwórek, które ruszyły 
w stronę miasta, wydłużały się, a ich nieforemne, baniaste od
włoki zmniejszały się, chudły, zamieniały się w żywą, zwartą 
kolumnę pochodu dudniącego po bruku nierównym krokiem.

Zanim doszli do mostu, czwórki zamieniły się w szóstki, ósem
ki, a przed pocztą nikt już nie przestrzegał szyku. Co krok przy
łączali się robotnicy z innych zmian. Ramię przy ramieniu ma
szerował milczący, zwarty tłum, wypełniając jezdnie po kra
wężniki. Chodniki po obydwu stronach były puste. Brak było tego 
dnia ciekawych. Nieliczni przechodnie nie zatrzymywali się jak 
zwykle dla ciekawości, lecz szybko mijali milczący pochód skrę
cając w boczne ulice. Jedynie gromada źle ubranych oberwań
ców, nieodłączna asysta wszelkich uroczystości ulicznych, kłuso
wała w różne strony, wdzierała się w szeregi manifestujących, 
tłumacząc im coś, wymachując rękami w kierunku, dokąd posu
wał się pochód.

— Policja — przebiegła przez stłoczony tłum wiadomość.
Policja zamknęła przejście ulicy Objazdowej, okrążającej koś

ciół. Pierwsze szeregi zauważyły już dwa wozy ciężarowe zagra
dzające jezdnię. Policja uzbrojona w karabiny i granaty zajmo
wała kilkoma szeregami całą szerokość ulicy; stała na samocho
dach, przed i za nimi, za barierą ochraniającą zakręt nie zabu
dowanej w tym miejscu ulicy, opadającej wysokim spadem ku 
łąkom. Parkan cmentarza kościelnego ciemnił się od granatowych 
czapek. Maszerujący tłum trzech tysięcy robotników i około pół
tora tysiąca bezrobotnych zwolnił kroku. Czoło pochodu zakole- 
bało się na boki pod naporem następujących z tyłu. Otwierający 
pochód byli zdumieni i zaskoczeni masą policji, której miasto nie 
posiadało w takiej ilości.

Strajk, godzina jego rozpoczęcia nie były dla nikogo tajemnicą. 
Pertraktacje z dyrekcją o cofnięcie nowej redukcji i obniżki za
robków trwały od dwóch tygodni. Inżynier Łastowicz próbował 
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zastraszyć robotników więzieniem i groźbą całkowitego zamknię
cia fabryki. Dyrektor Fałat-Okoński był bardziej delikatny, ale 
•zwłóczył z odpowiedzią, przeciągał rozmowy z delegatami tłu
macząc się brakiem instrukcji Towarzystwa. Wreszcie, kiedy poli
cja aresztowała trójkę delegatów i osadziła ją jak zwykłych rze
zimieszków w miejscowym więzieniu, robotnicy ogłosili strajk. 
Posłali Dyrekcji na piśmie poprzednie warunki z żądaniem wy
puszczenia na wolność delegatów w ciągu trzech dni. Dyrekcja 
nie odpowiedziała w ogóle na pismo. Strajk był więc rzeczą wia
domą. Nie wszyscy jednak nawet spośród robotników wiedzieli 
o mającym się odbyć pochodzie przed magistrat, w którego bu
dynku mieścił się komisariat policji i miejski areszt-więzienie. 
Dopiero w dniu porzucenia pracy rozszedł się anonimowy projekt 
marszu przed magistrat. Projekt przyjęto bez jednego głosu sprze
ciwu. Rozważano, jaki skutek może przynieść manifestacja. Prze
widywano, że czterdziestu policjantów rozproszonych zwykle po 
mieście ustąpi przed zdecydowaną postawą wielotysięcznego tłu
mu. Organizatorzy manifestacji pewni byli udziału w pochodzie 
ludności nierobotniczej. Zdziwiły ich puste ulice. Dopiero uzbro
jone, silne oddziały policji wyjaśniły tajemnicę. Policja znała ich 
zamiary. Pochód jednak miał swoją głowę, od której biegły nie
widzialne, czułe nerwy w ciżbę wspierającą się o siebie nawza
jem plecami i ramionami. Nad pierwszym szeregiem wystrzelił 
nagle ponad głowy targany wiatrem czerwony sztandar. Prawie 
w tej samej chwili podniosły się transparenty z czerwonego płót
na z białymi napisami.

„Precz z faszystowskim terrorem”, „Precz z kapitalistycznym 
wyzyskiem”, „Żądamy uwolnienia aresztowanych”, „Żądamy pra
cy i poszanowania praw” — głosiły napisy na transparentach.

Ryk syren zastał Jastrzębia na zebraniu redakcji szkolnego 
czasopisma „Młodość”. Wszystkich, nie wyłączając pani Łapnow- 
skiej polonistki, następczyni Bróździka, poderwał z miejsca ten 
niezrozumiały przeciągły gwizd. — Pożar, przerwiemy posiedze
nie — powiedziała pani Łapnowska.

W następnej minucie Jastrząb skakał już w dół po kilka scho
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dów trzymając się poręczy. W drzwiach wpadł prawie na No
wińskiego.

— Prędzej, bo się spóźnimy. Prosiłem, nie chodź na posiedze
nie, ale gdzie — literatura ci wlazła do głowy. Tam się tworzy 
literatura, rozumiesz. Prawdziwa, żywa, a nie to wasze stękanie 
w „Młodości”. No, prędzej, bo nie zdążymy. Wsiąkniemy w ich 
szeregi — mówił szybko Nowiński skacząc obok Jastrzębia przez 
kałuże i zaczniemy rzucać. Najlepiej od razu całą garścią. Tak nad 
głowy. Czego robotnicy nie złapią, to znajdą jutro inni, chyba 
że policja wyzbiera.

Nowiński wyciągnął spod płaszcza plik ulotek.
— Dzielę się z tobą po bratersku. Włóż pod pasek, razem 

z książkami nie będzie widać. „Glinę” możemy spotkać po dro
dze. Pamiętaj, wciśnij się w środek tłumu, na skraju jest nie
bezpiecznie. Szpicel łatwo wypatrzy i policja może capnąć, cho
ciaż ona dzisiaj większego będzie miała pietra niż my — zobaczysz.

Jastrząb chciał spojrzeć na tekst cienkich karteczek, które 
dwukrotnie powiększyły związane paskiem książki i zeszyty, ale 
Nowiński przynaglał go do pośpiechu.

— Prędzej, zostawisz sobie jedną i przeczytasz w domu.
Na Siennej kupcy zamykali sklepy, z trzaskiem opuszczali ża

luzje w oknach wystawowych.
— Wczoraj wieczorem wszystkie szyby Żydom powybijali na 

Podgórzu, to i tu boją się, że hołota endecka skorzysta z zamie
szania. Podobno i nasi koledzy z młodszych kursów brali w tym 
udział razem ze sztubakami z gimnazjum. Policjanta na lekar
stwo przy takiej robocie nie znajdziesz. Cieszą się, że żydokomu
nę w ten sposób niszczą — mówił Nowiński.

Dochodząc do rynku spotkali Szymonka. Przyłączył się do nich,
— Gdzie tak pędzicie, jakby się paliło? Na rynku pełno poli

cji, nie wiedzieć, czy nas puszczą.
Stanęli. W drugim końcu rynku u wylotu Objazdowej, przy 

wąskim przejściu między kamienicami na Kościelną, stały zwar
te szeregi policji. Nowiński zwrócił się nagle do Szymonka:

— Maniek, skocz no, spytaj którego policjanta, czy możemy 
tędy przejść do domu. Chyba, że się boisz, to ja pójdę.
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— Bohater, widziałeś go — parsknął Szymonek. — Nie mam 
się czego bać. Zaczekajcie tu na mnie.

Podrygując, jakby sprężyny miał przy piętach, poszedł wol
no jezdnią przez środek rynku. Nowiński pociągnął Jastrzębia 
w pierwszą napotkaną bramę odrapanych domów na prawo.

— Też się przyczepił, idiota. Akurat odpowiedni na szpicelka.
Wyszli na jakąś wąską, nie znaną Jastrzębiowi, uliczkę bieg

nącą w dół, równolegle do rynku. Z rynsztoków, z mijanych 
brudnych podwórzy cuchnęło smrodem gnijących śmietników. 
Za pędzącymi wyglądały przez uchylone drzwi wylęknione twa
rze starozakonnych, którzy mieszkali tu na całym Podgórzu. 
Przez Targowicę, obok straży pożarnej, wydostali się wreszcie 
w Aleje. Znaleźli się tuż przed czołem pochodu. O sto kroków 
na wprost nich stała policja.

Jastrząb, któremu serce waliło młotem, widział, jak niski, krę
py robotnik z pierwszego szeregu o guzowatych brwiach wyciąg
nął spod marynarki czerwony sztandar, zręcznie przywiązał do 
podanego mu krótkiego drzewca i wzniósł do góry. Obok niego 
stał bez czapki Piotr Sidło. To on rozpoczął śpiew: „Krew naszą 
długo leją kąty...”

Odbiło się echo od ścian remizy strażackiej, od murów kościo
ła na górze i zawtórowało pieśni. Po przeciwnej stronie ulicy ktoś- 
cofnął się z balkonu i zatrzasnął drzwi. Pochód zmienił nagle 
kierunek i ruszył na wprost w ulicę Kościelną. Policja na Objaz
dowej pozostała na swoich miejscach.

Jastrząb ruszył naprzód razem z innymi. Zapominając o prze
strodze Nowińskiego, szedł na skraju chodnika obok robotników 
i rozluźniał pasek spinający książki. Nie bał się. Wkoło widział 
podniesione pięści, twarze, których wyglądu nie rozróżniał. Zda
wało mu się, że śpiew niesie go siłą swojego wyznania i buntu.- 
Szeregi wchłonęły go wkrótce, zepchnęły na jezdnię, objęły 
uściskiem marszu w rytm pieśni.

Wyszarpał ulotki i puścił je z wiatrem nad morze głów. Po
tem puszczał coraz to nowe, aż poczuł w palcach twarde okładki 
brulionu. Wtedy ktoś pociągnął go z boku za rękaw płaszcza.

— Czapkę, czapkę schowaj, kolego — usłyszał przez huczący 
śpiew.



Przytomnym już spojrzeniem spotkał uśmiech starego robotnika 
z przepaską na oku. Odwzajemnił mu się uśmiechem i czapkę ze 
srebrnymi literami SN nad daszkiem wepchnął do kieszeni płasz
cza. W tej chwili uderzył piersiami w czyjeś plecy przed sobą. 
Tłum zakołysał się powracającą falą jak potok napotkawszy na
głą przeszkodę. Przejście z ulicy Kościelnej na rynek przez zaułek 
zwany Ciasnym było zamknięte. Za zwisającym łańcuchem, 
nawiniętym na trzy żelazne słupki o błyszczących, kulach, stała 
policja. Krótka sąsiednia uliczka Krasińskiego była zabarykado
wana ściągniętymi z rynku straganami. I tu policja broniła przej
ścia.

Śpiew ucichł. Zdawało się, że pochód cofnie się i rozproszy.
Jastrząb znalazł się w ścisku na wprost zaułka Ciasnego. Pierw

sze szeregi napierane z tyłu oparły się o łańcuch.
— Cofnąć się, rozejść, bo będziemy strzelać. Rozejść się, dranie, 

psiakrew! — krzyczał sierżant policji, mały blondynek o przy- 
czernionych wąsikach.

— Nie strzelać! Koledzy! — zawołał robotnik wsparty o żelazny 
słupek. — Do braci swoich nie będziecie strzelać. Franek, Krócica, 
twój ojciec ze mną pracował. Nie strzelaj! Rzuć karabin! 
Franek...

Wtem brzękły odplątane łańcuchy. Pozostała tylko żywa prze
szkoda niepewnej, wahającej się policji.

Robotnicy szli tak ciasno, że zaczepiali ramionami o wysta
jące sztangi zamkniętych drzwi, o opuszczone żaluzje okienne. 
Szeregi policjantów ustępowały powoli, utrzymując odległość 
trzech do czterech metrów.

Robotnicy rozsypywali się u przeciwległego wylotu zaułka na 
rynek. Przejście było wolne. Tłoczyli się w nim nowi i nowi lu
dzie. Jednocześnie na tych, którzy przedostali się na rynek, ude
rzyła policja, chcąc zepchnąć ich w stronę Podgórza i nie przepu
ścić do bliskiej już ulicy Magistrackiej. Policjanci bili gumowymi 
pałkami, kolbami karabinów na oślep, gdzie popadło. Największy 
tłok i zamieszanie powstało przy sztandarze.

Jastrząb pchnięty z tyłu natłokiem wpadł wprost na walczą
cych. Tęgi policjant w nasadzonej głęboko na czoło czapce z pa
skiem pod brodą trzasnął go gumową pałką w szczękę i szyję koło 
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ucha. Stach zatoczył się, schylił i zasłonił głowę zgiętą ręką. Poczuł' 
nowe uderzenie w głowę i kamienice przy rynku zakołysały mu 
się przed oczyma, zgięły w elastycznym ukłonie. Upadł na kolana 
i ręce. Silne kopnięcie w bok odrzuciło go na wznak, twarzą do 
góry.

Ktoś ciągnął go za ramiona po kamieniach, potem poczuł, że 
płynie oderwany od ziemi. Skądś z daleka dochodziły do niego 
słowa: — Ostrożnie, tędy... — Znów światło i znajomy, dawno 
słyszany głos: — Stachu, kochany chłopaku.

Zamknął powieki, bo zdawało mu się, że wirujące ściany domów 
walą się na niego.

LUDZIE

Jastrząb otworzył oczy. Pierwszym uczuciem był przyjemny 
chłód na policzku i szyi. Zobaczył nad sobą zmarszczkami pooraną 
twarz starej kobiety. Jej duże, czerwone ręce przytrzymywały na 
jego policzku mokry, świeżo zmieniony okład.

— No, nareszcie zbudziłeś się, synku. A mówiłam, że to niedługo 
będzie. Przyjemnie, co? Taki kompresik to jak pocałowanie. 
Prawda, że siekiera i każde inne, byle zimne żelazo lepsze, ale 
z braku laku dobry i mokry ręcznik.

Stach chciał się uśmiechnąć, bo poznał w schylonej nad nim 
kobiecie najpopularniejszą w Osowcu osobę — ciotkę Bukowską. 
Syknął jednak zaraz z bólu, a uśmiech zamienił się w grymas.

— Boli?
— Boli, ciociu — szepnął ledwie poruszając wargami.
— O, poznałeś mnie, panie kawalerze. A pewnie, ciotkę całe 

miasto zna. Wszyscy o niej wiedzą, tylko pielęgniarką tom jeszcze, 
jak żyję, nie była. Podziubały cię, dranie, trochę, chociaż co naj
gorsze, to już przeszło — krew ustała iść, to ważne.

Jastrząb podniósł rękę do policzka.
— Nie, tu jeno czarny siniec jak powróz się wywalił. Ustami ci 

krew pociekła, bo cię kopnęły zarazy. Musiały ci cholerniki odbić 
coś na wnątrzu. Zemdliło cię, a krew po drodze kapała, kiedy cię 
tu nieśli. Raniutko muszę każdą kropelkę wytrzeć, żeby się tu 
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który za śladem nie wpakował. Powędrowałaby wreszcie i ciotka 
Bukowska do paki.

— Gdzie jestem i kto mnie tu przyniósł — spytał głośniej już 
Jastrząb. Przy otwieraniu ust czuł ostry ból w szczęce, szum 
w głowie i bezustanne dzwonienie w uszach.

— Gdzie — to widzisz, u ciotki. A kto cię przyniósł? Czy ja 
wiem, albo ja ludzi znam. Zobaczyli drzwi uchylone, to się wpa
kowali na pokoje. Kazali drzwi zamknąć i obiecali przyjść później 
po ciebie.

— A co z tamtymi, co z pochodem, z robotnikami?
Uśmiech rozjaśnił surową twarz Bukowskiej.
— O siebie się martw. A tamci? Nie wiem. Chciałam lecieć, 

zobaczyć, mnie by tam przecie nie tknęli, ale kazali cię pilnować, 
to zostałam.

Zdjęła złożony, mokry ręcznik z twarzy Jastrzębia.
— Fe, ale basior. Pijawki by trzeba postawić. Krew zepsutą 

ściągnęłyby. Na głowie też masz niemniejszy, tylko że włosy 
zakrywają.

Odeszła, aby odświeżyć okład w zimnej wodzie.
Stach nie odwracając głowy ruchem oczu ogarnął „pokoje” 

eiotki Bukowskiej. Klitka parę kroków wszerz i wzdłuż o poczer
niałych od wilgoci i dymu ścianach, spękanym suficie. Łóżko, na 
którym leżał, stolik obok pieca zawalony blachami do pieczenia 
bułek i ciastek i dwa niskie stołki stanowiły całe umeblowanie 
mieszkania straganiarki.

— Która godzina — spytał, kiedy stanęła znów przy nim.
— W lecie co do minuty godzinę po słońcu poznam, ale teraz 

nie wiem. Wieczór już. Może szósta albo i dalej. Zegar takim jak 
ja niepotrzebny. Dłużej się żyje, gdy śmierć godziny w domu nie 
widzi. Wycyganić się jej można, jeszcze nie czas na człowieka. 
Ogień rozpalę, to herbaty się pan napije. Bułeczek nie sprzeda
łam dzisiaj, to sobie zjemy na kolację.

Jastrząb poruszył przecząco ręką.
— Do domu muszę iść, nikt tu po mnie nie przyjdzie.
— Samego pana nie puszczę. Kazali pilnować, to i mowy nie 

ma o odchodzeniu. Złapią pana po drodze, a potem na mnie 
będzie. A i ruszać się pan na pewno nie może.
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Bukowska zakrzątała się koło kuchni. Wkrótce syk wody 
w czajniku i trzaskanie ognia pod płytą odmierzały niepotrzebny 
tu nikomu czas. Mała żarówka u sufitu zamrugała parę razy jak
by zdenerwowana ciszą, jaka nagle zapanowała w izbie.

Stach usiadł z wysiłkiem na łóżku. Teraz dopiero odczuł praw
dziwy ból. Skulił się, zęby zacisnął, aby nie krzyczeć. Łapał 
powietrze szybko, a przy każdym głębszym oddechu ostre kłucia 
przebiegały od prawego boku przez całą klatkę piersiową. Głowa 
ciążyła mu, jakby była ołowiem nalana. Przełknął parę łyków 
herbaty. Jeść nie mógł, mimo że Bukowska zachwalała świeże 
bułeczki.

— Gołąbku mój kochany — mówiła miękkim matczynym 
głosem. — Niejeden chrzest tacy jak ty muszą przejść w życiu, 
niejeden. Innym życie jak wiosna przechodzi, jak śpiewanie 
ptaków — ani zmartwienia, ani płakania nie znają. Żle, kiedy 
ludzie ból młodemu zadadzą. Przez całe życie za nim pójdzie, 
przez całe, gołąbku.

Czerwona, szorstka dłoń dotknęła Stacha, poprawiła spadające 
na czoło, rozsypane włosy.

Jastrząb podniósł głowę i odrzucił okład z policzka.
— Nie będzie, ciociu, bolało, musi przestać boleć.
— Tak, tak, musi, gołąbku, musi. Zawsze to mówiłam, ale kto 

tam słucha głupiej ciotki Bukowskiej.
Słuchał Jastrząb opowiadania Bukowskiej o jej młodości sza

rej i pracowitej, a samotnej jak starość. Nasłuchiwał i czekał 
pukania do drzwi lub zasłoniętego czarną chustą z frędzlami 
okna. Nikt nie przychodził. Postanowił wracać na Kuźnię. Ciotka 
Bukowska nie sprzeciwiała się już teraz. W milczeniu zaczęła 
naciągać watowane palto.

— Odprowadzę pana. Podwórkami pójdziemy, przez ogrody. 
Sam nie trafiłbyś.

Na dworze ogarnęła ich ciemność nie oświetlonej ulicy. Jastrząb 
zupełnie nie orientował się, gdzie się znajdują. Wiatr zacinał 
deszczem i huczał nagłymi podmuchami. Stach trzymał Bukow
ską za rękę, z wysiłkiem stawiając kroki, potykając się na wy
boistej drodze. Chwilami ogarniała go nieprzeparta chęć, ażeby 
usiąść, nie ruszać się, nie czuć bólu. Nie myślał o niczym więcej. 
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Był strasznie zmęczony i chory. Nie wiedział nawet, kiedy za
trzymali się przed ogrodem pani Zajdler. Nie zdziwiło go nawet,, 
że Bukowska wie, gdzie mieszka.

Przez pokój młodzików odrabiających jeszcze lekcje przeszedł 
wyprostowany, z podniesionym u płaszcza kołnierzem. Włożył 
w to cały wysiłek woli, całą wytrzymałość, na jaką się jeszcze 
mógł zdobyć. Siły opuściły go zupełnie, gdy zamknął drzwi do 
swego pokoju. Zwalił się na łóżko tak jak stał — w przemok
niętym płaszczu, w czapce na głowie.

Sosnowski siedział przy stole rozebrany do koszuli i czytał 
głośno jakiś rytmiczny wiersz łaciński.

— Tiu, tiu, tiu, Stasiu, wódeczkę się piło — zaczął, ale urwał 
zaraz i podskoczył do Jastrzębia. Zauważył pręgę na policzku.

— Stachu, co tobie?
Jastrząb tłumił jęk. Józek pomógł mu zdjąć płaszcz, ściągnął 

rozmokłe pantofle i rozebrał. Zobaczył siną plamę na boku, ślady 
krwi na koszuli.

— Kto cię tak urządził, Stachu — pytał, kiedy się Jastrząb 
trochę uspokoił.

— Policja.
— Za co?
— Za strajk, za demonstrację — szeptem objaśnił Jastrząb.
— Dranie, cholery. Dlaczego mnie ze sobą nie wziąłeś. Dałbym 

ja im. O, kanalie.
Sosnowski wzburzony pobiciem Jastrzębia nie zapomniał jed

nak o grożących mu następstwach za udział w pochodzie.
— Z taką gębą do szkoły iść nie możesz. Głupi odgadnie, kto ci 

fiołka na twarzy posadził. Policja gotowa się tobą zainteresować, 
a wtedy i ze szkoły przed czasem wyfruniesz. Sprzykrzyły się 
zimorodkowi brzegi rodzinnej rzeki, więc poleciał nad dalekie 
morze... — powiedział drwiąco, ale spoważniał zaraz i zaczęli we 
dwóch rozważać sposoby ratunku. Jastrzębia rozbolała głowa 
i chwilami dostawał dreszczy. Zdecydowali, że Stach musi ty
dzień albo i dwa pozostać w domu, dopóki nie zniknie siniec 
z twarzy. Usprawiedliwienie nieobecności Jastrzębia w szkole 
Sosnowski brał na siebie.

Ciotka Zajdler na pewno nie poznałaby na usprawiedliwieniu 
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swego podrobionego podpisu. Józek posiadał w tym kierunku 
wybitny talent, z którego zresztą rzadko korzystał. Pomysł sfał
szowanego zaświadczenia musieli jednak odrzucić, łatwiej bowiem 
można było oszukać wychowawcę, ba, nawet całe grono profesor
skie niż pannę Jadwigę Sciskałównę. Anioł czy diabeł zaraz 
podszeptywał jej podejrzenia, a spod spuszczonych powiek wi
działa więcej niż inni z wytrzeszczonymi gałami. Co do tego 
Jastrząb i Sosnowski zgadzali się całkowicie. Pamiętać przy tym 
należało, że pani Jadwiga chowała w pobożnym sercu złość do 
Stacha. Przy roztrząsaniu charakteru ciotek Sosnowski poddał 
myśl wtajemniczenia we wszystko pani Zajdler.

— Ona jedna nie patrzy w gwiazdy, lubi ziemię, po której 
chodzi, i na pewno znajdzie dobrą radę. Co do tajemnicy, to 
i studnia lepiej by jej nie dochowała — uzasadniał Józek.

Pani Zajdler wysłuchała całej sprawy z uśmiechem mrugają
cych oczu. Bez słowa podreptała do swego pokoju, skąd przyniosła 
zaraz watę, bandaże i termometr. Okazało się, że Jastrząb ma 
wysoką gorączkę.

— Wszystko w porządku, kiedy jest temperatura, chociaż i bez 
niej też poradzilibyśmy sobie — powiedziała. — Szyję i głowę 
obandażujesz lekko panu Stanisławowi — zwróciła się do Józka. — 
Resztę to już ja sama załatwię. Mam znajomego lekarza, kolega 
z dawnych lat, doktor-człowiek, nie rzemieślnik. Przyprowadzę 
go jutro rano i świadectwo zwolnienia ze szkoły wypisze choćby 
na cały miesiąc, zwłaszcza że Jastrząb naprawdę jest chory.

Stach próbował dziękować, ale przerwała mu zaraz.
— Nie rozmawiałabym z wami do końca życia, gdybyście mi 

tego nie powiedzieli. Pigułkę pan Jastrząb na noc dostanie i spać, 
złote moje chłopaki. Wyleczy się jeszcze pan Stanisław ze wszyst
kiego, że i kłującą tarninę będzie omijał na drodze.

Jastrząb poruszył przecząco głową, ale pani Zofia nic na to nie 
odpowiedziała.

Zgasili już światło, kiedy Jastrząb przypomniał sobie, że nie ma 
książek i zeszytów szkolnych. U Bukowskiej ich nie było. A więc 
zostały na rynku i dostały się w ręce policji. Wszystko przepadło. 
Przyjdą jutro i zabiorą go, może znów będą bili.

„— Niech biją — zaciął się w myślach Jastrząb. — Powie im, 
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co o nich myśli. Wsadzą go do więzienia, potem będzie rozprawa 
w sądzie. Gazety będą o nim pisały. O ulotkach nie wiedzą, ale i to 
im powie”. — Tu Stach stwierdził, że właściwie nie ma powodu 
udawać bohatera, bo żadnym bohaterem nie jest i nie będzie. 
Niczego przecież wielkiego nie dokonał. W manifestacji mógł się 
znaleźć przypadkowo. A że dostał od policji... Koledzy będą się 
tylko z niego śmiali, że dał się pobić, że nie uciekł. Ulotki też 
żaden wyczyn — każdy ulicznik sprzedający gazety mógłby to 
zrobić za złotego. Jego zapytają na pewno, od kogo je dostał. Nie 
zdradzi za nic Nowińskiego. I Sidle udowodni, że można mu wie
rzyć. Edek mówił kiedyś, że aresztowanych biją w pięty, żeby 
śladu nie było. Sosnowski znów opowiadał, że przywiązują czło
wieka do słupa i z sufitu, z wysokości trzech metrów, kapie mu na 
głowę co parę sekund kropla wody. Każdy zbrodniarz przyznaje 
się wtedy do winy. Jastrząb czuje w sobie siłę do wytrzymania 
nawet straszliwego łamania kołem.

— Ale za co mają go torturować? — stawia sobie pytanie. — 
Wsadzą go zwyczajnie do więzienia na rok, może dwa, a potem 
wróci do Wapiennik.

— Jastrzębiów „hareśtant” idzie — będą się z niego baby 
śmiały. Palcami go sobie będą pokazywały, a matka umrze chyba 
ze wstydu, bo ona tego nie zrozumie. „Wszystko w ręku Boga, 
Jego to wola człowieka bogatym albo biednym uczynić. Woli jego 
grzech się sprzeciwiać” — tak zawsze mówiła. Dla niej świat jest 
prosty. Na ziemi trzeba płakać, radość' na tamtym świecie czeka 
na ludzi. Radość i szczęście. Jastrząb zapada w sen niespokojny, 
męczący.

Rano Józek Sosnowski obandażował Stachowi szyję i głowę, że 
mu ledwie oczy i nos było widać.

— Jastrzębia gardło boli i z uszu mu cieknie — powiedział 
tragicznym głosem ciotce Jadwidze.

Przyszła zaraz sprawdzić, czy nie kłamie. Jak kruk popatrzyła 
na Jastrzębia z boku.

— Komu się chorować zachciewa, niech idzie do szpitala albo 
niech go sobie ojciec do domu zabiera — zakrakała i przez cały 
czas choroby Stacha nie pokazała się więcej w jego pokoju.

Obiady przynosił mu Sosnowski, często Gajek lub Kleszcz, a her-
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batę na śniadanie i kolację Janek Bąk, który też prosił, aby tylko 
jego do sklepu po chleb posyłać.

Po śniadaniu cisza zapanowała w całej połowie domu zajmowa
nej przez uczniów. Jastrząb został sam. Rozpalona gorączką twarz 
piekła go pod bandażem jeszcze bardziej. Męczyło go pragnienie, 
ale nie próbował nawet iść do kuchni po wodę. Bał się nienawist
nych oczu panny Jadwigi.

Około godziny dziesiątej przyjechał lekarz. Wszedł do pokoju 
w towarzystwie pani Zajdler. Stach zauważył, że pani Zofia sta
nęła przy drzwiach. „Straż przed Jadwigą” — pomyślał. Lekarz 
miał delikatne ręce o długich palcach, nalaną twarz i łysą głowę, 
błyszczącą, gładką. Gniótł obolałe żebra w miejscu kopnięcia nie 
pytając wcale, czy boli. To samo robił z szyją-i głową Jastrzębia. 
Przyglądał się Stachowi zza czarnych rogowych okularów i mil
czał przez cały czas badania. Potem usiadł przy stole, zapalił 
papierosa i spoglądając co chwila na Jastrzębia pisał receptę.

— Pani Zofio — przemówił wreszcie głosem niskim, przywy
kłym do wydawania poleceń. — W miejscach stłuczenia na szyi 
i policzkach po dwie pijawki. Lekarstwa przyślę przez służącą na 
pani ręce. Na razie dwa tygodnie zwolnienia. Oto świadectwo. 
Silne przeziębienie, obawa zapalenia płuc.

Jastrząb przypomniał sobie zgubione książki.
— Ja, proszę pana...— zaczął.
— Co? Nikt cię tu o nic nie pyta. Z takim zdrowiem ani sobie, 

ani innym chleba nie wywalczysz. Nauki pilnuj i odżywiaj się. 
Pieniądze sobie na masło schowaj.

— Ja, panie doktorze, nie chcę... — zaczął znów Jastrząb widząc, 
że doktor go nie zrozumiał.

— Nie pytam, powiedziałem!
Głos doktora zdawał się nie mieścić w małym pokoiku. Wstał 

zakręcając energicznie złote pióro.
— Ja nie chcę takiego świadectwa... Policja...
— Do widzenia, pani Zofio.
Lekarz wyszedł nie zwracając na Stacha uwagi. Kiedy pani 

Zajdler wróciła odprowadziwszy doktora na ganek, Jastrząb opo
wiedział jej o swoich obawach z powodu zaginionych książek.
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— To źle — przyznała pani Zajdler. — Na wszelki wypadek ze 
świadectwem zaczekamy do jutra.

Stach zobaczył po raz pierwszy, że powieki pani Zofii nie 
mrugały.

Po jej odejściu zdenerwowanie Jastrzębia wzrosło. Wsłuchiwał 
się z napięciem w odgłosy dochodzące z zewnątrz. Każdy stukot 
przejeżdżającego ulicą wozu, skrzypot otwieranych drzwi, rozmo
wa na podwórku przyspieszały bicie serca, podrywały go na łóż
ku. — „Policja” — myślał i za każdym razem zmuszał się do 
spokoju. — Tchórz, tchórz — szeptał zły sam na siebie.

— Handełe, handełe, handełe! — doleciał go nagle głos z ulicy. 
Po chwili ten sam głos odezwał się na ścieżce tuż pod oknem. 
—• Stare szmaty, łaty, stare kapoty, stare buty! —• kupi han-

dełes, handełes!
Tyle razy słyszał już Stach to wołanie. Zawsze wydawało mu 

się ono smutne, beznadziejne i niepotrzebne. Jaką korzyść mógł 
mieć skupujący starzyznę? Dzisiaj jednak wołanie starego ,,han- 
dełesa” prawie ucieszyło Jastrzębia. Było krzykiem codziennego 
życia. Głos handełesa oznaczał, że przed domem nie ma policji. 
Nagle Jastrząb aż poderwał się na łóżku zapominając o bólu. 
Usłyszał wyraźnie swoje nazwisko wymienione przez Żyda-han- 
dełesa.

— Czy tu mieszka pan Jaśtrziąb?
I zaraz ostry głos panny Jadwigi.
— Wynoś się, łachudro nie chrzczona. Leży chory i jeszcze nie 

umarł, abyś miał po nim łachy kupować. Nie bardzo by tam było 
co kupować — dodała ciszej.

— Nu, on miał stare palto do sprzedania — tłumaczył się 
kupiec.

— Chory jest, słyszałeś? Jeszcze czego — taki brudas będzie się 
do mieszkania pchał. No, no — już cię tu nie ma, bo pieseczek 
na podwórku nie zamknięty, mógłby ci twoje skarby z worka 
wyciągnąć.

Rozmowa urwała się. Stach usłyszał szurganie butów po wy
żwirowanej ścieżce pod oknem. Czego ten Żyd mógł chcieć od 
niego? Skąd zna nazwisko? On przecież żadnego palta nie ma do 
sprzedania. Stary płaszcz ma, ale chodzi w nim i nie wiadomo, 
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kiedy kupi sobie nowy. — „Szpieg wysłany przez policję” — 
pomyślał nagle Jastrząb. Położył się i zrezygnowany czekał. Za
mknął oczy i przywołał wyobraźnią jakże szczęśliwe teraz czasy 
dzieciństwa.

Ktoś otworzył delikatnie drzwi. Słyszał ciche kroki, ale udawał, 
że śpi. Na pewmo pani Zajdler albo może podejrzliwa, zła Jadwiga 
Ściskała. „Zaraz odejdzie” — myślał. Kroki zbliżyły się do łóżka.

— Panie Jaśtrziąb.
Stach otworzył oczy. Przy łóżku stał stary Żyd w jarmułce 

z małym daszkiem, z brodą, z której ledwie nos i oczy widać było. 
Jedną ręką trzymał worek na plecach, a wskazującym palcem 
drugiej ruszał bez przerwy przy ustach ukrytych _ w białawym 
zaroście.

— Sza, sza, panie Jaśtrziąb. To ja — Szmul. Sza.
Zsunął worek z pleców, delikatnie postawił go na podłodze 

i zanurzywszy w nim rękę szukał czegoś w starych szmatach. 
Wreszcie wyciągnął z worka związaną paskiem paczkę książek 
i zeszytów. Śmiał się łzawiącymi, dobrymi oczami starca.

— Niech się pan już nie martwi — powiedział kładąc książki 
na łóżku.

Jastrząb nie mógł słowa powiedzieć. Dzieckiem będąc łzy nie 
mógł nieraz choćby jednej z oczu wycisnąć, a teraz coś go za krtań 
chwytało przy lada wzruszeniu.

— Uj, panie Jaśtrziąb. Uj, nieładnie. Pan taki duży i taki 
mądry.

Stach pokazał ruchem ręki na haczyk przy drzwiach. Szmul 
okazał się bardzo domyślny. Podszedł na palcach do drzwi i opu
ścił haczyk. Wrócił do łóżka Jastrzębia gładząc długą brodę prze
tykaną srebrną siwizną. Stach uspokoił się już i sięgnął po leżącą 
na krześle portmonetkę. Szmul cofną się, zasłonił rozcapierzony
mi palcami, poruszając nimi, jakby coś odpychał od siebie.

— Fe, fe, co pan robi — powiedział szybko, półgłosem.
Jastrząb zaczerwienił się zawstydzony.
— Przepraszam — wykrztusił wreszcie słowo.
— Pewnie, że nie trzeba. Pana pobili wczoraj. Ja to widział 

i moja córka widziała. Pan ją zna. Sura Sulzberg. Koleżanka, pan 
wie, taka szczupła, razem z panem jest w tej samej klasie. Na
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uczycielką miała być. Ja dla niej cały dzień chodził po podwór
kach i handel robił starzyzną. — Ty, tatuś, nie będziesz więcej 
chodził po cudzych domach. Ja ciebie zabiorę ze sobą. Ubiorę cię 
i będziesz sobie grywał u mnie na skrzypcach. — Tak, panie 
Jaśtrziąb, mówiła, bo ja lubię muzykę. Z nut potrafię grać. Ona 
miała być nauczycielką, ale już wszystko przepadło. Przyszli dzi
siaj w nocy i zabrali. Te pisane gazetki znaleźli i też zabrali. 
I skończyło się. Nie będzie już nauczycielką, a stary Szmul bę
dzie dalej handlował. Aja-jaj, handlował będzie stary Szmul 
Sulzberg, aby zarobić na paczkę do więzienia dla swojej córki.

Starcze oczy „handełesa” przykryły się powiekami, spod któ
rych ciekły w zarost policzków łzy. Otrząsnął je ruchem głowy 
i podniósł worek z podłogi.

—■ Te książki to Sura przyniosła z ulicy. Ona widziała, jak pan 
szedł z robotnikami. Cieszyła się, jak ona się radowała. — Tatuś — 
mówiła — takiego kolegi nie widziałam. — Ona jest mądra. Wie
działa, że policja książki może zabrać i wszystko się wyda, dlatego 
na ulicę pobiegła. Te karteczki, które się jeszcze przy książkach 
zostały, to ona spaliła. O swoich książkach zapomniała i gazetkach. 
Schowane były, myślała, że nie znajdą. A książki w tym worku 
były schowane, panie Jaśtrziąb. Głupie fajfuki worka ze starzyzną 
się brzydziły. Nu, do widzenia, panie Jaśtrziąb, towarzyszu.

Szmul wyciągnął do Stacha rękę.
— Kiedyś chłopaki na mnie kamieniami rzucali. „Bij Żyda” — 

krzyczeli. Nu, pan im to wytłumaczy, że jak Żyd, to jeszcze nie 
wróg. Im tamci — Steiny, Blombergi przyjaciele, bo mają dużo 
giełd. My Stilzbergi, Feldlochy — wrogi. Do widzenia. Ta czarna 
pani to paskudna baba. Żmija, oj, niedobra.

— Panie Szmul, dziękuję i przepraszam za tamtych chłopa
ków — powiedział Jastrząb do wychodzącego Siilzberga.

Pierwszy dzień choroby Jastrzębia nie skończył się na odwie
dzinach Szmula. Stach zobaczył pierwszy raz w życiu, że nie jest 
samotny, jak mu się zdawało, że świat pełny jest łudzi dobrych.

Po obiedzie odwiedził go milczący Duda, wesołek Kasicki 
i Kaczkowski, który teraz w „gołębniku” na Żabiej mieszkał na 
jego miejscu. Przyszedł i Nowiński z Frankiem o wygryzionym 
przez mróz uchu. Tylko ci dwaj wiedzieli o prawdziwej przyczy
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nie choroby Stacha. Inni nie domyślali się niczego. Sosnowski jak 
najlepsza pielęgniarka chodził koło Jastrzębia. Podawał mu przy- 

o słane przez doktora lekarstwa, otwierał okno, aby przewietrzyć 
zadymiony papierosami pokój, i uciszał gwar.

— Nie palić tyle, koledzy, bo choremu zaszkodzi, zapalenie płuc 
mu grozi — przestrzegał bez zmrużenia oka.

Franek z ulicy Fabrycznej pociągnął przy pożegnaniu rękę Ja
strzębia tak silnie, jakby ją chciał ze sobą zabrać.

— Wszystko będzie dobrze, kolego — powiedział.
Wieczorem ktoś nieśmiało zapukał do pokoju.
— Entrez * — krzyknął Sosnowski i poderwał się nagle od stołu 

chwytając marynarkę na ramiona.
Jastrząb aż przybladł z wrażenia. Przy drzwiach stała Salanka, 

zarumieniona, onieśmielona.
— Ojciec przywiózł dla ciebie, Stachu, paczkę z Wapiennik.
Położyła na stole związany tasiemką niewielki pakunek, spyta

ła o zdrowie Jastrzębia i zaraz poszła. Sosnowski odprowadził ją 
do bramy ogrodu. Wróciwszy cmokał już od progu.

— Chciałbym cały rok chorować.
Rozciął nożykiem tasiemkę i otworzył tekturowe pudełko.
— Hej, Stasiu! Odkąd to stary Jastrząb pomarańcze synowi 

przysyła. Na jabłonkach chyba rosną w Wapiennikach czy co?
Jastrząb poderwał się ze złością.
— Zapakuj i oddaj.
— Fiu — gwizdnął Józio. — Sam odnieś, kiejżeś taki mądry, 

Zwariowałeś przez tę swoją politykę. Dziewczyna każdą pomarań
czę do piersi przyciskała, serce w nie zaklęła, a ten zaraz — 
sdnieś.

Tu Sosnowski przypomniał Jastrzębiowi spotkanie z profesorem 
Bróździkiem na drodze do Wapiennik.

— Czy wiesz, chłopie, że on wtedy nie był u twojej Agaty? 
Zawrócił od krzyżaków do Wierzbowa. Sam widziałem, jak od
jeżdżał. Powiedziałem mu, że ty poza nią świata nie widzisz, że 
ją kochasz i że ja nogi mu powyrywam, jeżeli do niej pojedzie. 
Nie mówiłem ci o tym, bo byłem ciekawy, co z tego wyniknie.

Entrez (franc.) — wejść
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Lubię takie historie. Cha, cha, cha — śmiał się Sosnowski widząc 
i* rozszerzone oczy Jastrzębia. — Ty na pewno słowa do niej od

wakacji nie przemówiłeś, a mnie teraz Bróździk z polskiego pi- 0 
łuje. To nic, na pożytek mi wyjdzie. Uczę się jak nigdy, aby się 
nie dać przyłapać. Swoją drogą czegoś podobnego nie widziałem 
jeszcze. O, Afrodyto, o bogowie — rozpalcie w sercu jakiejś dzie
wicy podobną miłość do mnie. Niech mnie pierwszy tajfun na dno 
morza rzuci, jeżeli nie będę brał udziału w każdej demonstracji. 
Sam podstawię łeb pod pałkę policjanta, byle potem taki podaru
nek otrzymać.

Sosnowski chwycił dwie pomarańcze i zaczął podrzucać jak cyr
kowy żongler.

— Przestańże wreszcie, Józek — prosił Jastrząb. — Słuchaj, to 
z Bróździkiem to prawda?

— Jak u mego ojca na spowiedzi. — Sosnowski podniósł dwa 
palce do góry. — Przysięgnę, chcesz?

— Nie. Jednak jak mogłeś mi o tym nie powiedzieć. Nie spo
dziewałem się tego po tobie.

— Wyświadcz wężowi przysługę, ulituj się nad nim, to cię użre 
w nagrodę.

— Józek! Kupisz jutro bombonierkę i dasz jej ode mnie.
— Oho, rycerz wyłazi z komunisty.
— Nie dokuczaj. Daleko mi tak do komunisty, jak i do rycerza.

Ja nie chcę od niej niczego. Gdyby Bróździka nie zapraszała, nie 
próbowałby jeździć do Mierzejowic.

— Tum cię czekał — krzyknął triumfująco Sosnowski. — Wię
cej w tobie zazdrości niż rozumu. Jeżeli jednak masz za dużo 
pieniędzy, to daj dwa złote. Mam gdzieś w książce płatki suszonej 
róży, włożę parę listków do bombonierki — zobaczysz jaki będzie 
skutek. Albo zresztą nie, powiem jej, żeś dziad, fajtłapa i że szkoda 
sobie tobą głowę zawracać. Ja, ja powinienem być na twoim 
miejscu, kwadratowy ośle dardanelski.

Opieka, jaką Sosnowski otaczał Jastrzębia, pozbawiona była 
■wszelkich pozorów serdeczności. Wszystko, co robił, robił na we
soło, żartem, jakby z nadmiaru siły i zdrowia, które nie mieściły 
się w nim i szukały ujścia.

Mimo że nocne przymrozki próbowały już tworzyć przybrzeżny
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FI
lód na leniwej Kunówce, Sosnowski kąpał się jeszcze prawie co
dziennie ku rozpaczy przybranej matki i ciotki Jadwigi. Jedynie 
pani Zajdler śmiała się patrząc jak po powrocie z kąpieli dosu
szał w kuchni zamoczone włosy.

— Nie ma ojciec radości z takiego mocarza, a szkoda — mó
wiła.

I nagle Józek Sosnowski przestał się kąpać. Po powrocie ze 
szkoły prędko jadł obiad, opowiadał Jastrzębiowi szkolne nowinki 
i znikał. Na pytania pani Zajdler o miejsce wycieczek pokazywał 
w uśmiechu białe, mocne zęby, którymi stół podnosił z podłogi, 
chwytał ciotkę na ręce, sadzał na stole i tłumaczył jej, że chodzi 
na kurs boksu.

— Marynarz bez znajomości boksu, to baba. Wyćwiczę się, to 
i Jastrzębia nauczę. Policja go wtedy nie pobije. A może i on 
zdecyduje się do marynarki iść. Inaczej przy jego skłonnościach 
z głodu umrze.

Wróciwszy wieczorem zrzucał marynarkę i wykonawszy parę 
ćwiczeń gimnastycznych, wśród których zawsze powtarzało się 
chodzenie lub stanie na rękach, siadał do odrabiania lekcji. Jeżeli 
Jastrząb nie spał, wtykał mu łacińską gramatykę w rękę i kazał 
się odpytywać. Tłumaczył przy tym Stachowi zawiłości grama
tyczne z takim zapałem, jakby go chciał nauczyć wszystkiego, co 
sam umiał.

— To trzeba umieć, koniu, rozumiesz? Łacina to źródło, z któ
rego świat czerpał mądrość, aby ją rozszerzyć.

Wycieczki Sosnowskiego miały wkrótce utracić swą tajemni
czość. Jastrzębia przez cały czas przymusowego pozostawania 
w domu poważnie gnębiła myśl, że stracił jedyny zarobek, jakim 
były korepetycje. Zaraz pierwszego dnia choroby wypisał adresy 
uczniów i prosił Sosnowskiego, aby ich powiadomił, że nie będzie 
mógł udzielać lekcji przez trzy tygodnie. Niewesołe wiadomości 
przyniósł Józek. Rodzice i opiekunowie z żalem, jak twierdził 
Sosnowski, dziękowali mu za pracę, ale nie chcieli czekać, aż wy
zdrowieje, postanawiali szukać nowego korepetytora.

— Powiedziałem niektórym, że to nie choroba, ale zaangażowali 
cię do noszenia czerwonego sztandaru — zakpił Sosnowski przy 
zdawaniu relacji z powierzonego mu poselstwa.

233



Dopiero w przeddzień powrotu Jastrzębia do szkoły Sosnowski,, 
stojąc wieczorem na rękach, odezwał się do Stacha:

— Ty, słoniu, jutro masz iść na korepetycje, bo już dłużej 
twoich osłów uczył nie będę.

Opadł na nogi i potrząsnął kręconą czupryną.
— Ależ to tumany, jak ty możesz z nimi wytrzymać? Tego 

szczeniaka Tomalę omal nie trzasnąłem. Uważa, że brzuchaty tato 
po to płaci pieniądze korepetytorowi, aby ten za synala lekcje 
odrabiał. Ciężki kawałek chleba — uczenie cudzych dzieci.

Jastrząb stał przy piecu i patrzył na Sosnowskiego, jakby ba
dał — kpi czy prawdę mówi.

— Czego gały wytrzeszczasz. Na lekcje za ciebie chodziłem, 
abyś ich nie stracił. Na socjalistę się nie nadaję, ale przecież po
móc komuś mogę, jeżeli mi się tak podoba — zaczął po swojemu.

Jastrzębiowi znów serce podeszło do gardła. Ściskał rękę Sos
nowskiego i po ramionach go klepał.

— Dziękuję, Józek. Nie udawaj, dobryś człowiek, jakich mało.
— Ale nie socjalista.
— Gdybyś chciał posłuchać, zrozumieć...
— No, no, zostaw dla kogo innego — przerwał Sosnowski.
— Józek, ale pieniądze za te dni — twoje.
— Każ się wypchać, to i po śmierci będzie z ciebie pożytek, 

jastrząbku. Wróble będziesz straszył. Mój ojciec w jedną niedzielę 
więcej zbierze na tacę, niż ty za cały miesiąc zarobisz. Jak ma 
syna, to niech płaci.

ODWIEDZINY KANDYDERA

J astrząb przesiedział w domu całe dwa tygodnie i trzy dni. Przez 
ten czas pręga na szyi stała się fioletowa, potem sina, a wreszcie 
ceglastymi, coraz jaśniejszymi cętkami i promieniami zaczęła 
blednąc i niknąć. Ból żeber znikł wcześniej, tylko gorączka nie 
ustępowała. Przez ten czas Stach odnalazł jeszcze dwoje ludzi 
w swoim otoczeniu bliskich mu z całkiem różnych względów i nie
podobnych do siebie.
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Pierwszą osobą była ciotka Sosnowskiego, panna Joanna, dru
gą — stary, znany jeszcze z Wapiennik, Kandyder.

Panna Joanna Sciskałówna zachodziła do pokoju Jastrzębia 
każdego dnia, zawsze o tej samej porze, to jest około godziny 
dziesiątej przed południem. Pukała cichutko, jakby bała się, żeby 
jej ktoś nie zauważył, lub jakby sił nie miała w długich palcach 
swej szczupłej ręki. Uśmiechała się już w drzwiach do Jastrzębia, 
mówiła po francusku dzień dobry i siadłszy przy stole otwierała 
rzeźbione pudełko-kasetkę, i robiła dwa papierosy, z których je
den podawała Jastrzębiowi.

— Mam nadzieję, że panu nie zaszkodzi — mówiła.
Stach zapewniał, że na pewno nie, że czuje się już zupełnie 

dobrze. Wówczas przysuwała krzesło do łóżka Jastrzębia, stawiała 
na nim popielniczkę i wypalali w milczeniu papierosa. Stachowi 
dokuczało to milczenie. Szukał w myśli tematu, układał jakieś nic 
nie znaczące powiedzenia, ale w rezultacie milczał i on, nie wie
dząc, od czego i jak zacząć rozmowę. Panna Joanna patrzyła cały 
czas w okno lub całą uwagę skupiała na puszczaniu misternych 
kółek z dymu, które wypływały z jej ust posłusznie jakby nanizane 
na niewidzialną nitkę. Potem powtarzała prawie codziennie, że 
on — Jastrząb ma talent i nie powinien zaniedbywać gry na 
skrzypcach. Gdy tylko wyzdrowieje, będzie mu akompaniowała 
na fortepianie. Potem pytała jakiego utworu najchętniej posłu
chałby.

Jastrząb odpowiadał, że cokolwiek zagra, będzie mu się podoba
ło. Otwierała wtedy panna Joanna drzwi do następnego pokoju,, 
potem na korytarz i na pewno te do pokoju, w którym stał for
tepian. Jastrząb patrzył, jak szła lekko, bez szelestu. — „Nie z tego 
świata ona, nie” — myślał. — Dla kogo żyje, po co? Roślina, ptak 
najmniejszy są szkodnikami lub przynoszą pożytek czy to przyro
dzie, czy człowiekowi bezpośrednio. Czasem zdają się być tylko 
ozdobą jak te kaczeńce wiosną na łące, jak różnobarwne kolibry 
czy gwiazdy w ciemną noc mrugające z przestworzy.

Panna Joanna ze swą długą, tyczkowatą sylwetką, z woskową 
twarzą, ozdobą nie była. Szkody też nikomu nie przyczyniała ani 
pożytku. Jak drzewo w gęstym lesie żyła nikomu nie znana, przez 
nikogo nie zauważona. Świat, ludzie, ich szczęście, troski czy bóle 



były jej obce i dalekie. Stach słyszał od Józka Sosnowskiego, że 
od czasu pobytu w Osowcu nie wyszła za bramę ogrodu. Słońca 
się nawet bała czy wstydziła, chodząc w dzień jedynie w cieniu 
pod drzewami sadu. Spotkawszy pewnego razu na ścieżce ogro
dowej żebraczkę, nie mogła zrozumieć, czego ta od niej może 
chcieć.

— Dzieci mam w domu głodne! — krzyknęła jej wreszcie 
w twarz kobieta.

Wtedy Joanna rozpłakała się nagle, odpięła od bluzki złotą 
broszkę i dała ubogiej. Dostrzegła to z okna panna Jadwiga, ale 
przybiegła za późno. Źebraczka znikła, jakby ją wiatr wymiótł 
z ogrodu. Odtąd na furtce wisi tabliczka z napisem — „Zły pies”. 
Przybiła ją rozmodlona panna Jadwiga, chociaż łaciaty pies wcale 
nie był zły, przeciwnie — łasił się i czołgał po ziemi przed każ
dym, kto pokazał się na podwórzu.

Na wsi powiedzieliby o Joannie, że jest głupia. Jastrząb wie
dział, że byłoby to największą krzywdą dla niej, po prostu kłam
stwem. Kiedy zaczynała grać na fortepianie, wszelkie zastrzeże
nia i uprzedzenia do niej przestawały istnieć. Dom napełniał się 
wtedy zaczarowanym głosem żywych dźwięków. Grała najczęściej 
utwory Chopina. Przez otwarte drzwi płynął do pokoju Jastrzębia 
szum drzew o srebrnych liściach, odgłosy wiejskiego wesela, pieś
ni słońcu i polom śpiewane. Pod przymkniętymi powiekami tło
czyły się obrazy drogi wysadzanej wierzbami, wsi widzianych we 
snach, pędzących wśród deszczu i wichury wozów. Czasem dzwo
nił smutek zakazanego do szczęścia powrotu, to znów radość dzie
cka ścigającego motyle na kwietnej łące. Muzyka ta kończyła się 
z reguły niespodziewanym zgrzytem, jakby pęknięciem przywo
łanego chwilowo do życia serca instrumentu. Zdawało mu się, że 
panna Joanna płacze wtedy z głowrą opartą na białoczarnych 
klawiszach. Czasem ogarniał go strach, że to jej serce pękło razem 
z ostatnim dźwiękiem. Było mu smutno...

W takiej właśnie chwili odwiedził go Kandyder. Jastrząb nie 
słyszał, kiedy wszedł do pokoju. Zobaczył nagle przy sobie małą, 
śmieszną postać o dużej, jakby cudzej głowie i nie pasującym do 
niej długim nosie. Jakże zmienił się on po czterech i pół latach 
więzienia. Włosy miał jak mleko białe, taką samą krótko przy
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ciętą bródkę i wąsy, których przedtem nie nosił. Uśmiechał się 
swymi mądrymi oczami koloru najczystszego błękitu.

— Jak się masz, kochany chłopaku?
Jastrząb ściskał drobną rękę Kandydera i jednocześnie przy

pomniał sobie, że gdzieś już te słowa słyszał: „kochany chłopaku”. 
Tak, na pewno słyszał je, kiedy nieśli go do Bukowskiej.

— To pan mnie uratował wtedy, w czasie demonstracji?
— Chciałbym cię uratować, Stachu Jastrzębiu — powiedział 

wymijająco. — Ależ wyrosłeś, chłopcze. Pamiętasz ty jeszcze 
Mierzejowice, Gryzonia, Wicka Pająka?

— Pamiętam, wszystko pamiętam.
— I muzykę lubisz, Chopina, co?
Jastrząb przytaknął głową. Patrzył w twarz Kandydera, jakby 

w tym staruszku kolegę najlepszego, przyjaciela odnalazł.
— Joanna grała?
— Tak, pan ją zna?
— Wszystkich Sciskałów znam. Gdybym wierzył w przezna

czenie, powiedziałbym, że ród tych chomików skazany jest na nie
uchronne wymarcie. Wszyscy oni zginą. Dawny świat, przeżytek, 
kołtuństwo. Piękna rzecz muzyka, cudowna, ale komu ona służy 
w tym domu? Wspomnieniom starej panny? Nie takie jest jej 
przeznaczenie. Człowiek, który sobie tylko dom wybudował i dru
tem kolczastym odgrodził go od świata, jakby sam siebie żywego 
do grobu położył. Nikomu nie jest potrzebny ani on, ani jego 
choćby najpiękniejszy dom. Ludzi trzeba ukochać, człowieka. 
Najtrudniej jest siebie ludziom poświęcić. Wapienniki i Mierze
jowice pamiętasz? — powtórzył znów pytanie.

— Pamiętam.
— Nie. Zapomniałeś o nich. O ludziach tamtejszych zapomnia

łeś. Słomiane strzechy ci się śnią, że są malowane, dziewczęta 
w zapaskach jak na widokówce, skowronki na pewno słyszysz 
i dzwonienie kos na łąkach. Tak.

— Wieś jest piękna. Pola, łąki, las, wiatr nawet widzę, proszę 
pana.

— Az Wickiem straciłeś kontakt, choć on by cię za tę naukę 
czytania na rękach nosił. Sidle nawymyślałeś, na kolegów się obra
żasz. Zdaje ci się, że kromka chleba dana głodnemu to już legity
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macja proletariacka, że rozrzucanie ulotek to już czyn bohaterski, 
' godzien odznaczenia.

Głos Kandydera stał się ostry, mówił jakby batem smagał. 
Jastrząb siedział na łóżku i słuchał z opuszczoną głową.

—■ I teraz się już buntujesz. Uparty jesteś jak panna po dwu
dziestce. Mówisz: piękno — a gdzie ludzie? No, Jastrząb, Stachu, 
popatrz no, chłopaku, na mnie! Tak! Śmiało musimy mówić, 
otwarcie. Odważni, jak stal zahartowani muszą być ludzie, którzy 
z podłością chcą walczyć, ucisk i grabież tępić. Sam ci ja jestem 
na świecie, a jakbym w rodzinie żył, co tysiące braci i sióstr liczy. 
Ciebiem polubił jak własnego syna. Pamiętać musisz jednak, że 
jastrzębia nie tylko lot szybki cechuje, nie tylko bystre oczy, ale 
i szpony mocne, drapieżne — bez tego nie będzie jastrzębiem. 
Rozumiesz mnie, wapiennicki chłopaku? Obudziłeś się, życie i czy
ny przed tobą. Już się ty z obranej drogi walki nie cofniesz.

Zakaszlał się Kandyder od prędkiego mówienia, chustkę do 
ust przycisnął. Pomilczał chwilę, a potem, gdy znów mówić za
czął, głos mu złagodniał, zmatowiał od cichych rozpamiętywań. 
Nie spostrzegł nawet Jastrząb, że jak dwaj chłopcy wspominają 
wzgórza i lasy pod Łysicą, górkę każdą, staw przy drodze, grusze 
przy ścieżkach polnych. Do chałupy starego Jastrzębia zajrzeli, 
Druzica zgonionego biedą zobaczyli, wojujących ze sobą Kolasa 
i Pociosków, fornali w Jaworowie. Umiał Kandyder podróżować 
wyobraźnią, wszystko pamiętał, wszystko widział.

— A cóż tam Agata Sali — zapytał znienacka, a Stach spłonął 
od razu czerwienią i oczy spuścił.

— Tu cię mam, ptaszku — zaśmiał się Kandyder. — Byłem 
niedawno w naszych stronach, rozmawiałem ze starym Salą. 
Coś mi tam mówił, żeś shardział i nie chcesz do nich zaglądać. 
Z tego samego podwórka Agata, co i ty. Przy tobie mogłaby 
wiele rzeczy zrozumieć.

— Nie zamierzam jej uczyć — powiedział chmurnie Jastrząb.
— A to dobrze. Szkoła jest szkołą. Musisz teraz do książek 

się zabrać i nie rzucać się w oczy. Trudno będzie o posadę, ale 
szkołę musisz ukończyć.

Obiecał Kandyder powiadomić Jastrzębia, gdzie zamieszka, 
jeżeli tylko jakiś „kąt” znajdzie i bodaj jakie zajęcie.
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— Pomogę ci świat i życie zrozumieć. Nowiński i Sidło też 
się poprawią — powiedział ściskając Jastrzębiowi rękę na po
żegnanie.

LUDZIE O WIELU SERCACH

Po powrocie do szkoły Jastrząb spotkał się z serdeczną życzli
wością kolegów. Nawet znany „sobiepanek” Brankowiecki za- 
pronował mu wspólne przepracowanie materiału z literatury 
i dał do domu swój zeszyt z notatkami, którego nigdy nikomu 
nie pożyczał.

— Weź, Jastrząb, musisz nadrobić zaległości — powiedział 
wtykając mu gwałtem notatki.

O żadnym wyróżnieniu osoby Jastrzębia mowy być nie mogło 
i Stachowi myśl taka ani przez głowę nie przeleciała. Każda 
ofiarowana pomoc była zwykłym objawem solidarności wyrosłej 
między młodymi ludźmi w ciągu czterech lat pracy. Za słowem 
kolego rodziła się często przyjaźń wybuchająca w przyszłości 
radością niespodziewanego spotkania ludzi dorosłych.

Jastrząb i w profesorach jakby nowych ludzi zobaczył. Tem- 
porski na swojej lekcji matematyki przykuśtykał do ostatniego 
stolika, przy którym siedział Stach z Siemieniuchem, i przy ca
łej klasie powiedział:

— Ta ty, Jastrząbku, zajdź kiedy do mnie, jeżeli czego nie 
rozumiesz, bo dwóję dostaniesz.

Groźnie to powiedział, brwd marszczył i binokle na nos wci
skał, i prędko odszedł do katedry, jakby się wstydził swej pro
pozycji.

Szafarski wyzwał go na środek do odpowiedzi, pytanie nawet 
postawił, ale rozmyślił się i kazał zaraz wracać Jastrzębiowi na 
miejsce.

— Pomyliłem się, chłopcze, zgłosisz się sam, kiedy przerobisz 
już materiał.

Nie bywało to nigdy u Szafarskiego, nieczułego na skargi 
i usprawiedliwienia uczniów. Kiedy Szafarski wychodził tego 
dnia z lekcji, Piechota i Powaga jak na komendę skoczyli do 
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drzwi, otworzyli je i ukłonem pożegnali profesora. Szafarski 
wysunął głowę, spojrzał przez wierzch okularów na klasę mil
czącą i wyprężoną i uśmiechnął się swym, grymasem wyciętego 
z drzewa pajaca.

— Dziękuję, panowie — powiedział.
— My też dziękujemy — Piecho'ta i Powaga ukłonili się 

jeszcze raz.
Skłonny do rozmyślań Jastrząb zaczął innymi oczami patrzeć 

na profesorów. Dziwni ludzie. Z wrogów, prześladowców i drę
czycieli stawali się przyjaciółmi. Stach nie zaliczał do nich 
Bróździka ani prefekta Kani, ani nawet dyrektora Kazimier
skiego, dla którego nic poza kancelarią nie istniało, a uczniowie 
byli którymś tam numerkiem zapisanym w dzienniku, liczbą do 
sprawozdania. Nie, tacy nie liczyli się w życiu szkolnym. Zni
kali z życia młodych jak śnieg na wiosnę — bez śladu i bez 
wspomnień.

Ci inni, choć często murem powagi i przesądów, wysokością 
katedry oddzielali się od uczniów, żyć bez nich nie potrafili i nie 
mogli. Dziwni ludzie, których lata wbrew wszelkim kalendarzom 
zaczynały się we wrześniu, a kończyły w czerwcu. Ludzie o ty
sięcznych, odradzających się z roku na rok sercach, jak muzyką 
radowali się pierwszego września gwarem wypełniającym szkol
ne budynki.

Z wiekiem do spadłych liści stawali się podobni, które wokół 
pnia rodzimego zalegają, szelestem swym umiłowanie drzewa 
obwieszczają, póki je wiatr w nieznane nie poniesie, póki słotny 
deszcz w ziemię nie wtłoczy, nie zagubi.

Mówili o miłości zawodu, jakby wstydzili się wyznania, że 
żywą tysiąckrotną młodość kochają, która ich samych odmładza. 
Z młodzieńczym uporem, którego u swych wychowanków wi
dzieć ani tolerować nie chcieli, bronili się ci prawdziwi mistrzo
wie swego rzemiosła, które za święte uważali, przed oderwa
niem ich od szkoły.

Stary emeryt profesor Małek, łacinnik Sawarski tysiące spraw 
znajdowali, aby przyjść do dyrekcji gimnazjum. Zawsze trafiali, 
tak jakoś — niechcący, na przerwę, na szum największy, gwar, 
tupot na korytarzach, przez które przepychali się nie zauważeni 
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przyciskając łokcie do boku, jakby pod nimi katalog lekcyjny 
nieśli. Stare, skołatane serca nabierały młodości.

Astmatyk Wysocki wlókł się co dzień przez ulicę Polną po to 
jedynie, aby usłyszeć od przechodzących uczniów: — „Podcho
rąży idzie”. Kiedy któryś z odważniejszych ze zwykłej sztubac
kiej przekory pozdrowił go pewnego razu słowami: — Dzień 
dobry, panie „Podchorąży” — były historyk przywołał go, po
dał rękę i spytał, czy był jego uczniem. Dawniej za przezwisko 
domagał się obniżenia stopnia z zachowania, teraz było ono dla 
niego radością, oznaką pamięci ze strony tych, którym nie ośmie
lił się okazać cienia uczucia, uważając, że ubliżałoby to jego 
profesorskiej powadze.

W starej, odrapanej kamieniczce — trzęsący się, pulchny sta
ruszek, fizyk Pestka przerywał wieczorem żonie pasjansa, aby 
wspólnie obejrzeć fotografie z dziesięciu lat pracy w gimnazjum 
osowieckim. Pamiętał dziesiątki nazwisk absolwentów, ważniej
sze „wybryki” niesfornych młodzieńców lub rzadziej ich odzna
czenia. Dla przypomnienia sobie szczegółów zachowania czy 
nauki Pestka wyciągał z biurka ułożone rocznikami, ponumero
wane notesy w twardych okładkach i odczytywał z nich historię 
leniów, łobuzów, spryciarzy, którzy jednak dobrnęli jakimś tam 
cudem do ósmej klasy i w świat poszli z maturą.

— Kończaka z litości puściłem, Drula miał szczęście, a Siar- 
kowskiego musiałem puścić, bo „spryciarz“ pisemny na bardzo 
dobrze zdał, ściągawkę łobuz dostał — mówił do żony pokazując 
poszczególne osoby na fotografii. — Złote chłopaki, kochane, aż 
miło było słuchać, jak to odpowiadało przy tablicy — wzdychał 
Pestka, chowając notesy do biurka.

Bywało, że emerytów odwiedzali dawni uczniowie. Witali ich 
zawsze jak przyjaciół. Po zwykłych pytaniach o studiach czy 
pracy wracali obaj — profesor i gość do wspólnych wspomnień 
z ich osowieckiej „budy”. Rozsłoneczniały się twarze emerytów, 
wracała tęsknota do pracy, która wbrew przysłowiu nie była 
przekleństwem bogów.

Trafiali się i zatwardziali w swym bezdusznym rygorze „bel
frzy”, dla których koszary były ideałem wychowania. Ci odcho
dzili w zaświaty z marzeniem wprowadzenia chłosty i karceru 
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/ dla nieposkromionych „sztubaków”. Były polonista gimnazjum 
Witold Ziomek w dwa lata po przejściu na emeryturę przysyłał 
jeszcze do dyrekcji uzasadnione przepisami szkolnymi wnioski 
o wydalenie z zakładu tego czy owego ucznia, którego zauwa
żył na ulicy bez czapki.

W zapomnieniu i nienawiści odchodziły te „baobaby”, którym 
przepisy i zgryźliwość serca wyżerały.

Byli też wśród prawdziwych kapłanów i poganiacze wołów 
na ofiarę bogom składanych, którzy ogień mądrości zohydzali, 
świątynię w prywatny kr arnik zamieniali.

W przeciwieństwie do profesorów uczniowie nie spisywali 
charakterystyk swoich wykładowców i wychowawców. Żyła 
wśród nich tradycja ustna, uzupełniana z roku na rok szcze
gółami, budząca strach, szacunek czy złośliwe często lekcewa
żenie.

Czternastka na stancji pani Zajdler, podległa opiece Jastrzębia 
i Sosnowskiego, znała swoich profesorów, tak jak znała ich cała 
szkoła.

Czwartoklasista Czajkowski nie uczył się francuskiego. — I tak 
„dobry” musi być na świadectwie — twierdził. Romanista Hołu- 
bowicz był człowiekiem oszczędnym i lubił bogatych uczniów. 
Posłał więc raz Czajkowskiego w czasie wielkiej pauzy do budki 
po bułeczkę za pięć groszy. Czajkowski znał profesora Hołubo- 
wicza. Wrócił z bułeczką, ale z szynką, i o pieniądzach ani 
wspomniał. Odtąd co drugi dzień biegał po „bułeczkę” i prze
stał się przejmować stopniem z francuskiego. Sam Hołubowicz 
nie był zwykłym człowiekiem ani profesorem. Dzwonka prze
strzegać musiał, ale na lekcji można było przecież odpocząć. Opo
wiadał więc uczniom w chwilach dobrego usposobienia o swojej 
miłości do żony, o pojedynkach, jakie w obronie jej czci staczał 
z rywalami, o przygodach w „sławnym" Paryżu. Jeżeli dzwo
nek przerywał mu opowiadanie, to ciąg dalszy następował na 
innej lekcji. Bywało, że darło go w kościach czy strzykało w ko
lanie i wyciągał notes dla odpytania zadanej lekcji. Wtedy wy
stępował Czajkowski. — Pan profesor obiecał opowiedzieć dzi
siaj o tym pojedynku z hrabią — mówił. Klasa popierała go 
prosząco i jękliwie: — Prosiiimy, paanie profesorze... i Ho- 

242



łubowicz najczęściej chował notes, i przeżywał zmyślone poje
dynki.

Niemniej sławny był łacinnik Laufer, celujący w skutecznym 
stawianiu dwój i jeszcze bardziej skutecznych rozmowach z ro
dzicami nie uczącego się „leniucha”. Mizernemu Sobczakowi do
piero majowe masło utorowało drogę do następnej klasy.

Jaś Bąk — niefortunny nabywca senesu w aptece Saksońskie
go, z trudem poznawał profesorów. Łagodny przyrodnik Mazur
kiewicz hodował kury, co nie uszło uwagi uczniów mieszkających 
na ulicy Sienkiewicza. Przezwisko „Kuraś” przylgnęło do pro
fesora.

Otrzymał raz Bąk zielniki z poleceniem odniesienia profeso
rowi do domu. Usłużny Jaś pokraśniał z wyróżnienia. Wszedłszy 
do kuchni pana Mazurkiewicza oświadczył gospodyni, że przy
niósł zielniki dla profesora Kurasia. Nie miał chłopak szczęścia. 
Usłyszał znane sobie przezwisko profesor i zaczął gruntownie 
zgłębiać na lekcjach wiadomości biednego Bąka. Dopiero inter
wencja Sosnowskiego i Jastrzębia, którzy wyjaśnili profesorowi 
nieporozumienie, zmieniły sytuację Bąka.

W styczniu Stach postanowił odwiedzić profesora Mazurkie
wicza w jego prywatnym mieszkaniu. Zdecydował się na to 
głównie na prośbę Kleszcza, który był inicjatorem chłodnego 
prysznicu, jaki urządziła klasa V-b profesorowi. Umieścili na 
tablicy garnuszek z wodą, a kiedy pan Mazurkiewicz sięgnął 
w czasie lekcji po kredę, garnuszek przechylił się i woda roz
prysła się na łysinie przyrodnika.

— Nu, chłopcy, dlaczego to zrobiliście, ja przecież wasz przy
jaciel — powiedział profesor i wyszedł z klasy.

Klasa mniej „przyjaźnią”, a więcej strachem przejęta wype- 
netrowała, że Mazurkiewicz nie poszedł tego dnia do dyrektora. 
Należało więc śpieszyć się z przeprosinami.

Po południu tego dnia pół klasy V-b zwaliło się na stancję pani 
Zajdler do Kleszcza na naradę. Sosnowskiego nie było, więc 
zdenerwowani piątoklasiści zaprosili na naradę Jastrzębia.

— Niech nas pan ratuje — prosił Kleszcz.
— Klasę rozwiążą, wyleją nas — tłumaczyli inni.
.Stach zdecydował, że pójdą do profesora obaj z Kleszczem. 
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Jastrząb wziął ze sobą kompletowany od trzech lat zbiór mo
tyli.

Profesor zaprosił ich do pokoju. Na tapczanie wśród albumów 
z obrazkami ptaków i zwierząt siedziała obłożona poduszkami 
blada dziewczynka.

— Moja córeczka Ewunia — powiedział pan Mazurkiewicz. — 
Po operacji biedactwo. Migdałki jej wycięli. Pięć lat ma dopiero, 
I tak we dwójkę całymi wieczorami sobie siedzimy.

Jastrząb miał chęć zapytać Ewusię o mamę, ale profesor jak
by się domyślił pytania, bo sam wyjaśnił.

— Matki nie pamięta — roczek miała, jak żona umarła.
Ciszę, jaka nagle zaległa w pokoju, przerwała Ewunia.
— Tatusiu, czy to twoi uczniowie? Po co oni przyszli?
Jastrząb rozwinął kasetkę z motylami.
— Przynieśliśmy ci motylki, Ewuniu.
Dziewczynka aż w ręce klasnęła z radości
— Jakie śliczne, tatusiu, jaki ten pan dobry.
Profesor patrzył na rozradowaną córkę i twarz rozjaśnił mu 

uśmiech. Przesiadł się na tapczan i zaraz zaczął wymieniać: 
nazwy motyli.

— Ten to paź żeglarz, widzisz, jaki wspaniały. A ten — admi
rał pięknie wygląda przy modraczku. O, jakie śliczne zawisaki 
To pan się tym interesuje, lubi pan przyrodę? — zwrócił się do 
Jastrzębia.

— Od dziecka — przyznał się Stach.
— Jak i ja. A czy pan wie, że człowiek, który lubi przyrodę,, 

nie może być złym. Tak, tak, panie. Miłość z kwiatów przenosi 
na ludzi i nie potrafi im krzywdy wyrządzić. Więc pan to od- 
daje Ewuni?

— Tak, panie profesorze i...
— Wiem — przerwał Jastrzębiowi profesor — Kleszcz — 

zwrócił się do gimnazisty — powiedz klasie, że dyrektor nie 
dowie się o waszym głupim żarcie.

— To ja, panie profesorze — przyznał się Kleszcz i zanim 
się Mazurkiewicz zorientował, chwycił jego rękę, pocałował 
i pędem wybiegł z pokoju.

— No, a to dopiero komedia. I jak tu gniewać się na 

244



uczniów — powiedział profesor do Jastrzębia. — Dobre chło
paki, tylko człowiek nie umie do nich podejść. Czasem swoich 
zmartwień ma za dużo, czasu brak, aby o wszystkim myśleć.

Weszła gospodyni profesora, jego starsza siostra, i zabrała 
Ewunię do drugiego pokoju.

— Tatusiu, daj za to panu te obrazki z ptakami — prosiła 
córka profesora Mazurkiewicza.

Zostawszy sami rozmawiali o cudach przyrody. Przy pożegna
niu profesor zmusił Jastrzębia do przyjęcia albumu z ptakami.

— Córka kazała — tłumaczył. — Jej przecież niczego nie 
mogę odmówić. Panie Jastrząb, niechże pan zrozumie ojca, 
który kocha swe jedyne dziecko.

Od tej pory klasa V-b przestała profesora Mazurkiewicza na
zywać Kurasiem.

NIEBEZPIECZNY WRÓG

Dzień trzeciego lutego przeszedł do kroniki szkół pod jednym 
dachem żyjących — koedukacyjnego seminarium nauczyciel
skiego i męskiego gimnazjum im. hr. Molla. Historycznym uczy
niła go wspólna narada pedagogiczna profesorów obu zakładów, 
odbyta wieczorem tego dnia przy zamkniętych dzwiach i pod 
strażą naczelnych woźnych, pana Kośby z seminarium i pana 
Mrozika z gimnazjum. Inicjatora konferencji trudno byłoby szu
kać, gdyż każdy z obecnych na niej dyrektorów sobie przypi
sywał tę zasługę.

W auli przybranej girlandami sztucznych kwiatów, odświeżo
nej specjalnie w tym dniu leśną wodą, stały ustawione w pod
kowę stoły przykryte zielonym pluszem, przy których zajęli 
miejsca dwaj dyrektorzy i czterdziestu pięciu profesorów. Naj
bliżej dyrektorów zasiedli prefekci: Kania po lewej ręce Kazi
mierskiego, Kapuśniak po prawej Olędzkiego, obaj dostojni i po
ważni, jak i ich dyrektorzy. Czarni kanclerze, nieomylni do
radcy w sprawach wychowania.

Wyglądem dopełniali swoich zwierzchników, chociaż byli ich 
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kontrastem. Różanolicy, tryskający zdrowiem Kania zdawał się 
być pocieszeniem wysokiego, chudego Kazimierskiego o koziej 
bródce i wyłupiastych oczach, podczas gdy ascetycznie wysmukły 
i pryszczaty Kapuśniak jakby usprawiedliwiał beczkowatą postać 
Olędzkiego, zwanego Onufrym, o nalanej, świecącej, jak i łysina 
twarzy, przy podwójnej kondygnacji podbródka spływającego aż 
na sztywny kołnierzyk z przypinanym krawatem.

Władcy szkół nie patrzyli na siebie udając niedbałą obojętność, 
choć wilkiem był jeden drugiemu.

Cap i Onufry nie lubili się i o tym wiedział każdy sztubak 
nawet z pierwszej klasy. Dyrektor Kazimierski przypisywał 
decyzję ministerstwa oświaty o likwidacji seminarium nauczy
cielskiego w Osowcu panu Olędzkiemu, który miał w Warszawie 
krewnego „grubą szyszkę”, jak mówili wtajemniczeni. Nie o po
sadę bał się pan Kazimierski — nie dla niego takie zmartwienia, 
był przecież legionistą, a od listopada prezesem miejscowego 
BBWR-u, autorem podręcznika historii dla V klasy szkoły po
wszechnej. Tacy ludzie wszędzie mogli być dyrektorami. Pan 
Kazimierski przez sześć lat był duszą starań o budowę nowego, 
własnego budynku dla seminarium nauczycielskiego i kiedy 
wreszcie najwspanialszy ze wspaniałych gmach był gotów, go
spodarzem jego uczyniono Olędzkiego, a on, Kazimierski, pozo
stał dyrektorem kurczącego się z roku na rok, przeznaczonego na 
wygaśnięcie seminarium.

— W opasłych tłuściochach 3/5 stanowią mięso i tłuszcz, 1/5 
kości, a resztę wredna złość — powiedział raz Kazimierski 
o Olędzkim do Kani, ale prefekt palcami tylko w milczeniu strze
lił i nieznacznie po sobie spojrzał.

Dyrektor Olędzki nie dbał o swego przeciwnika. Miał w za
kładzie pięćset kilkadziesiąt młodzieży, budynek przydzieliło mu 
ministerstwo, a te „jakieś tam seminaria" dawno już powinny 
być według niego zlikwidowane. W wiejskich szkółkach zaczy
nają pracować ludzie z uniwersyteckim wykształceniem, wszę
dzie nadmiar inteligencji, fabryki się zamyka, kopalnie, dla
czegóż więc nie mieliby zamknąć szkoły średniej i to w dodatku 
o miernym poziomie.

Pamiętnego dnia trzeciego lutego przeciwnicy starali się zła-
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godzić swoje urazy. Dobro szkoły, zdrowie moralne młodzieży, 
to sprawa o znaczeniu państwowym, chociaż właściwie, zdaniem 
Olędzkiego, państwo doskonale radzi sobie z tą zabawą w skraj
ny socjalizm.

Dyrektor Olędzki, magister filozofii, nie lubił dosadnych czy 
też bodaj wyraźnych sformułowań. Unikał więc takich wyra
zów, jak burżuazja, komunizm, proletariat. Nawet wyrazu 
„rewolucja” nie używał magister dyrektor. Prawda, że w lite
raturze zdobyło sobie ono prawo obywatelstwa już za czasów 
ulubionych przez niego romantyków, ale wówczas miało ono 
orle skrzydła. Piękną dziewicę unoszącą się na skrzydłach ozna
czało, dziewicę-wolność, prowadzącą do boju z ciemięzcami. 
A dziś? Brudną rzeź oznacza, wezwanie do walki bratobójczej 
w imię jakichś tam swobód społecznych. Fe — otrząsało pana 
Olędzkiego samo rozpamiętywanie znaczenia wyrazów. „Dać 
chłopu zegarek, to go kłonicą nakręci”. Motłoch potrafi wypa
czyć znaczenie najpiękniejszych słów, gdy się zacznie nimi po
sługiwać.

Mając takie niewzruszone zasady filologiczne, dyrektor Olędz
ki zagaił konferencję słowami pełnymi polotu i piękna. Wspo
mniał więc najpierw o pięknie mowy ojczystej, o powołaniu ludzi 
nauki, o kagańcu oświaty niesionym przed narodem tak wiel
kim i szlachetnym, jakim są Polacy. Wreszcie zniżywszy głos 
opowiedział o „budzących grozę” wypadkach, jakie w ostatnich 
miesiącach zdarzyły się na terenie obydwóch szkół.

Do najpotworniejszych należał udział uczennicy seminarium 
Sulzberg i ucznia gimnazjum Kozyrki w obcej duchowi narodu, 
wywrotowej pracy komunistycznej, za co zostali wydaleni z za
kładów.

— Żydowska robota — powiedział w tym momencie ks. Ka
nia, a prefekt Kapuśniak pokiwał aprobująco głową.

— Protestuję — zawołał profesor fizyki Białostocki, Żyd z po
chodzenia.

— I ja też — poparł go profesor Laufer.
— Nie dotyczy to panów profesorów, lecz uczniów — zaczął 

przerwaną mowę dyrektor Olędzki.
— Kozyrka nie był Żydem, a my nie mamy nic wspólnego 
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z tą brudną robotą — przerwał mu znów podniesionym głosem 
Białostocki.

— Słusznie — ciągnął Olędzki. — My właśnie szukamy dzisiaj 
źródła zła, które zdaje się tkwić w szkole kolegi dyrektora Ka
zimierskiego.

— Albo w szkole kolegi Olędzkiego — zabulgotał obrażony 
Kazimierski.

— Niewykluczone — zgodził się magister Olędzki rozprosto
wując podbródki. — Drugą sprawą są bluźniercze identyczne 
w treści listy, jakie otrzymaliśmy ja i kolega Kazimierski, pięt
nujące, o zgrozo, nas i was, koledzy profesorowie, za prześlado
wanie wolności przekonań, uważacie panowie — przekonań ucz
niów i ich „poczucia sprawiedliwości społecznej”. Tu znać już 
wyraźnie dyktando agentów, z którymi rozprawia się policja 
i sąd. To nie są słowa naszych uczniów. Tego nie mogli się od 
nas nauczyć. Szkoła, my, panowie, uczymy miłości ojczyzny, 
szacunku do obywateli, honoru narodowego, a przede wszystkim 
przelewamy im do mózgów wiedzę, święty ogień nauki nie ska
żonej nienawiścią do współbraci.

Trzecią wreszcie — ciągnął dalej Olędzki — najgorszą sprawą 
jest ulotka, jaka pojawiła się w murach tutejszego przybytku 
czystej wiedzy, ubliżająca nowoobranemu sejmowi Rzeczypospo
litej, wodzom narodu i wzywająca młodzież do poznawania 
„prawdy”, jak mówi „narodowej tragedii”. Ulotkę rozrzucono 
na korytarzach, znaleziono ją w kieszeniach prawie każdego 
płaszcza uczniowskiego, ba — nawet w kieszeniach profesorów. 
Nie możemy dopuścić, aby policja wkroczyła na teren szkoły. 
Musimy sami znaleźć winowajców, wytępić zło, uwolnić się od 
hańby, jaką jest polityka wśród młodzieży — zakończył i strzep
nąwszy złożoną chusteczkę zaczął wycierać błyszczące policzki.

Podniósł się Kazimierski. Wsparty rękami o stół, pochylony, 
z wysuniętą do przodu ryżopłową bródką, bardziej niż kiedy
kolwiek przypominał kozła. Ze wzruszenia i głos bardziej niż 
zwykle miał bełkocący. Mniej wymowny, aby dorównać Olędz
kiemu, Kazimierski dobierał słów mocnych dla podkreślenia 
swego stanowiska w tak ważnej według niego sprawie. Syczały 
więc słowa: — „zaraza, kołtuństwo, zdrada, gangrena i rzep na 
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psim ogonie”, i wreszcie, jako recepta na wytępienie zła, wy
razy: — „wydusić, wytępić, rozpędzić na cztery wiatry”.

Po jego przemówieniu zapanowało na sali dłuższe milczenie. 
Na czołach profesorskich pojawiły się zmarszczki. Zaczęły się 
sąsiedzkie uwagi pełne oburzenia, półgłosem prowadzone roz
mowy.

— Proszę o wypowiedzi, panowie profesorowie — ozwał się 
głos Olędzkiego.

Zahuczał bas starego historyka prof. Skarpińskiego ze wstą
żeczką odznaczenia w klapie marynarki.

— Nie po to krew przelewaliśmy za kraj dziś wolny, aby 
smarkacze plwali na tradycję, na zasługi nasze. Młodzież za 
wiele ma wolnego czasu, za małe stawiamy jej wymagania, zbyt 
łagodni jesteśmy w klasyfikacji. Przykręćmy śrubę, nałóżmy 
więcej pracy na uczniów, a przestaną się interesować obcą du
chowi polskiemu propagandą. Winowajców należy karać z całą 
•surowością.

W przemówieniach trzech następnych, którzy zabierali głos, 
drżało to samo „święte” oburzenie, to samo wołanie o karę. 
Mówili głównie starsi profesorowie i tylko mężczyźni.

Wystąpiła w końcu prof. Irychiewicz z seminarium nauczy
cielskiego. Już przy pierwszym zdaniu wszystkie twarze zwróciły 
się w stronę mówiącej.

— Non scholae, sed vitae discimus * — zaczęła po łacinie. 
Młodzież woli patrzeć na prawdziwą rzekę niż na wykreśloną 
na mapie. Woli płynąć po niej choćby w dziurawej łódce, niż 
żeglować we wspaniałym jachcie, którego nigdy nie widziała. 
Młodzież ciekawi życie, walka z nim, przyczyny, dla których 
musi tę walkę staczać. Nie znajdując w szkole nauki, która ją 
interesuje, sama jej szuka poza nami. Młodzież śmiało wybiega 
naprzód, „po życie sięga nowe”, które my chcielibyśmy zatrzy
mać na miejscu, bo nam się wydaje doskonałością.

Przy ostatnich słowach Olędzki pukał już coraz głośniej ołów
kiem w okładkę czarnooprawnego brulionu, ks. Kapuśniak uśmie-

N o n scholae, sed v i t a e discimus (łac.) — Nie 
•dla szkoły, lecz dla życia się uczymy
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chał się ironicznie, większość profesorów kiwała z politowaniem? 
, głowami, a dyrektor Kazimierski schował bródkę w dekolt ma

rynarki.
— Pani profesor — zawołał ze swego miejsca Skarpiński — 

proponuje mi, abym wykładał swoim uczniom zbankrutowaną: 
filozofię Marksa, a może nawet Manifest komunistyczny powi
nienem im czytać. Czy dobrze zrozumiałem?

— Musiałby się pan najpierw sam tego nauczyć — odpowie
działa Irychiewicz.

— To może pani byłaby uprzejma udzielić mi parę lekcji.
— Lubię tylko zdolnych uczniów — odcięła się profesor bio

logii.
Zahuczało śmiechem, a młody Dul aż w dłonie parę razy" 

uderzył.
— Pan magister Dul będzie uprzejmy nie zapominać się — 

zawołał Olędzki.
Dul łypnął okiem w stronę Tokarzewskiego, a potem skłonił: 

się w milczeniu dyrektorowi.
Dyskusja nad znalezieniem środków zaradczych i sposobami 

wykrycia „deprawatorów” przeciągała się. W szyby wysokich, 
okien auli uderzała nagłymi porywami zawieja śnieżna. Wycie 
i dzwonienie przewodów elektrycznych mąciło chwilową ciszę na 
sali rozgrzanej kaloryferami i podnieceniem dyskutujących. Cza
sem zaszeleściło coś za sąsiadującymi z aulą drzwiami gabinetu 
przyrodniczego.

—• To powiadacie, że ten lokaut im nie pomógł, że niby robot
nicy znowu strajk mają ogłosić — mówił szeptem woźny Kośba 
do Mrozika na korytarzu.

— Nie pomógł, ale i nie zaszkodził. Co im tam strajk. Dyrek
torowi i tak płacą, a nasi głodem przymierają. Szwagra z całą 
rodziną do siebie sprowadziłem. Strach człowieka bierze. Dowie 
się Onufry, to i mnie przepędzi razem z nimi, bo to — słyszy
cie — uczniów się boją, to co mówić o bezrobotnych.

Mrożik, woźny gimnazjum, jakby sobie coś nagle ważnego 
przypomniał, bo wstał i poszedł w koniec korytarza do drzwi 
gabinetu przyrodniczego. Nasłuchiwał tam chwilę i uspokojony' 
wrócił do Kośby.
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— Mróz na nieszczęście ludzkie coraz większy.
— Nie wszystkich mrozi, nie — odpowiedział Kośba.
Z auli dobiegł głos Tokarzewskiego.
— To jest ubliżające. Nie zgadzam się.
Protest młodego matematyka spowodowany był wnioskiem*  

sby dla wykrycia „przestępców politycznych” sporządzić w każ
dej klasie listę uczniów, których rodzice są bezrobotni lub osa
dzeni w areszcie.

— Uważam to za niemoralne i odmawiam wykonania podob
nego spisu w mojej klasie — mówił, a raczej krzyczał Toka- 
rzewski. — Sam jestem synem robotnika z Pabianic. Własnym 
wysiłkiem ukończyłem studia. Protestuję przeciwko prześlado
waniu tych, którzy są najpracowitsi. Nie mam żadnej pewności, 
że te, jak wy nazywacie „przestępstwa” popełnia młodzież.

Gwar się uczynił, hałas, kłótnie. Tokarzewskiego poparli 
Tracz, Dul, Irychiewicz, nowa polonistka seminarium Łempińska- 
i większość pań. Kiedy dyrektor Olędzki zagroził matematykowi 
Tokarzewskiemu wytoczeniem dyscyplinarki, oburzył się na to 
szpakowaty, o bystrych oczach drugi historyk gimnazjum, prof. 
Latała i wezwał obecnych do odrzucenia wniosku Olędzkiego, 
który może wytworzyć niebezpieczny podział uczniów na uprzy
wilejowanych i upośledzonych.

W głosowaniu większość odrzuciła wniosek prof. Skarpińskie- 
go, który wezwał jednak swoich zwolenników do sporządzania 
list uczniów podejrzanych — według zamożności.

Milczenie, jakie zapadło po głosowaniu, przerwał łomot we 
drzwi z auli do gabinetu przyrodniczego.

— Podsłuchiwali nas — ryknął profesor Skarpiński.
Dyrektor Olędzki skoczył do drzwi na korytarz.
— Mrozik! — wrzasnął.
— Jestem, panie dyrektorze.
Obaj woźni podbiegli do Olędzkiego.
— Kto jest w gabinecie biologicznym?
— Nikogo nie ma. Drzwi zamknięte. Nie odmykałem tam na

wet dzisiaj.
— Klucz dawaj, małpo, świńska pało!
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Magister filologii zapomniał w gniewie o pięknie ojczystej 
paowy. Mrozik skoczył do sekretariatu po klucze przeskakując 
w dół po parę schodów. Nie upłynęła i minuta, gdy pchał trzę
sącą się ręką klucz w otwór zamku. Bezskutecznie jednak, bo 
w dziurce tkwił mocno kawałek drewna. Usunęli go razem z Koś
bą przy pomocy gwoździa i młotka i otworzyli wreszcie drzwi. 
Wionęło mroźnym wiatrem. Zabłysło światło. Olędzki, a za nim 
Skarpiński i wystraszony Mazurkiewicz, gospodarz gabinetu, 
wpadli we drzwi jeden za drugim. Gabinet był pusty. Przez 
otwarte okno sypało śniegiem.

— Tędy uciekł — zawołał Skarpiński. — O, sznur sobie do 
kaloryfera przywiązał i zjechał po nim.

— Czy to twój sznur, ośle? — zwrócił się dyrektor Olędzki do 
woźnego Mrozika.

— Nnnie, panie dyrektorze.
— Od jutra nie ma cię w szkole. Wy-rzu-cę, rozumiesz? I cie

bie też, bałwanie! — krzyknął w stronę Kośby.
— Ii, ja tam mam swojego derektora, może mnie pan nie stra

szyć. Jak uczeń abo i jaki bandyta miał swój klucz abo wytrych, 
to nikt tu, widzi mi się, nie winien, ino pan derektor. Ogłoszenie 
o konferencji w „ważnej sprawie” na drzwiach kazali wywiesić. 
Ten ktosik mógł sobie przeczytać i od południa już tam siedział. 
Ciepło mu było galancie, to siedział i podsłuchał, jak panowie 
■radzą.

— Milcz, ty durniu! — krzyknął na niego Olędzki.
— A niech ta będzie, ale ja mam swojego derektora i już — 

.odpowiedział flegmatycznie Kośba.

Zasłuchał się Jastrząb w poświsty, jęki i wycia śnieżycy sza
lejącej w sadzie, zapatrzył w okno smagane wirującym, suchym 
-śniegiem. — „Jakież to groble, zawijasy, wydmuchy usypie wi
cher w wąwozach wapiennickich” — myślał. — Uspokoi się za
wieja, to wyłażą z chałup okutani w kożuchy, stare kapoty 
chłopi, przywiążą do butów słomiane kapce i zaczną odwalać 
szuflami przekopy do drogi. Równo jak pod sznur wygładzą białe 
ściany śniegowej drogi, na których chłopaki wyrysują zaraz 
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patykami pokraczne zwierzaki, ludzi, wyskrobią swoje imiona 
i nazwiska. Aż westchnął Jastrząb z rozpamiętywania chłopię
cych zabaw w odległych, zagubionych gdzieś tam za tą ryczącą; 
zawieruchą Wapiennikach.

Nagle całym tułowiem do tyłu się od okna rzucił, a po głowie 
dreszcz przeleciał mu aż do ramion. Na nie zamarzniętej szy
bie zobaczył dwie rozcapierzone dłonie, a pomiędzy nimi gło
wę. Usłyszał trzykrotne pukanie w szybę i teraz dopiero po
znał twarz Nowińskiego. Uspokoił się momentalnie i rzucił 
okiem na Sosnowskiego. Józek spał leżąc na wznak i głośno 
pochrapywał. Prędko ubrał się i przeszedł cicho przez są
siedni pokój, w którym tylko Gajek-lunatyk wkuwał łacińskie 
słówka.

— Paweł, gdy będziesz szedł spać, zbudź Józka i powiedz mu, 
że wyszedłem po książkę do kolegi. Gdy wrócę, zapukam do 
okna.

— Dobrze, proszę pana — odpowiedział Gajek.
Na ganku Stach postawił kołnierz płaszcza, zapiął go pod szyją 

agrafką i szybko wepchnął ręce w kieszenie, bo wiatr przenikał 
rękawami aż do ramion.

— Brr, zimno, że i pies z budy nosa nie wytknie — powiedział 
do oczekującego przy furtce Edka.

— Pójdziesz na posadę, to sobie futro sprawisz, a co do psa, 
to patrz — temu nie zimno.

Łaciaty Cezar pani Zajdler stał przy nodze Nowińskiego.
— Lecimy. Jurek przed chwilą wrócił. Udało się. Straszne 

rzeczy opowiada. A to ci „chryja”, pojęcia nie masz.
Nowiński zatarł uszy i ruszyli biegiem wywracając się w syp

kim śniegu, który zagradzał w wielu miejscach ulicę poprzecz
nymi pryzmami i zwałami.

Stancja uczniowska na Iłżeckiej przypomniała Jastrzębiowi 
jego zeszłoroczny „gołębnik” u pani Siekierkowej. Należała do 
tak zwanych samodzielnych. Dzięgla siódmoklasista i jego kolega 
Jurek Kowalski z szóstej gimnazjalnej z dumą mówili, że miesz
kają „na kawalerce”. W pokoju obitym niebieską tapetą w czer
wone maki nie tylko że mieściły się jakimś cudem dwa łóżka 
i stół, ale zostawało w nim jeszcze dwa pełne metry kwadratowe 
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■syolnego miejsca. Przypominał pobielonymi wapnem belkami 
u pułapu izbę w wiejskiej chałupie. Na środkowej belce widać 
było świeży, kopciem gromnicy nasmolony krzyż. To gospodyni, 
żona stróża tartacznego, pani Pciuchowa odpędzała w ten sposób 
„złego” z pokoju swych lokatorów. Drzwi do kuchni, w której 
mieszkała wraz z mężem, zamykały się dopiero wieczorem. 
W dzień stały otworem przepuszczając z niej ciepło do drugiej 
izby. Na noc paliła w piecu z cegły, wspólnym dla kuchni i po
koiku stancyjnego. Pani Pciuchowa gotowała swym lokatorom 
byle co i byle jak, stosownie do otrzymywanych produktów, 
o ciepło jednak w pokoiku dbała i to była największa zaleta 
mieszkania „na kawalerce”.

— Przewiało mnie przez drogę na wylot — mówił Jastrząb do 
Franka Ryby z postrzępionym przez odmrożenie uchem.

Mimo że było ich pięciu, owe dwa metry przestrzeni wokół 
stołu pozostawały wolne. Obaj gimnaziści, Nowiński i Ryba, sie
dzieli na łóżkach, Jastrząb stał jakby przyklejony do pieca. 
Jurek Kowalski opowiadał już po raz drugi szczegóły podsłucha
nej konferencji profesorskiej i swojej ucieczki przez okno.

— ...musiałem ucho do samej dziurki przyłożyć — mówił Ko
walski. — Pochyliłem się za bardzo, a tu podłoga śliska i krzesło 

tuciekło spode mnie. Rąbnąłem głową we drzwi, ręką zahaczyłem 
,o stolik z mikroskopem i takiego rumoru narobiłem, jakby się 
wszystkie szafy w gabinecie przewróciły. Nie było innej rady, jak 
zjeżdżać po sznurze. Szczęście, że sobie wcześniej linkę do kalo
ryfera przywiązałem, no i to ważne, że człowiek na gimnastyce 
nie próżnuje. Ty, Jastrząb, na pewno nie wytrzymałbyś takiej 
jazdy.

— To znaczy, co by się stało? — spytał Stach.
— Wołałbyś skakać na łeb, niż ślizgać się po sznurze. Dzię

gla — zwrócił się Kowalski do kolegi — pokaż mu rękawice, 
dziury na dłoniach zostały.

— Tak — przyświadczył mały blondynek o kręconej czupry
nie — i to w dodatku moje rękawice, które muszę teraz spalić. 
Niby gimnastykę uprawia, a na rękach zjeżdża i na spodniach. 
Ze strachu biedak o butach zapomniał.

Kowalski, dobrze zbudowany, smagły chłopak, machnął ręką.
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— Co to wszystko znaczy? Mrozika przez nas wyleją, ot co. 
A do niego szwagier z całą rodziną się sprowadził. Mrozik więcej 
się strachu najadł niż ja. Młotkiem wybijał kołek z zamku, który 
sam zagwoździł.

— A co będzie, gdy powie wszystko dyrektorowi, aby siebie 
ratować? — spytał Jastrząb.

— Widzę, że nie znacie Mrozika — wtrącił milczący dotąd 
Ryba. — Mogą go krajać i nic nie powie. Zresztą krajać go nie 
będą, a on wie dobrze, że dopiero po przyznaniu się do kontaktu 
z nami przepadłby naprawdę. Olędzki lubi starego mimo wszyst
ko i na groźbie się na pewno skończy. To przecież sam Olędzki 
sprowadził go tu z Częstochowy, gdzie uprzednio był dyrekto
rem. Mrozik poza pracą woźnego jest prawie że służącym pana 
dyrektora, a pani Mrozikowa pomocnicą w kuchni, praczką i to 
za darmo. Takiego woźnego jak Mrozik nikt bez namysłu nie 
wyrzuca. Tak więc Mrozikowi nie stanie się krzywda. Nad kole- 
galmi musimy radzić i jak pokrzyżować chytre plany wykrycia 
naszej grupy.

Kowalski podciągnął rękami kolana do brody i mówił koły- 
sząc się:

— Dopóki nas za rękę nie złapią, niczego się nie dowiedzą. 
Mogą sobie dzielić klasy na biedniejszych i bogatych, będzie to 
dla nas wyróżnienie. Zobaczą jednocześnie, gdzie są dobrzy 
uczniowie, kto pracuje. Bronić nas będą profesor Latała, Toka- 
rzewski, Irychiewicz, a Skarpińskiemu, Onufremu czy Capowi 
obrzydzimy życie. Koledzy muszą się o nich dowiedzieć. Niebez
pieczeństwo może nam grozić tylko ze strony lizusów, ulubień
ców Skarpińskiego, sodalisów Kani i Kapuśniaka.

Wypowiadali się teraz wszyscy po kolei. Nowiński radził roz
rzucić nową ulotkę i to jak najprędzej, w której należy postawić 
pod pręgierz wszystkich profesorów. Już on to ułoży. W pięty 
im wlezie, gdy przeczytają. Wierszem wszystko wypisze.

Jastrząb przemawiał ostatni. Nie zgadzał się na walkę z profe
sorami.

— To będzie krzywdzące, to do nas nie pasuje.
Skarpiński, Zadornowski, Zadera, Szumińska czy obaj dyrek

torzy to przecież nie całe grono profesorskie. Nie wszyscy głoso
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wali za wnioskiem Olędzkiego, nie wszyscy są ich wrogami. I czy 
zaraz wrogami? Boją się o siebie, o posady się boją. Skarpiń- 
ski czy Onufry nie liczą się wcale — urzędnicy, nie wycho
wawcy.

Zakrzyczeli go zaraz Nowiński i Kowalski, że on zawsze tak. 
Każdego by bronił, uniewinniał. Kłótnię załagodził Franek Ryba, 
Ulotkę, owszem, wydać można, ale ogólnie — o zamiarach dy
rektorów, nie nauczycieli. Skarpińskiego można namalować i Za- 
derę. Przede wszystkim jednak należy młodzież uświadomić 
o grożącym niebezpieczeństwie.

Zgodzili się na to. Tymczasem Dzięgla wyciągnął arkusz bry- 
stolu i węglem zaczął rysować afisz. Pochyleni nad stołem pa
trzyli, jak wyrastały obok siebie najpierw dwie postacie: becz
kowaty z podgardlem łysy pan ściskał za rękę wysokiego drybla
sa z kozią bródką. Dla uniknięcia pomyłki umieścił im na 
rękawach napisy „Onufry” i „Cap”. Za nimi stał z włosami na 
jeża Skarpiński i jeszcze parę osób. Uczniowie ze złotymi patkami 
na kołnierzach, z uśmiechniętymi, pełnymi twarzami wskazywali 
palcami na grupę uczniów w skromnych mundurkach. Z ust 
Onufrego i Capa wybiegały w ich kierunku jednakowe wyrazy; 
w—y—rz—u—c—i—ć.

— Świetnie — przyklasnął Nowiński. — Dzisiaj jeszcze trzeb® 
przybić nad drzwiami szkoły.

Niezmordowany Kowalski od razu zgłosił się na ochotnika.
— I ja — powiedział Jastrząb.
— Na drabinę się nadajesz, ale mógłbyś się złamać pode mną — 

sprzeciwił się Kowalski. — Franek pójdzie. Jest silny, wytrzyma, 
gdy mu stanę na ramionach.

Umówili spotkanie następnego dnia wieczorem i wyszli zosta
wiając Dzięglę samego.

Nazajutrz wrzało na wszystkich piętrach. Afisz zauważył do
piero o godzinie dziesiątej prof. Laufer i doniósł o nim dyrekto
rowi. Jednocześnie rozeszła się pogłoska, że jacyś pijacy wybili 
w nocy szyby w oknach dyrektora Olędzkiego i Kazimierskiego. 
Kowalski, który wracał do domu po lekcjach z Jastrzębiem, wy
myślał wszystkim pijakom na świecie.
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— Przyłapać by takiego pijusa i w przerębli wykąpać. Szkoła 
i profesorowie to święta rzecz. Prawda, Stachu?

— Uhu — mruknął Jastrząb z ustami wetkniętymi w posta
wiony kołnierz jesionki.

PECH I „KASZTANKA” PANA KOMENDANTA

Na ulicach kwitły kasztany, w ogrodach jaśminy i bzy. Wiatr 
niósł na miasto zapach młodej sośniny na Kuźni i rechot żab z łąk 
nad Kunówką. Nad rzeką, w lesie, na jaskrzących się w słońcu 
łąkach można było spotkać pierwszych wagarzystów, których 
ciągnęła niezaspokojona chęć przygód, włóczęgostwa i łobuzer
ska żyłka.

Ósmoklasiści z gimnazjum i piątokursiści z seminarium cho
dzili w pociętych, pozszywanych białymi, wedle zwyczaju, nićmi 
czapkach. Znak to był, że zbliża się matura, ostatnie dni pobytu 
w szkole.

Jastrzębiowi nie wiodło się.
— Uważaj — upominał go Sosnowski — z takim pechem moż

na się w kałuży utopić.
Śmiał się Jastrząb z przestrogi, ale zły był na drobne niepo

wodzenia. Najpierw skompromitował się na trzeciomajowej aka
demii. W programie międzyszkolnej uroczystości, na której nie 
brakowało zwykle i starszych, wystąpiła ich szkolna orkiestra 
smyczkowa. Stach grał razem z Kasickim i Wolskim pierwsze 
skrzypce. Cały tydzień ćwiczył w domu trudną kołysankę, której 
część solową miał właśnie odegrać. Nie mógł spać myśląc o tym 
„solo”. — Usłyszą mnie, całe miasto mnie usłyszy — mówił 
Sosnowskiemu, a w myśli zamiast całego miasta widział Salankę, 
z którą rozmawiał już ostatnio, chociaż do żadnych wyjaśnień 
między nimi nie doszło. Tę część solową postanowił zagrać dla 
niej. W głowie mu się mąciło od obrazów, jakie powinno przy
nieść w rezultacie „solo”. Jastrząb sypiał niespokojnie i myślą! 
cale dnie o występie.

Trzeciego maja lał cały dzień deszcz. Woda spłukująca uliczny 
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brud szumiała w otworach kanalizacyjnych. Jastrząb czekał po 
południu na bodaj chwilową przerwę w deszczu, aby przemknąć 
w dziurawych butach do kina, gdzie miała się odbyć akademia. 
Deszcz nie zważał jednak na tekturowe wkładki w Jasfrzębio- 
wych pantoflach. Kropił rzęsiście, równo, jakby sobie potop 
przypomniał. Zrozpaczony Jastrząb naciągnął za duże trochę 
kalosze i z futerałem w ręce, a z trudnymi szesnastkami koły
sanki w myśli ruszył na akademię.

Za kulisami sceny przywitał go wymyślaniem profesor muzyki 
Kozłowski.

— Zwariował. Jak Boga kocham, zwariował drągal. Wszyscy 
już na scenie, instrumenty nastrojone, a ten spóźnia się. Hra
bia... Pierwsze skrzypce spóźniają się, pierwsze? Uch, ty — 
dam ja ci — krzyczał. — Prędzej, gamoniu, zaraz zaczynamy 
mazura.

Jastrząb zrzucił płaszcz. Wyjął skrzypce z futerału, pociągnął 
smyczkiem i podstrajał przy pomocy kamertonu. Kołek przy
trzymujący strunę „A” popuszczał, więc wyskrobał paznokciem 
trochę tynku ze ściany i posypał otwór w szyjce.

— Partacz — syknął na to Kozłowski. — No, jazda już, jazda.
Stach uśmiechnął się do profesora, który, choć szorstki w ję

zyku, lubił każdego, kto umiał smyczkiem po strunach ciągnąć 
i nuty czytać.

Z pośpiechu Jastrząb zapomniał zdjąć kalosze. Zobaczył je do
piero wtedy, gdy kurtyna drgnęła, a Kozłowski obciągnął klapy 
smokingu. — „Nie zobaczą” — pomyślał Jastrząb i przyłożył 
brodę do chłodnej deski skrzypiec. Kątem oka dostrzegł pałeczkę 
dyrygenta i uderzył smyczkiem w struny. Marsz wyszedł wspa
niale, sala huczała od braw, profesor Kozłowski kłaniał się jak 
zawsze z uśmiechem, opuszczając głowę na piersi.

Jastrząb siedział pierwszy po prawej stronie. Tuż przed sceną 
widział dyrektora Kazimierskiego, obok komisarza policji i jakieś 
wystrojone paniusie. Dalej rozróżniał już tylko głowy jedne przy 
drugich. Galerię, opasującą wkoło salę, zajmowała młodzież. 
Stamtąd to szły najgorętsze brawa. Dyrygent stuknął pałeczką 
w swój pulpit z partyturą i Stach wlepił oczy w pierwsze nuty 
wiązanki Kwiatów polskich, która miała być następnym nume
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rem. Salę zaległa cisza. Już profesor podniósł laseczkę w górę, 
gdy nagle z balkonu odezwał się donośny głos:

— Jastrząb, zdejm kalosze!
Śmiech, jaki wywołał ten okrzyk, zagłuszyła muzyka, ale 

Stach słyszał go poprzez buczenie kontrabasu i staccato drugich 
skrzypiec. Słyszał czyjeś uciszanie, na pewno któregoś z profe
sorów, wszystko słyszał, bo nie grał. Zgubił się od razu przy 
pierwszych taktach. On, który każdy fałsz w orkiestrze potrafił 
uchem wyłowić, teraz nie mógł włączyć się do grających. Nuty 
uciekałv mu sprzed oczu, zlewały się, zamazywały. Na czole 
i koło uszu czuł ściekające krople potu. Postawił skrzypce na ko
lanie i wskazującym palcem lewej ręki nacisnął główkę kołka 
podtrzymującego strunę „A”, kołek odskoczył. Jastrząb zaczął 
powoli podkręcać go, próbował stroić, ale zauważywszy groźne 
wstrząśnięcie głową Kozłowskiego oparł się plecami o krzesło 
i czekał. Wytarł twarz chustką i spojrzał na nogi. — „Przeklęte 
kalosze, bodaj was piekło” — myślał ze złością, ale już spokoj
niej. Potem uchwycił melodię kujawiaka i wiedział już nawet, 
że grają w tej chwili ostatnią pięciolinię u dołu. Wiązanka nie 
wyszła.' Oklaski były jak zwykle, ale prof. Kozłowski, który dał 
znak, aby opuścili kurtynę — szalał. Tupał nogami, wymachiwał 
batutą, chwytał się rękami za głowę.

— Coś ty narobił, chłopie, coś ty narobił? — powtarzał bez 
przerwy. — Jak teraz grać kołysankę. Najpiękniejszy numer 
programu przepadł. Sukces całej orkiestry, całej szkoły, mój, 
zaprzepaściłeś przez te idiotyczne kalosze.

Jastrząb stał w szatni za sceną oparty o wieszaki i na płacz 
mu się zbierało.

— Czy pan profesor pozwoli mi zapalić papierosa? — spytał.
— Co? papierosa? — profesor Kozłowski przystanął przed nim. 

Sięgnął nagle do kieszeni i wyciągnął papierośnicę.
—- Masz, Stasiu, masz papierosa i pal, tylko musisz się uspo

koić. Musisz, rozumiesz? Musisz zagrać kołysankę.
Jastrząb palił. Wciągał dym głęboko w płuca, aż mu się w gło

wie zakręciło, a oczy mgłą zaszły. Przymknął je i za tą mgłą, 
w kłębach wydmuchiwanego dymu, zobaczył Agatę. Siedzi na 
pewno na sali blada, jak zwykle, gdy jest czymś bardzo prze
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jęta, a może nawet płacze. Powiedział jej przecież wczoraj, że to 
dla niej będzie ta część „solowa”. Głupiec, pospieszył się z wy
znaniem. Odrzucił nie dopalonego papierosa. Głębokim wyde
chem wyrzucił z płuc resztki dymu i zamachnąwszy lekko nogą 
podrzucił do góry za duży kalosz. Złapał go i postawił przy 
wieszaku.

— Będę grał, panie profesorze, na pewno dobrze zagram. Co 
mi tam jakiś smarkacz.

— Brawo, Jastrząb, a niechże cię... tylko uważaj. Może jeszcze 
papierosa?

Jastrząb gotów był w tej chwili uścisnąć profesora, który pałał 
tą samą chęcią. — „Żeby on wiedział, dla kogo ja to muszę za
grać” — pomyślał już całkiem spokojny, biorąc do ręki skrzypce 
profesora, które mu Kozłowski tylko do kołysanki miał pożyczyć.

Wrócił na swoje miejsce przy niklowanym pulpicie w pierw
szym rzędzie orkiestry. Na sali zaczęli się już denerwować przy
długą przerwą, na galerii rozlegało się tupanie. Kurtyna poszła 
w górę. Piechota zapowiedział mazura Namysłowskiego. Jastrząb 
grał z rozmachem jak na prawdziwym weselu w Wapiennikach. 
Po mazurze przyszedł walc i wreszcie kołysanka w opracowaniu 
prof. Kozłowskiego. Piechota nawet głos specjalnie dostroił przy 
jej zapowiadaniu, dodając szczególnie donośnie, że „solową partię 
wykona Stanisław Jastrząb”. Galeria huczała od braw powital
nych. Stach spostrzegł uśmiech profesora Kozłowskiego. O wy
mienianiu nazwiska nie było nigdy mowy, nie mógł więc zrozu
mieć Piechoty. Dlaczego ogłosił wykonawcę „sola”. „A jeżeli się 
nie uda” — przemknęło mu przez myśl. Jastrząb przesunął le
ciutko palcami po strunach skrzypiec — stroją.

Popłynęła melodia smutna, cicha jak szum liści, szemrząca 
i łagodna. Kiedy wreszcie znikły, jakby wiatrem uniesione, 
dźwięki stonowanej harmonii, odezwały się falujące, rozedrgane 
nerwem palców, czuciem ożywione tony skrzypiec Jastrzębia. 
Umiał ją na pamięć, we śnie słyszał każdy ton tej partii, którą 
grał nareszcie dla niej, tylko dla niej — Agaty. Całą młodość 
tęskniącą chciał wygrać w tym czterowierszowym urywku. Pła
kały skrzypce i śpiewały szumem zbóż, dzwonkami polnymi, 
świergotem ptaków. Przyłączyły się do tego śpiewu drugie 
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skrzypce, altówki, wiolonczela, ale struny Jastrzębia prowadziły 
już do ostatniej części kołysanki melodię radości rozkwitających 
kwiatów.

Burza oklasków zmusiła orkiestrę do bisowania.
Po zejściu ze sceny profesor Kozłowski tarmosił Jastrzębia za 

czuprynę jak sztubaka.
— A widzisz, dryblasie, a widzisz. Naumyślnie kazałem Pie

chocie powiedzieć twoje nazwisko, aby im te kalosze ze łba 
wybić.

Jastrząb jednak nie był pocieszony. Wyszedł zostawiwszy kalo
sze za kulisami. Deszcz nie przestawał padać i po paru krokach 
chlupotało mu i piszczało w pantoflach pełnych wody.

— Żebym miał zdechnąć, nie włożę nigdy w życiu kaloszy — 
przysięgał sobie szeptem. — A tego szczeniaka odnajdę. Popa
mięta mnie.

Zapomniał o kołysance, zobojętniała mu muzyka, skrzypce, 
Salanka. Nazajutrz rzucił w Sosnowskiego kałamarzem, gdy ten 
poprosił go o pożyczenie kaloszy. Józek przeprosił go, ale Stach 
czuł do niego żal.

Pewnego wieczoru usłyszał nieludzkie wprost wycie panny 
Jadwigi. Uciszyło się w gwarnych zwykle obu pokojach sztu
backich. Sosnowski z Jastrzębiem przez kuchnię wpadli do pa
nieńskiego pokoju. Panna Jadwiga, trzęsąca się i blada, stała 
pośrodku ściskając palcami skronie. Wybałuszone jej oczy znie
ruchomiały, zastygły ze strachu. Jastrząb z Sosnowskim nie py
tali o nic. Wyjaśnienie nie było potrzebne. Pani Zajdler, schylona 
obok fortepianu, próbowała dźwignąć bezwładne ciało Joanny. 
Ułożyli ją na kanapie z wpółotwartymi oczami, z ustami rozchy
lonymi jak do krzyku.

Następnego dnia znany w Osowcu przedsiębiorca i właściciel 
składu trumien, nagrobków i karawanu z czarnymi końmi, pan 
Jaszczurka osobiście przywiózł dębową trumnę pomalowaną na 
jasny orzech. Dwaj jego ludzie wnieśli ją do panieńskiego pokoju 
i ukłoniwszy się panu szefowi odeszli. Jastrząb pomagał im usta
wić to „cacko, nie trumnę”, jak mówił do pani Zajdler pan 
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Jaszczurka. Przy zmarłej, podobnej do figury z wosku, stały pani 
Sosnowska i panna Jadwiga, obie mocno przyprószone pudrem, 
który dodawał ich twarzom bladości.

— Zostań, Stasiu — powiedziała pani Sosnowska do Jastrzębia, 
kiedy pani Zajdler przeszła z pogrzebowym przedsiębiorcą do 
następnego pokoju dla dobicia targu o „cacko” dla zmarłej i ka
rawan. Stach zrozumiał, że kochające siostry boją się zostać same. 
Zjadliwie dokuczliwe dla Joanny, kiedy żyła, teraz bały się jej 
trupa.

— Kto nam tu pomoże włożyć ją do trumny? — jęknęła pani 
Sosnowska.

— Zaraz włożymy — odpowiedział Jastrząb widząc przecho
dzącego przez korytarz pana Jaszczurkę.

Dopędził go na ganku.
— Przepraszam pana. — Przedsiębiorca zatrzymał się i uchy

lił kapelusza. — Te panie są same, może pan pozwoli, to we 
dwóch włożymy zmarłą do trumny. My mężczyźni...

— Durniu, smarkaczu — przerwał mu pan Jaszczurka, które
mu gruszkowaty nos posiniał nagle, prędzej, niż można było 
o tym pomyśleć. — Do noszenia trupów niech sobie kogo innego 
wynajmą, w mieście pełno bezrobotnych. Ja jestem pan Jasz
czurka.

— Byk pan jest! — ryknął mu w ucho Jastrząb i cofnął się 
na korytarz.

Zamknął się potem w swoim pokoju i nie wychodził aż do 
przybycia Józka, który jeździł po księdza Sciskałę. Jastrząb nie 
zapytał nawet, kto włożył Joannę do trumny.

Następnego dnia odbył się pogrzeb. Stach szedł za panią Sos
nowską, zawoalowaną czarnym kwefem, prowadzoną przez Józ
ka. Ksiądz Ściskała, proboszcz wapiennicki, postępował w gronie 
śpiewających kolegów z kościoła osowieckiego. Na ulicy Cmen
tarnej pani Sosnowska jęknęła nagle i osunęła się na ziemię. 
Stach, idący najbliżej, podskoczył na ratunek i razem z Józkiem 
wynieśli zemdloną z konduktu. Jastrząb przypomniał sobie spo
soby ratowania zemdlonych i przywracania im przytomności. 
Z chwilą gdy Józek odsłonił twarz pani Sosnowskiej, Jastrząb 
schylił się i kciukami nacisnął mocno mięśnie tuż za uszami nie
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przytomnej. Głowa pani Sosnowskiej podskoczyła jak za naciś
nięciem sprężyny.

— Idioto, chamie, precz z łapami! — krzyknęła zupełnie przy
tomnie zemdlona, a oczy błyszczały jej zdrową złością.

Stach cofnął się osłupiały, a Józek parsknął śmiechem. Parę 
pań, które zatrzymały się z ciekawości, popatrzyły na siebie 
zdziwione.

Jastrząb nie wszedł na cmentarz. Zawrócił od bramy i powlókł 
się do domu. — „Komediantka, komediantka1* — powtarzał 
w myśli.

Kiedy w ostatnim tygodniu nauki profesor Grela wyznaczył 
Jastrzębiowi prowadzenie pokazowej lekcji z języka polskiego 
w pierwszym oddziale szkoły powszechnej, Jastrząb pomyślał 
zaraz, że lekcja musi być naprawdę pokazowa. Ma być na niej 
cała klasa, profesor i sam dyrektor z wizytatorem z Warszawy, 
nie licząc wychowawcy pierwszego oddziału i kierownika szkoły 
powszechnej. Stach próbował się bronić przed takim pokazem.

— Nie buntuj się — powiedział prof. Grela. — Masz u mnie 
z historii wychowania i z pedagogiki bardzo dobrze i musisz to 
zrobić chociażby dla mnie. Na tobie można polegać. Lekcje pro
wadzisz lepiej od innych. Wizytator powinien wyjechać z do
brym wrażeniem o naszej szkole.

Stach ustąpił. Kłopoty zaczęły się już przy ustalaniu tematu 
lekcyjnego. Wychowawczyni pierwszego oddziału męskiej szkoły 
powszechnej im. T. Kościuszki na Piaskach, pani Wójciak wy
brała z elementarza czy tankę o kasztance. Jastrząb przeczytał 
tekst i oświadczył, że się nie zgadza na temat.

— Panie — tłumaczyła mu nauczycielka — lepszej czytanki 
w całym elementarzu nie ma: poglądowa, wychowawcza, patrio
tyczna. Pan wizytator będzie. Lekcja o komendancie, czy pan to 
rozumie, panie Jastrząb, sukces pan odniesie. To może nawet 
zadecydować, że posadę pan dostanie.

I kierownik szkoły, pan Stępniewski, słuchać nie chciał 
o zmianie.

— Wspaniała lekcja przy wizytatorze, wspaniała — tłumaczył.
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Profesor Grela przyłączył się do decyzji kierownika i nauczy
cielki. Jastrząb znów ustąpił i zabrał się do pracy. Napisał szcze
gółowy konspekt, w którym przewidział zarówno swoje pytania, 
jak i odpowiedzi uczniów. Przemyślał każdy krok, ruch ręki, 
zachowanie się i reagowanie klasy. Jaś Siemieniuch, najzdolniej
szy rysownik w klasie, obiecał namalować „Kasztankę” komen
danta. Pani Wójciak wyuczyła dzieci piosenki zaczynającej się 
od słów:

Jedzie, jedzie na Kasztance
Siwy Strzelca strój...

Profesor Grela i kierownik Stępiński uznali konspekt za do
bry. Winszowali Jastrzębiowi pewnego sukcesu.

Szesnastego maja sala pierwszego oddziału, jak i cała szkoła, 
były prawie odświętnie przybrane. Podłoga świeżo zaciągnięta 
pyłochłonem, na oknach i półeczkach wiszących na ścianie — 
pelargonie i prymulki. Portrety Mościckiego i Piłsudskiego 
w wieńcach ze stokroci i jaskrów. W kącie nad miednicą wisiał 
czysty ręcznik i leżał kawałek mydła, na tablicy — gąbka zamiast 
zwykłej codziennej ścierki ze starej pończochy.

Pani Wójciak przez wszystkie przerwy nie wychodziła z klasy 
pilnując szczególnie gąbki i mydła, aby ich nikt nie ściągnął.

— Hołota, nie dzieci. Wszystko ukradną, z kieszeni wyciągną — 
tłumaczyła się przed Jastrzębiem, który zaszedł do klasy. — 
Musi pan ich ostro trzymać, bo z nikim się nie liczą. Żeby nie 
linia — nie dałabym sobie z nimi rady. Piorę, ile wlezie, ale dzi 
siaj nie wolno pokazywać linii. Schowałam ją do szuflady. Niech 
pan, broń Boże, nie wspomina o biciu, bo mogliby, łobuzy, wizy
tatorowi poskarżyć. I proszę uważać na repetentów. Taki Kijan
ka już trzeci rok w pierwszej klasie siedzi. Panie, to diabeł, nie 
dziecko. Proszę na niego uważać.

Jastrząb popatrzył na szeroką, mocną rękę pani Wójciak.
„Wołu mogłaby nią zabić, klępa — pomyślał ze złością. — 

Dzieci linią pierze, grzmot przebrzydły”.
Odezwał się wreszcie dzwonek na lekcję. Czterdziestu dwóch 

siedmio-, ośmio- i dziewięcioletnich chłopaków zaatakowało 
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drzwi do klasy, przepychając się, grzmocąc po głowach, szczy
piąc. Nieopisany wrzask przycichł, kiedy zaczęli wchodzić hospi- 
tanci. Koleżanki i koledzy Jastrzębia wraz z profesorami Grelą 
i panią Wójciak zajęli miejsca pod oknem i z tyłu na dostawio
nych ławach. Wizytator, dyrektor Kazimierski i kierownik Stę
piński usiedli na krzesłach przy katedrze. W przejściu Siemie- 
niuch wręczył Jastrzębiowi zamówiony obraz „Kasztanki”.

Jastrząb stojąc przed pierwszym rzędem ławek uśmiechnął się 
do dzieci, ale mało który z chłopaków zwracał na niego uwagę. 
Głowy o krótko ostrzyżonych włosach kręciły się jak u ptaków 
na wszystkie strony, oczy świdrujące, łobuzerskie wpatrywały się 
kolejno w obecnych. Rozmawiali swobodnie nie zwracając uwagi 
na Jastrzębia.

— Te, Stefek, patrz, jaką tamten pan ma brodę.
— Hi, hi, hi! Stary kozioł pani Szufelskiej ma taką samą.
— Józek, tego spod okna to znam — w naszym podwórku 

mieszka.
Jastrząb klasnął w dłonie.
— Chłopcy — zawołał głośno, aby przekrzyczeć hałas. — Dzi

siaj ja będę was uczył, chcecie?
Umilkły nawet szmery. Czterdzieści dwie pary oczu wpatrzyły 

się w Jastrzębia. Badały tego wysokiego dryblasa w czarnym 
ubraniu, w krawacie w groszki.

— A prał pan nie będzie? — zapytał podejrzliwy, niepewny 
głos.

— Nie będę.
Jastrząb podniósł rękę i uciszyło się. Ale w tej chwili znów 

wystrzeliło pytanie.
— A jak się pan nazywa?
Stach zastanowił się, ale tylko przez moment.
— Jastrząb — powiedział poważnie.
— A jak pan fruwa? co? — padło pytanie z ostatnich ławek 

drugoroczniaków.
Ale Jastrząb nie pozwolił już wciągnąć się w rozmowę.
— Coś wam pokażę — rzucił obietnicę. — Tylko najpierw po

wiedzcie mi, kogo przedstawia ten portret na prawo?
— Piłsudskiego, Marszałka! — gruchnęły bezładne odpowiedzi.
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Na pytania: — Co to znaczy marszałek? gdzie mieszka? jak mu 
na imię? — sypały się natychmiastowe odpowiedzi. Chłopcy od
powiadali jeden przez drugiego, krzyczeli nawet, aby ich usły
szeć. Jastrząb żądał pojedynczych odpowiedzi, podnoszenia pal
ców, chociaż wiedział, że taki gwar nie jest błędem i nazywa się 
przy ocenie „rozbudzonym zainteresowaniem”. Konspekt wy
uczony na pamięć nie zawodził. Nieszczęście przyszło nieoczeki
wanie, a ponieważ nawet nieszczęścia lubią pary, pierwszy błąd 
pociągnął za sobą następne. Stach, zwracając uwagę na opano
wanie rozbawionej klasy, zmienił kolejność pytań. Zamiast „Jak 
wygląda pan Marszałek?11 — zapytał: „Jaki jest?...“

Klasa zastanowiła się. Odpowiedź nie padała. Już Jastrząb 
chciał poprawić pytanie, kiedy zobaczył podniesione palce. Wstał 
blondynek w marynarskiej bluzeczce i powiedział wolno, roz
dzielając wyrazy.

— Pan Marszałek jest dobry.
— Nie — wyrwało się Jastrzębiowi. — Nie tak — poprawił się 

prędko, ale było już za późno.
Wyciągnęło się z tuzin rąk, a jakiś umorusany i podrapany 

wodzirej zabawowy, z ławki repetentów, aż na pulpicie klęknął 
i zawołał bez zezwolenia:

— On jest głupi, ten Szestarski. On zawsze tak ni w pięć, ni 
w dziewięć. Ja powiem, proszę pana. Marszałek jest stary dziad 
i w ogóle to żaden marszałek. Ojciec mówił, sam słyszałem, że 
zrobili go marszałkiem po to, aby żreć z nim i pić szampana. Pan 
wie, taką wódkę z zagranicy. A pan Zientara, on też bezrobotny, 
jak i mój ojciec, to mówił, że on by go, cholera, nauczył komen- 
dantować.

— Prósz pana — przerwał podrapanemu kosooki brunecik 
z odstającymi uszami. Jastrząb pomyślał od razu, że to na pewno 
musi być ów wspomniany przez panią Wójciak Kijanka — „dia
beł nie dziecko”. — A mój tato powiedział, że Piłsudski to ko
mendant, ale od policji. Każę im kropić gumowymi pałkami, 
i kropią po łbach, aż się w końcu wszyscy Polacy na całym świę
cie zbuntują i swojego marszałka sobie wybiorą, bo tego to, tato 
mówił, że „biskupy i hrabię” wybrali.

— A ja widziałem, prósz pana biskupa. — I ja widzia

266



łem. — I ja, i ja... — Prósz pana, prósz pana — darli 
się już teraz wszyscy na wyścigi.

Jastrząb stał spokojny z pozoru, ze zmarszczonymi brwiami 
i milczał. Ponad wyłażącymi na ławki chłopakami zobaczył panią 
Wójciak. Ujęła głowę w dłonie i zamknęła oczy. Profesor Grela 
zdawał się go hipnotyzować wzrokiem.

Stacha ogarnęła nagle chęć usłyszenia odpowiedzi tych wszyst
kich, którzy teraz wyciągają palce do góry. — „Uciszy klasę 
i niech mówią po kolei. Dopomoże im pytaniami. Niech usłyszy 
pan wizytator z Warszawy, jak osowieckie dzieci kochają «wo- 
dza»“. — Aż pobladł z wewnętrznego wzruszenia, z walki, 
którą przez sekundę, dwie, stoczył ze sobą. — „Na bohatera 
nie pozuj, pracą pokaż, coś wart" — przypomniał sobie słowa 
Kandydera i postanowił poprowadzić lekcję do końca według 
konspektu.

Klasa rozbawiła się teraz na dobre i Jastrząb uciszywszy jako 
tako gwar wpadł nagle na pomysł postraszenia trochę niesfornych 
uliczników.

— Słuchajcie, czy wiecie kto do nas dzisiaj przyjechał, kto tu 
siedzi obok katedry?

Wyciągnęły się szyje z dalszych ławek.
— Ja prósz pana wiem — wyciągnął znów palce blon

dynek Szestarski. — Do nas przyjechał dzisiaj i siedzi obok ka
tedry pan marszałek Piłsudski.

Teraz już i hospitanci nie wytrzymali. Górniak, Kaczkowski 
o twarzy jak sito szerokiej, mizerny Powaga, który jeszcze teraz 
na piątym kursie nie umiał wiązać „motylka”, Smoła o wargach 
Murzyna, nawet dychawiczny Maniuś Szymonek śmiali się na 
całe gardło. Profesor Grela wycierał gwałtownie oczy pełne łez 
od wstrzymywanego śmiechu. Wizytator, otyły, niski pan z wy
dętym brzuszkiem i przyciętym czarnym wąsikiem, który miał 
więcej poczucia humoru niż zwykłej wyższym urzędnikom próż
nej ważności swego urzędu, aż trząsł się cały z radości. Spoważ
niał dopiero przy następnych, również nie przewidzianych przez 
Jastrzębia, odpowiedziach. Stach z trudem uciszył rozszalałą 
czterdziestkę, ale po to tylko, jak się okazało, aby spowodować 
nowy wybuch śmiechu. Uczniowie wyczuli, że bawią starszych, 
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'nawet tego pana, który siedzi obok katedry, i rosły zarówno ich 
śmiałość, jak i pomysły.

— Prósz pana — darł się z ostatniej ławki szepleniący 
głos. — Ten pan nie może być marszałkiem, bo ma czarne wąsy 
i taki brzuch jak moja ciotka.

— Sfałszowany marszałek... Niech żyje!...
Podniósł się nieopisany wrzask.
Jastrząb zobaczył, że jego „sukces” i „pewna posada”, wspo

minana przez panią Wójciak, maleją w tym okropnym krzyku, 
znikają. Spojrzał na pożyczony od Górniaka zegarek. Przeraził 
się. Wprowadzenie, wstępna pogadanka, która w konspekcie obli
czona była na siedem minut, przeciągnęła się do piętnastu. Po
zostało jeszcze trzydzieści minut do końca lekcji. Stachowi prze
mknęła przez głowę myśl, aby zemdleć albo w ogóle wyjść 
z klasy. Pani Wójciak dokończy lekcję, a z nim niech już robią, 
co chcą. Wyciągnął chusteczkę i wytarł spoconą twarz. Spojrzał 
na kolegów pod oknem. Nikt się nie śmiał. Duda, który w tej 
chwili stał obok profesora Greli, patrzył na najbliższe rzędy 
ławek wzrokiem mogącym lwa poskromić i groził swą wielką 
pięścią siedzącym na pulpicie i wrzeszczącym chłopakom. Na 
twarzach innych malowało się zdenerwowanie. Patrzyli w Ja
strzębia bezradni.

Przebiegając wzrokiem siedzących Stach spotkał się z oczami 
Salanki. Była bardzo blada i Jastrzębiowi zdawało się, że ma łzy 
w oczach. Uśmiechnął się do niej, przynajmniej tak mu się zda
wało, bo wykrzywione usta oznaczały raczej ból brzucha niż 
uśmiech. W tej chwili zobaczył obok siebie kierownika szkoły 
Stępińskiego. Jastrząb oprzytomniał nagle.

— Proszę pana, ja sam. Pomocy nie potrzebuję — powiedział 
zupełnie głośno i ostro do Stępińskiego.

— Proszę go zostawić — usłyszał głos wizytatora i kierownik 
cofnął się na swoje miejsce.

Jastrząb obrócił się do klasy i nagłym wyrzutem ramion wy
celował w uczniów wskazujące palce obu rąk, a potem zaczął je 
powoli przybliżać do swego nosa. Czterdziestka rozbawionych 
chłopaków ucichła. Patrzyli w Jastrzębia jak urzeczeni, a oczy 
i usta otwierały im się jednocześnie. Tego jeszcze nie było. Takiej 
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rzeczy nikt z nich na żadnej lekcji nigdy nie widział. Oczy 
Jastrzębia, wpatrzone w końce zbliżonych do czubka nosa pal
ców, zrobiły strasznego zeza i, chociaż Stach opuścił ręce, zez 
znieruchomiał. Lekkie wstrząśnięcie głową i Jastrząb patrzył na 
klasę normalnym wzrokiem.

— Jeszcze, jeszcze raz — wrzasnęła klasa.
Podniósł rękę i cisza zaległa jak makiem zasiał.
— Jeżeli do końca lekcji będziecie siedzieli spokojnie i zacho

wywali się jak na takich porządnych jak wy uczniów przystało, 
to pokażę wam to jeszcze raz i powiem, jak się to robi. Zgoda?

— Taak!
— Słowo?
— Tak, prósz pana.
Zaskrzypiały gwałtownie ławki i nawet pani Wójciak tak rów

niutko, prosto w rzędach siedzących uczniów nigdy nie widziała. 
Jastrząb uśmiechnął się do chłopców jak najlepszy przyjaciel. 
Odpowiedzieli mu porozumiewawczym, takim samym uśmiechem. 
Stach był znów opanowany, spokojny. Ten spokój pozwolił mu 
uniknąć ostatniego niebezpieczeństwa, jakie czyhało na niego po 
zawieszeniu na tablicy pięknie wymalowanego rysunku z podpi
sem „Kasztanka”, zasłoniętym na szczęście paskiem papieru.

Jaś Siemieniuch, słabowity, wiecznie zakatarzony, owinięty 
szalem, lubił malować istoty pełne życia, siły i zdrowia, którego 
sam nie posiadał. „Kasztanka” z elementarza wydawała mu się 
za łagodna, zbyt anemiczna. Dlatego też bez szczypty złośliwości 
namalował takiej samej maści, ale pełnego krwi i temperamentu 
ogiera. Wygięty w łuk kark z bujną grzywą, rozdęte nozdrza, 
ślepia buchające ogniem, rozwiany wiatrem ogon — żywy koń- 
smok patrzył z tablicy na klasę i wzbudzał zachwyt. Łąka pokry
ta wysoką trawą, strumyk zakolami płynący i wierzba o roz
szczepionym pniu były na obrazie tylko dodatkiem, na który nikt 
nie zwracał uwagi.

Jastrząb wstrząśnięty niedawnymi przeżyciami lekcyjnymi nie 
zwrócił wcale uwagi na zmianę płci „Kasztanki” komendanta. 
Koń był kasztanem i miał białą łyskę na czole, na resztę szcze
gółów Jastrząb nie zwrócił uwagi. Ponieważ kształt konia był 
nieco inny niż nad czytanką w elementarzu, więc Jastrząb starał 
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się pytaniami naprowadzić uczniów na ukryty pod paskiem pa
pieru podpis „Kasztanka”. Chłopcy jednak okazali się bardziej 
spostrzegawczy niż przyszły nauczyciel.

Najwyżej wyciągnął rękę opalony jak Cygan chłopak w kra
ciastej koszuli.

— Proszę — wyzwał go Jastrząb — co powiesz?
— Całym zdaniem, prósz pana? — spytał najpierw zu

chowaty głos.
— Tak, naturalnie, całym zdaniem — potwierdził Jastrząb.
— Ten koń jest kasztan. Ma na czole biały krawat. Prósz 

pana, mój tatuś jest dorożkarzem. Tatuś miał takiego samego 
ogiera. Kobyły przyprowadzali do niego, ale on‘ zdechł. Tatuś 
mówił, że takiego drugiego na świecie nie było.

Jastrzębiowi zrobiło się przez moment zimno, to znów gorąco. 
„Kasztanka” nie była „Kasztanką”. Nie namyślając się podszedł 
do tablicy i kaligraficznie podpisał pod obrazkiem: „Ten koń jest 
taki jak Kasztanka Komendanta".

Lekcja potoczyła się dalej według konspektu. Uczniowie czy
tali z elementarza chórem, pojedynczo, zdaniami — na wyrywki. 
W czasie przepisywania zdania z tablicy Jastrząb chodził między 
rzędami ławek, chwaląc starannych, zachęcając niedbałych. 
Chłopcy byli posłuszni, grzeczni. Stach nie zauważył nawet, że 
pan wizytator podszedł do tablicy i dyskretnie zajrzał pod przy
klejony pasek papieru na podpisie. Wrócił na swoje miejsce 
i zaczął o czymś uprzejmie szeptać z dyrektorem Kazimierskim, 
wskazując oczami na Jastrzębia.

Na dwie minuty przed dzwonkiem wyprężeni chłopcy śpie
wali — „Jedzie, jedzie na kasztance...” nie spuszczając z Jastrzę
bia wzroku. Równocześnie z dzwonkiem tęczówki Stacha zbiegły 
się w kątach oczu przy nosie, a śpiew umilkł nagle. Dotrzymał 
słowa. Gromada urwisów błagała go, aby znów przyszedł do nich 
na lekcję. Chłopcy zaklinali się, że słowa nie pisną w czasie 
lekcji.

Pan wizytator dopytywał się Jastrzębia o czarodziejski sposób 
opanowania klasy. Winszował mu wybitnych zdolności pedago
gicznych i obiecał wspomnieć o nim „gdzie należy”. Dyrektor 
Kazimierski i kierownik Stępiński podali mu przy wszystkich 
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rękę, a profesor Grela poklepał go swoim zwyczajem po plecach. 
Tylko pani Wójciak przetoczyła się obok niego obojętnie, z siny
mi cętkami na policzkach i szyi. Wychowanie klasy nie było n3 
„bardzo dobrze”.

— I to wszystko przez takiego wymoczka — mówiła oburzona 
do koleżanek w pokoju nauczycielskim.

BEZ SZKOLNEJ DYSCYPLINY

I po maturze.
Jastrząb widział już nawet w sekretariacie swój dyplom na 

nauczyciela szkół powszechnych. Na grubym, naśladującym sta
ry pergamin papierze z wodnym znakiem RP, przez całą długość 
dwóch kartek wypisane było, że on, Jastrząb Stanisław, upraw
niony jest na podstawie artykułu, paragrafu i pozycji do naucza
nia itd., a potem stopnie z poszczególnych przedmiotów. Cztery 
dobre, reszta bardzo dobre. Na pierwszej stronicy z lewej strony 
fotografia. Jastrząb jest na niej trochę niepodobny do siebie. 
Czarne ubranie, za które pierwszego lipca ma wypłacić ostatnią 
ratę, i krawat w groszki to na pewno jego. Twarz jednak na 
zdjęciu ma za okrągłą, włosy za ciemne i niewiadomo dlaczego 
sfalowane, a piegów ani śladu.

— Całkiem przystojny z pana mężczyzna — powiedziała mu 
sekretarka, spiczastonosa panna Filomena i pogładziła go nawet 
po ręce, że zarumienił się jak pierwszak, a przecież jest już do
rosłym mężczyzną. — „Dojrzałam mężczyzną”, bo dyplom na
zywa się świadectwem dojrzałości.

W oknie wystawowym księgarni Burakowskiego wiszą trzy 
zbiorowe fotografie: u góry byłych pensjonarek gimnazjum żeń
skiego, pod nią gimnazjum męskiego, a na dole ich — semina
rium. Miejsce przed wystawą zawsze zajęte. Przeważnie przystają 
tu pensjonarki. Wyobrażają sobie, jak za rok czy dwa zobaczą tu 
swoje zdjęcia. Marzą o pięknej ondulowanej fryzurze, o sukien
kach, jakie sobie kupią, o wyjeździe na studia. Tymczasem wpa
trują się więcej w męskie podobizny.
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Czasem przystają przed wystawą i starsi, przeważnie panie. 
Niektóre z nich odchodząc wycierają ukradkiem oczy. Może sobie 
własną młodość przypominają, a może są to łzy szczęścia i dumy 
matczynej. Radość z cudzego szczęścia jest największym przywi
lejem matek. One i wesele, i smutek dzieci przeżywają jak włas
ne, jak gdyby serca miały za obszerne, łez za dużo.

I Jastrząb zachodził parę razy przed wystawę Burakowskiego. 
Oglądał znajome twarze kolegów, patrzył na swoje zdjęcie i od
chodził dziwnie obojętny, bez radości. Smutek raczej odczuwał, 
żal jakiś nieokreślony, że to już koniec pobytu w mieście, w szko
le, wśród kolegów. — I co dalej? — powracało za każdym razem 
pytanie. — Co dalej?

Sama matura wydawała mu się w tej chwili czymś błahym, 
inscenizacją, dworską uroczystością pasowania na rycerza, z tą 
jednakże różnicą, że zamiast miecza i tarczy otrzymał „dyplom 
dojrzałości”, z którym miał teraz wyruszyć do walki z niezna
nym przeciwnikiem, któremu na imię — życie.

W ciągu ostatnich tygodni świt zastawał go nad książką. 
Zawsze czegoś jeszcze nie wiedział, czegoś nie pamiętał. Kiedy 
dwa dni przed maturą Kaczkowski prosił go o przedstawienie idei 
wolnościowej w twórczości Słowackiego, bo „takie pytanie na 
pewno będzie przy egzaminie”, Jastrząb nie był zadowolony 
z wyjaśnień danych koledze i znów całą noc przesiedział nad 
wyszukiwaniem „wolności” u Słowackiego.

A potem wszystko okazało się niepotrzebne. Prus, Orzeszkowa, 
Ludzie bezdomni Żeromskiego, wszystkie zagadnienia znane, 
„oklepane” na lekcjach.

Kiedy po ogłoszeniu wyniku egzaminu profesorowie z dyrek
torem Kazimierskim na czele podawali im uroczyście rękę, Ja
strząb naumyślnie zaczął rozmawiać z panią Irychiewicz, aby 
uniknąć dotknięcia wilgotnej dłoni ks. Kani.

W tym samym czasie i w gimnazjum odbywała się matura. 
Przed budynkiem szkolnym oczekiwali na „biedne dzieci” rodzi
ce, krewni, znajomi. Z naprężeniem wpatrywali się w twarze 
wychodzących i nieomylnie wyczytywali z nich wynik egzaminu. 
Witały ich okrzyki szczęścia, życzenia często przez łzy szeptane, 
uśmiechy jaśniejsze od słońca.
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Na Jastrzębia nikt nie czekał przed szkołą, nikt mu nie składał 
gratulacji, nikt nie podszedł do niego z wyciągniętymi rękami. 
Poszedł przez zalane słońcem miasto na ulicę Słowackiego do 
ogrodu pana Błasiaka.

— Wujek jest przy różach — objaśnił go po przywitaniu pan 
Błasiak, którego spotkał w alei perskich bzów.

„Wujek” Kandyder odłożył ręczny spryskiwacz, wytarł ręce 
w fartuch, którym był przepasany, i dopiero chwycił w nie dłoń 
Jastrzębia.

— Nachyl się, jodło świętokrzyska, niechże cię uściskam. Wiem, 
zdałeś, to po oczach widać. Zadowolonyś?

Jastrząb wzruszył ramionami.
— Nie cudacz, kochany chłopaku, nie zamieniaj się w sowę, 

co nawet w nocy z posępną miną lata. Wielkiej rzeczy dokonałeś, 
powiadam ci — wielkiej i ważnej. Pomyśl, czym byłeś pięć lat 
temu. No, widzisz, chłopie, widzisz! Kawał pracowitej drogi 
przeszedłeś. Winszuję.

Usiedli w cieniu wierzby o jasnozielonych, zwisających gałę
ziach. Otaczał ich zapach kwitnących róż — szkarłatnych, żół
tych, białych. Jastrząb patrzył na róże i wdychał ich woń.

— Cudowne, prawda? — powiedział Kandyder odgadując my
śli Jastrzębia. — A mszyce nie widzą ich piękna i wysysają 
z liści i młodych pędów soki. Wszędzie ich pełno. Najpiękniejsze 
życie potrafią zniszczyć. Tylko cierpliwą, nieubłaganą walką 
można je wytępić.

Jastrząb uśmiechnął się. Rozumiał już pełną alegorii mowę 
Kandydera. Rozmawiali potem o kwiatach, o planach Stacha na 
przyszłość, opartych na lichej nadziei otrzymania posady. Ja
strząb był jak najgorszej myśli. Wspomniał o zapisaniu się na 
Wolną Wszechnicę.

— Warszawa nie Osowiec, lekcjami nie zarobisz na utrzy
manie. A ubranie, książki, mieszkanie... I zdrowia przede wszyst
kim ci brak na taką imprezę.

Kandyder stanowczo odradzał Jastrzębiowi studia.
— Jedź do Wapiennik. Poczekasz dwa, trzy miesiące, wypocz- 

niesz. Nie otrzymasz posady, to wrócisz do Osowca. Znają cię tu 
już i korepetycje łatwo znajdziesz. Albo na wsi zostań. Ja przez 

1® — Chmurne lata 273



dziesięć lat tam mieszkałem bez pracy i z głodu nie umarłem. 
Podania będziesz ludziom pisał, jak ja to robiłem. A może w ko
palni pracę znajdziesz. Potrzebny nam człowiek w tamtych stro
nach, przydałbyś się bardzo.

Umówili się, że Stach będzie w wakacje przyjeżdżał do Kan- 
dydera w odwiedziny.

— A nie zapominaj, że nazywam się teraz Gajowski, Ksawery 
Gajowski. Wujem możesz mnie nie nazywać, bo Błasiak to swój 
człowiek, solidny. Z jego ojcem razem w Warszawie na Woli 
mieszkaliśmy.

Przy pożegnaniu Kandyder wręczył Jastrzębiowi trzy herba
ciane róże.

— Nie dla ciebie — wyjaśnił, kiedy Stach nie chciał ich przy
jąć. — Wspomniałeś, że Salanka dziś po południu zdaje egzamin. 
Zda, już ja w to wierzę. Zaniesiesz jej kwiaty i gratulacje złożysz 
ode mnie. Róże najmilszy dar dla kobiety.

Wracając Jastrząb wstąpił do pierwszego napotkanego sklepu 
i prosił o zapakowanie róż w papier. Młoda sprzedawczyni obu
rzyła się na niego.

— Zniszczy pan kwiaty. Jak pan może być taki okrutny. 
Zwiędną, połamią się.

Wąchała przy tym róże i nie mogła od nich oczu oderwać. 
W końcu zawinęła je delikatnie w różowy papier i wyszukawszy 
pod ladą czerwoną wstążeczkę związała nią pachnącą paczuszkę, 
zostawiając otwór na dostęp powietrza. Zapłaty nie przyjęła.

— Niech będzie na szczęście — powiedziała wzdychając.
Jastrząb ukłonił się niezręcznie zaczerwieniony po czubek no

sa. Na ulicy odwiązał prędko tasiemkę i schował do kieszeni. 
Zdawało mu się, że ludzie patrzą na jego czarne ubranie, odga
dując myśli i zawartość paczuszki.

— Wręczę jej przy wyjściu po egzaminie — zdecydował po 
długim namyśle.

Przez oszklone drzwi uśmiechnął się do pana Mrozika. Ważny 
był dzisiaj jak nigdy. W mundurze z błyszczącymi guzikami i zło
tymi wszywkami na rękawach i kołnierzu przekręcał co pewien 
czas klucz w zamku i stawał przed drzwiami. Podchodzili zaraz 
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do niego rodzice i pytali „jak tam idzie”. Mrozik, poczęstowany 
papierosem, pocieszał zdenerwowane mamy.

— My tu nikomu krzywdy nie zrobimy —• mówił wciągając 
okrągławy już brzuszek.

Ujrzawszy Jastrzębia zaraz drzwi otworzył i wpuścił go na 
korytarz wbrew surowemu zakazowi.

— Panie Jastrząb — zaczął szeptem — Dzięgla tu latał za pa
nem. Do Woźniaka musisz pan iść, bo coś z nim niedobrze. Chłop 
głowę zupełnie stracił i mówi, że na egzamin nie przyjdzie.

Stach wręczył kwiaty Mrozikowi.
— Odda pan Salance, jak będzie wychodziła. Taka czarna, nie

duża — tłumaczył. — Tylko proszę nie mówić od kogo.
— To się rozumie — Mrozik zmrużył znacząco oko. — Ona, 

znaczy się, i tak będzie wiedziała, że to od pana Jastrzębia, po co 
te inne smarkacze mają wiedzieć. Rozumie się.

Dyrektor Olędzki nie usunął naczelnego woźnego Mrozika po 
owej awanturze o podsłuchiwanie konferencji przez nieznanego 
„włamywacza”. Mrozik z Kośbą całą noc potem „oblewali” szczę
śliwy finał wydarzenia.

Tego dnia Jastrząb zapomniał o obiedzie. Piotr Woźniak miesz
kał na drugim końcu miasta koło stadionu KSZO u emeryta ko
lejowego. Stach poznał go dopiero przed trzema miesiącami 
u Ryby. Okazało się, że Woźniak jest jego niedalekim sąsiadem. 
Ojciec jego był szewcem w Bodzentynie. Piotr Woźniak trzy lata 
przesiedział w ósmej klasie. Nie był zdolnym uczniem — to 
prawda, ale pracowitością rzadko kto mógł się z nim mierzyć. 
I kujonem nie był, starał się rozumieć to, czego się uczył. Prze
chodził roku na rok do następnej klasy i dopiero w ósmej 
utknął i zdawało się, że jej nie przebrnie.

W pierwszym roku zachorował i z naciekami na płucach wy
jechał w lutym do ojca, do „szewskiego sanatorium11, jak sam 
mówił. Lekarz szkolny polecił mu dużo jeść i przebywać na świe
żym powietrzu. Z jedzeniem było nienadzwyczajnie. Stary Woź
niak był szewcem od reperacji starych butów, bo w Bodzentynie 
nowe nosili tylko: pan aptekarz, komendant policji, ksiądz i na
uczyciel. Żydzi mieli swojego szewca Kranza, a pozostała część 
.zacnych obywateli w lecie chodziła boso, wiosną i w jesieni no
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siła drewniane trepy, a w zimie ślubne buty pięknie żelowane, 
cerowane i wreszcie łatane przez „Wożnioka Morcina”.

Piotruś, najstarszy z pięciorga Woźniaków, jadł więc do syta 
tylko chleb popijając kozim mlekiem od dwóch bezrogich an- 
gorskich, wypasanych przez najmłodszą siostrę Adelcię na wzgó
rzu zamkowym i ukradkiem na księżym pastwisku.

Powietrza za to Piotr Woźniak miał pod dostatkiem.
Co rano wychodził z łacińską gramatyką czy fizyką pod pachą 

i kromką razowca w kieszeni w stronę ciemniejących borów na 
Łysicy, wdychał przynoszony przez wiatr wonny, żywiczny za
pach lasu i myślał z zadowoleniem, że powietrza nie można 
zamknąć w butelkach i sprzedawać. Wieczorami pomagał ojcu 
reperować buty. Pozostał na takim leczeniu do następnego roku 
szkolnego.

A potem nie dopuścili go do matury. Oberwał dwóję z fizyki, 
dostawił mu inny profesor z łaciny i musiał powtórzyć rok. Ani 
on, ani też nikt do niego o to żalu nie miał. Ojciec mało się 
swoim „Piotrusiem” interesował, bo syn podobnie jak Jastrząb 
zarabiał korepetycjami.

W trzecim roku wszystko układało się jak najlepiej. Do pół
rocza, a ściślej mówiąc, do słynnej konferencji dwóch szkół Woź
niak przebrnął bez dwói i napomnień. Dopiero od czasu, jak 
Skarpiński, wychowawca ósmej klasy, umieścił go na liście po
dejrzanych na pierwszym miejscu — nad Piotrem Woźniakiem 
z Bodzentyna zawisła groźna chmura. Któryś z lizusów doniósł 
Skarpińskiemu, że Woźniak proponował mu zakazaną ulotkę. 
Woźniak nie przyznał się. Przysięgał nawet wobec całej klasy, że 
wszystko łgarstwo i nieprawda.

— Co mi tam przysięga przed takimi draniami — mówił potem 
do Franka Ryby.

Profesor Skarpiński również przy całej klasie przysiągł, że 
raczej mu włosy na nosie wyrosną, niż puści go przy maturze, do 
której Woźniak został jednak dopuszczony i przebrnął szczęśliwie 
przez pisemny egzamin. Rzucił teraz korepetycje i kuł dzień i noc
nie zważając na zaróżowioną ślinę, którą pluł w chusteczkę.

Nieszczęście chciało, że na dwa dni przed wyznaczonym ter
minem „zdawki” natknął się na Skarpińskiego.
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— No co, panie Woźniak — zaczepił go profesor — spotykamy 
się pojutrze na maturze. Nic z tego nie będzie. Ja, panie Woźniak, 
nie pozwolę, aby czerwonym dawano maturę. Nie pozwolę.

Woźniak nic nie odpowiedział profesorowi, ale po powrocie d® 
domu położył się do łóżka z bólem głowy. W nocy dostał wyso
kiej gorączki. Zaszedł do niego rano Dzięgla i zaraz pędem za
wiadomił o chorobie kolegi — Olędzkiego.

— Nic się nie stało. Woźniak będzie mógł zdawać maturę 
w przyszłym roku — powiedział obojętnie dyrektor.

Dzięgla chcąc pocieszyć Woźniaka powtórzył mu słowa Olędz
kiego. Piotr kazał Dzięgli wynosić się do domu, a sam blady 
z podkrążonymi oczami zwlókł się z łóżka i zaczął porządkować 
zeszyty i książki. Porządkowanie polegało na tym, że Woźniak, 
ułożywszy je w dwa stosy na podłodze, brał potem po kolei książ
ki i darł kartki jedna za drugą.

Zastał go przy tej robocie Jastrząb. Usiadł i w milczeniu przy
glądał się przez chwilę zgarbionej postaci kolegi i zniszczeniu, 
jakiego dokonał.

— To pasuje do ciebie, Piotrek — powiedział ponad jego gło
wą. — Jak zając jesteś — uszy po sobie i w nogi przed byle 
dziamotem.

Pożałował wypowiedzianych słów, kiedy Woźniak podniósł na 
niego oczy.

— Wszyscyście jak psy, wszyscy — wybuchnął. — To przez 
was muszę zdychać. Wy doprowadziliście mnie do tego. Za co 
mam ginąć, za kogo? Idź stąd precz! Nie potrzebuję twoich rad. 
Wynoś się! —■ krzyczał wymachując okładkami podartej książki.

Zakrztusił się, zakaszlał i przycisnął do ust zakrwawioną 
chustkę. Po chwili opuścił znów głowę i trząsł się w tłumionym 
łkaniu. Jastrząb wziął go pod ręce i położył na łóżku, ale nie 
zrezygnował z obmyślonego po drodze sposobu ratowania kolegi.

— Powtarzam ci jeszcze raz, jesteś tchórz, nic więcej. Ja bym 
Skarpińskiego porwał w kawałki zamiast książek. Nie ustąpił
bym. Jutro masz przed południem egzamin. Pójdziesz i będziesz 
zdawał jak inni. Nie wierzę, aby cię chcieli „utrącić”, a jeżeli... — 
urwał nagle i zastanowił się chwilę. — Jeżeli nie zdasz, to zoba
czymy, jak to będzie — zakończył znów nieskładnie.
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— Piotrek, nie gniewaj się — zaczął znów łagodnie. — Prze
cież Skarpiński to nie wszyscy, to nie cała komisja egzamina
cyjna. Ze nienawidzi on takich jak my, to prawda, ale mjusiałby 
być ostatnią kanalią, gdyby ci specjalnie teraz chciał szkodzić.

Woźniak długo leżał milczący z oczami utkwionymi w sufit. 
Przez otwarte okno słychać było ze stadionu okrzyki, gwizdy 
i brawa. Dwie miejscowre drużyny rozgrywały mecz piłki nożnej.

— Stachu — odezwał się wreszcie Woźniak — pójdę jutro do 
gimnazjum, przepraszam cię.

— To nic, Piotrek, nie gniewam się — odpowiedział Stach 
i przygryzł wargi, bo mu się nagle łzy zakręciły w oczach.

Kupił w pobliskim sklepiku bułeczek, masła, przyniósł z kuch
ni od emeryta czajnik z gorącą wodą i przygotował kolację. 
Okazało się, że Woźniak nie jadł nic od rana. W nocy Jastrząb 
spał na stole. Następnego dnia szedł razem z Woźniakiem do 
gimnazjum. Czekał w pokoju dla woźnych na drugim piętrze. 
Mrozik, który tego dnia pełnił służbę przed drzwiami auli, w któ
rej odbywały się egzaminy, zawiadomił go, że Woźniak już mówi.

— Śpiewa, panie Jastrząb, jak Boga kocham, śpiewa, już ja się 
na tym znam.

O godzinie dwunastej Woźniak ściskał na korytarzu Ja
strzębia.

— Zdałem, Stachu, zdałem — powtarzał roztrzęsionym głosem, 
z wypiekami na twarzy. — To tylko dzięki tobie mogłem się na 
to zdobyć.

Przechodził akurat profesor Skarpiński. Podszedł do nich, ale 
Woźniak z Jastrzębiem trzymając się pod ręce odwrócili się i po
szli ku wyjściu.

— Ani słowem się nie odezwał, gdy odpowiadałem — mówił 
Wożniak do Stacha.

— Ale chciał cię zadręczyć przed egzaminem, obrońca malo
wanej wolności.

Zabawa odbyła się szesnastego czerwca. Po raz pierwszy 
w dziejach Osowca spotkali się na niej absolwenci aż trzech 
szkół średnich.
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Jastrząb z Sosnowskim nie byli na uroczystej części przemó
wień dyrektorów, wychowawców, przedstawicieli rodziców 
i młodzieży. Stach czekał na Sosnowskiego, który z kolei czekał 
cały wieczór u krawca na cywilne ubranie, bo w mundurze 
szkolnym w ogóle nie chciał się „ludziom pokazywać”. Dopiero 
na dziesiątą wieczór byli gotowi. Pani Zofia Zajdler obejrzała 
ich przed wyjściem i stwierdziła, że takich „elegantów” dawno 
już nie oglądała.

Cała czternastka sztubacka zgromadziła się w pokoju od we
randy i patrzyła z niemym zachwytem i zazdrością na swych 
opiekunów stancyjnych. Kleszcz pożyczył Jastrzębiowi skórkowe 
rękawiczki i proponował nawet swoje czarne pantofle o lakiero
wanych czubach, ale okazały się za małe. Złoty zegarek, jaki 
Józek otrzymał po maturze od pani Sosnowskiej, przechodził 
z rąk do rąk. Tylko Gajek, który miał od września iść do semi
narium duchownego, nie chciał podziwiać „elegantów” i uciekł 
do swego pokoju. Przysięgał potem Kleszczowi, że nie pójdzie na 
księdza, choćby go ojciec miał zabić.

Jastrząb z Sosnowskim weszli do auli w czasie tańców. Józek 
od razu poprosił do tańca córkę profesora Latały. Jastrzębia 
dostrzegł Kaczkowski i zaciągnął do stolika zajmowanego ze 
Smołą i Piechotą. Wszyscy trzej śmiali się głośno i mieli błysz
czące oczy.

— U Fajfusa byliśmy — wyjaśnił zaraz Smoła. — Nie myśl, 
„muzykancie w kaloszach”, tylko wino pijamy, wspaniale, po
wiadam ci. Tu tylko herbatę możesz dostać i lemoniadę.

— Zobacz — przerwał Kaczkowski — jak Szafarski patrzy na 
nas. Zgorszony jest, ale niech mi spróbuje zwrócić dzisiaj uwagę. 
A ks. Kania poszedł do domu. Szkoda, chciałem mu podzięko
wać za czułą opiekę. Ty, Stachu, też mógłbyś coś dodać do po
dziękowania.

Jastrząb rozglądał się po sali, ale nie za Szafarskim. Szukał 
oczami Salanki. Nie było jej nigdzie. Dopiero kiedy muzyka 
przestała grać, zobaczył ją i pobladł. Szła obok profesora Bróź- 
dzika roześmiana, rozgrzana tańcem, zarumieniona. Nie widział 
jej jeszcze takiej i nie wyobrażał w białej sukni, z zaczesanymi 
do góry, sfalowanymi włosami. Bróździk w smokingu, w czarnej 
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muszce na tle białej, sztywnej koszuli, wydawał mu się ze swoją 
roześmianą twarzą jakiś młodszy, przystojniejszy.

— Stachu, bo ci oczy uciekną — zaśmiał się Piechota. — 
Śliczna, co? I gdzie człowiek miał oczy przez tyle lat. Ona po
dobno z twoich stron. Nie dałbym takiemu Bróździkowi przystą
pić do niej. Tańczy z nią od początku i od swego stolika na krok 
jej nie puszcza.

Jastrząb niewiele rozumiał z tego, co opowiadał mu Piechota. 
W głowie szumiało mu, jakby i on był u Fajfusa na winie.

W dwóch salach zastawionych stolikami, w auli przybranej 
zielenią, wstęgami kolorowej bibułki i kwiatami, na korytarzach 
huczało od śmiechu, rozmów, śpiewu. Jastrzębia zabrał niemal 
siłą do swego stolika Duda z Kasickim, gdzie siedziały z nimi 
Basia Szczęsna i Zosia Pacanówna. Koleżanki nasypały mu na 
włosy, za kołnierz barwnych konfetti. Nie pomogły teraz wy
mówki i tłumaczenia, musiał tańczyć. Starał się śmiać, żartować, 
ale nie opuszczała go chęć ucieczki. W tańcu widział białą suknię 
Agaty i starał się być od niej jak najdalej. Pensjonarka prze
brana za pocztyliona wręczyła mu numerek do poczty francu
skiej. Rzucił go zaraz po jej odejściu. Nie spodziewał się otrzy
mać różowego sekretnika, które roznosili pocztylioni wywołując 
numery. A jednak otrzymał. Wręczyła mu go Basia Szczęsna 
z tajemniczym uśmiechem.

„Zaproś mnie do następnego walca” — pisała Salanka. — 
Stach zmiął sekretnik i schował do kieszeni. — „Niech tańczy 
z Bróździkiem — myślał ze złością. — Róże jej posłałem przez 
Mrozika jak jaki głupiec. Na pewno podarowała je Bróździkowi, 
bo on lubi kwiaty”.

Od matury nie widział się z Salanką, nie rozmawiał z nią. 
Najpierw historia z Woźniakiem, potem znów Nowiński ze swoimi 
zebraniami. I u Kandydera był przez ten czas parę razy, bo ro
botnicy szykowali nowy strajk i demonstrację uliczną. Nie miał 
czasu, a przecież myślał o niej zawsze. I dlatego wybrała sobie 
Bróździka.

— Nie będę z nią tańczył za nic na świecie — poprzysiągł 
sobie teraz.

Wodzirej Maćkowiak zapowiedział walc kotylionowy. Mężczyzn, 
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którzy świeżo przywdziali krawaty, była większość na sali. Nie 
każdy spodziewał się kolorowych, błyszczących cekinami, prze
różnych kształtów kotylionów.

Jastrząb w ogóle o nich nie myślał. Pacanówna przypięła nie
bieskiego pajaca Kasińskiemu, Szczęsna czerwonego diablika — 
Dudzie. I wtedy właśnie zjawiła się przy stoliku Salanka, i bez 
słowa przypięła do klapy czarnej marynarki Jastrzębia różę her
bacianą. Pachniała co prawda ta wstążeczkowa róża lawendą, ale 
kolorem przypominała żywy kwiat z ogrodu pana Błasiaka.

Rozległy się pierwsze dźwięki strausowskiego walca „Nad pięk
nym, modrym Dunajem”.

Stachowi już od pierwszej chwili odjęło mowę.
— Uparciuchu. Zbóju świętokrzyski — szeptała mu wprost 

do ucha Agata. — Kwiaty przysłałeś i myślałeś, że już wszystko, 
że to wystarczy. Inni umawiali się na dzisiejszą zabawę, a ty nie 
pokazałeś się u mnie i jeszcze teraz słowem się nie odezwiesz. 
Wytrzymać już nie mogłam z profesorem. Jakiż on jest niemądry. 
Przez niego tyle się wycierpiałam i wytęskniłam do ciebie.

Jastrząb patrzył w brązowe oczy Agaty i słuchał muzyki jej 
słów. Zdawało mu się, *że  płyną wśród pieśni zaczarowanej, fa
lom rzecznym skradzionej.

— Nie gniewaj się, Aga — powiedział jej tylko.
— Jastrzębiu, orle mój — usłyszał w odpowiedzi.
Do końca zabawy Agata pozostała już przy stoliku wraz ze 

Szczęsną i Pacanówną. We dwoje przechadzali się po długim ko
rytarzu wpatrzeni w siebie, szczęśliwi. Bróździk podszedł prosić 
Salankę do tanga, ale odmówiła.

— Wszystkie tańce zamówił już Jastrząb — powiedziała 
z uśmiechem.

Bróździk nie pokazał się więcej.
Wracali do domu w siniejącym nad miastem świcie.
— Nie zapomniałeś, że mamy się spotkać dwudziestego czwar

tego czerwca na Łysicy? — spytała Agata Jastrzębia przy poże
gnaniu.

— Pamiętam, Aga, i będę na pewno.
Stach wracał do domu pijany szczęściem. Na ławce w ogro

dzie pani Zajdler drzemał Sosnowski.
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— Szkoda budzić chłopaków — powiedział ziewając. — Chodźr 
wykąpiemy się. Wezmę ciotce prześcieradło, które zapomniała 
zdjąć na noc ze sznura, bo nieprzyjemnie schnąć w słabym 
słońcu.

Boso, z zawiniętymi do kolan nogawkami, szli przez łąki zna
cząc ślad na zroszonej trawie. W nadrzecznych zaroślach roz
brzmiewał już ptasi gwar. Wilga poświstywała na deszcz, choć 
niebo było czyste, bezchmurne. Wschód pławił się w zlocie po
rannej zorzy. Parskali harcując w ciepłej wodzie przesłoniętej 
rzedniejącym welonem mgły, która poszarpanymi skrętami zna
czyła brzeg Kunówki.

Słońce przyłapało ich na brzegu wykąpanych, rześkich, szczęś
liwych młodością bez szkolnej dyscypliny.

A LAS SZUMIAŁ

W io, maluśkie.
Wóz wyładowany po brzegi rzeczami Stacha i Agaty Salanki 

wytoczył się z piaszczystej drogi na szosę kunowską. Wąsate twa
rze starego Jastrzębia i Sali były roześmiane i zuchowate pod 
wpływem wypitki, w której obaj „kapkę” przeholowali.

— Żeby ino, kumie, Pan Bóg poszczęścił i posady teraz do
stali — mówił Sala.

— Gdzie tam, psiekrwie, dadzą. Koligacyje trza mieć. Bez 
tego i do raju nie wpuszczą.

— Jakże to, tylachno mordęgi, wyniszczenia i na nic? Rząd 
przecie chyba obmyśla wszystko, kalkuluje.

— Juści, kalkuluje, jakby nas ze skóry obedrzeć. Nie pierw
szego wyuczyłem, wiem, jak się turbują o posady dla naszych 
dzieci.

— Chłopy się przecie jednoczą, to może by i nasze ministrami 
się „poostajały”.

Jastrząb wąsa na palec nakręcał i szarpał do góry, dla więk
szej fantazji maciejówkę na tył głowy zsunął.

— Tyle wy się, Sala, na polityce znacie, co rabin na świnL, 
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Wy w Mierzejowicach zjednoczycie się z Gryzoniem, a ja w Wa
piennikach z Siwym Jantkiem. Będziemy se kolegować, razem 
poradzać, papierosa se przed kościołem w niedzielę zakurzymy, 
ale na wiosnę i tak czapę przed nimi musimy zdjąć i prosić: — 
Pożycz, Jan tek, ćwierć żyta, — A przecie przy odróbce procen
tu, we żniwa czy w kopania, to on będzie dziedzicem, a my ,,dwo- 
rokami”. No, powiedzcie, Sala, nie?

— Juści, kumie, że tak. Wio, maluśkie. Jak ci tam, Agata.
— Dobrze, tato.
— No, to wio, maluśkie, wio. Od Boga wszystko zależy. Wio!
Stach Jastrząb pozostał jeszcze parę dni w Osowcu. Stawał jako 

poborowy przed komisją. Uznali go za niezdolnego do służby 
wojskowej. Zmartwił się tym właściwie nie on, lecz Sosnowski, 
który został przyjęty do marynarki.

— Myślałem, że może uda mi się być dalej z tobą. Różnimy 
się bardzo, ale lepszego przyjaciela nie znajdę — powiedział 
Józek do Jastrzębia.

Stach nigdy nie marzył o mundurze, nie tęsknił do niego. 
Orzeczenie Komisji Poborowej przyjął raczej z ulgą. Słaby fi
zycznie, z niechęcią myślał nieraz o marszach i ćwiczeniach zna
nych z Przysposobienia Wojskowego w szkole. Sosnowskiego uwa
żał więcej za dobrego kolegę niż przyjaciela. Nie mógł znaleźć 
z nim wspólnego języka. Żegnał go więc bez żalu. Dwudziestego 
drugiego czerwca, pożegnawszy się nawet z jadowitą Jadwigą 
Ściskałówną, w drodze na stację zaszedł do Kandydera.

Ucieszył się, bo spotkał tam Sidłę. Obaj mieli miny mocno za
troskane. Na jego widok Kandyder strzelił palcami i ożywił się.

— Piotrze, szukamy pomocy, a ona sama do nas przychodzi. 
Jastrząb pojedzie, on to potrafi zrobić.

Stach patrzył to na Sidłę, to na Kandydera, nie rozumiejąc,, 
o co chodzi.

— Pojedziesz do Mierzejowic i Jaworowa — zwrócił się do 
niego Kandyder.

— Właśnie idę na stację.
Sidło aż w ręce klasnął, a Kandyder wskazał Jastrzębiowi 

miejsce na murawie za kępą dereniu i od razu przystąpił do wy
jaśnienia zadania.
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— W Jaworowie, Mierzejowicach, Piekle i Jeziorku trwa już 
•od dwóch dni strajk chłopski. Ośrodkiem ruchu jest Jaworów, 
a główną siłą służba dworska pana Koralowskiego. Wczoraj wy
ruszyły z Wierzbowa, Słupca i Starachowic posiłki policyjne, które 
mają rozprawić się ze strajkującymi. Musisz dziś jeszcze, naj
później w nocy, dotrzeć do strajkujących. Odnajdziesz Wicka 
Pająka, on tam jest wśród chłopów. Powiesz mu, że nie wolno 
iść na żadne ustępstwa z Koralowskim. Nie może nikt stanąć do 
pracy we dworze, dopóki dziedzic nie podwyższy zapłaty. Od tego 
zależy powodzenie naszej sprawy w innych majątkach. Nie dać 
się sprowokować policji. Jeżeli wezmą paru chłopów, to muszą 
ich wypuścić. Pamiętaj, nie wolno ustąpić i dać się zastraszyć. 
Potem twoim zadaniem będzie zorganizowanie łączności z nami. 
Nie musisz sam przyjeżdżać, chociaż to byłoby najlepsze. Wicek 
da ci chłopaków pewnych, którym możesz zaufać.

— A jeżeli Wicka nie odnajdę?
Kandyder zastanowił się.
— Tak, jesteś przezorny, to dobrze. Jeżeli przez ten czas z Pa

jąkiem stało się coś i nie będziesz mógł się z nim spotkać, pój
dziesz do Adama Kłapcioeha albo, jeżeli zdołasz, do Józka Cy
gana w Jaworowie i powiesz im najpierw, że „na dożynki już 
pora iść“, inaczej nie uwierzą ci. Zrozumiałeś?

— Tak — odpowiedział krótko Jastrząb. — Wykonam wszyst
ko.

— Jakbym sam jechał, tak ci wierzę. Pamiętaj, ten ogień może 
w pożar się zamienić.

Zaczęli się żegnać, kiedy Sidło zaproponował Jastrzębiowi jazdę 
Towerem.

Od pociągu daleko do Wapiennik, a do Mierzej owić jeszcze 
dalej. Rowerem za półtorej, najdalej za dwie godziny będziesz 
na miejscu.

W dziesięć minut później Jastrząb, przywiązawszy zapakowaną 
w papier marynarkę do bagażnika, wskoczył na rower. Pot ście
kał mu z czoła, a on pędził z Osowca przez Waśniów i Prósino- 
wice. O zachodzie słońca wjeżdżał do Wapiennik. Nie zauważył 
żadnej zmiany w zachowaniu się ludzi, niczego, co wskazywa
łoby na początek pożaru, o którym mówił z takim zapałem Kaa- 
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dyder. Ludzie krzątali się przy pojeniu powracającego z pastwisk 
bydła, gromady dzieci goniły się po drodze i sadach. Kobiety wy
stawiały przed domy ławy przygotowując kolacje na dworze, bo 
w izbach duszno było po skwarnym dniu. Zaledwie jednak Stach 
zdążył się przywitać ze wszystkimi w domu, a już stary Jastrząb 
zaczął mu opowiadać nowości.

— Nie masz tam co zapalić. Sklepy od rana zamknięte i już 
wszystkie niedopałki wypaliłem. Nie wiesz nawet, że strajk u nas 
się szykuje. Mówią, że w Jaworowie chłopy za kosy się biorą. 
A co, widzisz! Nie gorsi my od miastowych. Kopalnia już od 
tygodnia stoi, a teraz po dworach i wsiach się zaczęło. Juchy, 
myślały, że nas wszystkich na parobków przerobią.

— A Wapienniki? — spytał Stach.
— Eee, psiakrew, za dobrze im, to się namyślają. Moje dzie

wuchy siedzą w domu, nie puszczę do roboty, ale inni z tego 
korzystają i za byle grosz idą do dworu. Dzisiaj już było lepiej, 
bo prawie połowa odeszła z ogrodów. A do miasta nikt ani się 
ruszy. Jeno w Jaworowie coś się źle robi. Od rana policja wali 
w tamtą stronę. Chłopaki zbierają się wieczorem na pomoc iść 
jaworzakom. Psu na buty taka pomoc. Z gołymi rękami na ka
rabin nie pójdziesz. Bieda tylko z tego może spaść na wieś.

— Ja sobie myślę, że niechby sobie policja stała i przez cały 
rok. Do żniwiarki czy do kosy nikogo nie przywiążą — wtrącił 
Stach.

— Mądryś, ale wytrzymałbyś to patrzeć, jak ci chałupę roz
walają? A przecie zrobili to wczoraj Cyganowi w Jaworowie.

— Józkowi?
— Tak, znałeś go to?
— Znałem, kiedy w Mierzejowicach służyłem — skłamał Stach,
— Wzięli go. Do Wierzbowa ponoć już wywieźli — dodał po 

chwili stary Jastrząb.
Po kolacji Stach dał ojcu połowę przywiezionych papierosów 

i powiedział, że idzie do Mierzejowic. Stary wpadł w złość.
— Cóż ty, wronie gniazdo nosisz we łbie. Ludzie strajkują, 

policji wszędzie pełno na drogach i po wsiach, a temu do panny' 
się śpieszy. Soli ci na ogon nasypali czy co? czy jak? I żeby jesz
cze było do kogo. Cienkie to, czarne i ani brzucha, ani ucha, 
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jak to mówią. Do ojca przyjechał, a za panną zaraz w pierwszy 
wieczór goni. Ludzie o swojej biedzie, o strajku myślą, a ta, 
jucha, o babie.

Stach tłumaczył ojcu, że umówił się i musi dzisiaj jeszcze być 
u Salanki. W tamtą stronę da sobie radę, zajdzie ścieżkami, zna 
przecież każdy kamień na polach mierzej owickich. Jeżeli z po
wrotem nie będzie go chciała policja puścić, to zostanie przez 
jutro u Sali.

— A to idź — powiedział ze złością stary Jastrząb. — Myśla- 
łem, żeś spoważniał, a tobie pstro w głowie, że wstyd mówić. 
Do latania za spódnicą nauka nie była ci potrzebna.

Splunął pod nogi i do ogrodu wyszedł. Próbowała go zatrzy
mać matka, ale Stach pogładził ją po siwiejących już włosach 
i w rękę pocałował.

— Muszę iść, mamo — powiedział tylko.
Zmienił czarne ubranie na gorsze, które w Osowcu na codzień 

■nosił.
O dobrym zmroku poszedł ścieżką przez Gacki na Sosnów, dro

gą prowadzącą do lasu. Z trzech ludzi, z którymi mógł się spotkać, 
Józef Cygan już się nie liczył. Postanowił zajść na gajówkę sta
rego Bartoska. Noc była ciemna. Dochodząc do Sosnowa usłyszał 
gwałtowne ujadanie psów i zobaczył z daleka błyski kieszonko
wych latarek. Potem doleciały go podniesione głosy męskie i płacz 
kobiet. Przemknął przez drogę i skręcił na pierwszą miedzę 
w pola. Ciężkie już, pochylone kłosy żyta uderzały go po wyciąg
niętych w bok rękach, otrząsając z siebie rosę.

W mroku, w nikłej poświacie rojowiska gwiazd ciemniała z da
leka ściana lasu. Gajówka wydała mu się obszerniejsza niż daw
niej. Obok domu rozróżnił nowe zabudowania, a znana „Czarcia 
sosna” znikła. W oknach nowego domu nie było światła. Spał 
widocznie chłopski gajowy Bartosek. Pies nawet nie zaszczekał, 
kiedy Jastrząb odemknął wiklinową furtkę i wszedł na podwórze.

— Kto tam? — usłyszał i poznał głos gajowego.
Z ławki spod ściany podniósł się mały cień. Jastrząb podszedł 

blisko i dopiero odezwał się pogłosem.
— To ja, Bartosku, Jastrząb. Dobry wieczór.
Przywitali się w milczeniu.
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— Nie jastrzębi to zwyczaj po nocy latać — odezwał się 
pierwszy gajowy.

— Z Wickiem chciałem się zobaczyć — powiedział od razu 
Stach.

Stary zakaszlał i pociągnął Jastrzębia na ławkę pod ścianę domu.
— Tu lepiej będzie — mówił zniżonym do szeptu głosem. — 

Wicka nie ma w domu. W Jaworowie siedzi od rana. Zle się dzieje. 
Urządzili ludzie wiec w parku Koralowskiego, a tu zjechała po
licja i otoczyła cały dwór. Nikogo nie wypuszczają. Mówią, że 
mają wszystkich aresztować. Dużo tam wśród nich chłopów z Mie
rzej owić i innych wsi, przeważnie ci, którzy na dworskim pra
cowali albo ci, którzy na odrobki chodzili. Policja po wsiach cho
dzi, po chałupach — sprawdza, kogo nie ma. Niektórych zabierają 
od razu. I do mnie tu wpadło trzech. Zbój się na nich rzucił, to 
zastrzelili, jakby był winien, że domu pilnuje, i na obcych szcze
ka. O Wicka się dopytywali. — Nie ma go, on teraz w kopalni 
pracuje i do mnie rzadko zachodzi — mówię. Jeden z nich wtedy 
z pięścią do mnie przyskoczył. — Jak psa cię zatłukę — powia
da. — Kości mi twoich starych tylko żal — powiada. — Syna 
ukryłeś, który z tymi bandytami trzyma.

— Ty, Stasiu, wiesz, czego ja dla swego Wicka chcę — ciąg
nął stary. Dom mu wystawiłem, oborę, szopę, gruntu — ten klin 
z sosną — dokupiłem. On sam wszystkie pieniądze, jakie zarobił, 
na tę ziemię dał, ale nie dba o nic. Obcy tu jacyś do niego często 
przychodzili. Nocowali. A on w dzień w kopalni, a po nocach 
czytał bez przerwy. — Uczę się — powiada — żyć. Siebie i innych 
trzeba uczyć — powiada. Gdzie takiemu jak on ludzi uczyć. Kto 
go tam usłucha. Wszystko dla niego sposobiłem. Przez całe życie 
tylko on jeden był u mnie — Wicek. O ludziach pamięta, a mnie 
samego zostawia. Ty go możesz jeszcze uratować, Stasiu. On cie
bie zawsze wspomina, usłucha cię. Ja już nic nie mogę wymiar- 
kować, co się z nim dzieje.

— Jak mogę dostać się do Jaworowa, którędy? — przerwał 
Jastrząb gajowemu.

Bartosek poruszył się na ławce.
— Nie da rady. Policjantów jak kołków w płocie, jeden przy 

drugim stoi. Nie przejdziesz.



— Do Mierzejowic pójdę — podniósł się Jastrząb.
— Zostań, Stasiu, u mnie, zostań. I we wsi pełno policji, zła

pią cię. Nieznajomy jesteś, aresztują cię.
— Do Salanki zajdę — powiedział Stach.
— Aa — wyrwało się staremu Bartoskowi.
Jastrzębiowi zrobiło się żal gajowego Pająka. W ciemności wi

dział jego wąsy w dół opuszczone, barankową czapkę, mimo lata 
na czoło nasuniętą.

— Stamtąd do Jaworowa pójdę, z Wickiem się chcę zobaczyć — 
dodał jakby na pocieszenie starego.

Bartosek odprowadził go brzegiem lasu do miedzy na wprost 
chałupy Sali.

— Idź z Bogiem, Stasiu — szepnął. — Przyjdź kiedy do mnie. 
Sarny ci pokażę. Przyswoiłem w zimie całe stadko.

— Przyjdę — obiecał Jastrząb.
U Sali, jak i w całej wsi, nikt nie spał. Agata ucieszyła się 

w pierwszej chwili jego przybyciem, ale zaraz zaczęła trwoźnie 
wypytywać, jak przedostał się do ich domu, przez wieś przecież 
nikogo nie przepuszczają. Stali przy płocie kwietnego ogródka, 
Stach przyłożył jej dłoń do swego policzka, a potem do ust 
przycisnął.

— Musisz mi pomóc, Aga — szepnął.
— W czym, Stachu? — spytała drżącym głosem.
— Muszę natychmiast porozmawiać z Adamem Kłapciochem, 

to parę chałup stąd. Pójdziesz i powiesz, że „na dożynki już pora 
iść”. On będzie wiedział, co to znaczy. Pójdę z tobą i będę czekał 
w ogrodzie. Zrobisz to, Aga?

— Wszystko co chcesz, Stachu. Teraz zrozumiałam trochę, co 
mi o twojej chorobie w Osowcu opowiadał w tajemnicy Sosnow
ski.

— Opowiesz mi potem, chodźmy.
Adama Kłapciocha nie było w domu. Nie wrócił z wiecu z Ja

worowa. Jastrząb siedział w sadzie Sali obok Agaty. Był bez
radny. We wsi wybuchały tu i ówdzie krzyki, płacz kobiet i dzie
ci. Wyły psy, słychać było gęganie gęsi.

— Do dworu w Jaworowie muszę się przedostać. Muszę tam 
iść, muszę — powtarzał więcej dla umocnienia siebie niż prze
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konania przytulonej do niego, drżącej Agaty. Jednocześnie wo
łało coś w nim, aby pozostać przy niej.

— Idziesz, Stachu — szepnęła, gdy wstał w nagłym postano
wieniu. Nie śmiała, bała się go zatrzymać. — Będę się za ciebie 
modliła — powiedziała, gdy uścisnął jej rękę przy furtce.

Nie odpowiedział jej nic.
Bez przeszkód dotarł do drogi wysadzonej topolami. Stąd skrę

cił w zboże i jak mógł najciszej skradał się do ciemniejącego par
ku. Przystawał co chwila, bo zdawało mu się, że ktoś skrada się 
za nim. Wkoło panowała jednak cisza. Nagle z lewej strony parku 
wystrzelił w górę ostry blask płomienia. Blask wzmagał się i roz
szerzał. Jednocześnie rozległ się pojedynczy wystrzał karabino
wy, po chwili drugi i znów kilka jednocześnie, a po nich rosnące 
krzyki i wołania ludzi.

Jastrząb skoczył naprzód. W świetle pożaru, który wzmagał 
się szybko, dobiegł do pierwszych drzew parku. Widząc nadbie
gających ludzi przypadł do ziemi. O parę kroków od niego prze
biegło paru policjantów. Nie mógł się pomylić, bo jeden z nich 
wystrzelił w biegu w powietrze.

—• Dwór podpalili, złodzieje — krzyczał któryś z nich.
Stach przypomniał sobie rozkład zabudowań dworskich. Nie, 

to nie dwór się palił. Raczej stodoły dworskie czy szopy. Dwór 
znajdował się przy wjeździe do parku na wprost topolowej alei, 
podczas gdy pożar wzbijał się słupem ognia i iskier od strony 
stawów. Jastrząb znalazł się w parku, ale teraz dopiero stracił 
orientację. Nie wiedział, w którą stronę się ruszyć. Migotliwe, 
skaczące wśród drzew blaski jeszcze bardziej myliły mu drogę, 
Zobaczył uciekających ludzi. Biegli obok niego, przewracali się 
wstawali i znów biegli w stronę pól, skąd przyszedł.

— Jezusie! — krzyczeli niektórzy — zabijają,- na śmierć zabi
jają-

Z daleka rozległy się bezładne strzały karabinowe. Ktoś upadł 
obok drzewa, za którym przystanął. Stach przyskoczył do niego, 
ale ten podniósł się szybko. Jastrząb przytrzymał go za rękę.

— Gdzie Pająk, gdzie jest Wicek Pająk — zawołał.
— Tam jest przy klombie, koło sadzawki. Stamtąd strzelają, 

uciekaj.
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Chłop szarpnął się z rąk Jastrzębia i znikł wśród drzew.
Stach doszedł do sadzawki. Ukryty w cieniu gęsto rosnących 

tu wierzb widział jasno oświetlony pożarem olbrzymi klomb oto
czony trawnikami z kępami jakichś krzewów. Przez szum i trzask 
ognia słyszał nawoływania policji, krzyk wyciąganych z ukrycia 
i bitych ludzi. Na szerokiej dróżce, na klombie i trawnikach 
leżały nieruchome postacie.

— Mordercy, zbóje — szeptał Jastrząb zaciskając pięści.
Zobaczył, że policja ustawiła się w dwuszeregu. Dwóch z nich 

stało przed ustawionymi i coś mówili. Potem dwuszereg podzielił 
się na grupy. Jedna ruszyła w stronę sadzawki. Jastrząb pode
rwał się do ucieczki, ale zaraz się opanował. Jeżeli go zauważą 
uciekającego — zastrzelą, przemknęło mu przez głowę. W na
głym zdecydowaniu chwycił się rękami za zwisającą gałąź drzewa 
i podciągnął się do góry. Jak kot przylgnął całym ciałem na gru
bym konarze, przypłaszczył się, dech nawet wstrzymał, kiedy 
usłyszał pod sobą kroki na ścieżce. Przeszli. Nie zauważyli go. 
Jastrząb powoli zsunął się z drzewa. Należało uciekać. Nie wie
dział jednak, w którą stronę — wszędzie mógł natknąć się na 
przeszukującą park policję. Na klombie w stronę dworu nie było 
nikogo. Zostawili zabitych, muszą tu przyjść po nich. A Wicek? 
Gdzie może być Wicek? Jastrzębiowi zdawało się, że usłyszał jęk 
od strony klombu. Po chwili zdał sobie jednak sprawę z tego, że 
jest to niemożliwe. Trzask ognia i krzyki ludzi przy płonących 
budynkach zgłuszyłyby najgłośniejszy jęk. A jednak Wicek Pająk 
mógł tam być wśród zabitych czy rannych. Nie ma mu już co 
prawda nic do powiedzenia. Za późno przyszedł, za późno go wy
słali. Ludzie podpalili dworskie stodoły. Teraz nastąpią areszto
wania. A tam leżą zabici. Widocznie bronili się przed biciem. 
Jastrząb myśli o tym, co powie Kandyderowi.

— Ty, Stasiu, możesz tylko Wicka uratować — przypomniał 
sobie Jastrząb słowa starego Bartoska.

Wyszedł spod wierzb i ruszył w stronę oświetlonego klombu. 
Na dróżce rozpoznał w trzecim z kolei leżącym Wicka Pająka. 
Kiedy ukląkł nad nim, Wicek poruszył się. Jastrząb próbował 
go dźwignąć z ziemi, ale bezskutecznie. Bezwładne ciało wysuwało 
mu się z rąk. Od strony płonących budynków słyszał nawoływa
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nia ludzi. Chwycił Pająka pod ramiona i pociągnął w cień drzew. 
Cofając się tyłem, potknął się i uderzył głową o gałęzie. Zmęczo
ny przystanął pod zwisającymi gałęziami jakiegoś krzewu. Wicek 
odzyskał przytomność i zaczął głośno jęczeć.

•— Cicho, Wicek, cicho, bo nas usłyszą — szeptał mu w ucho 
klękając przy nim.

— Kto ty? — usłyszał pytanie.
— Ja, Stach Jastrząb. Cicho, ktoś idzie.
Pająk widocznie zrozumiał, bo ucichł. Jacyś ludzie przeszli 

obok głośno rozmawiając. Policja wracała z poszukiwań w parku. 
Kiedy umilkły rozmowy, Jastrząb pochylony nad Wickiem za
pytał cicho:

— Co ci jest, Wicek?
— O, tu z lewej strony boli okropnie.
Jastrząb wsunął rękę pod bluzę Pająka. Poczuł w palcach 

klejącą się, wilgotną koszulę i zrobiło mu się mdło. Gryzł wargi 
do krwi i oddychał głęboko broniąc się przed wymiotami.

— Wicek, nie dźwignę cię, nie mam siły. Ukryję cię tu i pój
dę do wsi sprowadzić kogoś do pomocy.

— Nie odchodź — jąknął Wicek. — Pomóż mi wstać. Pójdę 
nie chcę tu zostawać.

Przetoczył się na ręce, ukląkł i podtrzymywany przez Ja
strzębia stanął na nogi. Chwiał się i drżał cały, ale nie upadł. 
Jastrząb trzymał jedną ręką ramię Wicka na swoich plecach, 
drugą ujął go pod pachę i ruszyli w stronę pól. Wicek ciążył mu, 
ciągnął w dół, ale ani syknął.

— Nie mogę już, Stasiu, nie mogę dalej — zaczął skarżyć się 
po chwili.

— Musimy stąd odejść jak najdalej, póki noc.
Zdjął z Pająka zakrwawioną bluzę i pomógł mu opuścić się na 

czworaki. Wtedy szybko ściągnął własną koszulę, rwał ją w pasy 
i okręcał nimi po ciemku zraniony bok. — „Byle krew zahamować 
i odejść stąd” — myślał Jastrząb dźwigając Wicka na nogi. Do
brnęli do łąk i odpoczęli nad samym strumykiem, który odgrani
czał pola mierzejowickie od dworskich. Wicek pił wodę, którą 
mu Jastrząb podawał w zwartych dłoniach. Nabrał od niej sił, 

291



bo sam, choć z trudem i sykaniem stanął na nogi przynaglając 
Jastrzębia, aby się śpieszył.

— Prędzej, Stachu, bo świtać zaraz zacznie, już się przeciera. 
Przez wieś nie pójdziemy ani do ojca na gajówkę. Ominiemy 
Mierzejowice i do lasu. Mam tam kryjówkę. Chodźmy.

Świt zastał ich w lesie, który swym mrokiem z nocą jeszcze 
szeptał, choć w górze siność już kładła się na korony strzelistych 
jodeł i rozpychających się, zazdrosnych o każdy promyk słońca 
sosen. Przystawali coraz częściej. Wśród bezdroża leśnego trudno 
było przedzierać się we dwóch przez napotykany gąszcz jago- 
dzin, paproci i ożyn. Wicek wlókł się dobywając ostatnich sił. 
Jęczał i sapał głośno. Jastrząb spocony, umażany krwią, sam 
wyglądał na rannego i również z trudem wymijał drzewa, pytając 
co chwilę Pająka o drogę. Dobrnęli przecież do stawu, w którym 
Wicek hodował karpie. Weszli w sosnowy młodniak.

— To tu... Stachu... na prawo, przy tym dębie — kierował 
urywanymi słowami Wicek.

Podkrzesane do metrowej wysokości młode sosenki tworzyły 
rodzaj zielonego tunelu, wysłanego mchem, liśćmi i gałązkami 
jedliny. Wejście do kryjówki zamaskowane było ściętymi choin
kami, wetkniętymi w ziemię.

Wicek zwalił się przed kryjówką i stracił przytomność. Teraz 
dopiero Jastrząb zauważył, że z ust Wicka ciekła na wilgotną 
leśną trawę krew. Przysiadł na chwilę przy nim, czapką wytarł 
spoconą twarz. Potem dźwignął się z ziemi ciężko jak drwal po 
całodziennej pracy. Pająk znów zaczął jęczeć cicho. Stach chciał 
obejrzeć ranę i zabandażować ją na nowo. Zamiar okazał się nie 
do wykonania. Opatrunek z koszuli zrobiony w parku po omacku, 
przywarł do ciała, a Wicek oprzytomniawszy z bólu nie pozwalał 
go ruszyć.

— Zostaw, Stasiu, i tak umrę. Zostań przy mnie. Wykopiesz 
na tym pagórku nad stawem dół i pochowasz mnie. Nikogo 
więcej nie potrzebuję. Przynieś mi wody — prosił.

Jastrząb nawracał kilkakrotnie do stawu, niosąc za każdym 
razem w dłoniach po parę łyków.

— Skąd się tu wziąłeś? — spytał Wicek, kiedy znów usiadł 
przy nim.
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Jastrząb opowiedział o poleceniu Kandydera.
— Sam o tym myślałem — powiedział Wicek. — Ale teraz 

wszystko przepadło. Nie mogłem ludzi utrzymać. Rzucili się na 
policję, jak tylko ogień się pokazał. Ktoś podpalił stodoły. Może 
któraś z kobiet z czworaków, a może sama policja, aby na nas 
rzucić winę. Ja już nie ten sam, Stachu, co to pięścią każdego 
w oczy prał bez zastanowienia. O, nie! Nauczyłem się myśleć. 
Nauczyli mnie — Kandyder... i inni też uczyli, ale on najlepszy. 
Tłumaczyłem ludziom, aby się nie ruszali. Policja takiej gromady 
nie aresztuje, nikogo nie zje... Jadam Kłapcioch pierwszy sko
czył. Pięści mia jak młoty. Policjant nie spodziewał się. Jak zając 
kozła fiknął i ani drgnął, a Kłapciocha tyle i widzieli. I wtedy 
zaczęli do nas strzelać. Ugryzła mnie kulka w bok i nic już wię
cej nie pamiętam... Ty mnie tu przyniosłeś. Dziękuję ci, Stachu. 
Oni by mnie tam kolbami dobili i rzucili w jaki dół, aby śladu 
nie było. Jak to jest, Stachu? Tyle nas milionów i bata się bo- 
imy. I w policji ludzie tacy jak i my służą, i w wojsku, i w urzę
dach pracują. Nie za takie znów wielkie pieniądze, aby się nas 
wyprzeć... Jedności u nas nie ma. Ludziom trudno wytłumaczyć, 
że i rąk u nas więcej, i siła ogromna. Młodzi praliby już, zawsze 
do tego gotowi... A cóż... sam Kandyder każę wytrzymywać. — 
Na wielki ogień trzeba dużo drzewa i smolne musi być — powia
da. — Tak, a tymczasem schną ludzie jak ziele w czasie upału.

Zmęczyło Wicka mówienie. Leżał czas jakiś z zamkniętymi ocza
mi, a potem znów zaczął mówić odpoczywając.

— Pochowasz mnie na tym pagórku i ojcu nic nie mów. Po
myśli, że mnie aresztowali, i będzie czekał. Jemu niewiele już 
dni zostało. Żal mi go. Skończyłeś szkołę, Stachu?

Jastrząb kiwnął głową.
— Nie dostaniesz pracy, to do mojego ojca przystań. Jeść jest 

co. Salowa mówiła na wsi, że z Agatą ku sobie się macie. Zostań 
gajowym, Stachu. Kandydera weźmiesz potem do siebie, jak 
ojciec umrze. Albo i we dwóch się pomieszczą u ciebie.

Stach zerwał się z ziemi.
— Wicek, nie pleć! Nie umrzesz. Doktora tu sprowadzę do 

lasu.
Pająk protestował i prosił Jastrzębia, aby nie odchodził, ale 
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Stach nie dał się zatrzymać. Przyniósł jeszcze Wickowi wody, 
sam obmył się w stawie i prawie biegiem ruszył przez las do 
Mierzejowic.

Dzień już był i na przyleśnym pastwisku, na którym sam 
kiedyś pasał Gryzoniowe bydło, chodziły krowy mierzejowickiej 
biedoty. Nie krył się ani nie skradał. Szedł z podniesionym koł
nierzem marynarki wprost do chałupy Sali. Salę spotkał przy 
rąbaniu drzewa.

— Sala, chory, bardzo chory leży w lesie. Doktora trzeba przy
wieźć. Jedźcie Sala po Julkowskiego do Słupca.

Sala patrzył na Jastrzębia jak na zjawę.
— A cóż się tobie stało. Jastrząb?
— Mnie nic. Ranny rozumiecie, leży w lesie. Postrzelony we 

dworze — dodał po chwili. — Umrze, jeżeli doktór nie przyjedzie.
Sala głową potrząsnął przecząco.
— Nie pojadę. Policja jeszcze jest we wsi. Zobaczą, będą -py

tać, gdzie jadę, co powiem? Konia mi zabiorą, mnie aresztują. 
Nie chcę. Nie mogę, Stasiu, jechać. Boję się...

Ktoś dotknął ramienia Jastrzębia. Agata stała obok niego, bla
da, z sinymi łukami pod oczami. Przez całą noc nie spała cze
kając na powrót Stacha. Zobaczyła krew na jego rękawie, na ra
mionach, na jasnych spodniach.

— Ranili cię, Stachu — wyszeptała i odjęła mu rękę, którą 
przytrzymywał marynarkę pod szyją.

— Nie mnie. Koszulę porwałem, aby ratować jednego z waszej 
wsi. W lesie leży. Ojciec nie chce jechać po lekarza.

— Tato — Agata popatrzyła prosząco na ojca, a łzy wypełnia
jące jej oczy staczały się jasnymi kroplami po policzkach.

— Policja jest we wsi — powtórzył swoje Sala.
— Ja pojadę — powiedziała nagle Agata. — Pojadę ze Sta

chem. Zaprzężesz, tatusiu, konia i pojedziesz do lasu. Stamtąd 
my pojedziemy dalej tą drogą leśną na Borowiec. W lesie nikt 
nas nie zobaczy.

Chwyciła rękę ojca i pocałowała.
— Zaprzęgaj konia, tato.
Sala splunął z rozmachem i wąsa szarpnął.
— Przyodziej się. Ino matce nic nie mów. Konia mogę zmar
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nować i siebie przez te głupie „strajki”. I koszulę moją wyszy
kuj dla Jastrzębia. Powariowali wszyscy — mruczał wytaczając 
wóz z podokola.

W parę minut potem Sala jechał już w stronę lasu swą białą 
kobyłą śmigając wiklinowym biczyskiem i pokrzykując dla do
dania sobie odwagi. Miedzą szedł Stach z Agatą i pędzili Salową 
krowę na pastwisko pod lasem.

Echo powtarzało turkot kół po leśnej drodze, co przez sam 
środek chłopskiego lasu do Borowiec biegła.

— Jedz — prosiła Agata wtykając Stachowi kromkę czarnego 
Chleba. — Nic więcej w domu nie było

— Nie mogę, może potem — powiedział podcinając batem ko
byłę.

Przez drogę do Słupca opowiedział jej o Wicku.
Julkowski, młody lekarz, który parę lat temu otworzył gabi

net w „zakazanej dziurze”, jaką był Słupiec, nie pozwolił się 
prosić. Przyjrzał się z uwagą Jastrzębiowi, uśmiechnął do Salanki 
Po chwili siedział już na wozie i kazał konia podcinać. Jastrząb 
powiedział mu wszystko o Pająku.

Przez drogę Julkowski rozmawiał cały czas z Salanką jak stary, 
dobry znajomy. Jastrząb powoził.

Wicka znaleźli nieprzytomnego nad stawem. Przyczołgał się nad 
wodę, aby ugasić pragnienie, i tak już pozostał z rękami w płyt
kim przy brzegu stawić. Ponieśli go we dwóch do kryjówki. 
Agata pilnowała na drodze konia.

— Twardy chłop, wytrzyma, byle tylko gangrena się nie przy
plątała — powiedział do Jastrzębia Julkowski obwiązując Wicka 
kilometrowym, jak zdawało się zmęczonemu Stachowi, bandażem.

Wicek przez cały czas opatrunku nie otworzył oczu.
— Powinien się zaraz obudzić, dałem mu zastrzyk. A gdzie go 

pan stąd przeniesie? — spytał Julkowski.
Jastrząb popatrzył doktorowi w oczy.
— Tu zostanie. Będę nad nim czuwał razem z Salanką.
— To narzeczona?
Jastrząb kiwnął głową nie rozumiejąc pytania.
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— A on, ten Wicek, krewny pana.
— Nie.
Umilkli, bo od drogi szedł ktoś na przełaj. Słychać było tizask 

suchy gałęzi pod nogami. Zza drzew wyszedł Sala i gajowy Bar- 
tosek.

— Czekaliśwa na was przy drodze — usprawiedliwiał się Sala.
— To ojciec rannego — powiedział Jastrząb do doktora wska

zując gajowego oczyma.
Bartosz Pająk popatrzył na Wicka, a potem na lekarza. W jego 

oczach trudno było odczytać smutek — śmiały się promienistymi 
zmarszczkami. Łzawiły trochę w kątach. Stary już był gajowy, 
bardzo stary w tej chwili.

— Powinno być dobrze — powiedział lekarz do Bartoska.
Stary Pająk wyciągnął rękę do Jastrzębia. Przez chwilę tylko 

wykrzywiły mu się usta, zadrżała skóra na brodzie.
— Bóg zapłać, Stasiu. Brat lepszy nie byłby dla niego.
Jastrząb odwrócił głowę i z trudem powstrzymywał płacz.
Po krótkiej naradzie postanowiono pozostawić Wicka w leśnej 

kryjówce. Teraz opieka Jastrzębia była mu już niepotrzebna. 
Gajowy Bartosek nie chciał słyszeć o pomocy.

— Ryby jakieś widziałem w stawie — powiedział dr Julkow- 
ski, kiedy szli do drogi.

— Karpie — objaśnił Sala.
— A to cudownie. Będę teraz codziennie przyjeżdżał tu z węd

ką, może złapię coś na kolację.
Sala odwiózł doktora do Słupca, a Jastrząb z Agatą poszli do 

wsi.
Usiedli po drodze na wzniesieniu wśród drzew. Stach położył 

głowę na kolanach Agaty i patrzył w jej dobre, łagodne, uśmiech
nięte oczy. Chciał jej powiedzieć, jak bardzo ją kocha, jaki jest 
szczęśliwy, ale znów słowa wymówić nie mógł. Dłoń jej tylko do 
swego czoła przycisnął i gładził delikatnie.

— Stasiu, kochany Stasiu — usłyszał jej głos jak śpiew leśnych 
dzwonków słodki.

Jastrząb przymknął zmęczone oczy i zdawało mu się, że drzewa 
wraz z przeświecającym w koronach błękitem nieba zakołysały się 
i uniosły w przestworza. Westchnął przez sen, który na niego- 
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spłynął nieoczekiwanie. Pochyliła się nad nim Agata i całowała 
lekko jak muśnięcie wiatru oczy i rozchylone usta.

— Kochany, kochany — szeptała.
Szept niósł się cichy wierzchołkami jodeł stuletnich, sosen 

grubachnych o srebrnej od porostów korze, świerków łamliwych, 
drżących osin.

Nikt muzyki tej nie rozumiał, chyba poważne, milczące dzię
cioły albo sarny, które spostrzegły siedzących pod drzewami na 
wzgórzu, czy może wiatr, który po świecie wędrował.

A las szumiał...
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