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Rozdział I

Noc była widna, księżycowa. Ziemia, zmęczona dzienną spie
kotą, zdawała się oddychać, wchłaniając strząśnięte powiewem 
wiatru krople rosy.

W lipcu zorza zorzę goni. Śpią więc ludzie na raty — w nocy 
dwie, a w południe choć tę godzinkę małą. Wystarcza im to, bo 
praca ani śpiochów, ani leniuchów nie lubi, szczególnie w żniw
nym czasie. Sobierajowi jednak nawet ta krótka, lipcowa noc wy
dawała się długa. Był zmęczony. Po całym dniu roboty musi jesz
cze żyto przy księżycu kosić. Wysoki i barczysty, czapkę na tył 
głowy zsunął i ciął szeroki pokos wolno, jakby zasłuchany w po
brzękiwanie kosy o kamienie. W połowie staja przystawał, ostrzył 
kosę, a doszedłszy do końca odkładał ją na bok, zbierał ze ściany 
skoszone żyto układając je w garście.

Nawoływały się na sąsiednich polach przepiórki. Para zbu
dzonych dzierlatek przefrunęła nad żniwiarzem.

— Widzisz go, widzisz go — wołały na zmianę oburzone.
Z gęstej trawy przy miedzy zerwała się kuropatwa. Sobieraj 

schylił się i rozgarniając trawę wymacał jajka. Wziął je w rękę, 
ale wyczuwszy palcami na jednym z nich pękniętą skorupkę po
łożył z powrotem do gniazda.I

— Do południa już was tu nie będzie — mruczał do siebie. — 
Ledwie wam słońce puszek osuszy, już powędrujecie w polny 
świat. Nie tak jak człowiek, którego przez tyle miesięcy,'ba nawet 
lat. trzeba pilnować i przyuczać do wszystkiego.
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Sobieraj przystanął, skręcił papierosa i zaciągając się dy
mem rozglądał się po polach, co wspinały się na górki poszarpane 
tu i ówdzie goliznami żółtej gliny, spękanej od słońca.

Na wschodzie przecierało się zwolna. Czerwony brzask roz
szerzał się, tężał, ścielił złotą smugą drogę słońcu, które zwolna 
wypływało z niebieskiego oceanu.

— Trzy, trzy, trzy — zaskrzeczał srokosz na krzaku tarniny. 
Z wąwozu zaryczała krowa. Sobieraj porwał za kosę i począł znów 
szybko ciąć. Spieszył się, chciał przed świtaniem zakończyć 
robotę.

Od wsi ukrytej w dolinie niósł się rozgwar zmieszanych gło
sów ludzi i domowej żywioły. Gdzieś zarżał koń, zagęgały gęsi, 
rozdarły się kaczki. Rozwidniało się szybko. Wachlarzem rozcho
dziły się po niebie promienie. Strzeliste, złote jęzory zapalały ognie 
na chmurkach rozsypanych jak stado spłoszonych gołębi. Kłębią - 
ste obłoki rozjarzyły się blaskiem przecudnym zgubionego w prze
strzeni złota. Na górkach zaczęli pokazywać się ludzie: ten z kosą 
na ramieniu, ów z sierpem. Miedzą na wprost Sobierajowego pola 
szedł wysoki, otyły Bzymek, sąsiad przez ogród.

— Scęść Boże.
— Dej Boże — odkrzyknął Sobieraj. Zamachnął się jeszcze 

parę razy kosą szeroko, mocno i dopiero spojrzał na przecho
dzącego.

— A ty co? Po nocy kosis? Osalołeś?
— Dopiero co przyszedłem — zaśmiał się Sobieraj. Otarł spo

cone czoło, czuprynę rzadkich włosów wepchnął pod czapkę i objął 
oczami rzędy żytnich garści, rozrzuconych nieco w pośpiechu.

— Zbogacić się chces — dogadywał Bzymek. — Patrzoj, abyś 
Boga nie obrazieł. Noc do spanio stworzona a nie do roboty. I do 
kopalni sie pchos i w nocy znieś — mamrotał mijając pole.

— Tłuste bydle — zaklął Sobieraj za odchodzącym. — Przez 
całe żniwa sierpa do ręki nie weźmie, maszyny ma, ludzie mu za 
darmo wszystko w polu zrobią. Łatwo takiemu księdza udawać.

Słońce wyglądające zza górki sypnęło mu w twarz garść pro
mieni i ześliznęło się po ostrzu podniesionej kosy, gdy wybierał 
ostatnie, stojące źdźbła spod miedzy. Ruszył po krowę do wąwozu 
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gdzie w nocy przywiązał ją do kołka. Z kosą na ramieniu prowa
dził ją ku domowi pasąc na odkoszonej miedzy.

Z doliny podniósł się słup dymu. Zapachniały mu ziemniaki 
z barszczem. Za godzinę pojawią się na miedzach dzieci i gospo
dynie z dwojakami. Żniwiarze mogliby co prawda iść do domu 
na śniadanie, nie mają się co spieszyć. Bo cóż to za robota na tych 
swoich dwóch czy trzech morgach?... Ale taki już jest zwyczaj we 
Włochach, że śniadanie je się w polu, na miedzy pod gruszą, gdzie 
i zdrzemnąć się można w chłodzie i papierosa wykurzyć.

Po posiłku pierwsi podniosą się wyrobnicy u Bzymka, Bryki 
i Siwoka. Spieszyć się muszą, bo gospodarz popędza. Nie dziwo
ta — każdy z nich siedzi na dwóch włókach, to mają do czego 
ludzi popędzać.

Inni mają czas. W chałupie kupa dzieci. Łyżek dużo, a strawy 
mało. Staja, pasy, kliny poprzeplatane, pomieszane. Ani dojechać, 
ani przejść przez pole sąsiada. Trzeba czekać, aż inni swoje zeżną 
i drogę zrobią. U Gruzika wypalone słońcem żyto i tak musi stać 
w mendlach czy „żydkach", aż Scałuba i Kłósek jęczmień sko
szą i przejazd do jego pola zrobią wolny. Potem dopiero zacznie się 
zwózka.

Sobieraj szarpnął powróz. Krowa nie najadła się widać przez 
noc i teraz żre mlecze i trawę, wyrosłe na miedzy w cieniu zboża, 
aż ją oderwać trudno. Szorstkim jęzorem jak sierpem zagarnia 
trawę do pyska. A Sobieraj spieszy się. Do kopalni musi zdążyć 
na siódmą. Sześć kilometrów to nie tak daleko, ale spóźnić się nie 
chce, bo zaraz potrącą mu pięćdziesiąt groszy, a tu za robotę i tak 
ledwie pięćdziesiąt trzy złote wyciągnie na miesiąc.

Z górki widać już Włochy.
Jest tam gdzieś nad ciepłym morzem taki kraj — też Włochy 

się nazywa, jak i moja wieś — myśli Sobieraj; — ciepło tam, 
pomarańcze, cytryny rosną. Zimy nie ma, śnieg rzadko pada. Żyć 
tam na pewno lżej człowiekowi. A nie jak tu — kołowrót, kierat, 
bieda...

— Bogu najbliższy jesteś. Skowronka ci Pan Jezus posyła, 
jako swój dzwonek niebieski, jako swój znak widomy, żeś mu naj
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bliższy — przypomniał sobie Sobieraj kazanie księdza Grzesika 
w ostatnią niedzielę.

— Psiakrew — zaklął nagle głośno na to wspomnienie. — 
Z czego się ma cieszyć. Skowronek śpiewa, bo nie ma nic więcej 
do roboty. Najbliższy Panu Bogu. Pewnie. W biedzie w każdej 
chwili może być człowiek blisko, aż za blisko Boga. Choroba 
i śmierć u biedaka przy łóżku dzień i noc stoi.

W dolinie widać zieleń drzew przy domach o połatanych, sło
mianych strzechach. Dym unosi się z jego chałupy. Czeka na niego 
Maryna ze śniadaniem, pali, aby nie wystygło. Inni ogień poga
sili — drzewa szkoda, na wszystkim trzeba oszczędzać.

Miedzą pędzi dwunastoletni syn Stasiek i już z daleka woła.
— Tato, prendzy. Mama zimioki juz przypiekajo. Wiącek 

przyśli i cekajo na wos.
Sobieraj poprawił synowi czapkę opadającą mu stale na uszy, 

oddał powróz od krowy i z kosą na ramieniu ruszył na przełaj 
do domu.

— Tylko mi się na głębokiej wodzie w południe nie kąp — 
upomniał Staśka z daleka. Spojrzał na słońce, które odbiło się jak 
piłka od Prósinowickiej górki i prawie na dwa chłopa już nad nią 
stało.

— Piąta godzina — poznawał Sobieraj po słońcu — czasu 
niewiele, a tu drzewa trzeba by jeszcze urąbać. Kierat prawdziwy, 
kierat. Od urodzenia do śmierci.

Rozdział II

Na ścieżce nad Osetówką rosła gromada. Wyświechtane, poła
tane ubrania połyskiwały metalicznie w przeświecających przez 
olchy promieniach słońca. Niektórym sterczały z kieszeni butelki 
mleka, nie słodzonej, brudnawej herbaty lub wody.

Inni przewiesili przez ramię lniane torbeczki z kawałkiem 
chleba. Buty człapały oderwanymi podeszwami. Tylko maciejówki 
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nasadzane na bakier dodawały fantazji szarym postaciom. Co 
chwila zdejmowali je pozdrawiając żniwiarzy:

— Szczęść Boże! Boże dopomóż!
— Bóg zapłać. Witojcie wTszyscy razem —leciały odpowiedzi 
Sobieraj, Scaluba, Wiącek, Paluch i młody Kłósek, wszyscy 

z Włoch, szli gęsiego. Przed i za nimi kołysały się w pośpiechu, tak 
samo jak i oni, szare postacie robotników. Zdawały się czymś 
obcym wśród pochylonych zbóż.

Kiedy przechodzili ścieżką przez pole pszenicy, wyciągnięty
mi dłoniami odgarniali sprzed siebie ciężkie kłosy. Bali się powa
lać je swoimi przesiąkniętymi rudą ubraniami.

Żniwiarze niechętnie patrzyli na idących:
— W taki dzień do kopalni iść — grzech.
— Pola by lepi pilnowały, juchy, fabrykanty — przygady

wali półgłosem.
Dzyń, dzyń, dzyń — dzwonią ostrzone kosy. Spocone twarze 

patrzą na idących na wpół z drwiną, na wpół z uśmiechem. Dziew
czyny pochylają się miarowo, zgarniając ścięte zboże. Widać po
drapane, mocne łydki.

— Hej, Kasiu, a to ci widać! — krzyknął młody Kłósek.
— Pilnuj se swoi torbecki, smoluchu — odcięła się dziew- 

<czyna.
Śmieją się wszyscy. Zrobiło im się raźniej.
— Jakby tak wiecy płacieli, zaroz bym ziemi dokupieł — po

wiedział Wiącek.
— Pewnie, dwór se kupis we Włochach, pocekoj — zadrwił 

.Scałuba.
— W ty piekielny cerwonce buty dwa miesiodze ledwie wy- 

(rzymajo, a ten o margach myśli.
Sobieraj nie patrzył na swoje buty. Obliczył już, że za lipco

wą zapłatę musi konia do orki wynająć, drzewa odrobinę na zimę 
.kupić. Na zwiezienie zboża już nie wystarczy.

— Słyszeliście, z miasta dzisiaj dwudziestu prawdziwych ro
botników przyjeżdża. Specjaliści podobno od zakładania stropów 
i stawiania stempli. — Sobieraj przypomniał sobie zasłyszaną 
■wczoraj wiadomość.
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— Hale, nase chłopy nie mogłyby tego zrobić? Zwało sie tu 
i lo nos mieńsca nie bedzie. Nasa przecie kopalnio, no nie? — 
zmartwił się głośno Wiącek.

— Pewnie, ze twoja. Głupi, kupiełeś se jo. Tata ci jo dali.
— Głupie chłopy. Posprzedajały ziemie, a tero pracujo w ko

palni za darmo.
— Cichojta — miarkował stary Scałuba. — Pińćdziesiot zło

tych piechotom nie chodzi. Kura ci ich nie zniesie w gnioździe.
— Pińćdziesiot złotych, psiachmać. Kawoł grosa, pewnie — 

zaperzył się Wiącek. — A butów, a ubranio to nie licycie. Co mie- 
siodz trza by nowe kupować.

— Godajo, ze dyrektor przyseło wiency piniedzy, ale ten cho- 
lernik Kromierzański spekuluje — wyjaśnił Paluch. — Inżynier 
zas...

— Co innego wom jesce powiem, chłopoki — powiedział Sca
łuba przesuwając się w środek idących, aby lepiej go słyszeli. 
— W sobotę to belo, po wypłacie. Zaprosieliźwa Kloncoka na 
wódkę. Powiedzioł nom wtedy krótko: „Głupieśta, chłopy, jak ba- 
rany. Za darmo robita, a Kromierzański sobie wasemi piniodza- 
mi worek napycho. Insych tu robotników trza, aby porzodek z niem 
zrobieły“. Lotego jo se miarkuje, ze nom te z miasta ino pomóc 
mogo.

— Ale, pomogą wam — przerwał Sobieraj. — Siedźcie i cze
kajcie, aż wam pomogą. Im Kromierzański zapłaci więcej i cicho 
będą siedzieli. A otworzy który z nas pysk, to go z plewami zmie
sza i wyrzuci. Fijas za robotę na placu trzydzieści pięć złotych 
brał. Poszedł prosić, żeby chociaż piątkę wicedyrektor dołożył. 
Z płaczem prosił, kobietę do doktora chciał zawieźć. I co? Za drzwi 
go wyrzucił, nawyzywał i z kopalni usunął. I nikt się za nim nie 
ujął. Każdy się boi.

— Prowde godocie. Głodu sie kozdy boi, mizeracyi, jakc 
kozdy w chałupie mo, że i o bele gros abo i. prawie za to „Bóg 
zapłać" pracuje.

— Za mordę trzeba by tego inżyniera Kromierzańskiego > 
gdzie po ciemku wziąć, a naoliwić juchą, to może by i zmiękł — 
wmieszał się młody Kłósek.
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— Spróbuj, to cie wydadzo, a potem Święty Krzyz nie takiem 
jak ty doi rade.

Podniosły się mimo woli oczy na ciemnofioletowy pas pusz
czy jodłowej na widnokręgu. W czystym, porannym powietrzu 
sterczały wyraźnie mury starego więzienia na Łysej Górze. Ciężki 
był ten Święty Krzyż. W wilgotnych murach nie każdy mógł dłu
go wytrzymać.

— Zakatrupiłbym — upierał się Kłósek. — Jak już siedzieć, 
to niechby było za co.

— Zabijesz jednego, to przyślą dziesięciu innych Kromierzań- 
skich — powiedział Sobieraj.

— Ano to wszystkich pozabijam.
— Patrzta go juchę, jaki zażarty — zaśmiali się gromadnie.
— Bogaty musi zryć i bieda musi być — powiedział Scałuba
— Bogaci byli i są, ale ich może nie być — uparł się tym ra

zem Sobieraj.
— Nie mondrujcie, Władek, nie mondrujcie. Nie na nase 

głowy.
— Mówicie jak Bryka lub Bzymek — oburzył się Sobieraj. 

— Głupich z nas robią, Bogiem straszą, Świętym Krzyżem, a my 
zdychamy na wiosnę z głodu razem z naszymi dziećmi.

Umilkli nagle, przyspieszając kroku, bo doleciał ich ryk sy
reny z kopalni. Zastukotały dziurawe podeszwy o wydeptaną, 
ziemię.

Rozdział III

Około siódmej słońce wdrapało się już na wszystkie włoskie 
górki. Cień czepiał się jeszcze głębokich, glinianych dołów w wą
wozach, krył się pod krzakami dzikiej róży, wpełzał w lisie nory, 
pił ulatniające się szybko krople rosy.

Paluchowa odłożyła sierp, otarła zapaską spoconą twarz i żwa
wo podreptała do wrzeszczącego dzieciaka, trzepoczącego się w wi
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szącej na krzyżakach płachcie pod gruszą. Po drodze prostowała 
powoli zesztywniały grzbiet. Udawała, że się spieszy, choć rada 
była płaczowi Jaśka. Odpocznie trochę, Bzymek choć i pomruczy, 
nie może przecież zganić jej, że źle odrobek traktuje.

Przyjemnie było w cieniu drzewa, aż ją śpik chwytał. Gładziła 
za dużą głowinę Jaśka, który znów popłakiwać zaczął, bo w wor
kowatej piersi niewiele było pokarmu.

— Nie płac, chudzino. Pojem se po żniwach, to i ty sie wy- 
bierzes. Nie płac.

Włożyła z powrotem dziecko w płachtę i wyjąwszy z torbeczki 
szczyptę cukru wsypała ją do lnianego gałganka, pomamlała 
w ustach i wetknęła taką mojdę w usta czteromiesięcznego Jaśka 
Sama łyknęła wody z flaszki.

— Z dzieciarni zachciało sie juchom przychodzić do roboty 
- usłyszała wracając do odstającego już daleko za innymi zagona.

— Nie gniewojcie się, Bzymku — powiedziała nieśmiało. — 
Dzieuchy zną u Michała, a Pietrek i Józefka chałupy pilnujo. 
Głupie to jesce, bołam się z niemi małego ostawić. Dogunie, nie 
bójcie sie.

I już sierpem zagarniała wielkie garście grubego żyta. Na 
swoim nie ma co żąć, a tu żyto jak las — myślała. — Szczęści 
Bóg bogatym. Kto tam o biedocie pamięta.

Bzymek palił fajkę. Pykał i spluwał pod rozkraczone nogi 
mrucząc:

— Dzieci jem sie kupy zachciewo, a roboty nie pilnujo. Fa
bryka, kopalnio ich ciognie, a przy żniwach ludzi brakuje. Cekoj- 
ta, pozyce waju na wiesne, bedzieta jadły — rude z kopalni.

Kocimi oczami odmierzał rzędy równo ułożonych garści.
— Złodziejki, rajcowały, zanim przyszedł. Pilnować takich 

trza. Sześć bab, a zrobiły za dwie. Popędzi je, to jutro rano skoń
czą. Ile to jeszcze dni zostało im do odrobki? — myśli Bzymek. 
Paluchowa — pięć dni, Grondzielowa — dziesięć, Gruzikowa — 
siedem. Lepa — pięć, tamte — po dziewięć. Krempski, Gaja 
i Wiącek do młocki — po sześć, Scałuba swojej nie przysyła, bo 
chora. Chorować jej się zachciewa, psiachmać. Sobieraj — dwa 
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dni, ale tego nie czas jeszcze popędzać — zabijaka. Poradzi jednak 
i jemu, poradzi.

Bzymek wydłubał ostrym źdźbłem popiół z cybucha.
— Scenści Pon Jezus, niech mu bedzie na chwałę. Zyto latoś 

zrodzieł, biedy we wsi nie bedzie. Co oddadzą, sprzeda, a nowe 
zostawi. Ludziom trza pomóc, juści że trza. Na chwalę boską idzie 
pomaganie bliźnim. Tylko ten Bryka, żeby go pokręciło, psuje mu 
interes. Ćwierć za dwie pożyczył Kuśnierzowi, a nie za trzy, jak 
on i Siwok. Głupi, komu potrza, to i korzec za ćwierć do.

Bzymek wstał z miedzy, aby zobaczyć lepiej dworskie łany 
pszenicy, które dotykały jego pola przez miedzę. Aż mu ślina z za
pamiętania stoczyła się po brodzie.

— Przycisno podotki i zydy Małoborskiego, to sprzedać mu
si, poceko sie — szeptał do siebie. — Piniodze dobrze schowane. 
Takie półwłócka to obstoje.

— A nie stoć tam, Jewka — krzyknął do żniwiarek.
— A zęby cie wciurności, stary bysiu —• syknęła napomniana 

Cajowa.
Gruchnęło śmiechem.
— Widzita go, jaki ekunom sie znaloz. Trzy ćwierci bierze- 

za takie plewy, a wszystkie zeły wyciognołby z cłowieka.
Bzymek podszedł do robotnic.
— Ty. Jewka, nie pyskuj. O żarcie toś w maju skumlała, a te

ro juz sie odpasłaś. Juz ci nie bedzie potrza.
— A bo i nie. Mój do kopalni idzie na jesieni i mom wos 

gdzieś z wasemi pozyckami.
— Do kopalni pódzie, a bez portek przyjdzie. Juz tam cekajo 

na Caje. Żebyś nie żałowała. Obocys.
— Nie bede, nie. Żebym miała trociny jeść, to nie przyde 

do wos. Toście tyła ściogneli i jesce ten odrobek osiem dni i wy
prostować sie nie docie. Pańscyzna, Sodoma.

Wyprostowała się i z sierpem w ręce patrzyła mu prosto 
w oczy. Pierwsza zagon prowadziła. Kiedy się zatrzymała, wszy
stkie musiały stanąć. Bzymek podreptał w drugi koniec pola. Te
raz dopiero rozpiekliły się kobiety na dobre.
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— Stary wieprz. Z nasy krwawicy zyje. Wszyscy we wsi wie
dzo i pamiętaj o, że jego dziadek mieli ino dwadzieścia morgów, 
a ten juz śterdzieści pińć. A s cego? Znaloz? Hale. Ksiodz go z jam
bony kwoleli, za przykłod dajali, bo, mówio, Pon Bóg za ucciwe 
życie bogastwo mu daje, sceńście juz tu na ziemi.

— Juści, lichwiorz jeden. Z gołego i to by zdar jesce.
— Mielech ze Słupca lepsy. Przepierzynie odłozeł dług do 

przysięgo roku. Trzy ćwierci za jedne bierze, ale odrobku zodne- 
go ni ma.

Najgłośniej wymyślała Cajowa.
— Nie un jeden we wsi, powietrznik. Bryka i te mniejse dzie

dzice wszystkie uny za ręce sie trzymajo. W zimie jem grzeje, 
w lecie chłodzi. Zodnych kłopotów ni majo. Dzieci zdrowe, a i jem 
nic nie brakuje. ' . '

— A bo to kto z nich sie naharuje — wtrąciła Grudkowa. 
— Nase chłopy w dzień w kopalni, a potem do późna nocy w polu. 
I wszystko temi rękami trza wyrychtować, aby z głodu nie 
zemrzyć.

— Abo i my, abo nase dzieci — biedoliły na przemianę. — 
A taki Bzymek chodzi se kiej ten dziedzic. Parobek. gospodarkę 
obrzodzi, najemniki i odrobniki pole obrobio, baba chleb inb^pie- 
ce, zryć gotuje, a pierzynę grzeje i choć to przecie juz stary wy- 
porek, a krzepe mo. Abo i ten jego jedynok — Jasiek, dwudzie
sty rok parobowi idzie, a roboty ani tknie. Zegarek na śrebnem 
łańcusku wywiesi i za dzieuchami rży.

— Nad biednem to nijakiego zmiełowanio ni ma.
— Cichojta, kobiety, cichojta, Bóg ta wszystko widzi i koz- 

demu swój om miarkom zmierzy — pocieszała Gruzikowa.
— Zmierzy, ale wom pierwy stary Pciuch giry wymierzo, aby 

deski wystrugać — odcięła po swojemu Cajowa.
Rozżaliły się, wygarniały z wnętrza to swoje bolenie ser

deczne, aż łzy razem z potem na suche źdźbła żyta padały. Uża
lały się na swoją poniewierkę, harowanie i dolę nieszczęsną. Lżej 
człowiekowi, gdy drugiemu swoją mizerację opowie.

Nie przerywały jednak pracy. Źdźbła sucho chrzęściły po 1 
sierpami, podnosiły się miarowo nad głowami duże garście zboża.

14



15



Słońce lało rozprażony, biały żar na zgarbione plecy. Z bosych nóg 
pokłutych ostrym ścierniskiem sączyły się cieniuśkie strużki krwi 
i zasychały na brudnej skórze. Było już dobrze po dwunastej, kie
dy zeszły z pola. Czas był na obiad.

Przyszła po nich Bzymkowa. Spaśna była, jak i Bzymek, to
też toczyła się miedzą jak kaczka z boku na bok przelewając tłu
ste pośladki. Ręce na brzuchu splotła, a dziwowała się, że ludzie 
ślepiów na takim gorącu nie potracą. Kobiety otarły w zapaski 
spocone twarze i z sierpami na ramionach poszły gęsiego polnymi 
miedzami. Tylko Cajowa nie chciała z nimi iść.

— Kością w gardle by mi takie żałowane jedzenie stanęło - 
powiedziała.

Paluchowa dziękowała gorąco, ale też iść nie mogła. W do
mu czekały dzieci, którym bodaj tę garstkę kaszy na mleku ugo
tować. Zdjęła z drążka spod gruszy uśpionego Jaśka i nie odwi- 
jając go z płachty poszła na przełaj suwając nogi po ściernisku 
i zaczepiając spódnicą o ostre jeżyny.

Rozdział IV

Pół godziny brakowało do końca zmiany, gdy od placowych 
przeniknęła do kopalni wiadomość, że przyjechał sam pan dyrek
tor Rurski z żoną i dziećmi. Przed otwarciem bramy przyszedł do 
nich administrator i wicedyrektor kopalni Kromierzański, uśmie
chnięty, z lisią miną.

— Panowie — mówił miękko, zacierając ręce. — Pan dyrek
tor przyjechał na parę dni. Chce sobie odpocząć, bo w stolicy takie 
upały teraz, że ludzie padają. Trzeba by go powitać. Zgromadzą 
się wszyscy na placu koło zarządu, a jeden z was wygłosi przemó
wienie powitalne.

Tu Kromierzański, prześliznąwszy się oczami po tłumie za
trzymał je na Sobieraju.

— Może wy, Władysławie?
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— Ja mówić nie potrafię — tłumaczył się Sobieraj. — Może 
lepiej Zubrzycki.

— No dobrze, Zubrzycki i jeszcze jeden — zgodził się wice
dyrektor.

— Piskór — podsunął ktoś.
— Tak, tak — zahuczało. — Piskór niech mówi.
Kromierzański skłonił przyzwalająco głowę.
— Niech będzie Zubrzycki i Piskór. Tylko, panowie robot

nicy i gospodarze, bez żadnych żalów i skarg. Pan dyrektor przy
jechał odpocząć, nie zatruwajcie mu spokoju. Wszystkie sprawy 
przedłóżcie mnie i ja sam porozmawiam z dyrektorem. Jeżeli bę
dziecie mieli słuszność, chętnie to i owo uwzględnimy. Więc Zu
brzycki i Piskór — przypomniał jeszcze raz odchodząc.

Dwustu robotników przyciemnionych skalnym pyłem obsia
dło każdy kawałek cienia schorowanych drzew, rosnących na pod
górzu za obejściem Swistonia, w którego domu mieściło się biuro 
i zarząd kopalni. Niektórzy myli ręce w rowie ściekowym, gdzie 
szkliła się rdzawa woda. Inni wyciągali z torb, z kieszeni czy 
z płótnianej szmaty kawałki chleba i butelki nie dopitej herbaty. 
Jedli wśród gwaru żartów, kpin i przechwałek, głośno mlaskając. 
Podnosiły się w górę butelki — białe z mlekiem, szare z kawą, 
brązowozielone z herbatą, a najczęściej przeźroczyste z wodą. 
Z daleka wyglądali jak orkiestra grająca na dziwnych instru
mentach hejnał wytchnienia po ośmiogodzinnej pracy. Słychać 
było bulgotanie i mlaskanie. Niektórzy robotnicy pościągali szkli
ste od metalu bluzy, a nawet koszule i buty, przeżarte zakwaszo
ną pirytem wodą.

Sobieraj łyknął resztę mocno rozcieńczonej kawy z prażo
nego jęczmienia, wsunął do kieszeni nie dojedzoną kromkę razo
wca i skręcił grubego papierosa z machorki podając kapciuch Pi- 
skórowi ze Słupca.

— Zapal, Józek, mocna jak spirytus.
Piskór wołał jednak swoją fajkę. Przywiózł ją sobie z Fran

cji, skąd powrócił przed dwoma laty. Pracował tam w kopalni 
i uważał się teraz na równi z nadsztygarem Klonczakiem za praw
dziwego górnika. Uczył przecież innych stawiać stemple, zakładać 
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dynamit, choć zarabiał jak i reszta, podczas gdy Klonczak brał 
dwieściepięćdziesiąt złotych.

Wolno mu było za to kląć i wymyślać na ,,burżujskie“ porzą
dki w kopalni. Nie przyjaźnił się z nikim, choć lubił z każdym 
gadać. Opowiadał o Francji, o życiu robotników, o ich solidar
ności. Przez pięć lat z nimi przebywał.

— Wypić lubią, poweselić się i pracować też, ale z kijem nie 
pozwolą nikomu stać nad sobą.

Wyjechał do Francji na zarobek. Żonę z dwojgiem dzieci zo
stawił i w drogę. Myślał — franków naskłada, wróci, parę mor
gów dokupi i będzie żył po ludzku, bez głodowania. Nie miał jed
nak szczęścia. Przyszedł raz z lekka podchmielony do kopalni. 
Sztygar Francuz nazwał go świnią. Miał go zresztą już od dawna 
na oku, nie podobał mu się ten Polak. Za śmiały, za wygadany. 
Za tę „świnię" Francuza zawieźli do szpitala z przetrąconym no
sem, a Piskóra do więzienia Za kratami dopiero zrozumiał, że so
bie drogę do zarobku zamknął. Z więzienia wyszedł, ale wszystkie 
oszczędności zabrał adwokat Skulski Polakiem był, więc liczył 
za obronę taniej.

— Tak jak od rodaka z jednej, kochanej ojczyzny,— mówił 
pan mecenas przykładając rękę do serca. Piskórowi z pięciolet
nich oszczędności zostało na bilet do kraju. Omal nie zmarniał 
na wyjałowionej ziemi dwumorgowego gospodarstwa. Wreszcie 
przyjęli go do kopalni.

Przy pracy milczał zwykle, ale czekając na swoją zmianę, czy 
po wyjściu z pracy, wieszał psy na Kromierzańskim mimo ostrze
żeń, że usuną go za to z pracy. Nie usuwali go. Robotnicy mówili, 
że Kromierzański słyszał o owym Francuzie i bał się. Były to jed
nak tylko gadki. Kromierzańskiemu Piskór był potrzebny i dla
tego trzymał go w kopalni. Znał się na robocie i innych przyuczał.

— Chamstwo może szczekać. Nie idą psie głosy pod niebio- 
sy — odpowiadał Kromierzański, gdy mu tacy lizonie jak Nowa- 
czek czy Zuber donosili o drwinkach Piskóra.

Piskór więcej jeszcze niż Kromierzańskiemu wymyślał swo
im współtowarzyszom.
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— Wszy was zeżrą, pogańskie woły, „lekoszony" nie szcze
pione. Zeżrą przez waszą głupotę. Za pięćdziesiąt złotych — cały 
miesiąc gnijesz jeden z drugim w kopalni. Skórę z was drą, a wy 
jeno te japy otwieracie, a w łapę całować gotowiście na każde 
zawołanie. Taki to i z chłopa robotnik. Gnojarz. Batem go będą 
cały dzień po portkach śmigać, a on za donicę barszczu gotów 
się na śmierć zaharować.

Takie rozmowy zaczynał zwykle żartem, a kończył przekleń
stwami. Śmiali się, choć doskwierały im te przycinki i do ży
wego dogryzały. Prawdę mówił, przyznawali mu rację, ale o ten 
zarobek, o ten kawałek chleba chodziło każdemu.

Piskór nie kpił sobie tylko z Sobieraja, z którym znał się 
i przyjaźnił od wielu lat.

Teraz Piskór, pyknąwszy parę razy, powiedział do Sobieraja:
— Tyś, Władek, do jednego górnika podobny. Francuz był, 

ale dobry towarzysz. Światowy człowiek, po polsku nawet ro
zumiał. Gdyśmy pierwszego maja przez miasto szli, on sztandar 
czerwony niósł. Pewność była, że mu go nikt z ,,militerów“ nie 
wydrze, bo siłę w garści miał okrutną.

Zaledwie Piskór zaczął mówić, już podsunęły się umorusane 
postacie.

— Jakże to? Wolno wam było tak w biały dzień z czerwo
nym sztandarem maszerować? A policja?

— Głupiś, Sobierajku, jak francuski cap. Zabronić mogli 
tobie albo mnie, ale nigdy robotnikom, których pięć albo nawet 
dziesięć tysięcy maszerowało. Musiało być wolno. Ale powiedzcie 
mi, co zrobiłby taki Kromierzański, gdybyśmy mu tak, o dzisiaj, 
powiedzieli: Zapłacisz dwa razy tyle albo do roboty nie przyj
dziemy.

— Hale — zaśmiał się któryś z dalej siedzących — wzionby 
sobie jutro tysionc insych, a na wos by wypion...

Głośny śmiech przyciągnął ciekawych. ,
— Masz rację, mądrala. U nas na pewno tak byłoby albo 

może i nie. Ale tam, we Francji, nikt by na twoje miejsce nie 
przyszedł. Do związku wszyscy należą, a wy co?
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— Gorąc ci, Juziu, skodzi — zadudnił basem Błęda z Bicych®- 
wa. — A za cóz to płacimy te trzy złote na miesioc, jak nie na 
jakiś tam górnicy zwiozek? I co? Fijasa wyrzucieły, Śliwińskiego 
wyrzucieły, Maja, Misińskiego — bez złoman.ego sieloga. D® 
zwiozku jeździeły, do samych Katowic, a nizinier Kromierzański 
powiedzioł nom przy wypłacie, ze un kozdego skarżypytę rozu
mu naucyć potrafi.

— Prawda — krzyknął spod gruszy sztygar Zubrzycki, Żub
rem przezywany. — Zrobi, co będzie chciał, bo go do tego sam 
dyrektor Rurski upoważnił. Z miasta może sobie robotników spro
wadzić, bo ich tam pełno, i co my wtedy?

— Te, Zuber, ile ci zapłacił za szczekanie — zadzwonił twar
dy głos Piskóra. — Słuchajcie i wy starsi, wiem, że się tych z mia
sta boicie, bo już dwa tygodnie o niczym innym nie umiecie mó
wić, tylko o nich. A ja wam powiadam, że tu do Rudzisk pies z ku
lawą nogą nie przyjedzie. Stuknijcie się jeden z drugim w ten swój 
pusty łeb. Na zarobek tu kto przyjedzie? Woły francuskie. Pięć
dziesiąt złotych zarobi, a gdzie będzie mieszkał, za co będzie jadł, 
za co buty kupi? A co do chałupy kobiecie pośle? Wyliczyliście? No 
i gdzie oni tu będą pracowali? W tym gnoju? W tym dole po ko
lana w wodzie? Nikt tu do was nie przyjedzie, choć lepiej, żeby 
przyjechali — nauczyliby was pracować i upominać się o swoje.

Odezwał się dzwon przy bramie, znak, że mają się zebrać 
przed zarządem. Podnieśli się powoli, bez pośpiechu i ruszyli bez
ładną gromadą ku budynkowi.

Rozdział V

Siali naprzeciwko siebie — dyrektor Rurski, właściciel kopalni 
w Rudziskach, pulchniutki, gładko uczesany, szpakowaty pan 
i jego robotnicy w połyskujących rdzawym metalem, połatanych 
bluzach i podartych butach.

Rurski jedną rękę włożył do kieszeni popielatych spodni, dru
gą poprawiał szafirowy krawat i z uśmiechem na okrągłej, nie tak 
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przemęczonej, jak mówił Kromierzański, twarzy — czekał. Spra
wdził godzinę. Słońce zaiskrzyło się przez moment na złotym ze
garku, rozjarzyło się snopem migotliwych błysków na pierście
niu, spłynęło po srebrnej sprzączce od paska na czerwone, jak 
gotowane raki, buciki.

— Wielmożny panie dyrektorze — zaczął wreszcie z czapką 
w ręku Zubrzycki. — Bóg pozwolił nam zobaczyć pana dyrektora. 
Pracować teraz będziemy z wysiłkiem, bo wiemy, komu mamy 
dziękować, że w biedzie nas wspomaga, bo pracę nam daje w swo
jej kopalni. Razem z dobrym naszym opiekunem inżynierem Kro- 
mierzańskim życzymy panu dyrektorowi przyjemnego latowiska 
i szczęścia.

Przy „latowisku" po twarzy pana dyrektora przeleciał wy
raźny skurcz, ni to śmiechu, ni bólu żołądka. Uścisnął rękę Zub
rzyckiemu. Wtedy wystąpił Piskór.

— Panie dyrektorze. Ja tych parę słów od wszystkich nas 
chcę powiedzieć. Cieszymy się, że pan przyjechał zobaczyć naszą 
ciężką i w ciężkich warunkach pracę. Biedny tu naród, ziemia 
licha i niewesoło w naszych chałupach, chociaż tak ładnie naoko
ło — ręką zakreślił luk po Chełmowej Górze. — Gdzie indziej le
piej się żyje robotnikom, ale my wiemy, że kiedy pan dyrektor 
przyjrzy się naszej pracy, to pomyśli o poprawie nędzy swoich 
robotników.

Kromierzański za plecami Rurskiego skrzywił twarz, aż za
świeciły mu oczy w zwężonych szparkach i dawał ręką niecierpli
we znaki.

— Na naszych chłopskich polach stoi kopalnia — ciągnął 
Piskór patrząc w oczy pana dyrektora — naszą jest ona i chcemy 
uczciwie w niej pracować, ale prosimy o pomoc, bo wytrzymać 
człowiekowi trudno w tej biedzie. Nie na długo nam sił i cierpli
wości wystarczy.

Schylił głowę na znak, że skończył. Dyrektor nie wyciągnął 
do niego ręki, jak do Zubrzyckiego, zresztą Piskór na to nie cze
kał, odwrócił się i fajkę do ust wsadził.

— Dziękuję wam, moi kochani — odpowiedział pan dyrektor 
wycierając rękę w chusteczkę. — Oceniam waszą pracę. Polski 



górnik dla Polski pracuje, nie dla mnie. Wierzcie mi, że co tylko 
w mocy mojej będzie, zrobię, aby wam pomóc, ale cierpliwości, 
kochani, cierpliwości. Kopalnię, jak wiecie, odkupiłem od pana 
Pilarskiego, moją ona jest i to sobie zapamiętajcie. Prawo za 
mną stoi Rzeczypospolitej. Ale ja nie taki, aby was krzywdzić. Ko
palnia żadnych na razie zysków nie daje. Administracja, przewóz 
rudy kolejką nadleśnictwa, małe wydobycie, przynoszą mi tyle 
zaledwie, aby żyć jako tako.

Oczy niektórych pobiegły do błyszczącego auta pana dyrek
tora. Antena radiowa poruszona przez szofera kołysała się lekko.

— Pracujcie. Pokażcie, że potraficie wydobyć dwa, dzie
sięć razy tyle, ile dotąd, a ja nie zapomnę o was. A komu się z was 
nie podoba, to go trzymać nie będziemy. Nawet mu szkodzić nie 
będę. Może są inni, którzy bardziej pracy potrzebują. Pamiętaj
cie, że solidna praca uszlachetnia człowieka. Zakrada się u nas 
w Polsce zaraza, która podszeptuje bunt lekkomyślnym. Strzeżcie 
się jej, uczciwa praca i tylko praca podnosi człowieka. Dziękuję 
wam, moi kochani. Do widzenia!

Uśmiechnął się przy tym jak ksiądz rozdający dzieciom ob
razki po kolędzie, a patrzący spod oka, ile jaj mu gospodyni do 
kobiałki wkłada. Wykręcił się na pięcie, wsunął obie ręce do kie
szeni i poszedł ścieżką w górę, ku obejściu Swistonia.

— Świnia wór drze, a kwiczy — odezwał się głos z gromady. 
Kromierzański usłyszał, ale nie miał czasu zatrzymywać się. 

Pan dyrektor Rurski przystanął właśnie, czekając na niego. Szli 
dalej obok siebie: jeden jak faska na kapustę, okrągły, na krót
kich nogach, drugi — wysoki, zgarbiony w ukłonie.

Gromada na placu stała jeszcze przez chwilę w bezruchu, jak
by dłutem z kamienia wykuta.

— Patrzta, chłopoki, Kromierzański akurot jak mój Buras 
kole pana dyrektora tańcy a w ślipia zaglodo — odezwał się Po- 
ślad z Wronowa.

— Przy nos jak som cysorz abo kumendant z Bicychowa, 
a dzisioj jaki to malutki! Hale, za tysioc złotych krzyz od zginanio 
nie boli.
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— Ino nas pon derektór ledwie zyje z ty kopalni. Biedećta, 
nie inacy. Na takiem wózku z bacikiem se jeździ. Cheba niem sio- 
fera poganio, kiej go zaprzego, jak nie chce som ciognoć.

Szofer nastawił właśnie radio. W rozpalone popołudniowe po
wietrze wdarł się jazgot fokstrota.

Rozdział VI

Większość robotników wracała do domu oburzona groźba
mi Rurskiego. Byli jednak i tacy, którzy mieli żal do Pi- 
skóra, że swoim przemówieniem rozdrażnił niepotrzebnie dyrek
tora. Przecież Rurski wyraźnie powiedział: Może są inni, którzy 
bardziej pracy potrzebują. Głupi,- kto jej nie potrzebuje, kto tu 
może z własnej gospodarki wyżyć.

Piskór i Sobieraj zatrzymali się nad rzeką. W oddali na 
Chełmowej Górze szumiały buki, graby i modrzewie; pod noga
mi rozpryskiwały się bryzgi wartkiej w tym miejscu Osetówki. 
Wyparskali obaj swój brud i gniew w rzece, wymyli się i usiedli 
nad brzegiem.

— Władek, chciałbym, abyś mnie zrozumiał — zaczął Pi
skór pykając fajkę — musiałem mu wygarnąć, co nas boli i o co 
trzeba nam walczyć. Może mnie jutro dyrektor na łeb z kopalni 
wyrzuci... Nie myśl, że głupi jestem albo pijak. Kropli wódki od 
powrotu z Francji w ustach nie miałem, a to co mówię wśród ro
botników, to też nie na wiatr. Nie jestem sam. Ty ze swoim po
ważaniem wśród chłopów bardzo przydałbyś się nam, bo o wielką 
wygraną idzie.

Sobieraj puszczał kłęby dymu i patrzał na wodę. Na spokoj
niejszej przy brzegu fali igrały okonie i płotki. Z przemówienia 
Piskóra nic na razie nie rozumiał, ale słuchał.

— Widzisz — ciągnął Piskór — to że na obczyznę pojecha
łem, aby potem ziemi za zarobione pieniądze dokupić, to był 
mój błąd. Mnie byłoby lepiej, ale moje dzieci znów przeklinały
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by świat i mnie, bo przy podziale stałyby się podobnymi nam 
dziadami. A czy ty wiesz, kto naszej biedzie winien? Rurscy 
i Bzymki. Ich tysiące, ale nas miliony. Rady im w pojedynkę nie 
damy, ale razem dużo możemy. Fijasowi związek nie pomógł. Dla
czego? Bo my mu nie pomogliśmy. Sami musimy umieć sobie 
radzić. Do diabła z takimi ich związkami. Tu, w kopalni musimy 
mieć swój związek. Słyszałeś — Rurski biedaka odgrywa, a naj
mniej dwadzieścia tysięcy miesięcznie zarabia. Skąd? Z czego? 
Tobie kradnie, mnie, nam wszystkim. Jemu dwadzieścia tysięcy 
mało, a dla nas to pięćdziesiąt złotych za dużo.

Sobieraj rzucił ogarek papierosa do wody.
— Myślałem i ja o tym, Józek, nie od dzisiaj, że dzieje się 

krzywda, ale Scałuba i inni też mają rację — wyrzucą.
— Nie wyrzucą, gdy razem staniemy.
— Głód wszędzie, ludzie o utratę zarobku się boją — po

wiedział znów Sobieraj.
— Wszyscy muszą iść z nami, to sobie wtedy damy radę 

z Kromierzańskimi, Rurskimi i Żubrami — powtórzył z naciskiem 
Piskór. — Ja, ty i wasi chłopi ze Stronnictwa musimy połączyć 
się z robotnikami. Wtedy to i Rurskiemu damy radę, i żyć inaczej 
zaczniemy.

— Ty mi, Józek, socjalistami głowy nie zawracaj — przerwał 
Piskórowi Sobieraj. — Chcą najpierw wybory wygrać, rządy zdo
być, a potem tylko obiecują.

— O innych socjalistach ja myślę, Władek.
— Komuniści, co? — spytał Sobieraj?
— Tak.
Sobieraj zamyślił się.
— To dlatego ty, Józek, nie należysz do naszego Stronnic

twa — powiedział.
— Pomyliłeś się, bracie. Ja nie mam zamiaru uciekać ze 

Stronnictwa Ludowego. Prawda, że mnie odsunęli od wszystkiego, 
członkiem powiatowego zarządu nie wybrali.

Kończaka na moje miejsce wysunęli pod naciskiem na preze
sa koła, mnie chcieli usunąć zupełnie ze Stronnictwa. Nie udało 
im się jednak. Chłopów się takich jak ja bali, którzy przez tyle
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strajków ze mną przeszli. Skrzywdzili mnie, bardzo skrzywdzili 
ci od góry. Zdrajcą mnie chcieli ogłosić i to teraz, kiedy chłopi 
zjednoczyli się nareszcie. Chłopi, ale nie nasi przywódcy. Na kon
gresie w Warszawie w trzydziestym pierwszym roku płakałem 
jak mały chłopiec. Trzeba nas było wtedy widzieć. Witos, Thugutt, 
Waleron, Malinowski podali sobie ręce, a my za szyje braliśmy 
się z radości. Nareszcie wszyscy razem, nareszcie zrzucimy nie
wolę panów pułkowników. Ale ja już wtedy zaczynałem rozumieć, 
że to nie oni nas zjednoczyli — Witosy, Thugutty. My — chłopi 
z Włoch, Skał, Mierzejów czy Bicychowa już od dawna byliśmy 
zjednoczeni. Bieda nas zjednoczyła, głód i chęć walki o nasz byt.

Od Witosa przeszedłem do Wyzwolenia. Myślałem prze
cież z początku, że Witos — chłop, wyrobnik, mądrala, chłopa bę
dzie bronił. Myślałem, że ziemię rozdadzą, prawa będą. Kiedy zo
baczyłem, że Witos chce nam ziemię sprzedawać, tom go miał 
dosyć. Albo się z chłopem idzie, albo z dziedzicem — pomyślałem. 
A kiedy ze Zjednoczonego Kongresu przyjechałem i opowiadałem 
chłopom we Włochach o wielkim wydarzeniu, to mnie wtedy Caja 
krótko zapytał: „To i z zagórzokami, z Bzymkami jedność, go- 
docie?“ Jakby mnie zimną wodą oblał, ale mu odpowiedziałem 
twardo, że nie, i dziś też to mówię.

My zjednoczyliśmy się, ale u góry robili po dawnemu. 
Tacy jak Wrona się u nas w powiecie rozpanoszyli i dlatego mnie 
usunęli z zarządu, bo ich politykę przejrzałem i chłopom tłuma
czyłem, aby się jedności trzymali. Dzisiaj odszedł już Wrona, ale 
jeszcze ci z góry psują nam robotę. Tylko, że teraz jest coraz wię
cej takich, co czują jak ja. W większej gromadzie jestem niż 
dawniej. Nie poszły na marne nasze strajki. Krew zamordowa
nego Deca w Grabowie, Kozła w Jeziorku czy tych z Piasków 
nieprędko wyschnie, bo pamięć o tym w sercach chłopów tkwi. 
To właśnie nasze Stronnictwo pozwoliło chłopom odczuć ich siłę. 
Prędzej Wrony zostaną sami niż ja. Dlatego ja pocieszenia i ża
łowania nie potrzebuję.

O komunistach za mało wiem. U nas niektórzy w zarzą
dzie Stronnictwa pilnują, aby o nich nie mówić. Nie chcą żadnej 
współpracy ani z komunistami, ani z socjalistami. Mówią, że my

< - 25 



chłopi mamy własne, odrębne oblicze, swoje cele i drogi. Coś 
tu nie jest w porządku. Albo oni są ślepi, albo raczej chcą nas 
Małoborskiemu i naszym wsiowym półdziedzicom oddać na parob
ków. Przecież Skorupski, Niezgoda czy Gromski, to byli komor
nicy, a dzisiaj są robotnikami w kopalni i tylko z tych marnych 
zarobków w Rudziskach żyją. Zastanawiałem się, jakie my mo
żemy mieć inne cele niż oni. Ta sama bieda, to samo niedojada
nie i ten sam kij bije nas w kopalni.

Widzisz, Władek, widzisz! — potwierdzał Piskór. — Nie 
namawiam cię też do partii, ale do współpracy. Ot — czego chcę! 
Poznasz nasz program, naszą pracę. Będziesz chciał — przyj
dziesz. Ale mnie przecież nie o to chodzi. Musimy siłę chłopów 
tych sponiewieranych, przygniecionych jarzmem drożyzny i po
datków, na właściwe tory skierować. Niech walczą razem z nami 
z faszyzmem, z głodem i wojną, do której rząd naród chce po
pchnąć.

Cele mamy jednakie — walka z Małoborskimi, Bzymkami 
i Rurskimi. Przyśpieszmy zwycięstwo, jeżeli razem pójdziemy — 
chłopi i robotnicy, we wspólnym, jednolitym i ludowym froncie. 
Czas już nam wreszcie iść razem — zakończył nagle Piskór pod
niesionym głosem.

Sobieraj oparł głowę na rękach i milczał, patrząc nie wi
dzącymi oczami na rzekę. Wreszcie zaczął:

— Denerwujesz się, Józek, i to w dodatku niepotrzebnie. 
Chłopi we Włochach, Trzciance i Olszówce po uwłaszczeniu przez 
trzy lata odrabiali jeszcze pańszczyznę u dziadka Małoborskiego, 
bo nie wierzyli w prawdziwość ogłoszeń, a ty żądasz ode mnie 
zdecydowania w jednej chwili — mówił półżartem. — Prawdę 
mówiąc, niewiele nowego mi powiedziałeś. Sprawę frontu sam 
dobrze rozumiem, bo przecież nasze strajki nie spadły z księżyca. 
Teraz czeka nas poważna praca w kopalni. Czas, najwyższy czas 
przypomnieć Rurskiemu i jego zastępcy, że nie mogą ostatnich 
sił wyciągać z nas za darmo.

—• Widziałeś, ręki mi dziś nie podał. Plunąłbym ja co praw
da na taką rękę, ale z tego widzę, że wściekłość ogarnęła tego 
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pana, że przestraszył się naszych żądań o poprawę warunków 
Grozić nam nawet śmiał — łajdak.

— Władek, musimy zjednoczyć ludzi do walki o podwyżkę — 
ciągnął gorąco. — Strajk urządzimy. I obronę twoich włoskich 
„boscoków'1 przed Bzymkami zorganizujemy. To wszystko przecież 
nie jest bujaniem w obłokach, nie jest obiecywaniem. Więc co. 
Władek?

Sobieraj wstał i wyciągnął do Piskóra rękę.
— Zgoda. Do roboty się nadaję, choćby od dziś, tak to lubię. 

Może będziemy przyjaciółmi w nowej pracy, Józek, co?
— Wierzę w to — odpowiedział Piskór.

Rozdział VII

Po trzech dniach obezwładniającego upału przyszła zmiana. Już 
od rana słońce przeświecało jak przez niewidzialną, brudną sieć. 
Upał jednak nie ustawał, ale jakby zgęstniał, ściężał. Sobieraj ze 
swoimi z Włoch nie mogli się doczekać końca roboty. Spieszyło 
im się do domu. Żyto tak pięknie wyschło, szkoda by było, gdyby 
zmokło. Zapomnieli nawet o tej niebywałej historii z Piskórem, 
^>rą opowiedział im sztygar Zubrzycki.

A było to tak. Dyrektor wezwał Piskóra do siebie. Wszyscy 
myśleli, że wyleci. A tu na odwrót. Dyrektor pochwalił go przy 
Kromierzańskim za dobrą pracę. Wypytywał o Francję, nawet po 
francusku zaczął z nim mówić, a w końcu obiecał, że podwyższy 
mu płacę do stu pięćdziesięciu złotych i mianuje zastępcą Klon- 
czaka. Ma za to on, Piskór, doglądać robotników, aby pracy wię
cej pilnowali, a nie wdawali się w głupie rozmowy. Kiedy Pi
skór gęby na to nie otworzył, dyrektor obiecał mu dwieście zło
tych od Nowego Roku.

— Głupi Piskór. Ozorem mleć potrafi, każdemu łatę przy
lepi, a głupi — opowiadał „Zuber". — Tylachno pieniędzy, takie 
bogactwo, a ten gamoń nie przyjął.
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— Ja się do tego nie nadaję — powiedział ponoć w końcu 
Piskór. — Ja taki sam jak inni. Proszę nam dać wszystkim po sto 
złotych, a wtedy będę mógł bez zastępowania Klonczaka i bez pod
wyżki robotę ulepszyć. Nam będzie lepiej, to i kopalnia da więcej, 
postaramy się.

Dyrektor nie rozgniewał się wcale. Żałował tylko, że nie mogą 
dojść do porozumienia.

Gdy Piskór wyszedł od Rurskiego, twarz miał poważną, lecz 
oczami śmiał się jak mały chłopiec. Przy bramie spotkał Sobieraja. 
Władek mocno uścisnął mu rękę.

— I ja inaczej nie zrobiłbym.
— Każdy uczciwy człowiek, Władziu, też! Tylko żubra może 

to dziwić, bo głupiec i bezduszne bydlę, jak i ten złodziej Rurski,
Przy bramie podali sobie ręce, bo Sobieraj spieszył się do 

domu. Skracał sobie drogę, jak mógł. Za młynem przez Mierze- 
jowską przeszedł górkę, a potem już nadrzeczem i ścieżkami, aby 
bliżej i prędzej.

Wieś o tej porze była opustoszała. Kto mógł dźwignąć kulasy 
o własnej mocy, wyszedł w pole. Na drodze gospodarzyły tylko 
kury wydziobując pracowicie ze zgubionych kłosów świeże ziarna. 
Ci, którzy mieli własne konie, zwozili zboże. U Szwugra stał 
w otwartej stodole pełny wóz. Szwugier krzyczał na swoją Jagnę, 
aby mu prędzej snopki podawała. Klął przy tym i wymyślał jej 
od nańduchów i połamańców.

Sobieraj zastał chałupę zamkniętą. W szopie odnalazł dre
wniany klucz w umówionym miejscu. Udało mu się od razu sta
lowym zębem w szczerbę zasuwy trafić. Szybko nalał wody do 
cebrzyka, myjąc ręce i twarz.

W piecu odnalazł garnek kaszy, w wiaderku z zimną wodą 
drugi z zsiadłym mlekiem i zabrał się do jedzenia. Smakowało mu, 
ale przełknął tylko parę łyżek. Papierosa w pośpiechu skręcił i już 
szedł w pole.

Z daleka zobaczył Marynę, Staśka i Zośkę. Najmłodszy Jurek 
spał na pewno w cieniu tarniny, co przedzielała miedzę Bzymko- 
wą i jego. Połowa skoszonego żyta leżała już na powrósłach. Był 
to znak, że czekali na niego. Aż kroku przyśpieszył.
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— Bez te kopalnio, to z głodu pomrzemy — przywitała go 
Maryna. — Przyodziewek i buty marnuj es, pole przez zodny opie
ki stoi, a ty za „Bóg zapłać" tyli świat chodzis!

— Cicho, Maryna, bo ludzie usłyszą — skarcił żonę. — Dużo 
miałbym z pilnowania tych dwóch morgów. Spieszyć się i tak nie 
ma po co. Zwiozę to albo co? Scałuba jęczmienia jeszcze nie od- 
kosił, a konia nie mamy, aby przez Bzymkowe drogą naokoło 
zwieźć. I nie wiadomo przecież, czy pozwoliłby przez swoje prze
jechać — zaraz odrobek policzyłby sobie, jucha.

Wziął się zaraz do wiązania snopów, robota mu się w rękach 
paliła. Mocnymi palcami skręcał powrósł i przycisnąwszy snopek 
kolanem, kołkiem węzeł umocowywał. Wyschnięte źdźbła trza
skały głośno, jak patyki. Czasem oset kaleczył mu palce, ale nie 
czuł bólu. Ocierał rękę o spodnie i nie prostując nawet grzbietu 
już wiązał następny snop.

Na sąsiednich górkach ruch panował niemniejszy. Pracowano 
w ciszy, bo ani czasu, ani chęci do rozmowy nie było. Prostowali 
się, aby pot z czoła, co do oczu napływał, obetrzeć, tchu złapać 
i znów ręce zgarniały ostrożnie garście. Rozproszone, pojedyncze 
kłosy zbierano dokładnie, szkoda było każdego ziarnka.

Na ścierniskach stawały coraz to nowe snopy. Stały wsparte 
o siebie albo pochylone do środka kłosami, jakby się naradzały nad 
czymś ważnym, albo rozchylone bezładnie na bok spoglądały na 
zachodzące słońce, przesłonięte ni to mgłą, ni to białym kurzem.

Szare, bezkształtne jakieś masy wydm, kłębowisk niewyraź
nych wypełzały już na Łysą Górę i piętrzyły się groźnym wałem. 
Wydawało się, że góra nagle urosła, wydłużyła się na boki i coraz 
bardziej pęczniała.

Sobieraj skończył wiązać.
— I co tero pocniemy — zaskamlała znów Maryna. — Zleje 

nom wszystko na nic.
— W mendle złożę — postanowił głośno Sobieraj.
— Ziarno rozprósys, a przyńdzie wiater, to reśte descem wy- 

młóci.
— Ty tylko zrzędzić potrafisz. Co mam zrobić? Diabła za- 

przęgnę chyba — rozgniewał się Sobieraj.
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— Władziu, Boga nie obrozoj w taki cas. A dyć znoźwa, nie
daleko przecie. Co nie zdozymy znieść, to już niech i w mendle 
bedzie.

Sobieraj przychylniej spojrzał na swoją kobietę. Zawsze 
to robił, a tu mu dzisiaj mendle do głowy wlazły. Toć insi to samo 
robią. U Scałubów drabiniasty wóz na górkę wyciągnęli i we 
troje układali na nim snopy. To samo Korba, Dąbek, Kucharski. 
Prawda, że on, Sobieraj i woza nawet nie ma, bo biedki przecież 
wozem nazwać nie można. Ale Caja i bez wozu sam już prawie 
kopę zniósł.

Na drodze, co za przekopem do wsi wąwozem szła, zarżały 
konie. To na pewno Bryka lub Bzymków parobek jedzie. Konie 
wypasione i we żniwa mają ochotę do zbytków.

W tej chwili na sąsiedniej górce Witek Łasków zakwiczał jak 
koń podpierając z czubem naładowany wóz, podtrzymywany przez 
całą rodzinę.

— Władek, a to nie stójcie, bo wom się wotroba zapiece — 
krzyknął z daleka Paluch. Sobieraj nic nie odpowiedział. Zośce 
kazał Jurka do domu zanieść, Staśkowi krowę popędzić, a sam 
z Maryną rozpoczął ,,zwózkę“. Brał dwa snopy na ramię i szedł 
przez rżyska, nie oglądając się na żonę. Maryna nosiła po jed
nym. Nieduża kobiecina z niej była, ale w biodrach tęga i rodze
niem dzieci nie wymęczona. Wyglądała przy Sobieraju jak przy
sadzista wierzba przy topoli. Nawrócili już z dziesięć razy, gdy 
na przesmyku, za Wiąckowymi kartoflami krzyk się straszny roz
legł. Potem posypały się łajania, narzekania i płacz dzieci.

Sobieraj rzucił snopy i skoczył na ratunek. Na przesmyku, 
pomiędzy jedną a drugą górką, leżał wywrócony wóz. Korba 
w milczeniu odwalał snopy rzucając je, gdzie popadło. Dziewczyna 
i troje mniejszych podrostków stało bezradnie, wrzeszcząc coraz 
głośniej.

— Mamę przygniotło. O mój Jezus, nase marne zabieło.
Spod wozu widać było tylko bose nogi Korbowej.
Sobieraj rwał snopy razem Korbą, nie patrząc, gdzie je rzuca. 

Drabiniasty wóz prędko opustoszał. Postawili go nie czując cię
żaru. Korbowa leżała na wznak, oczy miała zamknięte, na twarzy
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pełno plew, ziarna, połamanych kłosów. Kiedy ją we dwóch pod
nieśli z ziemi, ręce jej opadły bezwładnie.

— Niedorajda, cholera — wybuchnął Korba.
Dzieci stały obok z wykrzywionymi ze strachu twarzami. Kor

bowa bez cucenia otworzyła po chwili oczy i zaraz próbowała 
wstać.

— Co was boli? — spytał Sobieraj.
— Nogę, nogę mi złomało. Co un tero pocnie przeze mnie. 

O, moje dzieci — jęczała — dzieci...
Dzieci wybuchnęły znów płaczem, Korba patrzył otępiałymi 

oczami na żonę, na zrzucone snopy, na pusty wóz.
— Trzymałam — tłumaczyła się cicho Korbowa. — Trzy

małam, ale sieły brakło, kiej sie wóz chybnął i przygnietło me.
— Do domu ją zaniesiemy, a jutro musicie po doktora jechać, 

może przyjedzie — powiedział Sobieraj.
-— Jo ji dom jutro dochtora, to se popamieto — odgrażał się 

Korba, gdy półprzytomną z bólu nieśli w płachcie miedzami.
Kiedy Sobieraj wrócił na pole, był mrok. Chmury stały w pól 

nieba czarną ścianą. W powietrzu była ołowiana cisza. Tylko spod 
górek i z wąwozów słychać było popędzanie i nawoływania. Lu
dzie, sił już nie mając do noszenia, stawiali na gwałt mendle lub 
,,żydki“. Spod folwarku jechał z ostatnią furą Siwok, przemawia
jąc łaskawie do swoich gniadoszów:

— Wolno, maluśkie, wolno. Bogu dziękować ostatki juz. Może 
Jezusik sikać descykiem, kiej tako Jego wola.

Sobieraj nie ustawał w pracy. Marynę do domu wysłał, choć 
się upierała, że nie pójdzie. Sam po trzy snopy próbował brać, 
ale nie dał rady i musiał na dwóch poprzestać. Osłabł już po
rządnie.

Pociemniało zupełnie. Wiatr wyrwał się skądś z nadrzecz
nych olszyn, przeleciał wąwozami i wyskoczywszy na górki roz
hulał się po polach. Szarpał do góry wąsy jęczmionów, rozkoły
sał rzadkie staja pszenicy, nabierając coraz to większej siły.

Sobieraj zawrócił z dźwiganymi snopami.
Daleki grzmot przewalił się po niebie z groźnym hukiem.
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Kiedy postawił ostatni mendel, spadły pierwsze krople desz
czu. Wiatr walił nagłymi porywami w niespodziewane przeszkody 
i siekł deszczem. Burza rozszalała się już na dobre. Nagle zwaliła 
się na wieś, góry i doliny gruba ciemność. Błyskawice przedzie
rały się przez nią oślepiającymi cięciami. Huczało nieprzerwanym 
grzmotem. Zdawało się, jakby spod ziemi, przywalonej znienacka 
wielkim ciężarem, jęk szedł ogromny.

Sobieraj przykucnął w zagłębieniu mendla. Płachtę zostawio
ną przez Marynę zatknął za powrósła snopków, namiot zmajstro
wał i słuchał z lubością huku, trzasków i szumu, który szedł smu
gami, jakby Osetówka na wiosnę wylewała.

Czuł się zmęczony. Myślami pobiegł do wsi. Maryna zapaliła 
już na pewno lampkę z olejem przed Matką Boską. Stara babka 
Szwugrowa wystawia obraz św. Floriana pod okap domu, aby od 
pioruna chałupę strzegł, a sama litanię głośno odmawia. Wtóruje 
jej pewnie cała rodzina na klęczkach głośnym wołaniem: — Módl 
się za nami. Zlituj się nad nami.

I u Wiącków tak samo, i u Scałuby, i u Kwietnia, który nad 
samą rzeką siedzi i od maja rybą tylko siebie i dzieci żywi.

Nawet i te bogacze: Bzymek, Siwok, Bryka i pomniejsze, jak 
Krupski, Kaleta, Sądecki modlą się: — Jezu zlituj się nad nami. 
Wszyscy czują się słabi, drżą, boją się, pomocy boskiej wzywają, 
aby nie w nich, aby gdzie indziej, w inną wieś pioruny biły, lub 
jeśli taka wola Twoja, Panie — to kieruj je w rzekę, w wierzby 
nad wodą lub w topole, co liście bielą srebrzystą do słońca od
wracają.

Sobieraj wie, co się teraz w każdej chałupie dzieje. Żal mu 
tych na podrzeczu i tych, co przy drodze na Olszówkę, Przytu
liska i Skały mieszkają. Sama biedota. Biedne to i ciemne. Głu
pie przez biedę swoją. Zawsze męczy ich strach — w ciemne noce 
straszą duchy, na miedzach w gorące dnie — południce, które 
człowiekowi rozum łatwo odebrać mogą, a potem na śmierć zadu
sić. Burze — to wielkie moce razem sprzęgnięte. Nawet Bóg staje 
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się wtedy groźnym mścicielem — piorunem potrafi w grzesznika 
strzelić i dobytek spalić. Modlą się więc starzy, z których nie
wielu tylko czytać potrafi. Ciemność i pioruny, błyskami zna
czące swą krętą drogę, oślepiają przerażeniem i dzieci. Cichy 
płacz, skamlanie o miłosierdzie, o zlitowanie boskie słychać w każ
dej chałupie.

— Zlituj się! — powtarzają za starymi dzieci. Rano będą 
tłumaczyły swoim dziadkom i ojcom, skąd się pioruny biorą, jak 
można takiego ognistego byka po drucie do ziemi sprowadzić. 
Skarcą je starsi, pokutą zastraszą za bluźnierstwo. Głupia starość 
bezradne dzieciństwo. Piorunochronów by trzeba nastawiać jak 
w Krzyżanowicach. Biedne i głupie Włochy!

Sobieraj zobaczył nagle w błysku pioruna, jak pochylona po
stać ludzka oderwała się spod tarniny na miedzy i skoczyła ku 
niemu. Aż go coś poderwało, ale zaraz przysiadł z powrotem 
i krzyknął, ile miał sił, aby huk i szum przemóc.

— Hej, a kto tam? Chodźcie tu do mnie!
— A cóż się tak drzecie, przeciem nie głuchy — odezwał się 

głos, tuż przy nim.
— To wy, Franciszku?
— A dyć jo. Zobocełem wos przy tych niebieskich lampec- 

kach, tom se pomyśloł, ze razem bedzie sposobni. O, widzę, ze se 
nawet papieroska ćmicie, a jo kiej ten scur przemókem.

Franek Kłósek, od dzieciństwa kulawy na jedną nogę, wsunął 
się pod przeciekającą już płachtę.

— Galancie rznie, ni ma co. Nie zdozeliście, widzę, znieść 
wszystkiego. Jo Korbie pomogołem. Takie niesceście, powiedźcie, 
z tą jego kobietom. Bieda bez kunia, Władziu. Zaradzić by nom 
jakosik temu trza, bo kobiety zmarnujemy i dzieci poniscymy.

— A słowo ciałem się stało — przeżegnał się stary, bo pio
run trzasnął tak blisko, że'aż swądem zakręciło między snopka
mi. Ognik papierosa w ustach Sobieraja tlił się równo i spokojnie.
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— W zabobony wierzycie. Bóg piorunów nie ciska — po
wiedział.

— A niech ta, Władziu, a niech ta. Tak mój, tak i twój ojciec 
myśleli. Nie zaskodzieło jem, nie zaskodzi i mnie. Wy młodseśta 
i inacy wom juz w głowach, a dzieciskom to juz zupełnie poprze
wracali: i wy, i skoła, i świat. Jo tam przy swojem ostanę. Bóg 
chce, Bóg może. A słowo ciałem się stało — przeżegnał się po
wtórnie razem z błyskiem nowego pioruna.

— Mówiliście o koniu — zaczął Sobieraj. — Rady żadnej 
nie widzę. Zmawiałem Scałubę i Dąbka, sąsiadów najbliższych, 
aby wspólnego konia kupić, ale nie mogliśmy jakoś dojść do po
rozumienia. Spróbuję znowu, może teraz lepiej pójdzie. Kobiety 
najgorsze. Krzyk zaraz podnoszą, że oszukaństwo będzie, wyda
tek, a koń niczyj.

— Nie dziwota, Władziu. Od wieków kozdy chłopa osukiwoł, 
to teroz i brat brata sie boi. Mówio, że chłop diabła potrafi osu- 
kać — głupie godanie i kwita.

Radzili tak nad wsiowymi kłopotami i ludzką biedą, a burza 
tymczasem przycichała powoli. Wiatr zabłąkał się gdzieś w pa
rowach. Próbował jeszcze swojej siły, kręcił wirami, strząsł 
z drzew rzęsiste krople, ale zmęczony już był, do ziemi przypadał, 
w zbożach się krył. Deszcz szumiał równym szeptem, ale był co
raz drobniejszy i rzadszy. Chmury przewalały się zwolna, rwały 
się na szare kłębowiska. Na niebie zaczęły przeświecać gwiazdy.

Kiedy wyleźli spod mendla, zobaczyli dalekie łuny pożarów. 
Paliło się na Prósinowickiej Górze, na Skałach, w Mierzejach i jak
by w Bicychowie. Rozeznać dokładnie było trudno, bo Włochy 
w dolinie, w parowach ukryte były, za górami, które zdawały się 
odgradzać je od reszty świata, gdzie może różne znaki zwiastują 
już inną burzę i inny wicher?... Ale i we Włochach zbierają się 
zwolna burzowe chmury. Jest ich jeszcze za mało, aby spadły rzę
sistą ulewą i rozhuczały się rwącym potokiem, bo marniały do
tąd w codziennym kapaniu, w trwonionych żalach. Ale już i one 
zaczynają rozświecać się piorunowymi błyskami.
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R o i d z i a i VIII

Szlemik w piki.
— Kontra.
— Ale się ksiądz dobrodziej rozognił. Po moim bez atu, któż 

to widział — denerwował się dyrektor Rurski.
— Leży ksiądz bez dwóch.
— Wola nieba. Wołałbym leżeć z jedną niż bez dwóch.
Śmiech wybuchał co chwilę, przygłuszany grzmotami burzy. 

W gabinecie księdza proboszcza Grzesika siedzieli przy stoliku 
bridżowym: sam ksiądz, dyrektor kopalni w Rudziskach — pan 
Rurski z żoną — wypielęgnowaną, pulchną blondynką, sąsiad księ
dza, niski, chudy, o szarej twarzy kalwin Klisza i wikary Puzio, 
brunet w okularach.

Wikary kibicował tylko, patrząc więcej na szyję pani Rur- 
skiej niż w karty. Karty rozróżniał słabo, wyraźnie natomiast wi
dział okrągłe ramię i wymykający się z dekoltu obfity biust. Pani 
Rurska odwracała często ku niemu okrągłą twarz z ukarminowa
nymi w serduszko ustami. Wikaremu robiło się wtedy ciepło i nie 
wiedział, gdzie uciec z oczami.

— Pani dyrektorowa zepsuje mi wikarego. Nie wódź na po
kuszenie, niewiasto — upominał po kaznodziejsku ksiądz Grzesik. 
Był wysoki, rozrośnięty w ramionach jak bokser. Twarz bez 
zmarszczki, mimo pięćdziesiątki. Szpakowate włosy budziły sza
cunek, a mocny głos strach u parafian. Nie żałował go też w razie 
potrzeby, bo gdy straszył ogniem piekielnym, brzmiał on jak trąba 
archanioła, której echo rozlegało się po wszystkich zakątkach ko
ścioła. Ale teraz przy pani dyrektorowej ściszał głos i grając z nią 
ostatniego robra podziwiał równocześnie jej naszyjnik, zakończony 
wysadzaną brylantami rozetką, która celowała jednym końcem 
w rowek dekoltu.

Pani Janina Rurska przeżyła co prawda dopiero trzydzieści 
dwie wiosny, ale znała wartość każdego spojrzenia, ruchu czy 
uśmiechu kobiety. Przyjemnie jest być podziwianą przez męż
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czyznę, zwłaszcza jeżeli mąż przytył za bardzo, a przyjaciele zo 
stali w Warszawie.

Nawet pan Klisza, dziedzic z Barżówka, przytrzymywał co 
chwila palcem drgającą nerwowo powiekę.

Dyrektor Rurski był zadowolony. W pokoju było trochę du
szno, bo ksiądz kazał zamknąć okiennicę i zasłonić okna ciężkimi 
storami. Tylko grzmoty i dudnienie deszczu w rynnach plebanii 
przypominały o burzy.

W jadalni gospodyni, ponoć krewna księdza Grzesika, usta
wiała karafki i wycierała omszałe butelki starego wina.

Bridż skończył się i dyrektor Rurski płacił z uśmiechem trzy
sta złotych przegranej.

Po paru kieliszkach śmiech pani Janiny rozbrzmiewał głośno, 
zachęcająco i kusząco.

— Szanowna dobrodziejka na długo w nasze strony? — za
pytał Klisza.

— Jeszcze parę dni. My tylko tak przejazdem wpadliśmy do 
Rudzisk. Ja wyjeżdżam z dziećmi do Krynicy, a mąż musi nie
stety do Warszawy. Ta licha kopalnia zabiera mi go tak często 
że prawie gościem jest w domu.

— Kopalnia kłopotów, nie rudy — śmiał się Rurski. — Ledwie 
mogę koniec z końcem związać, a tu stwierdziłem, że w kopalni 
zaraza wśród robotników się szerzy. Nie poznaję ich po prostu. 
Dwa lata temu o robotę błagali, a dzisiaj zhardzieli. Dobrobyt ich 
rozpiera, o podwyżce mówią. Ksiądz łaskawca nie zauważył?

— W mojej parafii, mówi pan, zaraza się szerzy? Cha, Cha, 
cha. Przy mnie bolszewik nie wytrzyma. Ogniem ich tu po wy
palam.

Piorun trzasnął gdzieś blisko, aż szyby zadzwoniły.
— Bóg potwierdza — powiedział ksiądz podnosząc palec do. 

góry. — Za pomyślność kopalni! — podniósł na wysokość oczu 
mieniące się w kryształowym kieliszku wino. — Powiadam, nie 
wytrzyma tu żaden heretyk. Wyklnę, wyrzucę z kościoła. Prze
nikają ci socjaliści i tu, ale chwała Najwyższemu — ręce złożył 
jak do modlitwy — naród wsiowy Bogu służy wiernie, a księdza 
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się boi. Wierni są, nie miałem wypadku, aby odmówili mi jakich 
usług.

— A jednak, księże, warto by ich przestrzec. Wyraźnie gro
zili mi strajkiem. A to już źle.

— Przyjdźcie państwo w niedzielę na sumę, to zobaczycie, 
a raczej usłyszycie. Może pan dyrektor być zupełnie spokojny, 
wyleczę parszywe owce. Nalej, Piotruś, kochanie — zwrócił się 
do wikarego. ■— Na spowiedzi pokuty nie żałuj, a ciężkich grze
szników do mnie na naukę dawaj. A pan, panie dyrektorze, niech 
mi tu żadnych robotników z miasta nie przysyła, to sobie ze swoimi 
dam radę. U nas tu jeszcze, chwała Bogu, ludek pracowity.

— Złodzieje i nieroby — wybuchnął nagle pan Klisza. — 
Wszystkich trzeba pilnować. Na polu ukradną, ze stodoły wy
ciągną. Fornalom na ręce trzeba patrzeć, a i karbowym też wie
rzyć nie można. Każdą robotę spaćkają, byle tylko zbyć, a ksiądz 
tu o pracowitości opowiada. Minęły już dobre czasy. Stronnictwa 
ich psują, a i szkoły czasem też. Człowiek ledwie zipie. Już cały 
rok nigdzie z żoną nie wyjeżdżałem, bo nie ma za co. Zboże tanie, 
a podatkami gniotą.

— Wolnego, Kliszuniu, sąsiedzie kochany, wolnego. Może te
go ciemnego winka teraz, szanowna pani. Zdrowie dam! Bóg ła
skaw, że niewiastę stworzył. Kliszunia denerwują podatki, ale 
jam sługa boży i prawdę głoszę. Nie zapłaciłeś podatku od sześciu 
lat ani grosza. Za trzy lata ci długi umorzyli, a za drugie trzy też 
pewno nic nie zapłacisz. Zlicytować cię w końcu powinni. Nie 
narzekaj. A że okradają cię — boś kalwin. Radziłem — na kato
lika przejdź, ochronę we mnie będziesz miał, a tak — rozgrzesze
nie im daję, bo heretyka niszczą.

Śmiali się wszyscy, ale pan Klisza nie obrażał się, bo sobie 
z księdzem Grzesikiem często tak przygadywali, a potem zapijali 
na zgodę.

W kuchni szofer pana dyrektora Majchrzak zagadywał do pan 
ny Zosi, pokojówki księdza, w oczy jej zaglądał i obiecywał prze
wieźć autem, które wymyte deszczem błyszczało w blasku wscho
dzącego księżyca polerowanymi okuciami.
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Tego samego wieczora panna Łodzią, guwernantka u pana dy
rektora ułożyła dzieci do snu i wyszła zawinięta w jedwabną pe
lerynę polecając starej kucharce Antosi zaglądać do nich. Spa
dły pierwsze krople deszczu, gdy zapukała do drzwi inżyniera 
Kromierzańskiego.

— Ładny chłopak — myślała — szkoda, że zamierza żenić 
się z córką tego chama Swistonia.

Burza i pioruny tak ją przestraszyły, że przytuliła się mocno 
do Kromierzańskiego, który przytrzymywał rozkołatane serdu
szko ręką wsuniętą za stanik. Pożar migotał czerwonym blaskiem 
za oknem.

— Piękny widok — szepnęła rozmarzona panna Łodzią. Za
słonili w końcu okna wielbłądzim kocem. — Już mam dosyć tego 
starego grzyba — szeptała myśląc o swym dyrektorze. — Co to 
będzie, jak się to kiedyś wyda przed panią...

Gdzieś nad Mierzejami dogasały łuny. Wiatr niósł zapach spa
lenizny. Skoro wstanie świt — nowe troski rzucą się na miesz
kańców okolicznych wsi.

Rozdział IX

V/ południe we Włochach nie słychać było gwaru dzieci. 
Tylko na nie ogrodzonym podwórku Scałuby taplała się w przy- 
studziennej kałuży gromadka paroletnich berbeci i ich opiekunek. 
Były nimi niewiele od nich starsze: Gienia Kozłowa i Szwugro- 
wa Brońcia. Owinięte w chustki złożone na kraj, nosiły swych 
małych braciszków. Sprzykrzyło im się to wreszcie, bo „roz- 
dartuchy“ zasnąć nie chciały, więc rozgrzebały piasek, przy
jemnie chłodny pod snopem i w ładnie uklepanych dołkach 
posadziły chłopców. Aby im było cieplej, przysypały ich z wierz
chu suchym ,,pioseckiem“ podgamiając dla oparcia dwa wałki pod 
plecy. Siedzieli tak naprzeciw siebie, jak dwa skrzaty o zmierzwio
nych głowinach, wybałuszonych oczach, a nosy i usta powoli im 
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siniały. Gienia i Brońcia tymczasem zaprzęgły gromadę malców 
do gniecenia gliny, z której miały piec placki. Kabłąkowate nogi 
utytłały się po kolana w żółtej mazi.

Po stodołach słychać było młockę. Niektórzy suszyli już na
wet wymłócone ziarno, chude w tym roku, drobne. Od maja desz
cze rzadko padały, słońce żyto na górkach wypaliło, nie dziwota 
więc, że było marne.

Na folwarcznym pszeniczysku było rojno, choć również cicho, 
jak w dolinie. Na ostrym ściernisku widniały jasne głowiny dzieci 
i pochylone postacie starców. Rozproszeni po wielkiej niwie z prze
wieszonymi przez ramię torbami, zbierały kłóski zgubionej psze
nicy. Dobre te dworskie dziewki, dobry ten Franek garbiarz i ci 
od zwożenia snopów, że tyle krótko ułamanych kłosów zostawili na 
polu. Małe postacie schylają się szybko. Prawa ręka zbiera i po- 
daje lewej — rośnie pęczek kłosów złotych, równo układanych. 
Kiedy dłoń już nie może pomieścić wąsatego pęczka, ucina się 
przydługą słomę i wsuwa do torby.

Dzieci, które nie mają noża, łamią wyschniętą słomę palcami, 
a zwilgłą odgryzają zębami. Torba pęcznieje. Gdy już jest pełna, 
wysypują uzbierany skarb na przyniesioną derkę i pędzą zaraz 
szukać nowych zdobyczy. Aby prędzej, bo do wieczora wyzbierają 
inni co gęściejsze kłosy. Jutro będzie ich już mało, a pojutrze ■— 
szczęście prawdziwe, gdy się choć pół torby uzbiera. Ale zbierają 
nie tylko dzieci.

Pierzgałowa położyła swoje bliźniaki pod miedzą i już drugi 
raz opróżnia torbę. Pyskata Cajowa wymówiła się od Bzymka 
z roboty i razem z pięcioletnią Halinką klęczy w jednym miejscu. 
Ma szczęście. Żniwiarka natrafiła na powalony wiatrem zagon 
i same kłosy ścięła. Pełno ich. Matka i córka nie pozwalają innym 
zbliżyć się do tego miejsca, to ich szczęście, że je znalazły.

Są i inne — Maciosowa, stara Wiąckowa i te biedoty zza 
rzeki.

Słońce skręciło już za Korbową gruszkę. Mali wyrobnicy wra
cają do domu. Zginają się pod wyładowanymi torbami, które spa
dają im z pleców i ciągną do ziemi. Przewracają się zmęczone dzie
ci na miedzy. Tak by się chciało odpocząć, a tu jeszcze trzeba kro
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wy wypędzić. Przyjdą z nimi na dworskie pszeniczysko, jeżeli 
karbowy pozwoli. Będą mogły przy tym kłóski zbierać. Wieczo
rem powrócą z pola, pochwalą się, ile kto nazbierał, jakie szczę
ście miał. Tymczasem składają na klepiskach swoje skarby. Ka
wał chleba lub prażoka pieczonego na kuchni chowają w zanadrze 
i już popędzają swoje krowiny.

Szybko leci czas pastuchom przy zbieraniu kłosów. Słońce 
patrzy już tylko jednym okiem zza Chełmowej Góry. Z dołów wy
pełzają cienie o długich palcach sterczących spod grusz. Jeszcze 
pół godziny i zaczną się śpiewy wracających z pola.

Dąbkowa Weronka już trzeci raz wypróżniła torbę i chce ko
niecznie zebrać jeszcze czwartą. Zbierała blisko swojej Granuli, 
aby gdzie w szkodę nie odeszła. Weronka myśli, aby jak najwię
cej kiosków nazbierać, a głupia, nierozumna Granula zobaczyła 
tymczasem dworską koniczynę. Rozdęła chrapy, wciąga smako
wity zapach i patrzy ogromnymi ślepiami na tamto pole. Ma dosyć 
żarcia na dzisiaj, ale koniczyna... która to chłopska krowa we 
Włochach jada koniczynę. Granula z wyciągniętym pyskiem idzie 
w stronę nęcącej zieleni.

Weronka zobaczyła ją dopiero wtedy, gdy rozległ się krzyk na 
polu: — Zieleniok jedzie. Weronka, krowa w koniczynie. We
ronka, Zieleniok jedzie.

Pędzi Weronka na oślep. Torba plącze jej się, tłucze po ko
lanach. Upadla parę razy. Pokłuła sobie ręce ścierniskiem. Sączy 
się z nich krew, ale Weronka nic nie czuje. Karbowy Zieleniok 
krowę zajmie, a plecy tak bolą od wąskiego, ojcowego pasa. A Zie
leniok już krowę w koniczynie zobaczył i konia podciął. Dobiegli 
razem: płacząca, drżąca ze strachu Weronka i karbowy Zieleniok.

— Panie, jo, jo... jo... nie widziałam. Puście, panie, nie zabie
rajcie, panie.

Karbowy Małoborskiego, pan Zieleniok, jest zły, aż mu twarz 
wykrzywiło. W ręce trzyma krótki bat o pięciu rzemiennych 
sznurkach.

— A ty, psie nasienie, kłóski zbierasz bez zezwolenia i jesz
cze koniczynę wypasasz. Chamy, fabrykanty cholerne. Ojciec po 
krowę do dworu przyjdzie.
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Weronka nie może podejść do Granuli. Koń łbem podrzuca 
drepcze w miejscu, a wysoko na nim pan Zieleniok, tak straszny.

— Panie... — próbuje znowu, ale więcej już nic powiedzieć nie 
może. Płacze, aż koń znieruchomiał i patrzy na nią i uszami ru
sza. Granula szerokim jęzorem zagarnia całe kępki koniczyny i ły
pie ślepiami: raz na Weronkę, raz na karbowego, to znów na nie
dalekie chłopskie pole. Pan Zieleniok ruszył wreszcie do krowy

Weronka nie wytrzymała. Rzuciła się w stronę koniczyny, 
aby pierwsza dobiec. Ale Granuli nie była opieka potrzebna. Za
ledwie karbowy śmignął na nią swoim krótkim batem, wierzgnę
ła przed końskim pyskiem i z zadartym ogonem ruszyła ku wło
skim polom. Weronka rozpostarła ręce, jakby chciała konia za
trzymać. Mądry gniady. Stał jakby w ziemię nogami wrósł i choć 
go karbowy piętami po bokach kopał, nie ruszał. Łbem tylko po
trząsał, jakby mówił: nie bój się, Weronko, wytrzymam ja te ko
pania i krowę ci uratuję.

Siekł rozwścieczony Zieleniok Weronkę krótkim batem o pię
ciu rzemiennych sznurkach przez głowę. Ukąsiło ją uderzenie 
w policzek, w usta, w szyję. Pisnęła tylko przeraźliwie: — Ta- 
tulu — i upadła.

Koń skoczył w bok i pognał za krową, która przystanęła 
w Bzymkowych ziemniakach i spokojnie oglądała się za swoim 
prześladowcą. Nie uciekała, jakby wiedziała, że Zieleniok nie bę
dzie jej dalej gonił, że to już chłopskie grunta, nie dworskie.

Weronka łkała nieprzytomnie.
Podniosła ją Cajowa.
— Nie płac, dziecko, krowy nie zajon, mądrzejso una od kar

bowego. Dobry pies, pilnuje pańskiego, aby som móg wiecy ukraść
Odjęła Weronce ręce od twarzy. Były pełne krwi. Od skroni 

do szyi wystąpiła sina nabrzmiała pręga, pęknięta na ustach 
j brodzie.

— Ale cię uślachtował, zęby mu kulosy połomało.
Uzbierane kłosy przyniosły dzieci Weronce wieczorem do 

domu.
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Rozdział X

Przed domem Bzymka, sołtysa we Włochach, rosła gromada. 
Wieczór był ciepły i cichy. Od rzeki wdzierał się chwilami na 
wzgórze ledwie odczuwalny powiew wietrzyka. Zebranie, na któ
rym nie brakowało nikogo, sami zwołali. Bo jakże to — pozwolą, 
aby karbowy ich wsiowe dzieci katował? Porozsiadali się przy 
drodze, ćmili papierosy, spluwali daleko przed siebie i sypali prze
kleństwami.

— Dzisioj wase, kumie, a jutro moje pobije. Do dochtora trza 
wom iść z Weronkom. Niech dochtór świadestwo wypise i do 
sodu.

— Do kreminołu takiego Heroda.
— Za licenie waju zapłaci, mo z cego.
— Som kradnie, złodziej, i jesce dzieci katuje, złokrew.
— Sołtys niech jutro do Małoborskiego idzie, sprawę przed

stawi, jak beło. Zapłaci dziedzic i Zielenioka wyrzuci.
— A jak nie, to jo go oporzodze — huknął Dąbek. — Za moje 

dziecko. Cy to chciała? Cy to naumyśnie? Móg do mnie przyje
chać, zapłaciełbym, bo przecie skoda skodą, ale od dzieci mu wara. 
Juz jo sie z niem porachuje.

— Wyrzuci Małoborski jednego, przyjmie drugiego i nic się 
nie zmieni — odezwał się spokojnie Sobieraj. — Karbowy, zwy
czajnie — pies. Szczeka głośno, aby mu lepszą kość dali. Zły pies 
zawsze się znajdzie, gdy go ma pan czym karmić.

— Cóż to, Sobieroju, zogadki mówicie? — spytał Bzymek, 
który wyszedł już z chałupy i, nie zauważony przez nikogo, słu
chał rozmowy.

— Mądremu zagadka, a głupiemu niedaleko od głowy do po
śladka — odpowiedział za wszystkich stary Kos, którego wszę
dzie znali ze śmiesznych gadek. Sam je układał do wiersza i każ
demu wiedział, co powiedzieć.

Sołtys wiedział już, z czym przyszli. Wysłuchał jednak jeszcze 
raz sprawy od początku i jął odradzać skargi sądowej.
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— Nic mu ano nie zrobiwa, dziedzicowi. Skoda beła. Dziew- 
cyna winowato. Zapłaci un za pobicie, ale weźmie trzy razy tyła 
za kunicyne. Jadwokata swojego mo, przegro, to apelacyjo bedzie 
wnosieł, a my co bedziewa mieli z ujmowanio się za Dobkiem? 
Bydła nom po ścierniskach paść nie dadzo, drogę do Wieloboro- 
wic zamkno i tyła.

Zakrzyczeli go, że jest w zmowie z Zieleniokiem i samym Ma- 
łoborskim, że jest zdrajca, a nie sołtys. Dąbek zerwał się raptow
nie, myśleli, że za łeb go pochwyci.

— Kajsi mom takiego sołtysa z jego radami — krzyczał. — 
Słyszeliśta, chłopy: drogę nom dwór zamknie, ścierniska ogrodzi. 
Psiachmać, dziedzicowe pomietło. Som kołduna ni może udźwig- 
noć, to i dziedziców broni. Nie potrza mi nic, som sobie dom rade 

Dąbek splunął w stronę Bzymka i ruszył ku domowi.
— Mówię wam, chłopy, pies nie winien, że go pan z łańcu

cha puszcza — powiedział znów Sobieraj, ale go mało kto słuchał 
bo rozchodzić się już zaczęli. Sobieraja dogonił młody Kłósek, któ 
ry na zebrania wiciowe aż do Bicychowa chodził.

— Mówiliście, że nie Zieleniok winien, jakże to, wytłumaczcie 
Sobieraj znał porywczość i zawziętość Kłóska: Dobry chło 

pak i myśleć zaczyna.
— Ano tak mówię, jak jest. Dziedzic Maloborski winien, jego- 

włóki winny. Nie będzie Małoborskiego, nie będzie i Zielenioków. 
Nie będzie Bzymków i Siwoków, nie będzie i strachów, że nam 
drogi pozagradzają.

— Nie odbierzemy mu przecież dworu — powiedział znóv. 
Kłósek.

— Odbierać nie potrzeba, bo nie czas na to, sam odda. Do ro
boty nie chodzić, niech mu zboże zgnije na polu.

— Dąbka skrzywdzili, to prawda, ale nie jego jednego. For
nalom nie tak skórę garbują. Cicho dotąd siedzieli, choć w czasie 
strajków próbowaliśmy ich ruszyć. Dzisiaj, jak słyszałem, nieza
dowolenie wśród nich rośnie. Rok idzie ciężki, to łatwiej im będzie 
można wytłumaczyć dziedzicową dobroć.

— To się rozumie, Sobieraju — potwierdził Kłósek. — Mą- 
drzyście, mówicie jak Piskór.
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— Tędy droga — pomyślał Sobieraj — usłyszawszy o znajo
mości Kłóska z Piskórem. Pożegnali się.

Parna, rozleniwiona noc otulała ziemię mrokiem, wabiła mło
dych nad rzekę, skąd niosły się już po rosie śpiewy i przyśpiewki.

Dałabym ci, dała, 
maku na przetaku, 
żebyś pocałowoł, 
a nie zrobieł znaku —

ak śpiewała wyzywająco Paluchowa Stefcia.

Rozdział XI

Sobieraj nie mógł zasnąć. Maryna chrapała ciężko ma
mrocząc coś przez sen. Odsunął jej ramię, bo mu poduszkę zaj
mowała, i leżał na wznak, wpatrzony w ledwie widoczne w prze
dzierającej się przez okna poświacie księżyca belki powały. Na 
sąsiednim łóżku spała cicho Zośka z najmłodszym Jurkiem, a pod 
piecem na ławie Stasiek.

Sobierajowi nie kleiły się myśli. Bzymków a Zielenioków usa
dzić wreszcie trza, ale jak? Kto ma to zrobić? Każdy pyskuje, wy
klina, ale gdy trzeba wystąpić razem, to się boją, rozchodzą do 
domu bez słowa. Boją się Małoborskiego o ścierniska dla krów 
•o drogę, boją się Bzymków, bo na chleb nie pożyczą, gdy na wio
snę przyciśnie. A kobiety? Te nie pozwolą na żadne ryzyko. One 
wszystkiego się boją: piekła, diabla, księdza, kary boskiej. Chłop 
jak chłop — za kłonicę porwie i łeb rozwali bez namysłu, a potem 
baba zostanie sama z gromadą gołych i bosych dzieci.

— Zle jest. Ale przecież kłonicą nic się nie wywojuje — my
śli Sobieraj. — Jakby tak konia wsplónego kupić, aby na odrobki 
nie chodzić. Zmiękłyby pyski Bzymkom, gdyby im darmowych 
robotników zabrakło. Daliby im radę, tylko jedności trzeba. Pi- 
skór ma rację: zjednoczyć się.
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— Kupa ogromna, to i siła, nikt jej nie zmoże. Trzeba pró
bować. On jeden, Kłósek drugi, potem Dąbek i Caja. „Fabrykan- 
ty“ — Paluch, Wiącek, Gruzik, Scałuba i inni, to też pewni sprzy
mierzeńcy. Kwietnia, Szwugra i tych zza rzeki Klenia, Jazgota 
i Kowalskiego do kopalni trzeba by wciągnąć. Poznają inną robotę 
uniezależnią się od Siwoka, to i zmądrzeją, siły nabiorą. Ruszyć 
tylko trzeba z miejsca, jak ten wózek z rudą, a potem potoczy się 
samo, bez dużego wysiłku. Ruszyć Włochy, Olszówkę, Skały... Hej, 
jakby tak...

Sobieraj oczy przymknął, sen go przemógł. Zobaczył, jak się 
zaroiły drogi narodem, jak rosną tłumy, a stąpają twardo, choć po 
kamieniach i choć boso. Dudni ziemia pod ich krokami. Zakoły- 
sały się górki, drzewa, domy.

Światło księżyca zagląda przez okno do izby. Ława pod pie
cem położyła się cieniem na polepie. Krasa kotka przelazła przez 
kocięta, zachrobotała pod szafą mysz.

Na dworze księżyc rzuca niebieskie światło na śpiące chaty 
w dolinach, ślizga się cieniami drzew po sadach, po połamanych 
żerdziach płotów, wyzłaca rozlane, śmierdzące gnojówki i goni 
błyskiem węszące psy aż do zagrody Cieśli, gdzie skomli uwię
ziona na podwórzu suka Kraska. Za godzinę wydrą jej pazurami 
podkop i poleci z nimi nad rzekę. Tylko Kudłacz nie popędzi z ni
mi. Siedzi razem z Dąbkiem i jego chłopakiem Stachem pod gór
ką, oddzielającą dworskie pola od chłopskich. Stach gładzi Kudła
cza po łbie i przyciska do siebie, aby tylko za wcześnie nie za
szczekał.

Na dworskim polu stoją kopy powiązanej pszenicy. Pilnuje ich 
ktoś, bo słychać szuranie butów po ściernisku. Trzaskają źdźbła 
łamane obutą nogą. Stary Dąbek ściska mocniej bijak od cepów,. 
Stach trzyma psa, ale oczy widzą uchwyt starej łopaty, którą 
dzierży w ręku. Nagle Kudłacz pierwszy dojrzał wysuwającego 
się zza snopów człowieka i skoczył. Nie utrzymał go Stach. Ku
dłacz miał swoją metodę — wpierw gryzł, potem szczekał. Kiedy 
rozległo się jego ujadanie, siedzący usłyszeli jednocześnie okrzyk 
bólu i przekleństwa, a potem dwa wystrzały i skowyt Kudłacza 
Dąbek zerwał się z synem prawie w tej samej chwili, gdy padły 
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strzały. Przed nimi stał o kilkanaście kroków Zieleniok. Poznali 
go po kapeluszu i bufach spodni. I on ich zobaczył.

— Chodź no tu bliżej, chamie, chodź, pogryziesz razem ze 
swoim psem ściernisko. A może snopeczek udałoby się przy okazji 
do domu zaciągnąć.

Dąbek dojrzał, jak karbowy złamał dubeltówkę, wsuwając 
nowe naboje.

— Złodziejować som dobrze potrafis, ale jo cie jesce żnońde, 
za to, coś Weronkę pobiel — odkrzyknął mu z wściekłością.

— Aa, to za tę dziwkę chcieliście mnie tu przyłapać — zdzi
wił się Zieleniok. — No, dobrze. Psa sobie zabierzcie do domu. 
Mógłbym i was obu kropnąć i nikt by nie wiedział, ale za dobry 
jestem i żal mi was. W drogę mi jednak, chamy, nie włazić, bo 
zastrzelę.

— Abo tobie, abo mnie. Zieleniok. Posukom cie i wtedy na
wet fuzyjka ci nie pomoże...

— Weronke pobiel, psa zabiel i nos chcioł zastrzelić — mó
wił Dąbek do syna, kiedy wracali do domu.

— Nie bójcie sie, tata, jo mu oddom, nie bójcie sie — odgra
żał się syn.

Psy nad rzeką rozpoczęły zażartą walkę o Kraskę, tylko Ku
dłacza Dąbkowego nie było. Leżał pod tarniną przywalony ziemią 
przez Stacha.

Rozdział XII

Sobieraj z młodym Kioskiem i Piwoniem z Jeziorka pra
cowali w końcu ósmego poziomu na ostatniej bocznicy. Już czwar
ty miesiąc posuwali się naprzód metr po metrze. Do stawiania 
stempli i zakładania stropu przychodzili im na pomoc „specyjali- 
sty“, jak mówił Zuber, który razem ze Sliźniem zastępował głów
nego sztygara Klonczaka.
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— Takich specjalistów, to se pan, panie Zuber, do macania 
kur najmij. Dwa lata dopiero w kopalni są i specjalistami się po
robili — mówił Piwoń. — My tu z Sobierajem już siódmy rok 
żyjemy pod ziemią. Po omacku, po stemplach poznomy, na któ
rym poziomie jesteśmy, nosem o dwa metry przez skale piryt wy- 
wochomy, a taki śtygar Zuber wystawio sie dwulatkami.

Piwoń mówił prawdę. Stemple mogli stawiać sami i lepiej 
to potrafili, niż wychwalani specjaliści. Śmiali się przecież zawsze 
z Sobierajem z młodego Kłóska, który po dwóch podsadkach pły
wał we własnym pocie, choć chłopak był na schwał, podczas gdy 
oni pomagali sobie zręcznością, pomysłem, oszczędzając siły.

Żubrowi jednak chodziło raczej o szybkość niż o pomoc dla 
trójki Sobieraja, która po babraniu się tygodniami w śmietanie 
hematytowej i mokrym ile, po dłuższym jeszcze rąbaniu, wierce
niu i strzelaniu płonnej skały i syderytu, natrafiła wreszcie na 
żyłę pirytu. Nie trzeba im było Klonczaka ani inżyniera Kryja- 
ka, który kierował pracami pod ziemią. Oni sami, jak i wszyscy 
inni zagubieni w mrocznych i dusznych chodnikach, byli już dzi
siaj doświadczonymi górnikami. Ale znali się nie tylko na robo
cie. Rozumieli już i to, że za pięćdziesiąt trzy złote miesięcznie nie 
warto było kilofem za często uderzać. Rozumieli, że jeden czy 
dziesięć wózków więcej nie dadzą im lepszych zarobków.

Sobieraj i wysoki, dziobaty Piwoń, o głowie podobnej swymi 
zarysami do nie ociosanego pnia, pojmowali to doskonale. Oni naj
mniej cieszyli się ze spotkania z pirytem. Ściekająca woda zakwa
szała się, a skóra na butach, ubranie, przepalały się i rozpadały 
w oczach. Kupili gumowe buty po dwanaście złotych, ale i te chy
ba na długo nie wystarczą. Szczęście z odkrycia było dla nich 
w tych warunkach tylko udręką i wróżyło nowe wydatki.

W pierwszych dniach pobili wszystkie rekordy. Myśleli — 
dwa, trzy metry pirytu, a dalej znów będą śliskie iły i hematyt 
Tymczasem skała ustąpiła miejsca skruszałemu osypisku, a za nim 
znów był ostry, iskrzący się piryt. Zwolnili tempo, zwłaszcza że 
wzrastał upał z nagrzania wywołanego ciśnieniem. Przewietrze
nie było skąpe, duchota odbierała chęć do wysiłku. Po odstrzałach 
pracowali kilofama na zmienę: Gdy Sobieraj odrywał bryły rudy 
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uskakując z nogami, Piwoń i Kłósek ładowali piryt na wózki, 
pchając je do głównego szybu, gdzie inni przesypywali go do ku
błów, wyciąganych kołowrotem na powierzchnię. Potem Sobiera
ja zastępował Piwoń, a Piwonia Kłósek. Odpoczywali często, po
ciągając wodę z butelek i paląc papierosy.

W pierwszy wtorek sierpnia Piwoń spóźnił się do pracy pra
wie całą godzinę. Kiedy światło jego latarki zabłysnęło na za
kręcie, Sobieraj i Kłósek wstali udając, że naprawiają świder 
pneumatyczny.

— Szczęść Boże!
— Szczęść Boże! '■— powitali go z radością
— Myśleliśmy że Slizień — powiedział Kłósek.
Przysiedli znowu. Piwoń był zły.
— Znowu, cholera, pińdziesiot grosy diabli wzieni.
— Nie diabli, tylko Kromierzański — sprostował Sobieraj.
— Tłumacenio nie uznajo. Kobeła mi się źrebieła i musiołem 

w domu ostać. Przychówka skoda, a tu znowu za psie piniodze 
cłowiek ni mo ochoty sie śpiesyć. Nie wytrzymomy, Władziu, 
tak dłuży.

— Wytrzymamy. Chłop skórę ma grubą. Głód nauczy w koń
cu każdego rozumu.

— Som wieś, Władziu, ze o zorobek sie oschodzi ludziom. Ce- 
kajo przecie na ich mieńsce, nie jeden ceko.

— Ale, Piwoń, byłbym zapomniał — przerwał Sobieraj. — 
Żubrowi albo Sliźniowi trzeba dzisiaj jeszcze powiedzieć, że sió
dmy słup trzaśnie lada chwila. Strop już iły wypierają, namokły 
i ciężkie są. Nie daj Boże nieszczęścia!

— Widziołem to i jo, ale dzisioj może jesce wytrzymo — sta
rał się Piwoń uspokoić Sobieraja. Kłósek poszedł przyjrzyć sie 
zagrożonemu miejscu.

— Strach patrzeć — powiedział po powrocie.
— Ty, Jędrek, o strachach w kopalni nie mów. Zawieziecie 

piersy wózek, to wrócis som, a wy, Sobieraju, posukocie Sliźnia 
abo najlepi samego Kloncoka. Niech ludzi od razu przyprowadzę 
z materiałem, tych specyjalistów — zaśmiał się Piwoń.
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Zaraz też zrzucił marynarkę i zawinął rękawy koszuli. Za
warczał świder. Przez chwilę żądło jego skakało w miejscu po ska
le, jakby próbowało lepszego, czulszego punktu, lecz świder przy
trzymany muskularnymi łapami Piwonia wgryzł się w piryt za
głębiając się coraz bardziej.

Kanciasta, guzowata głowa Piwonia trzęsła się w takt obro
tów świdra. Ręce przywykłe przez całe życie do pługa przera
dzały się teraz w czułe uchwyty, przekazywały całej postaci ra
dość kierowania nową siłą, kruszącą skały. Kiedy młody Kłósek 
patrzył na twarz Piwonia czy Sobieraja przy takiej pracy, zda
wało mu się, że w migających cieniach twarzy widzi uśmiech, ten 
sam, który widział u swego starego ojca, gdy ten siał zboże w wy
grzane wiosennym ciepłem skiby. A przecież i oni byli gospoda
rzami. Powiedział to raz Piwoniowi.

— Głupiś — skarcił go wtedy Piwoń i wąsa w dół szarpnął. 
— Tamto co innego, a to co innego, a razem to samo.

Kiedy Kłósek stal niemy, bo nic z tego nie rozumiał, rozgnie
wany Piwoń pokazał na Sobieraja.

— Jego proś, to ci wytłumacy. Polityk przecie, mądrości sie 
go trzymaj o, to i wytłumacyć potrafi.

— Nie pletlibyście — zaczął Sobieraj. — Ty, Jędrek, sam 
to zrozumiesz, jak tu dłużej pobędziesz. Obie rzeczy różne, bo 
prace różnią się zupełnie, a jednakowe, bo każdą robotę polubić 
można, że i smutno bez niej. Ja, Piwoń i na pewno dziesiątki in
nych nie łatwo pogodzilibyśmy się już z ziemią, tracąc kopalnię. 
Prawda, że dokarmiamy siebie i swoich za te psie pieniądze, ale 
to jeszcze nie wszystko. Nawet te proste świdry, a więc każda ma
szyna robi z człowiekiem coś dziwnego. Świder nie tylko skałę 
przewierca, nas przewierca — siłę jakąś daje, moc, coś z maszyny 
i coś ze skały. Zresztą daj mi spokój, bo sam nie wiem, co to jest. 
Chyba to — dokończył po chwili — że tu człowiek skały zwycię
ża, a w polu nieraz staje bezradny wobec sił przyrody.

Rozmowę tę Jędrek Kłósek zawsze sobie przypominał, gdy 
tylko Sobieraj lub Piwoń otwory do strzałów przygotowywali.

Tego dnia Kłóska spotkał zawód. Paweł Piwoń już przy wier
ceniu drugiego otworu świder nagle wyciągnął i kurek powietrz
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nego przewodu przekręcił. Uciszyło się tak nagle, że aż Sobieraj 
do Piwonia podskoczył pytając, co się stało.

— Nic, Władziu — powiedział Piwoń — to mi się ino tak 
zdawało. — Ręką do tyłu pokazał i znów prąd powietrza do świdra 
włączył. Sobieraj wziął się do kilofa zmieniając Kłóska, a Piwoń 
poszedł zobaczyć zagrożony strop.

— Jedzcie z nami — proponował Sobieraj, gdy wózek był 
już naładowany.

— Ni ma co robić we trzech. Odpocne sobie bez ten cas. No, 
scęść Boże!

Piwoń był znów spokojny, jak zawsze. Kiedy Sobieraj z Kłó- 
skiern przejeżdżali koło siódmego stempla, nakapało im za kołnie
rze, jakby nagle rozpadał się deszcz. Sobieraj przestraszył się nie 
na żarty. Gdy skręcili na główny chodnik, zostawił Kłóska samego 
i przyspieszył kroku, aby odnaleźć Sliźnia.

— Latarkę powieś na wózku, a moją weź w rękę. Sąsiadów 
zawołaj, jeżeli sam nie poradzisz — radził Jędrkowi.

Sobieraj znalazł Sliźnia przy samej pochylni. Krzyczał aku
rat i klął, bo na siedzących się natknął.

— Cholery, próżniaki. Darmo chleb chcą żreć. Mało mają ro
boty, odpoczywać im się zachciało.

— Szczęść Boże! — przerwał mu Sobieraj. — Nie kląłbyś pod 
ziemią, bo nieprzyjemnie.

— A ty co ducha udajesz i bez latarki chodzisz?
— Trafię, jak mi będzie potrzeba, drogę znam. Słuchaj, na na

szej bocznicy jest źle. Stemple trzeszczą, cieknie, pułap ciśnienia 
nie wytrzyma. Ludzi potrzeba, bo zasypie.

— No, ciebie chyba nie, bo widać, że ze strachu i lampy za
pomniałeś.

— Czy się boję, to zobaczysz, gdy na powierzchnię wyjdzie
my. Piwoń tam sam został, a może już i Kłósek do niego wrócił. 
Zasypać ich może.

— Ale górniki, psiakrew. We łbach im trzeszczy, to zaraz my
ślą, że ich zawali — nie przestawał drwić zastępca sztygara.

Sobieraj wziął z rąk stojącego obok górnika latarkę i zaświe
cił w twarz Sliźniowi. Czerwone z przepicia powieki zamrugały 
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na piegowatej twarzy zastępcy Kionczoka. Slizień był krewnym 
młynarza Kubosa z Mierzejów i wszyscy wiedzieli, że tylko za mą
kę Kubosa, wódkę i donosicielstwo sztygarem został.

— Slizień, zrozumiałeś, com ci rzekł — powiedział ostro So
bieraj nie opuszczając latarki.

— Nie bydłem, to rozumiem, a w ślepia mi nie świeć, bo szty
garem jestem.

— Możesz sobie być i inżynierem, ludzi zawołaj, aby za późno 
aie było.

Sztygar Slizień nie mógł się wykręcić, bo Sobieraj deptał mu 
po piętach i sam nawet robotników popędzał.

— Chłopcy, sprawa pilna, o ludzi przecież idzie.
Słuchali go, jakby to on, a nie Slizień był sztygarem. Okazało 

się jednak, że zabrakło stempli i trzeba je było aż z szóstego pozio
mu po pochylni dostarczać. Załadowali je wreszcie na wózki i ru
szali, gdy chlupocząc po kałużach wody i zataczając się w pośpie
chu nadbiegł Kłósek. Sobierajem coś wstrząsnęło. Chwycił za rę
kę spoconego Jędrka, aż ten z bólu syknął.

— Piwonia zasypało. Ratujcie, Sobieraju! Piwonia nam na 
pewno zgnietło.

Sobieraj już biegł, potykając się i waląc nie osłoniętą głową 
-w stemple. Brudna woda bryzgała mu spod nóg aż na twarz.

— Zasypało Piwonia — jednego z najlepszych kolegów. I ko
była mu się dzisiaj oźrebiła. Cieszył się i — zasypało go.

Na przodku Sobieraja pełno było ludzi. Rękami darli zwały 
iłu i rudy, podając je jedni drugim.

— Zarząd winien, żadnego bezpieczeństwa nie obmyślił. Co 
Łam dla nich człowiek, — usłyszał Sobieraj. Poznał Piskóra, bo on 
to właśnie kierował ratowaniem. Szybko rozchodziły się wieści 
pod ziemią. Odkopywanie szło ciężko i powoli, choć strop zawalił 
się tylko od piątego do siódmego stempla. Prace utrudniały zwały 
iłów, których masy nawaliły się jedne na drugie.

Przyszedł wreszcie sam Klonczok. Przyglądał się chwilę go
rączkowej pracy i zadecydował inaczej.

— Kopać poza stemplami, równolegle do chodnika. Co pół 
metra podstawiać okrąglaki i zasuwać deski.
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Ludzie pracowali na zmianę. Przerywano od czasu do czasu 
jobotę nasłuchując. Piwoń żył, bo słychać było słabe uderzenia ki
lofa o skałę. Dawał znaki. Niektórym zdawało się, że słyszą nawet 
jego wołania.

Po trzech godzinach zmagania się ze zwałami ziemi i rudy 
pozostał zaledwie metr do miejsca, gdzie powinien znajdować się 
Piwoń. Nie dawał już żadnych znaków. Sobieraj jednak był pew
ny, że Piwoń nie został przygnieciony walącym się stropem. Ska
ły pirytu ochroniły go na pewno przed zmiażdżeniem. Mógł się 
jedynie udusić z braku powietrza, zwłaszcza że w ostatnich dniach 
grzało coraz więcej.

Przebili wreszcie otwór za ostatnim zwalonym stemplem, 
przeciągnęli gumowego węża i puścili prąd powietrza. Nasłuchi
wali. Doleciał ich cichy jęk.

— Żyje — szepnął Sobieraj.
Zadzwoniły kilofy o skałę. Otwór powiększał się. Sobieraj 

chciał wejść pierwszy... on sam., to on powinien Piwonia ratować. 
Kalecząc ręce o skałę, z oczami oślepłymi od kurzu, wdzierał się 
w otwór głową naprzód, macając w koło rękami. Jest. Ręce na
trafiły na głowę, rozróżniły nos, usta. Twarz jest mokra, lepka

— Pawle, towarzyszu — szepcze Sobieraj.
Sękata głowa poruszyła się. Sobieraj usłyszał już wyraźnie 

jęk. Jeszcze pół kroku i uchwycił silnie ramiona leżącego. Teraz 
cofa się do tyłu i ciągnie, ile ma sił. Piwoń zajęczał: Boli, nogi

— A więc przywaliło go jednak — myśli Sobieraj. Nie pusz
cza jednak ramion, próbuje go znów wolniutko ciągnąć. Piwoń 
ucichł. Zemdlał na pewno. Sobieraj poczuł nagle, że jakby lżej 
i bez oporu idzie mu to wyciąganie. W głównym korytarzu po
wietrza więcej. Piwoń otworzył oczy. Położono go na podłożo
nych na szynach deskach, bez butów, w porwanych, pokrwawio
nych strzępach spodni. Sobieraj podał mu łyk herbaty ze swojej 
butelki.

— Dziękuje ci, Władziu — powiedział po chwili przerywa
nym z bólu głosem. — Nogi mi cheba pognietło — dodał zaczer
pnąwszy głęboko powietrza. — Za blisko stołem. Słysołem, jak 
trzescały słupy, uskocełem, ale me kapkę zajeno, jucha. I ta pie- 
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.;ielno siarka chciała me zadusić... No, wynieśta mnie, chłopaki, 
na wierzch. Skuńcełem juz cheba, Władziu, robotę. I tak zdycha
nie, i tak zdychanie.

Piwoń umilkł wyczerpany. Kiedy wynieśli go na podwórze 
kopalni, nadszedł Kromierzański.

— A was co tu taka gromada? — spytał. — Robotę przery
wacie, kto wam pozwolił?

— Piwoniowi nogi połamało, ratowaliśmy — wyjaśnił So- 
bieraj i spojrzał twardo i nieustępliwie w twarz zastępcy dy
rektora.

— To i cóż, wypadki po ludziach chodzą, mógł je złamać i na 
równej drodze. To nie powód do stania tu całą godzinę.

Sobieraj nie spuszczał z niego oczu o stalowym, zimnym wej
rzeniu.

— Czemu się gapisz? — ryknął na niego Kromierzański. — 
Ty, Sobieraj, za dużo się tu zaczynasz rządzić.

— Kolegę ratowałem — odpowiedział spokojnie Sobieraj. •— 
A teraz konie chcialem gdzieś wynająć i odwieźć go do domu 
Może by pan dyrektor pozwolił.

— Nie potrzeba. Dyrekcja sama o tym pomyśli. Józefie — 
krzyknął do stróża przy bramie. — Pójdziecie do pana Swistonia 
i powiecie, że prosiłem o konie. Parobek przewiezie tego człowie
ka do jego wsi. Za furmankę potrąci się wam — spojrzał po raz 
pierwszy na Piwonia — z przepracowanych dniówek. Sprawdzi
my, czy należy wam się leczenie w ubezpieczalni. No, szczęść Bo
że. A wy do roboty. Za to stanie potrącę godzinę przy wypłacie. 
Chciał odejść, gdy nagle Piwoń usiadł z wysiłkiem i rękę wy
ciągnął.

— Panie dyrektorze — zawołał — jo chciołem jedno sło
wo rzec.

— Proszę bardzo, słucham. Tylko o żadnej pomocy material
nej, uprzedzam.

— O nie. Jo teroz gdzieś mom twojo pomoc, pański zgniełku. 
Chciołem ci ino powiedzieć, bo mnie juz wyrzucić ni mozes, ześ 
drań, nie cłowiek, zdziertus i złodzij. Potrocić mi chces za fur
mankę. Nie pojade. Zanieso mnie na rekach, jak wyńdo z roboty, 
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a ciebie, gnojku, moje dzieci bedo pamiętać. Hej ludzie! — 
krzyknął do robotników- — Nie darujta moi i swoi krzywdy! — 
Ucichł nagle przy ostatnich słowach, opadł na łokcie. Chwycił}^ 
go bóle żołądka, bo rękami pas szarpać zaczął.

— Zdychaj, chamie, jeżeli nie chcesz uczciwej opieki. — Kro- 
mierzański splunął i wyszedł za bramę.

Od grupy robotników oderwał się Jędrek Kłósek i pozostał 
przy Piwoniu. Z Krasoniem wynieśli starego za bramę i ułoży! 
w cieniu rachitycznej sosny.

— Jędrek — mówił półgłosem Krasoń — jo przyniese wody 
a ty leć do Sosnowa. Chłopak na pewno już z pola wrócieł, koz mu 
kunia zaprzęgać i niech w te pędy przyjezdzo na kopalnio. Jo tu 
nie pisnę ani słówkiem, ześ posed.

— Ii, co mi tam możecie mówić, nie wszyscy się Kromierzań- 
skiego boją. Ale po konia skoczę. *

— Dobrze idzie — mruczał stróż kopalniany Józef Krason 
nachylając się z garnuszkiem wody nad Piwoniem.

— Co mówicie? — jęknął ranny.
— A dyć mówię, ze dobrze idzie. Chłopoki hardziejo, to zna- 

ey, ze we łbach jem sie porzodkuje, kumie.

P o z d x i a 1 XIII /

Nadszedł czas przekrzyków młodych kogutów. Próbowały 
piać na różne głosy, krztusząc się z wysiłku. Napadały zniena
cka na stare kury, próbując pierwszej miłości, a potem umykały 
szybko, bo zawiedzione kokochy waliły młokosów dziobami nie- 
na żarty.

Była niedziela. We Włochach panował w tym dniu zawsze 
inny porządek niż zwykle. Dzieci odsypiały do późnego rana za
ległości całego tygodnia, bo ojcowie wypędzali za nich krowy, gwa
rząc po sąsiedzku na miedzach. Kobiety zaraz po śniadaniu za
bierały się do gotowania obiadu, bo chciały iść jeszcze do kościoła 
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Wiele z nich jednak zostawało w domu, bo — jakże, mogły to lu
dziom i Panu Bogu leźć w oczy ze swoją biedą. Boso się w ko
ściele pokazywać albo w tym łatanym przyodziewku iść na wstyd 
i pośmiewisko.

Taka Grzelowa, Gruzikowa czy choćby i kobieta Klenia, co 
za rzeką siedział — nawet w zimie na cudze buty jeno patrzały, 
bo same w „trypach" chodziły cały boży rok. I one jednak kapu
stę słodką z wyłuskaną garścią młodego grochu, kaszkę lub kluski 
wcześniej niż zazwyczaj gotowały, aby mieć czas dzieciska umyć 
i poiskać na progu albo i z sąsiadką pogwarzyć.

Niedziela przecież była. Maryna Sobierajowa zagniatała cia
sto na kluski. Sobieraj, który krowę z pola przypędził, jarzmo 
przez ramię przewiesił i do źródliska po wodę poszedł. Zośka szy
kowała się do kościoła, sznurując naszywany kolorowymi pacior
kami i cekinami krakowski gorset.

— Tylko mi się po drodze do Bzymka nie mizd.rzyj, bo ojcu 
powiem — upominała ją Maryna.

— Mama, co wy mówicie, ani mi w głowie, to on sam...
— Stul pysk, znom sie na tem. Un som, pewnie. A potem bę

dziesz ty nie sama. Udrze cie i pódzie. Co tam takiemu. Z tobą 
sie nie ożeni, boś aziadówka; mo bogatse.

Zośce łzy zakręciły się w oczach i aż jej tasiemka za silnie 
szarpnięta pękła u gorsetu.

— Do kościoła mi nawet nie wolno iść? — zaczęła przez łzy.
— Cicho ty, smarkulo. Widzicie jo, bedzie tu przeinocała. Po

wiadom ci, co juz cało wieś godo, a ty patrz, zęby sie ociec nie 
dowiedzioł, bo i mnie sie oberwie. A uwozać musis — dodała już 
łagodniej i ciszej, bo Sobieraj drzwi nogą sobie otwierał, przy
trzymując kluczki jarzma, aby wody nie rozlać.

Siedząc potem na krawędzi łóżka przyglądał się świeżo umy
tym w rzece nogom, wystrojonej Zośce, mocnym łydkom Maryny 
nachylonej nad stolnicą. Zaokrąglone kłęby Maryny poruszały się 
w takt ruchów ramion ugniatających ciasto. Obfite piersi podry
giwały jej przy tym, aż Sobierajowi zrobiło się gorąco mimo roz- 
prażonego już i tak dnia sierpniowego. Postanowił zostać w do
mu. Poczuł się zmęczony, a do kościoła przecież aż sześć wiorst.
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— Pomogę Marynie w robocie — pomyślał — niech i ona ma 
wytchnienie choć w niedzielę.

Mały Jędrek wdrapał mu się na kolana i gładził go po wygo
lonej brodzie.

Z rozmarzenia rodzinnego wyrwali Sobieraja — Caja, Kleń 
i Kwiecień o małych, głęboko osadzonych oczach. Zuchowaty Caja, 
którego jedynie jego żona Jewka mogła przegadać, już z progu za
wołał:

— Niedźwiedź nom potrzebny, Sobierajowo, cygana już mo- 
my. Mozebyście nom swojego wypozyceli?

— Lepsy niedźwiedź niz taki dziamot jak wy — hardowała 
się Maryna.

— To tyz widać, zeście se go do nogi przywiozali, bo rozco- 
chrany siedzi, patrzy na wos, oblizuje sie i ani myśli o kościele. 
No, ubierojcie sie, Sobieroju, chcielibyźwa pogodać z wami, może 
i my na fabrykantów pódziemy.

Sobieraja nic nie wyrwałoby tak łatwo z domu. Możliwość 
jednak pozyskania nowych sprzymierzeńców we wsi i uniezależ
nienia się od zagórzaków, jak nazywali bogaczy zza górki, przy
wróciła mu zwykłą energię.

— Wybierałem sie i ja, ale myślałem, że jeszcze zdążę — po
wiedział spokojnie i zaraz wyciągnął z szafy nowy przyodziewek 
Nowy, bo wkładał go tylko w niedziele i święta, cho^już minęło 
osiem lat, gdy kupił go w mieście.

Włochy należały do parafii Bicychów księdza Grzesika, który 
rzadko tu zaglądał. Po kolędzie wysyłał tu zazwyczaj wikarego, 
a na ostatnią spowiedź chorego i tak nigdy nie zdążył. Rozgrze
szał. tylko z daleka mrących w zimie czy w złą pogodę, jako że 
serce duszpasterskie miał dobre i wyrachowanie nienajgorsze.

Ludzie z Włoch chodzili do kościoła w Bicychowie wydepta
nymi po każdej orce ścieżkami. Nikt im na tych dróżkach słomia
nych pomieteł nie stawiał ani kolczastym drutem drogi nie za
gradzał. Zwyczaj był prawem i każdy go szanował — tak chodzą
cy, jak i właściciele pól. Co prawda to owych pól było niewiele, 
bo więcej szło się smugami, na których ciągnęły się od niepa
miętnych czasów łąki i nikt ich nie orał, ani nie bronował.
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Kiedy Sobieraj z sąsiadami doszli do olszynowych łąk, kręty 
wąż ścieżki migotał w słońcu barwnymi chustami i bluzkami 
dziewcząt, czerwonymi zapaskami bab i szarzał gdzieniegdzie kro
czącymi wolno postaciami mężczyzn w granatowych maciejów
kach.

Do włoskich przyłączali się ludzie z Olszówki i poddworskie- 
go Józefowa. W dolinie biegnącej aż do samego Bicychowa roz
legały się wesołe powitania, śmiechy i pogwarki. Dziewczętom ły
skały w słońcu opalone łydki, babom tłukły się po piętach długie 
sorce i spódnice. Trzewiki niosły przewieszone przez ręce. Dopiero 
przy drodze z Wronowa umyją nogi i obują trzewiki, obuwia szko
da niszczyć, a boso przyjemniej się idzie. Gdy się stopy na twar
dej ścieżce poodbijają, można dać krok w prawo lub w lewo i iść 
po mszystej łące, jak po kościelnym dywanie. Mocny, pomieszany 
stukot podkutymi butami czynili jedynie mężczyźni. Młodsi i bo
gaci, jak Jasiek Bzymek, Bryków Pietrek czy Kaletów Władek, 
paradowali w pantoflach. Nie dziwota, stać ich było na to. Bzym- 
kowemu Jaśkowi srebrna dewizka połyskiwała u pasa. Wszyscy 
oni szli w swojej gromadce. Tylko Zośka Sobierajówn- ze Scału- 
bianką i Stefcią Paluchówną dopędzały ich powoli, niby niechcą
cy wymijając innych na ścieżce. Zobaczył ich Jasiek Bzymek i po
czekał na Zośkę, a potem szedł obok niej, za tasiemkę od gorseta 
pociągał, a w oczy zaglądał. Zośce robiło się wtedy za gorąco i za 
ciasno w opiętym stroju. Radość ją rozpierała wielka, że Jasiek 
z nią idzie na oczach wszystkich, i tylko czasem oglądała się na 
zakrętach, czy gdzie ojca blisko nie widać.

Sobieraj jednak szedł ze swoimi na końcu i był zajęty roz
mową. Po drodze przyłączyli się do nich Dąbek i posępny Jazgot, 
chłop starszy już, bez nozdrzy u nosa i z postrzępionymi uszami. 
Aby ukryć kalectwo, nie zdejmował barankowej czapki prawie 
przez cały rok. Opowiadali, ale kto tam dojdzie prawdy, że sam 
się tej szpetoty nabawił. Do carskiego wojska podobno nie chciał 
iść, pokaleczył nos i uszy i natarł zeskrobanym proszkiem jakie
goś metalu. Dostał stąd dziwnej choroby, której lekarze nie mogli 
nawet potem wyleczyć. Mało kto jednak o Jazgocie wspominał, 
bo rzadko go też i widzieli.
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Przytłoczony swoim nieszczęściem, będąc postrachem dzieci 
w całej okolicy, siedział jak borsuk za rzeką, przy samym usypi
sku. Ziemię miał lepszą niż inni, cóż kiedy niewiele mógł z niej 
zebrać. Osetówka przy każdym wylewie niszczyła mu pola, jaK 
i innym, siedzącym na niskim brzegu za rzeką. Próbowali z Kle
niem, Kądzierskim i Kowalskim zbudować tamę, sadzić przy niej 
wierzby i olchy. Pomagało to sąsiadom, ale nie jemu — Jazgoto
wi. Woda, jeżeli nie przerwała wału, przeciekała podziemnymi, 
jej tylko wiadomymi chodnikami na podsienie Jazgota, a stąd 
rozlewała się po polach niszcząc wszystko. Nie miał już siły do 
walki z rzeką i postanowił iść do kopalni.

— Niech se ta cholera źre moją ziemie. Nie chce jo ji maco
chy wiecy kormić, kiej mi nic nie daje — mówił Sobierajowi 
i gromadzie.

— Ziemi nie bluźnijcie. święto je, bo chleb rodzi — upomi
nał go Dąbek.

Jazgot ręką wtedy machał, jakby muchy naprzykrzone od
pędzał.

— Ziemia święto, dom święty, wszystko świete. Juści — glos 
mu się załamał — juści pewnie prowda. A u mnie dom osypisko 
przygniato, ziemie woda trzy razy do roku wypłukuje, w domu 
Jasiek bez rozumu siedzi, a baba ledwie może łazić w ty świę
tości. A niechta i świete będzie, a wy, Sobieraju, do kopalni nos 
wkierujcie. Mówicie, ze mało płaco. My pódziemy za połowę tego, 
co wom dajo, bo dłuży już sie nie wytrzymo.

— To nie tak, Jazgot — zaczął Sobieraj. — Wy we czterech 
nie możecie Osetówki utrzymać, ale my, cała wieś, moglibyśmy 
jej cugle nałożyć, aby więcej nie wylewała. Tak samo i na kopalni 
— nie o gorsze, ale o lepsze musirny się upomnieć, i gdy wszyscy 
będziemy jednakowo myśleć, to potrafimy wycisnąć z tych dra
niów lepsze zarobki.

— Wy, Sobieraju, ino nom robotę wyjednojcie, a my sobie 
juz tam kiedy pogodomy, jak i co momy robić. Wiadomo, ze z ro
botnikiem wiecy sie lico niz z chłopem. I we wsi wiekso nos bę
dzie gromada, to temu sołtysowi pokozemy, jak mo z narodem 
zyć — powiedział Dąbek.
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— Za Weronke takzeście sie zawzieni. A psa toście ponoć 
dziedzicowi Małoborskiemu .dali do pilnowania snopków i kuni- 
cyny — podchwycił zaraz Caja.

— Patrz, abym i tobie cego nie doł.
Przegadywali się tak, nawracając jednak zawsze w swych roz

mowach do roboty w kopalni.
Sobieraj przedstawiał im warunki pracy pod ziemią, mówił 

o braku zgody między biednymi na wsi, a wszystko wyjaśniał spo
kojnie, z rozmysłem, niby od niechcenia. Wiedział on już dobrze, 
że głuche to uszy, ślepe oczy, a łby podejrzliwe. Powoli trzeba, 
ostrożnie i cierpliwie stukać do nich. A gdy zrozumieją, a uwie
rzą, to siła w nich ogromna. Sobieraj znał sąsiadów i doświadcze
nie przecież miał nie byle jakie. Prawda, że trudno się jeszcze 
z nimi dogadać, bo taki na przykład Scałuba zawsze miał gotową 
odpowiedź na wszystko: — Bóg tak doł, to cierpić musowo, a odmi- 
ni. Chłopu zawsze bela bieda i bedzie.

Jedynie Jazgót i Caja coś rozumieli, ale pierwszego właści
wie nikt nie słuchał — był kaleką i syna miał głupiego, a Caja, 
choć chłop niegłupi, ale przez cięte żarty i gadatliwość, zbytnią 
powagą u ludzi się nie cieszył.

Kiedy dochodzili do Bicychowa, Sobieraj postanowił już w my
śli porozmawiać z Piskórem o możliwościach „wkierowania“, jak 
mówił Jazgot, sąsiadów do kopalni. Poznają nową pracę, nowe 
zdzierstwa odczują, czegoś się nauczą i uniezależnią się od Bzym- 
ków i Bryków. Z Kromierzańskim musi dojść do decydującej wal
ki, potrzebni więc będą i Jazgot, i Caja, i zażarty* Dąbek.

W niedzielę kościół w Bicychowie nie mógł pomieścić w swych 
ścianach wszystkich parafian. Do środka mógł się dostać tylko ten. 
kto pierwszy przyszedł a kości miał mocne i wytrzymałość na 
duchotę dużą. Nawet kruchta pod dzwonnicą i zakrystia były 
pełne. Reszta pstrokatego tłumu rozlała się w koło kościoła. 
Przede wszystkim oblepiony ludźmi był mur ogrodzenia, dający 
oparcie zmęczonym nogom i cień od rosnących tu gęsto kaszta
nów. Stała tu przeważnie wsiowa kawalerka i wszelkie niedo
rostki, pomieszani wzrostem, czuprynami i kolorem oczu. Tych 
więcej pociągały spódnice i barwne chustki po drugiej stronie 
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kasztanów niż modlitwa. Nie łączyli się z nimi starsi, skupieni 
w oddzielnych grupkach.

Sobierajowi ze swoimi udało się jeszcze znaleźć miejsce w cle
niu drzew. Ponieważ sierpniowy dzień był gorący i upał wzma
gał się jeszcze, ksiądz Grzesik wyszedł z kazaniem na cmentarz, 
gdzie pod rozłożystym kasztanem stała piękna, z brzozowych okrą
glaków zrobiona kazalnica.

Wysypali się zaraz tłumnie i ci stłoczeni w kościele, wycie
rając spocone twarze, wygładzając wygniecione ubrania. We
wnątrz zostały tylko głuchawe staruchy, dla których kazanie i tak 
tureckim było gadaniem, i co przebieglejsze dewoty, aby miejsc 
w ławach nie stracić.

Na cmentarzu tymczasem ustały szepty, spoważniały nawet 
rozbawione twarze chłopaków.

Ksiądz Grzesik przeżegnał się zamaszyście i setki rąk prze
sunęło się od czoła na ramiona i piersi. Ksiądz odczytał szybko 
ewangelię przeznaczoną na drugą niedzielę sierpnia, zamknął ener
gicznie podręczny mszalik i, uderzywszy głośno ręką w okładkę, 
spojrzał bystro na parafialne owieczki. Znak to był widomy, że 
kazanie będzie serdeczne, że się ksiądz grzesznikom do wnętrza 
dobierze, a pobożnym niebo pokaże.

— Bóg nam zezwolił — zaczął donośnym głosem ksiądz 
Grzesik — zebrać chleb nasz powszedni z tych pól kochanych.

Ręką zakreślił koło, a szeroki, biały rękaw komży zatrzepo
tał jak gołąb.

— Bóg Wszechmocny odwrócił od naszych łanów grad, od 
stodół pioruny, aby parafianom Bicychowa łaskę swoją okazać.

Płynęły dalej słowa o czułej opiece niebieskiej, która zapala 
codziennie słońce jednakowe dla wszystkich, zarówno dla boga
tych, jak i biedaków ostatnich, dla sprawiedliwych i złodziei, dla 
dobrych mężów i płodzących co roku żon, cudzołożników i prze
wrotnie lada jakich, które sposobów zakazanych używają, aby tyl
ko dzieci nie mieć. Ale Bóg wszystko widzi i wszystko wie. Przyj
dzie czas nagrody i kary.

Tu ksiądz Grzesik, zniżywszy głos, jął opisywać one straszne 
męki, owe smażenia piekielne, owe tęsknoty duszne za nieprze
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branym szczęściem w raju. Mówił tak przejmująco, że baby, po- 
klękawszy, waliły się w grzeszne, obwisłe piersi, inne podnosiły 
oczy w niebo za wyciągniętą ręką księdza Grzesika i zdawało im 
się, że już... już...€a zobaczą ową łąkę wiecznie zieloną, uśmiechnię
te twarze aniołów i usłyszą śpiew i granie niebieskie. Po niebie 
płynęły jednak tylko puszyste, białe kłęby chmur.

A tymczasem ksiądz Grzesik, zeszedłszy z wyżyn na ziemię, 
palcami rozcapierzonej dłoni dźgał stojących wokoło pod ka
sztanami.

— Pan Bóg nie prosi nikogo o pomoc w sądach swoich. I ty, 
człowieku, cofnij ręce zabierz brudne i grzeszne łapy od dzieła 
i sprawiedliwości boskiej. Jeżeli ci krzywda, jeżeli ci źle i bieda — 
módl się i pracuj. Bądź cierpliwy. Bóg zajrzy w serca bogaczy 
i przemieni je. Bóg złodzieja na dobrą drogę wyprowadzi. Bóg 
tylko umiłowanych doświadcza krzyżami, aby im drogę do siebie 
pokazać, aby im najwyższą nagrodę dać, wynosząc biedaków i nę- 
darzy aż na tron niebieski.

— Wiem ci ja — ciągnął głosem donośniejszym — że zaraza 
do mojej owczarni się wkrada. Bóg mnie we śnie oświecił i kazał 
ratować każde zbłąkane jagnię. Tam, w kopalni szatan sieje zgor
szenie i bunt. Odwraca umysły od Boga, ręce wam każę zaciskać 
i nienawidzieć, a może — Boże zlituj się — i zabijać. Demon chci
wości wami rządzi, brat szatana. Chcecie coraz więcej i więcej 
Na małym, bracia, poprzestańcie i w pokorze Bogu służcie.

Długo jeszcze ksiądz Grzesik wyliczał nieprawości swoich pa
rafian. Wspomniał o wspólnym oraniu, o wspólnym koniu, co jeno 
złość ludzką rozbudzi, niezgodę posieje i kłótnie.

Caja nie wytrzymał już wtedy i Sobieraja w bok trącił.
— Oboccie, jak mu to anioły wszytko we śnie rozpowiadajo 

Siwe uny muso być i na brykach Bzymkowych jezdzo. A pozyceł- 
by nam swoich kaśtanów. Wypasione som galancie, to by jem ni', 
zaskodzieło nase górki poorać.

Sobieraj nic nie odpowiedział, bo znów sobie naukę Piskóra 
przypomniał: „Jedno słowo powiedz, ale takie, aby iskrą było 
Gdy inni mówią w naszej sprawie, ty milcz, nie bądź nigdy 
ważnym".



Po skończonym kazaniu ludzie ruszyli, niby wolno, statecz
nie, a na wyprzodki do kościoła. Większość jednak pozostała na 
cmentarzu. Wyciągali książeczki, całowali obie ich okładki i orien
tując się po organach i śpiewaniu, które przedostawało się przez 
otwarte drzwi na cmentarz, czytali mszę św. rozdziałami: „na 
Credo", na „Podniesienie", na „Baranek Boży". Ponieważ jednak 
za szybko im szło to czytanie, przystawali i z sąsiadami nowiny 
sobie prawili.

Pod kasztan, gdzie stali włoscy ludzie, przysuwali się i inni, 
a głównie ci, którzy w kopalni pracowali.

— Ciekawe, ile mu Kromierzański zapłacił za to kazanie — 
powiedział wprost Jabłoński z Całkowa.

— Głupiś, Kromierzański som by wzion, to na pewno wiel
możny pon derektór z księdzem rozmowiali — dorzucił Błęda 
z Bicychowa.

—- Ale się za rece biero.
— A wy, Sobieraju, co tam za spółki wycyniocie? — spytał 

Młynarski z Sosnowa.
— Kupimy konia, to go poświęcimy, aby się i nas diabeł nie 

czepiał — odpowiedział Sobieraj.
— A wiecie, jak to chłop diabła osukoł? — zaczął zaraz Kos, 

który do wiersza mówił.
— Cii...i, wikary po ochwiarze idzie.
— Sypnijmy mu, chłopoki, aby wiedzioł, ze bogactwo z ko

palni ciogniemy — zaproponował Gruzik.
Sięgnęli do kieszeni i posypały się miedziaki po dwa, po trzy 

grosze.
— Bóg zapłać! Bóg zapłać! — powtarzał bez przerwy młody 

ksiądz Puzio.
— Ni ma za co — szepnął Jabłoński. — Panu Bogu i tak 

grosa z tego nie bedzie.
Nikt go na pewno nie słyszał, chociaż i bez tego każdy wie

dział, że Jabłoński wielki był na księży zawziętus.
— Patrzta, chłopaki, nas Bzymek śrybnioka cheba połozeł, 

bo reśte wybiero.
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— Hale, zlodzij. Dwa złote połozeł, aby ludziom pokozać, ze 
daje, ale reśty na pewno z pół złotego wiecy wybierze, psia jego...

— Ciii....cho.
Prży zielonej furcie, która na plebanię przez mostek prowa

dziła, młodzi omawiali swoje sprawy.
— Jędrek, Gralonki sobie pilnuj, bo ci ją dziedzic za często 

na pokoje wzywają. — He, he, he...
— Granie dzisioj robimy, przyńdź do nos.
— A o wódce nie zapomnij.
— Zobacz, jaka ta Sobierajówna piękna panna. Za kim ona 

tak ślipia wypatruje.
— Nie dla psa kiełbasa, ona Bzymka woli — bogaty i jeden 

w domu.
— Ale, pozwoli mu ojciec na żeniaczkę z taką pin...
— Stul pysk, pomodlić się człowiek nie może.
— Cie, widzita go, ksiądz się znalazł. Ale na fabrykantów toś 

krzyczał.
— Co im tam. I ja do kopalni pójdę, za co będę staremu robił, 

za te portki łatane? Pójdę.
— A Krzywy Franek od Głowackiego uciekł i w kopalni już 

pracuje.
— Pewnie, osiem godzin, a potem możesz kosą w polu 

dorobić.
— Dużo tam zarobisz na tej kopalni.
— Dużo. Podwyżka będzie, dyrektor obiecał. Pójdę, choćby 

mnie miał ksiądz z ambony wywołać.
— A pewnie, parobków sobie szukają.
Wśród kobiet i dziewcząt, które obsiadły mur i kasztany, pa

nował większy spokój i powaga. Te, co czytać nie umiały, marnia
ły w kółko „Zdrowaśki“, przesuwając w palcach paciorki różań
ca czy koronki. Stare baby żegnały się zamaszyście, wzdychały, 
przekrzywiając przy tym głowy, jak gęsi. Młodsze modliły się 
przeważnie z książeczek, strzelając oczami na drugą stronę cmen
tarza do chłopaków.

Zośka Sobierajowa już trzeci raz zaczynała: „Panie, ty wi
dzisz mnie...“ Myliło jej się, bo widziała naprzeciw Jaśka Bzymka. 
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Nie mogła się modlić. Obok niej stała Przygubianka z Psar, bo
gata panna, która szeptała ze swoimi o Jaśku. Z zazdrością pa
trzyła Zośka na jej białą, gładką cerę. Taka na pewno krem sobie 
drogi kupuje, a nie jak ona, co jeno czasem mlekiem twarz umy
je. Zośce zrobiło się smutno. Książeczka sama się jakoś zamknęła 
i nie dokończyła modlitwy: „Panie, Ty widzisz mnie“...

Po sumie krótko już zatrzymywali się ludzie przed kościo
łem. Mężczyźni przystawali, aby skręcić papierosa, usłyszeć, jak 
się tam żyto czy pszenica sypie, i ile płacono na ostatnim jarmar
ku za ćwierć, po czym śpieszyli za kobietami.

Rozdział XIV

Po ostatnim kazaniu księdza Grzesika Sobieraja jakby ktoś ba
tem śmigał. Ożywił się i zhardział, jak zauważył Caja. Zobaczył, 
że walka, do której znów stanął obok Piskóra, jest walką nie z sa
mym Rurskim, że za dyrektorem stoi gromada mu podobnych, wła
dze i cała potęga pieniędzy. Nawet ambona księdza Grzesika go 
popiera. Biedę chwalą. Przez nędzę chcą z człowieka anioła zrobić. 
„Bóg ma przemienić serca bogaczy11 — mówił ksiądz Grzesik.

— Kiedy — pytał Sobieraj samego siebie. — Tyle lat, tyle 
wieków przeszło i nie zmienił ich.

Tego dnia Sobieraj siedział na progu starając się rozwiązać 
w myśli te zawiłe zagadki. Nie poukładał sobie jeszcze wszystkie
go w pamięci, gdy policjant Jakubik, który będąc w służbie do 
Włoch czasem zaglądał, podszedł do niego.

Z Jakubikiem znali się od dawna — chłopem był, jak i on. 
Ojciec jego w Jeziorku we dworze- służył. Jakubik zaczął rozmo
wę urzędowo, ale w końcu przypomniał sobie dawne koleżeństwo 
i Sobieraja po ramieniu uderzył.

— Źle, Władziu, robisz. Z socjalistami się pokumałeś, robot
ników buntujesz, jakąś końską spółkę organizujesz. Zle jest. Ko



mendant kazał mi cię ostrzec. Mogą cię w końcu zamknąć, a ty 
kobietę przecież masz i dzieci.

Sobieraj dolną wargą parę razy krótko przycięte wąsy pogła
dził. Teraz już wszystko jasno zrozumiał.

— Jakubik, Jasiu — zaczął. — Wiem, że na służbie jesteś, żeś 
policjant, ale przecież i ty z biedy wyrosłeś, wiesz, co to są ręce 
w gnoju uwalane. Powiedz mi, nie boli cię chłopska bieda? Czy ty 
nie wiesz, jak nas traktują w kopalni, czym my tam jesteśmy? 
Ty, chłopski syn, taki sam jak i my, nie czujesz nic?

Jakubik milczał.
— Rozumiem, nie chcesz mówić. To ja ci wygarnę. Socjali

sta, mówisz. A któż to jest socjalista? Złodziej, morderca? Bluź- 
nierca czy może diabeł? Boicie się go, ale wy przecież nawet już 
niektórych socjalistów przerobiliście, przeciągnęliście na swoją 
stronę. Mówisz, że mnie wsadzą, bo jestem socjalistą, a może ko
munistą, bo buntuję innych. A czegóż ja chcę dla siebie Nic.

Końską spółkę zakładam. Cholera! Wszystko wyśmieją, prze
kręcą. A z czego żyje Bzymek, Siwok a nawet Sadło, jak nie z So
bierajów, Kwietniów, Paluchów. Kto im pola obrabia i za co?

My, nie posiadający konia, za orkę, za pożyczkę.
Idź do Korby, zobacz, co się tam w chałupie dzieje! Kobieta 

chora, bo ją wóz przygniótł, gdy się do niego wprzęgła, zamiast 
konia. Sześcioro dzieci, brud, nie ma kto obiadu ugotować, a Korba 
ze złości pierze wszystkich po kolei — dzieci chyba pozabija. Toć 
ja im chcę pomóc. Konia wspólnego kupimy, nie będziemy poży
czali od naszych zagórzaków za lichwiarski procent, innym za dar
mo będziemy pola obrabiać.

Chcą mnie karać, bo ja to robię. A pewnie, kto ma robić? 
Ciemnota wszędzie i strach panuje. Ale czy wiesz, kto temu wi
nien? Czy ty to rozumiesz? Jasiu? Wy winniście. Tak, bo u was 
na wszystko jedna odpowiedź: więzienie, strach, strach i strach. 
A dzieci zostaną... a żona zostanie sama...

Wszyscy się za ręce biorą: i ksiądz, i Bzymek, i dyrektor, tyl
ko nam nie wolno sobie ręki podać.

A w kopalni byłeś, widziałeś naszą pracę? Za co pracujemy 
tyle godzin? Ech, Jasiu, zrozumieć tego nie można, żeby tak je
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den drugiego żarł, głodził, męczył. Dlaczegóż nie chcą w nas ludzi 
zobaczyć? Dlaczego nie chcą nam dać chleba tyle, abyśmy na 
wiosnę nie głodowali? Ale ja wiem, że tego nie zrobią. Rząd wie, 
w jakiej nędzy żyjemy i ani kroku w naszą stronę nie chce zrobić.

Brałem udział w strajkach ■— biliście mnie pałkami po łbie. 
Teraz znów wszyscy na mnie. Komunistę robicie ze mnie, choć 
przecież wiecie, że ludowcem jestem. Boicie się, że z robotnikami 
się połączymy. Pewnie, że bliżsi nam oni niż wasi ozonowcy, dzie
dzice, biskupi i cały rząd.

— Ty, Władek, o rządzie nie mów — przerwał ostro Jakubik. 
— Masz szczęście, że do mnie to mówisz.

Sobieraj podniósł się z progu, spojrzał przenikliwie na Jaku
bika i odszedł w stronę obejścia.

Nie żałował swej szczerości. Pomyślał, że może i w Jakubiku 
coś zostanie z jego słów. A groźba więzienia podziałała na niego, 
ale nie tak. jak sobie życzył pan Kurak, komendant policji w Bi- 
cychowie.

Rozdział XV

Sobieraj czekał po drugiej zmianie przed bramą na Pi- 
skóra. Wieczór był ciepły, roztrzęsiony muzyką polnych koników. 
Z nieba, wysypanego srebrnym, gwiezdnym makiem, leciały po 
złoconych łukach meteoryty. Drgające światła górniczych karbi- 
dówek rozpełzały się po drogach i ścieżkach, jakby odbicie gwiazd 
w szarym zwierciadle ziemi.

Piskór odprowadzał Sobieraja. Okazało się. że wiedział już 
dokładnie o kazaniu księdza Grzesika, a gdy mu Sobieraj wspom
niał o komendancie i o Jakubiku, gwizdnął cichutko.

— To dobry znak, Władziu, to dobry znak. Słabych nikt nie 
zaczepia, ale oni zaczynają się już widocznie bać naszej siły. No, 
a ty co o tym myślisz?
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Sobieraj patrzył pod nogi wymijając urwisty brzeg Osetówki. 
Czuł jednak na sobie spojrzenie żółtawych, kocich oczu Piskóra.

— Byle chochoł mnie nie przestraszy. Nie od dzisiaj i nie od 
wczoraj słyszę groźby, a bicie poznałem już dawno. W poniedzia
łek nie będę w kopalni. Kupujemy w Rogowie wspólnego konia. 
A na swoim przodku w kopalni Caję wziąłem na miejsce Piwonia. 
Przez niego i jego kobietę dużo można będzie zrobić. Ty się, Jó
zek, o mnie nie bój. Wśród chłopów już wrzeć zaczyna, a wiesz 
przecież, że wrzątkiem łapy i ślepia poparzy sobie każdy, kto 
chciałby go zimną wodą zalać.

— Ej, przyjdzie czas, Władek, że się świat rozsłoneczni — po
wiedział Piskór.

Kiedy doszli do Całkowa, który w lewo od Mierzej ów do 
piaszczystych wzgórz przyrósł i krył się w sosnowych zagajni
kach, Piskór rzucił papierosa i przyśpieszył kroku. Przecięli drogę 
i wyszli na polną ścieżkę.

Sobieraj znał w Całkowie wszystkich i nie mógł zrozumieć, 
dokąd go Piskór prowadzi. Doszli do Miełosowa — do małego la
sku, w którym na wiosnę panował taki wrzask wron i ich potom
stwa, że słychać go było aż nad rzeką. Teraz gniazda były już pu
ste, a stada pomnożone o nowy wylęg żerowały po polach i noco
wały, gdzie popadło.

Piskór skręcił znów do wsi, nie dochodząc do Miłosowa. So
bieraj kroczył za nim bez słowa. Przeszli poza stodołami, skrę
cając na drogę dopiero przy kuźni Ziewacza. Pies napad! na nich 
tak gwałtownie, że Sobieraj chwycił ręką za pleciony płot z wi
kliny chcąc wyrwać z niego grubszy kij. Rozległ się jednak cichy 
gwizd Piskóra i pies nagle umilkł.

— Zostaw płot i chodź prędko — powiedział Piskór.
Sobieraj zauważył, że Józek orientuje się w obejściu nie go

rzej od gospodarza. Okna chałupy Ziewacza były ciemne. Na pro
gu sieni, do której wchodziło się od ogrodu po trzech schodkach, 
siedział Ziewacz i ćmił papierosa.

— Dobry wieczór — powitał ich pierwszy przyciszonym gło
sem.— Psa mi, Józek, zbałamuciłeś, więcej ciebie słucha niż mnie. 
Jak się macie, Sobieraju? Wiedziałem, że zajdziecie w końcu do 
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kowala Ziewacza. Siadajcie na schodkach, raźniej tu będzie, pie
sek przypilnuje. Fiuu — gwizdnął na psa. — Pilnuj, Karaś, pil
nuj. Psów paskudnych włóczy się teraz pełno.

Wypchnął łagodnie kundla do ogrodu. Usiedli.
Księżyc przed bliską pełnią, okrągły jak piłka, wyjrzał zza 

Miłosowa. Blade jego światło załamywało się na kanciastej twa
rzy kowala, wyławiając z ciemności nieregularne dzioby na jego 
nosie i głębokie, jakby grochem wyciśnięte, zagłębienia na czole. 
Ziewacza znali wszyscy. Kowalem przecież był i to nie byle jakim. 
Żniwiarkę, czy młocamię z kieratem naprawić, lemiesz czy od- 
kładnicę nową zmajstrować, to potrafił każdy, kto w kuźni kilka 
lat młotem w kowadło dzwonił. Ale Ziewacza, a nie kogo innego 
zawsze do Małoborowa wzywali, kiedy się parowa młecamia 
zepsuła albo — jak to było później — do kopalni, pompy napra
wiać. Mówili, że nawet na motocyklach i motorach samochodo
wych się zna, bo kursy szoferskie przy wojsku skończył, tylko 
mu prawo jazdy odebrali, bo za wielki mądrala był.

Ziewaczowi nie wiodło się jednak w kowalstwie. Kowal Zy- 
cki w Bicychowie dom sobie wystawił, Skiba z Całkowa całą mor
gę kupił, a Ziewacz na teściowych dwóch morgach ciągle siedział. 
I choć był znanym majstrem, to jednak na przednówku razem z in
nymi z Całkowa oglądał się na pożyczkę. Co prawda do czasu 
uwięzienia żył jakoś — bez zbytku, ale i bez pożyczek. Ale kiedy 
przez dwa lata nocami trząsł się od chłodu w piwnicach kielec
kiego więzienia, a przez dzień drzewo rąbał, wodę nosił, szorował 
podłogi, wszystko się odmieniło. Schudł, postarzał się i wyłysiał. 
Wyhodował sobie z boku nad uchem długie pasmo włosów i za- 
czesywał na środek głowy, przylepiając je do łysiny jakimś pa
chnącym smarowidłem. Od wilgotnego mieszkania w piwnicy 
białożółte plamy pokryły pierś i szyję Ziewacza i cienkimi lisza
jami wdzierały się aż na brodę i uszy.

Nie to jednak było najgorsze.' Ziewaczowi odebrali na rok 
świadectwo rzemieślnicze. Dwie morgi czerwonej, ilastej ziemi na 
podgórzu nie mogły wyżywić żony, czworga dzieci i starych dziad
ków. Kiedy znów pozwolili mu otworzyć kuźnię, nie bardzo było 
w niej co robić. Ludzie poszukali sobie i przyzwyczaili się do 

68



Innych kowali. Byli i tacy, którzy bali się do jego kuźni zajeżdżać. 
Policja zaraz zaczynała takich odwiedzać, a wypytywać, o czym, 
z kowalem rozmawiali. Starał się Ziewacz dostać do kopalni — 
mechanik potrzebny przecież na miejscu, ale mu Kromierzański 
powiedział, że aresztantów nie potrzebuje. Doglądał więc Ziewacz 
swoich spalonych słońcem morgów, domu i pustej najczęściej kuź
ni. Podkowy na zapas robił i poza Całków nosa nie wychylał.

Sobieraj często rozmawiał z nim o kopalni, o kłopotach gro
madzkich we Włochach. I teraz, siedząc na schodach, omawiali na
strój robotników na kopalni wywołany przyjazdem dyrektora, 
a głównie przemówieniem Piskóra i próbą przekupstwa.

— Znana jest metoda rozbijania naszej jedności przez ta
kich, jak sam Rurski, złodziei — powiedział Ziewacz.

Sobieraj przysłuchując się rozmowie zrozumiał, że pojmo
wali oni już przyczynę zła, jakim było postępowanie Rurskiego 
i Kromierzańskiego, i podejmowali z nim walkę.

— Bez dna są ich wrorki na pieniądze, serca jadem chciwości 
przeżarte i nic już nie odmieni ich. To są nasi wrogowie. W w’alce 
muszą ulec i zginąć — mówił twardo Ziewacz.

Kręcili nowe papierosy, podczas gdy Ziewacz wszedłszy na 
chwilę do chałupy wrócił z nieznajomym, który potem Sobie
rajowi przez długie zimowe wieczory nie dawał spokoju.

— Towarzysz Stefan — przedstawił Ziewacz gościa. 
Uścisnęli sobie ręce w milczeniu.
— Cieszę się — zaczął towarzysz Stefan — że przyszliście do 

nas. Sobieraju, że zdecydowaliście się iść w jednym szeregu z nami.
Sobieraj widział tylko pół twarzy mówiącego, kanciastą bro

dę, przycięty, ciemny wąsik i pół nosa. W bladej pośwdacie księ
życa błyszczała metalowa oprawa binokli. Resztę twarzy zakry
wał cień daszka okrągłej czapki, jaką nosili tramwajarze. Nie 
myślał jednak o wyglądzie nieznajomego, bo to, co mówił, pochła
niało całkowicie jego uwagę.

— Znam historię waszego życia — ciągnął nieznajomy. — 
Wiem jednak, że mało jest tylko wiedzieć i słyszeć o kimś. Trzeba 
człowieka dobrze poznać. Życie zostawia na nas często ślady, ryje 
bruzdy w sercu i w charakterze. Wy byliście osiem lat w Galicji, 
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uciekliście ze służby we dworze. Ten pobyt na obczyźnie, jak wam 
się zdawało, uczynił z was człowieka. Ciężka praca was nim 
uczyniła.

Uwierzyliście najpierw w Witosa. Sprytny to był chłop, bar
dzo sprytny, ale wiem przecież i to, dlaczego po powrocie zapi
saliście się do Wyzwolenia. Zrozumieliście, że wójt z Wierzcho
sławic zapomniał o was, zdradził was. Świętego chcieli z niego 
zrobić, opatrznościowego męża, a tymczasem, gdy nadeszła odpo
wiednia chwila, zawahał się pan wójt., nie chciał podać ręki ro
botnikowi, poszedł przeciw chłopom. Kiedy chłop łaknął ziemi bez 
wykupu, on radził z panami, jak mu jej nie dać. Rządzić chciał 
wielki Witos, dziedzicowa bryczka go cieszyła. I dlatego ..Wyzwo
lenie” was pociągnęło. Zdawało się wam, że bliższe było prawdy 
i sprawiedliwości. Cóż, kiedy potem i tam przywódcy zapomniel' 
o potrzebach ludu, o jego zjednoczeniu. Drażniły was, Sobieraju, 
kłótnie przywódców, ale to już minęło. Dziś nie czas na spory.

Coraz szerszy krąg zatacza pragnienie jedpości. Musicie jasno 
patrzeć i zrozumieć, że jest tylko partia głodnych, uciemiężonych 
sponiewieranych i partia sytych, chciwych i bezwzględnych cie- 
miężycieli. Naszym programem jest chleb dla wszystkich, wolność 
i pokój. Faszyzm i jego ucisk zwalczyć może chłop tylko w ści
słym sojuszu z proletariatem fabrycznym.

Nie możemy jednak lekceważyć znaczenia mniejszych walk 
i dlatego idziecie słuszną i dobrą drogą z Piskórem. Pierwszym 
waszym celem musi być wywalczenie lepszego zarobku. Wiecie, 
że nikt nie c-hce uwierzyć, że sześćdziesiąt złotych to najwyższa 
zapłata w waszej kopalni. Zbrodnia, łajdactwo!

Towarzysz Stefan uderzył pięścią w kolano i ostatnie słowa 
wypowiedział gwałtownie i głośno, choć przez cały czas mówił 
spokojnym, cichym głosem. Aż Ziewacz się poruszył i ku drodze 
spojrzał.

Stefan znów zaczął mówić półgłosem:
— Iw jakich warunkach pracujecie? Nędznych Murzynów 

z was zrobili, niewolników, o których nie ma się kto upomnieć. 
Rurski zarabia miesięcznie przeszło piętnaście tysięcy. Robotnicy 
muszą się o tym dowiedzieć.
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— Towarzysze! — zapalił się znów Stefan — czas z tym skoń
czyć. Traktują was jak bydło, straszą redukcją, a przecież bez ko
palni żyliście w takiej samej nędzy jak i dziś. Nędzne morgi przy
noszą wam głód, a taka kopalnia skraca wam życie.

Nastała chwila ciszy. Tylko gdzieś w oddali wiatr nawiewał 
odgłosy wsi. Sobieraj był zamyślony i zasłuchany, a kiedy Stefan 
zaczął znów mówić, zdziwił się niemało, skąd ten nieznajomy zna 
tak dobrze i Włochy, i ich ludzi.

— Dąbek, to nasz przyjaciel — powiedział. — Jędrka Kłó- 
ska należy wykorzystać do pracy w Małoborowie. Caja to zdrowy 
umysł, tylko niepotrzebny zapaleniec, należy go przyuczać do roz
myślnego działania.

Sobierajowi zdawało się, że ten nieznajomy jest jego dobrym 
sąsiadem z Włoch, kolegą.

W końcu Stefan położył nacisk na współpracę z Kończakiem 
z Wronowa, który wodził rej wśród chłopów, szczególnie tych 
młodszych.

— Czas skończyć z własnymi drogami chłopów, robotników 
i inteligencji. Przywódcy zarówno pepeesu, jak i stronnictw chłop
skich są winni, że masy nie zjednoczyły się dotąd do wspólnej 
walki o ziemię dla chłopa, pracę dla robotnika, o sprawiedliwe 
rządy w rękach mas pracujących. Chcą wam niektórzy wmówić 
— zwrócił się znów Stefan do Sobieraja — że wszyscy chłopi to 
jednolity, zgodny lud polski. Ale sami wiecie, że parszywym psem 
jest ten, kto choć sam chłopem się nazywa, biedniejszego ze skóry 
obdziera. No, towarzysze, czas się już pożegnać!

Rozchodzili się pojedynczo. Ziewacz gwizdnął cicho na psa, 
który jak spod ziemi wyrósł nagle u jego nóg.

— Nie ma psów, nie ma? — szeptał Ziewacz pytająco, 
głaszcząc łeb kundla. Pies odpowiedział mu skomleniem.

— Pamiętajcie — mówił jeszcze Stefan przy pożegnaniu — 
wasze zwycięstwo w kopalni nad Rurskim i Kromierzańskim zmo
bilizuje robotników i wyzyskiwaną wieś do dalszej walki ramię 
przy ramieniu.

Sobieraj nie wrócił tą samą drogą, ale poszedł pod górkę na 
Miełosów.
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Noc już była — jasna i cicha. Na miedzach, którymi szedł, 
nosiły gęste trawy. Z poletka ziemniaków poderwało się, niewi
doczne na szarej ziemi, stado kuropatw. Rozproszone, nawoływały 
się ostrym głosem. Sobieraj szedł na przełaj ku swoim Włochom. 
W myślach odnajdywał zasłyszane słowa, które zdawały mu się 
teraz echem jego własnych myśli.

Rozdział XVI

Zośka zmiotła ze stołu okruchy chleba, wytarła rozlane mle
ko i zaczęła mycie żelaznych garnków i misek. Wyszorowała na
wet kocią miskę, co jej się nigdy nie zdarzało, bo kto tam widział 
kotu pomagać, wylizuje przecież sam do czysta. Zadowolona wy
tarła wreszcie ręce we wspólny ręcznik przy piecu.

Matka leżała na łóżku, chrapiąc coraz głośniej. Stasiek poję
kiwał przez sen pocierając nos, na którym siadały wścibskie o tej 
porze muchy. Tylko Jurek oddychał cicho i spokojnie na jej łóżku.

Zośka zawiązała chustkę z frędzlami pod brodę i cichutko 
otworzyła drzwi. Aż oddech przy tym wstrzymała, bo zdawało jej 
się, że matka poruszyła się na łóżku. Na dworze jak kot przemknę
ła przez sadek w stronę parowu, gdzie krzewy leszczyny zgęszczały 
i tak już głęboką ciemność nocy.

Zośka, ej Zośka! Gnało ją kochanie, że aż dech zapierała tę
sknota i strach jednocześnie. Ucapiło ją za serce to miłowanie, 
po nocach nie dawało spać i nic, tylko Jasiek i Jasiek przed ocza
mi stał i każde jego słowo w uszach dźwięczało.

Wymykała się wieczorami, gdy ojciec szedł na trzecią zmianę, 
i tłumiła w poduszkę wzdychanie, gdy musiała w domu zostać. 
Nie mogła się opamiętać, nie chciała nawet. Kazał jej Jasiek 
przyjść do parowu, to leciała, aby tylko słowo od niego usłyszeć.

Księżyc jeszcze nie wzeszedl i ciemno było jak w studni. 
Przytrzymały ją nagle czyjeś ręce, ale Zośka się nie przelękła. 
Wiedziała, że to on — jej Jasiek. Zośka rękami serce przyciska, 
bo boi się, że w całym parowie słychać, jak bije.
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— Zosiu, przyszłaś... — Jasiek Bzymek, jedynak u sołtysa, 
przyciska ją do siebie co sił, że oddychać nie może.

— Przyszłam, tato w kopalni, w domu wszyscy śpią. Zaraz 
muszę wracać, bo przecież... — Mówi jej się bezładnie, tak tylko, 
aby coś gadać. Ręce Jaśka są mocne i śmiałe.

— Zosiu, nie bój się — szepcze.
Włochy śpią. W olszynach nad rzeką kwili sowa pódżka, we 

wsi tylko psy szczekają. Jest ciepło, choć połowa września jesieni 
się już pokłoniła.

Zośce jest gorąco. Zakołowały się gwiazdy, co je przez 
przymknięte powieki widziała. Ocknęła się dopiero wtedy, gdy ją 
Jasiek na trawie posadził.

— Zosiu najmilsza... do ojca pójdę przecież... kochanie...
Gorącość swoja i Jaśkowa ją osłabiły i to ,,do ojca pójdę1* 

do reszty siły odebrało. Na dnie parowu leżała nieprzenikniona 
ciemność. Zdawało im się, że ktoś idzie drogą, że coś się w olszy
nie poruszyło. Przepędził ich strach i Jasiek śpieszył się, że omal 
nie zapomniał jej powiedzieć, aby jutro znowu przyszła.

W izbie wszyscy spali. Zośka nie mogła zasnąć. Nagle płacz 
ją porwał nieprzeparty, aż zachłysnęła się urywanym jękiem. 
Uspokoiła się powoli i tuliła głowę do poduszki z uśmiechem szczę
ścia i radości.

— Zofia Bzymek — wyszeptała do siebie i nagle świetliwość 
i ukojenie serce jej ogarnęły. Zdawało się jej, jakby wszystkie 
dzwonki, co latem przy lisim wąwozie rosły, rozdzwoniły się 
radośnie.

Rozdział XVII

który drzemał od rana otulony sinymi mgłami, rozsło- 
necznił się nagle w południe i ocieplił. Wiatr przegnał mgły za 
prósinowieckie wzgórza i skrył się w gasnących i coraz rzadszych 
liściach wierzb i topoli. Z gór w wąwóz rzeczny zleciawszy, skra
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dał się pełzając po murawie między drzewami, aby dmuchnąć 
znienacka do góry. Wtedy jakby kto garście srebrnomatowych 
monet po topolach rzucił. Aksamitne spody liści błyskały miękkim 
blaskiem i zawstydzone własnym przepychem nakrywały się za
raz zielenią wierzchniej strony. Były skromne wobec zawsze 
ciemnej, szorstkiej i trochę ponurej zieleni olch. Ale wiatr nie 
lubił igrać z liśćmi olchy. Gałęzie kruche, ani huśtawki z nich zro
bić, ani na szorstkich z jednej, a kleistych z drugiej strony liściach 
śpiewki wygrać. Dziś liście topoli są już słabe, byle przymrozek 
i bez jego, wiatrowej, pomocy spadną. Przyczaił się więc naci 
rzeką i muskał je leciutkim podmuchem.

A nad Włochami październikowe słońce przędło nici babiego 
lata, wyciągało z chałup gromady dzieci, uśmiechało się do star
ców, chwalone i błogosławione. Na polach zieleniło się młode żyto. 
Pustka, zajęcza melancholia ciągnęły od wyłysiałych wzgórz.

Paluchowa ze swoją Stefcią kończyły kopać ziemniaki. Pra
wie ostatnie były we wsi, ale nie żaden to wstyd ani pośmiewi
sko. Wiosną pożyczek za dużo Paluch zaciągnął i na odrobki cho
dziły we dwie. Potem Stefcia we dworze przez tydzień kopała. 
Nie dziwota więc, że ostatnie z pola zejdą. Ostatnie radlonki pro
wadziły, kiedy Stefcia przystanęła i, zasłoniwszy oczy ręką, pa
trzyła chwilę pod słońce.

— Patrzcie ino, mama, jako to cudowność do wsi idzie — 
powiedziała.

Paluchowa powoli grzbiet wyprostowała.
— Tfu, z twoją cudownością. Dyć to stary Jojne Chmura.
I śmiać się obie zaczęły. Z tyłu głowy pochylonego nad dwu

kołową biedką Jojny powiewał, widoczny z daleka, welon paję
czyny. Stąd się Stefci owa cudowność przywidziała. Sam Jojn 
Chmura wcale cudownym nie był. Chudy, przez co wysokim się 
nawet wydawał, szedł pochylony, jakby krótkim sznurkiem do 
biedki przywiązany. Z twarzy widać było tylko oczy, wzgórki po
liczków i czoło. Reszta ginęła w gęstej jak trawa brodzie.

— Jojne, ale mocie brodę, nie widać, kaj sie zacyno, a kaj 
kuńcy — witała zwykle Jojnę stara Szwugrowa. Mówiła prawdę, 
bo uszy ledwie wyglądały z powodzi włosów, z których parę i na 
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nosie sterczało. Brodę miał Jojne, jak i włosy — płową i tylko od 
nosa cło środka ust biegła ruda ścieżka, okopcona papierosowym 
dymem. Bo Jojne nie zawsze jadł, ale za to palił — dziesięć pa
pierosów, jeżeli go częstowali, cztery, jeżeli sam musiał kupić 
Jojne Chmura nie lubił swojej brody. Początkowo żona, zasłużona 
matka jego siedmiorga dzieci, wystrzygała mu ją nożyczkami. Ale 
robiła to tak niezręcznie, że w końcu pozwolił brodzie rosnąć na
wet do „bziucha".

Chudy był Jojne i pochylony. Chudy z niedojadania, pochy
lony od pchania biedki. Jojnę wszyscy znali — od Wzdołów do 
Koprzywnicy. Dwa razy do roku zjawiał się we wsi w jarmuł e 
rozpadającej się od potu i w chałacie niewiadomego koloru, na 
którym łaty były przyszywane każda innymi nićmi.

Pchał lub ciągnął swoją dwukołową biedkę z koszykiem i róż
nej wielkości węzełkami. W koszyku znajdował się cały skarb 
Jojny: nici, igły, naparstki, guziki różnej wielkości i kolorów, naj
częściej oderwane od starych, znoszonych ubrań. Nie były one 
naszywane na kartoniki, miały jednak tę zaletę, że można był* 
z nich dobrać właśnie te brakujące. Podobnie haftki i zatrzaski 
leżały pomieszane w pudełku od lekarstwa.

Dziewczęta mogły się zaopatrzyć u Jojny w kolorowe korale 
czy cekiny do krakowskich gorsetów. W kieszeniach łatanego cha- 
łata, nie wiadomo gdzie i jak ukrytych, zawsze znalazło się parę 
paczek machorki, bibułki i tanich papierosów.

W czasie wiosennego objazdu Jojne woził dodatkowo trepy — 
zwykłe wierzbowe lub osikowe kijanki z nabitą na czubach skórą. 
Ten towar miał największy popyt. Chodziły w trepach głównie 
kobiety i dziewczęta do pracy koło domu, do żniw, po wodę. Czła
pało się w takich wiatrówkach z głośnym klaskaniem sztywnej 
deski o twTardą jak i ona piętę. Trepy posiadały i tę jeszcze zale
tę, że nie łatwo się zdzierały. Skórę, przy pomocy której trej» 
trzymał się stopy, łatwo można było zmienić w razie pęknięcia, 
Na Skałach, we Włochach, w Przytuliskach, trepy Jojny były je
dynym obuwiem w bardzo wielu chałupach przez cały rok. W zi
mie śnieg łatwo było z nich wysypać, a w jesieni woda czy błote 
same wylatywały.
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Jojne z dwóch rzeczy był dumny: ze swoich trepów i z na
zwiska.

— Jaki jo zyd — oburzał się na chłopów, gdy mu od nie 
okrzczonych wymyślali. — Chmura to tak samo jak Korba cy 
Kwiecień, cy Scałuba, a Jojne to przecie Jon, prawdziwy Jon. 
Tak samo chleba ni mom jak i wi, a mój Pon Bóg nie lepsy od 
wasego ani nie gorsy — zapomniał un o mnie jak i o wos. Un 
z Birkmanem i Mielechem interesy prowadzi, a u wos z Bzymkiem 
i Bryką. Chmura jezdem, a nie zoden zyd.

— Brodę mos, jucho, toś zyd — przedrzeźniał go Caja.
Jojne udawał zagniewanego i zaraz częstował chłopów ma

chorką, którą nosił na sprzedaż.
Jojne prowadził dziwny handel. Pieniędzmi prawie nikt mu 

za towar nie płacił. Za igły, guziki czy nici brał od bal) to jajka, 
to garnuszek mąki lub torbę ziemniaków, co tam kto mógł dać. 
W maju i czerwcu i tego dostać nie mógł, więc dawał, zwłaszcza 
trepy, na kredyt.

— Po żniwach zapłacicie — zachęcał i zostawiał drewniane 
buty. Nigdy nie zapisywał, komu i co daje, bo pisać nie umiał. 
Pamiętał i pamiętali też kupujący. Chmura nie bał się, że go oszu
kają. Dał raz Wawrzkowej, żonie Kuśnierza, szpulkę nici i parę 
igieł bez zapłaty. Kiedy zjawił się po paru miesiącach, Wawrzko- 
wa zapomniała o igłach. Komornica, wiadomo, zapracowana każ
dą odrobinę musiała u ludzi zarobić, nie dziwota więc, że za
pomniała. Jojne otrzymał za nici trochę ziemniaków i dwa jajka.

— A igieł nie braliście, Wawrzkowo? — spytał.
— A cóż ty, nie krzcony zoraźniku, myślis, ze cie kce osukać? 

Wynoś mi sie, bo... — zagroziła. Jojne przeprosił Kuśnierzową za 
pomyłkę i pojechał do Scałuby. Przyleciała za nim Wawrzkowa 
i przy wszystkich dala mu osiem groszy.

— Pon Jezus by mnie pokoroł, Chmura, zapumniałam 
o igłach, dzieucha mi przypumniała. Nie gniewojcie się, Jojne.

Jojne połowę tylko przyjął i jeszcze parę haftek Kuśnierzo- 
wej dołożył.
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Chudy był Jojne i pochylony. Chudy z niedojadania...
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Przywidz bieda na biedce biede, 
a jo biedny u niego kupowoł bede —

wymyślił o nim przymówkę Kos.
Zrósł się Jojne Chmura w swoich wędrówkach z Włochami, 

że niektórzy mówili nawet we wsi o nim: „nas Jojne“.
Przystanął w to październikowe popołudnie Jojne Chmura 

przed polem Paluchowej, słysząc śmiech.
— Scęść wom Boże, Paluchowo — zawołał z drogi ocierając 

rękawem pot z czoła.
— Dej Boże, dej jak nojwięcy — odpowiedziała Paluchowa 

potrząsając opałką z ziemniakami.
— Weźniecie Chmura zimioków? — spytała. — Za trypy wom 

winnam.
— Nu, co bym nie miał brać. Jojne bierze to, co mu ludzie 

dajo. Dzieuche jak malowane mocie, Jonowo, chłopoka by ji trza 
sykować — zagadał.

— Jeździcie po świecie, to narailibyście jakiego — zaśmiała 
się Stefcia.

— Dziedzicowego syna ci wysukom — powiedział Jojne.
— Swoi Ryfce dziedzica wysukoj, żółtku. Cóz ty se myślis, 

ze jo głupio, za bele próźnioka pode, bede za niego potem wszyst
ko robieła — oburzyła się Stefcia Paluchówna.

— Nu, ty sie, Stefcia, na Chmurę nie gniewoj. Z dziedzicem 
mnie i rozmowiać nie wolno. Jojne ode dworu psami scujo. Na 
żartach sie znój, dzieucho.

Koszyk ziemniaków do worka na biedce wsypał i do chałupy 
obiecał jeszcze wstąpić po jajko, które mu Stefcia na przepro
siny obiecała.

We wsi od razu otoczyła go gromada dzieciaków pomagając 
pchać biedkę. Oddał im szleje i szedł z boku uważając pilnie, 
aby wózka nie wywróciły. Wzruszony był, bo sobie własne dzieci 
przypomniał, jak wybiegały w Słupcu na drogę, kiedy tatę wracał.

Do wieczora zabawił we Włochach. U kulawego Kłóska za
nocował, bo Jędrek obiecał mu rano pomóc, gdy będzie szedł do 
roboty. Ale przedtem był w każdej chałupie, z każdym o kłopo



tach swoich i cudzych rozmawiał. Za górkę tylko do bogatszych 
gospodarzy nie poszedł i do Jazgota.

— U bogocy ni ma lo mnie interesu, uny ze Srulem gieszeft 
prowadzą — tłumaczył się przed ciekawymi. — Srul u nich skór
ki, cielęta kupuje, zboże dla Mielecha zamawia, furmanki sobie 
wynajmuje, bo grubszy handel prowadzi. W dodatku u zagórza- 
ków nie uszanuje nikt Jojny. Jasiek Bzymek, Pietrek Bryka za
raz mu skórkę z rabina proponują.

— Paskudne wichowanie — klął Jojne na ich wspomnienie.
Przecież rabin Bubke dla niego — pies. W bożnicy go wy

wołuje, bo Jojne nie zawsze może na siabes zdążyć. Rabin Bubke 
nigdy biedki nie pchał, nie wie, jak kości ze zmęczenia bolą, jak 
się jeść chce. On tylko wie, co to szabes, a Jojne nie ma za co 
świeczki kupić, aby zapalić w piątkowy wieczór. Rabin rybę na 
sobotę smaży i macę pszenną piecze, a Jojne często postne ziemnia
ki wraz z całą rodziną w sobotę jada. Jego Ryfka płacze wtedy.

Tak już ci bogaci świat urządzili, że sami smaczne rzeczy je
dzą. a biedni wtedy gwiazdy liczą.

Biednemu Jojnie biedni chłopi pozwalają żyć. To przecież ci 
z Włoch, z Boszowic, Jeziorka nowy porządek na jarmarku 
w Słupcu ustanowili. Sprzedadzą, bywa, ćwierć żyta czy worek 
ziemniaków kupcom, ale nie chcą im odnieść do domu.

Na plecy, jucho, bierz abo zwale na ziemie i niech leży — 
mówią. I wtedy Szteinówa, Apfelbaumowa, Szmulowa wołają 
Jojnę. aby na swoim wózku odwiózł im zakupy do domu. Zarabia 
na tym dziesięć czy dwadzieścia groszy i ma bułkę dla dzieci i na 
nowy towar dla wsi. Goje, a serce mają lepsze od rabina Bubke.

Chmura nie zachodzi w dobrych Włochach tylko do Jazgota. 
Wszyscy myślą, że Jojne boi się o‘zapłatę, bo Jazgotowa pamięci 
nie ma. Ale Jojne dałby Jazgotowej i bez pieniędzy, tylko nie 
może tam iść. Do Kwietnia, do Klenia zachodzi, a do Jazgota nie. 
Pyta tylko, jak im się tam żyje tym nieszczęśliwym Jazgotom, 
i omija wrośniętą w ziemię chałupę. Jazgot też Chmury unika, 
jakby dług jakiś nie uregulowany u niego miał.

Jednego razu Jojne dał Sobierajowi paczkę machorki.
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— Dejcie to, Władysławie, Jazgotowi, un biedny — powie
dział.

— Chmura — rzekł mu wtedy Sobieraj — do wody lepiej 
wrzućcie, Jazgot nie przyjmie. Tylko głodny pies kość od każdego 
weźmie.

Jojne zawstydził się i Sobieraja przeprosił. Z nim najłatwiej 
było mu rozmawiać. Nowinki Sobierajowi Jojne ze wszystkich wsi 
znosił. Komu komornik krowę zabrał, komu ziemię Mielech, ku
piec zbożowy, za długi zlicytował.

— Żle, Władysławie, na świecie się robi. Uj, bida z chłopem.
— Co ciebie chłop obchodzi — żartował Sobieraj?
— Kozdy mnie obchodzi, komu jak i mnie krzywda się dzieje. 

I wi tylko swoim też się nie mortwicie.
Jojne użalał się przed Sobierajem, a ramionami ruszał, rękę 

za pazuchę co chwila wsadzał, o ścianę się czochrał.
— Nu, Władysławie, wiecie, jak to je: mówio — wieś a prze

cie Bzymek abo Siwok jakby na wyspie żyli, nie we wsi. Mówio, 
zydy, a przecie u tamtych, u tych niby swoich, ja parsywy, a u wos 
znowu żyd. A pamietocie, jak Kos mówio: — Prziwióz bieda na 
biedce biede...

Rano widzieli ludzie Jojne, jak pchał swoją biedkę w stronę 
Słupca. Młody Jędrek Kłósek pomagał mu wyciągnąć ją na pierw
szą górkę za wsią.

Rozdział XVIII

Cała wieś się zbiegła i tłok ludziska zrobili na drodze, że Pa
luch aż zaczął wymyślać.

— Kunia nie widzieliśta, gamonie. Nie pchać się, bo najadę 
na kogo Kuń jak ogiń, a te pod kopyta mu lezo, juchy.

Nikt go się jednak nie przeląkł, bo i głupia Smiglowska po
znałaby po głosie, że radość rozpycha Palucha, a kinie jeno dla
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tego, aby się ważniejszym wydać. I koń wcale taki ognisty nie był, 
choć łbem potrząsał raźnie, chrapy rozdymał, prychał, uszami 
strzygi i grzebał ziemię przednimi kopytami. Na ludzi spoglądał 
jednak przyjaźnie, a kiedy nadszedł Caja i po szyi go poklepał, 
kasztan aż zarżał z radości.

— No, widzita ludzie, takiego jesce we Włochach nie beło. 
Mówić sie go wyucy, a tańcować to juz i som umie. Nas kuń — 
powiedział Caja z naciskiem i dumnie potrząsnął głową, niczym 
kasztan.

Od samego rana o niczym innym się nie mówiło we wszy
stkich chałupach — tylko o kupnie konia.

— Wiecie, kumo, Paluch z Kioskiem i Sobierajem kunia pośli 
kupować do Rogowa — zagadała Kleniowa do Wiąckowej zacho
dząc skoro świt niby to przetaka pożyczyć.

— Jakże to mówicie? Kozden sobie, cy jak?
— Hale, kaj ta znowu. Spółkie przecie utworzeły: Paluch. 

Kłósek, Caja i Sobieroj. Wszystkie uny grochowinami sie, wiecie... 
okrecajo, a kunia kupujo. I to, godojcie, Sobieroj cy Scałuba, abo 
i Kłósek, to ta jesce wspólnikować mogo, bo kumy z dowien do
wna, ale taki Caja cy ta i Paluch, to loboga. Ani kum, ani som- 
siod.

— A juści — poświadczyła Wiąckowa. — Jak świat światem 
niktoj o taki spółce nie słychoł.

Po odejściu Kleniowej Wiąckowa zarzuciła zapaskę na ra
miona i migiem skoczyła do Przegubiny.

Nie zdążyło jeszcze słońce wejść wysoko, gdy wiadomość 
o wspólnym koniu obiegła już całą wieś. Ale nie znalazł się nikt, 
kto by coś dobrego ze wspólnego kupienia konia przewidywał.

— A pamiętacie, jak to było z Madejskim — dogadywali. 
— Też sobie kupili w czterech białą kobyłę od Cyganów. Wspól
nie mieli nią pola obrabiać i wspólnie po bratersku obrok kobyle 
szykować. Przez pewien czas szła zgodnie robota. Aż raz, jak dzie
lili zarobek za jakieś tam furmanienie, połupali sobie głowy, po- 
przetrącali ręce i baby musiały ich potem przez parę tygodni le- 
kować. No i co? Konia zaraz sprzedali, a Antek Madejski do dziś 
dnia chodzi z grubą szramą na czole.
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— To samo będzie i z tą spółką. Caja jest zadzierżysty, a Pa
luch też mu nie ustąpi — prorokowali. — Smoluchy. Fabrykanty

Stali włoscy ludzie u wylotu wądołu, gdzie leszczyna zbitą 
gęstwą chroniła jego zbocza od osypywania, i dziwowali się ku
pionemu koniowi.

A najgorsze były baby. Zatarasowały całą drogę i na górce 
nawet przysiadły. Spozierały na konia i nie przestawały rajco
wać, a wróżyć. Tym na górce przewodziła stara Szwugrowa, matka 
Józka, który miał własnego’ konia. Wiatr go co prawda na wiosnę 
przewracał, taki był „mocny*1, ale Szwugier i tak parę ćwierci 
za robotę u ludzi zarobił. Nie dziwota też, że bezzębna babka 
Szwugrowa mełła spękanymi wargami przepowiednie, że karę Bóg 
ześle „bez te kunie kupowane na spółkę**.

Przypomniała nawet głośno, że Bzymkowa „pamiętają**, jak 
ksiądz z ambony „zabronili** takich fabrykanckich wymysłów. 
Baby z rękami ukrytymi pod zapaskami przytakiwały jej, ale 
wyciągały szyje w stronę drogi, gdzie przy Paluchu i Cai stał 
już stary Scałuba, Sobieraj, Gruzik, Kos i cala kupa innych. Na
wet i Jazgot spod usypiska przyszedł w błyszczącym od rudy 
ubraniu, bo i on już od niedawna pracował w kopalni.

Poklepywali konia po karku, głaskali po bokach, w zęby za
glądali, Kos za ogon kasztana uchwycił, szarpnął nim kilka razy 
i pociągnął do siebie.

— Krowę po wymionie, a kunia po ogonie się poznaje — 
mówił.

Po takich próbach wszyscy zgodnie orzekli, że koń zdrowy 
i „piękny**. Wtedy dopiero Paluch zaczął opowiadać, jak to go 
kupowali. Wszyscy słuchali w ciszy i czasem tylko przerywały 
milczenie „nagłe śmiercie** pod adresem sołtysowych, Bzymko- 
wych „pokurców**, bo przez nich to, jak z opowiadania Palucha 
wynikało, stracili całe sześć złotych.

— Kuni zgunieli na jarmark wselakiego rychtonku — mówił 
Paluch — aleśwa z Sobierajem od razu kaśtana upatrzeli. Jak 
ulony na nase górki — nie za duży, a nogi mo jak z zelaza. Juz 
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Władek dwa razy nałozeli, a handlorz az dziesińć złotych opuścieł. 
Oschodzieło sie ino o te dwa z grosami na litkup. Za uździenice 
juz kunia trzymołem, az tu handlorza drugi na bok odwołał i gdzieś 
nom sie oba podzieli. Stoiwa przy kuniu i ni ma sie z kiem tor- 
gować.

— Pockojcie — mówię — Sobieraju, skoce jo popatrzyć, cy 
gdzie na wódkę nie pośli. Do Parucha wsedem i od razu się zmiar
kowałem, co i jak. I co powieta chłopy: — opatowiok z tem dru- 
giem za stołem przy flasce siedzom a z niemi nas Bzymek zzo górki. 
Ze łbów jem sie juz galancie kurzeło, a Siwok, .który akurocik 
wsed, o nowom flaskę wołoł. Chybnołem zaroz do Sobieraja i ce- 
komy.

Połednie juz przęsło, kiej handlorz wrócieł i z mieńsca o pińć 
złotych podrozoł, niby za uździenice chcioł. Jo i Scałuba do cha
łupy chcieliźma wracać bez nicegój, ale Sobieroj sie zawzieni. Pi- 
niedzy dopozyceli, ze i na pół kworty wystarceło. I wtedy opa
towiok przeprosieł nos i akuratnie wszystko rozpowiedzioł. Bzy
mek z Siwokiem go namówieli, aby kunia nie sprzedajoł takiem jak 
my gnojorzom. Wódkę jem stawiali i kunia chcieli, niby to lo sie
bie, ale dopiero w przysło środę.

Kiedy Paluch skończył, zahuczało na cały parów. Najgłośniej 
krzyczał Caja i obiecywał Siwokowi gnaty poprzetrącać. Inni też, 
choć nie był to ich koń, dorzucali swoje wymysły. Słyszał wszyst
ko Krupski, krewniak Bzymka. Krupski udawał, że go to nic nie 
obchodzi, i konia nawet z innymi chwalił.

— Szkoda tylko, że z głodu u was zdechnie — powiedział 
od niechcenia do Sobieraja.

— Prędzej wy zdechnięcie bez pomocników na wiosnę — 
odpalił ostro Sobieraj, który przez cały czas oględzin i opowia
dania Palucha milczał i po gromadzie spoglądał. Oczami wyszuki
wał w tłumie Klenia, Kowalskich, Korbę i wyrobników, którzy 
w stronę Przytulisk kątem w komorach, a nawet i w sieniach 
mieszkali, chodząc do dworu na liche zarobki. Niczego z ich twa
rzy nie mógł wyczytać. Wytarte maciejówki ponasuwali na czoła, 
na konia spoglądali, to znów naradzali się między sobą.
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Ruszył Paluch z koniem do obejścia. Odprowadzała go gro
mada bosych chłopaków.

Do Sobieraja i kulawego Kłóska, ojca Jędrka, którzy szli 
z Cają pod górę, podszedł Wiącek.

— Zapłaciełbym swojo ceść i kunicyny na zimę dolbym, jak- 
byście... — urwał patrząc niepewnie na Sobieraja. — Obracho- 
wołem se, uwozocie, ze wiecy skorzystom, kiej Bzymkowi nie 
bede musiol odrobić za pozycone kunie.

— Nie ja sam o tym decyduję — odrzekł Sobieraj — ale 
zgodzimy się na pewno. Nasz koń potrafi i na dziesięciu takich 
,,bogaczy", jak my, pracować, tylko mu żryć nie trzeba żałować

R o i d i i a 1 XIX

Tego samego wieczoru, kiedy Paluch po raz pierwszy kładł 
koniowi siano za drabinę, zmarła Korbowa kobieta, którą przy
gniotło przy zwózce we żniwa. Złamana noga zrosła się sama 
bez żadnych doktorów, tyle tylko, że stary Brzęć w deseczki ją 
włożył i konopnym sznurkiem związał. Korbowa jednak nic jeść 
nie mogła i chudła z dnia na dzień. Skóra pomarszczyła się i po
żółkła na sterczących kościach.

Odczyniała stara Szwugrowa uroki, Bzymkowa modlitwy za 
nią w kółku tercjarek nakazała, ale Korbowej nic nie pomogło 
Nie skarżyła się na żadne dolegliwości, bo chłop i tak w domu 
klął co dzień i kary boskiej wzywał na babę, której się chorować 
zachciało.

Płakała biedota cicho, gdy męża w domu nie było, bo i jakże 
nie płakać. Sześcioro dzieci w chałupie. Najstarsza Jewcia ósmy 
rok kończyła, a jej zemrzeć przychodziło. Słabym, coraz słabszym 
głosem przyuczała Jewcię, jak barszcz podprawiać, ile kaszy na 
sypko gotowanej do garnka trzeba sypać, jak krowę doić.
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Po nocach jęczała cichutko leżąc bez ruchu, aby tych dwoje 
najmłodszych, co w nogach spało, nie budzić, choć nieraz z bó
lem musiała wyciągać spod nich złamaną nogę. Nie skarżyła się, 
bo wiedziała, że kobiecie na wsi nie do żalów i skarg.

I tak patrząc na dzieci z niemym płaczem — zmarła, o księ
dza nawet nie śmiejąc męża prosić. Korba akurat tego wieczoru 
wrócił do domu podchmielony i począł na nią wymyślać.

— Gospodarkę mi zaprzepaściłaś. Zmarniejemy przez ciebie 
i twoje głupie chorowanie — wrzeszczał, ale kiedy na nią spoj- 
Tzał, w mig poznał, że nie dochodziły już do niej wymysły.

Przeżegnał się ze strachem i zaraz poszedł do Pciucha pro
sić o nie wystruganą choćby trumnę, bo go nie stać było na lep
szą. Następnego dnia wybrał się do Sobieraja i poszli we dwóch 
do Kłóska, gdzie wezwali Caję i wspólników. Powstała między 
nimi kłótnia, bo Paluch nie chciał się zgodzić na wypożyczenie 
konia, aby trumnę do Bicychowa zawieźć.

Zęby chociaż jedną skibę w polu przeorać, to można by i sto 
umarłych nawet do samego Rogowa wieźć. Ale tak — ledwie koń 
kupiony, jeszcze włoskiej ziemi nie widział, i od razu zmarlaków 
ciągnąć?

— Niesceście ino przyniesie — upierał się Paluch. Tłuma
czył Caja, mówił Sobieraj, a on swoje:

—• Niesceśliwy znak tako pierso robota kupionym kuniem.
Poszedł wreszcie nie godząc się na nic. Caja jednak konia 

.zaprzągł do wozu, którym w lecie Korbową przygniótł. I tak od
jechała Korbowa za darmo do Bicychowa, a Sobi.eraj dopiero 
.v drodze do kopalni udobruchał Palucha.

— Babskim plotkom i zabobonom, Stachu, wierzysz, a bied
nym nie chcesz pomóc. Bzymek albo Krupski, czy inni, parę koni 
pożyczyliby Korbie, ale kiedyż on im za to odrobi? Sumienie 
trzeba mieć.

Mruczał jeszcze trochę Paluch, ale na ścieżce przy olszynach 
poczęstował Sobieraja machorką ze swojego kapciucha i rzeki 
zrezygnowany:

— Bóg sprawiedliwy, to i do niesceścio pewnie nie dopuści.
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R o z d z i a ! XX

Było to w dwa, a może w trzy tygodnie po odratowaniu Piwo
nia, kiedy rozeszła się w kopalni wieść, że na ósmym poziomie 
pojawił się Skarbnik. Widział go podobno Jantek Cma z Boleszy- 
na. Było to w sobotę po nocnej zmianie. Wychodząc zapomniał 
zabrać swoją torbę z butelką i zawrócił. I wtedy właśnie zobaczył 
Skarbnika.

Stał na skrętnicy, o stempel się opierał, fajkę kurzył, a oczy 
jak dwa rozżarzone węgle — iskry ciskały. Lewą ręką na kilo
fie się wspierał. Strach zdusił Jantka za gardło, że aż głosu wydać 
nie mógł. Niewiele by to zresztą pomogło, bo nikogo w pobliżu 
nie było. Cma nie był ułomkiem i „ojczenaszowym zaćmieńcem", 
jak go niektórzy nazywali. Uspokoił się więc prędko i z gołymi 
pięściami ruszył na stojącego, aby mu zbliska w owe gorejące 
ślepia spojrzeć. I wtedy dopiero przeląkł się naprawdę. Skarbnik, 
bo on to był na pewno, kilofem w skałę kropnął, aż iskry razem 
z gruzem rozsypały się wokoło, i wsiąkł w ścianę. Cma zdążył 
tylko zobaczyć ciemny, wąski korytarz, a potem skalna ściana 
zamknęła się z hukiem, aż stemple zatrzeszczały. Więcej Jantek 
nie pamiętał. Sam nie wiedział, kiedy znalazł się na powierz
chni spocony, ledwie żywy. Lewą brew miał rozciętą do krwi, 
a niektórzy rozpoznawali nawet spalone włosy. To owa iskra od 
uderzenia Skarbnikowego kilofa tak go trafiła. Szczęście, że nie 
w oko.

Opowiadał Cma o swoim widzeniu każdemu, kogo spotkał 
Śmiali się młodzi ze starego.

— Jantka Cmę zaćmiło — mówili.
Przestali jednak kpić, kiedy rozeszła się znów wiadomość 

że Skarbnik daje znać o sobie. Stukał dalekim, głuchym grzmo
tem na ósmym poziomie, szeleścił i szurgał, jakby baba zdartą 
miotłą podłogę szorowała, na siódmym słyszeli jego lekkie puka
nie i na piątym. Nawet taki niedowiarek jak Jędrek Kłósek sły
szał te odgłosy. Poszedł więc naumyślnie na to miejsce i przyl
gnąwszy uchem do ściany słuchał i słuchał.
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— Coś w tym musi być — powiedział potem do Sobieraja. — 
Słyszałem wyraźnie, jakby ktoś z ogromnej, jak beczka na kapu
sie, butli wodę wylewał — bul, bul-bul, bul, bul... A potem roz
legał się stuk daleki, jakby głaz do głębokiej piwnicy spadał.

— Nie pleć, Jędrek, nie pleć — strofował go Sobieraj, choć 
sam dziwną mdłość koło serca odczuwał, gdy słuchał takich opo
wiadań. Bał się nowego nieszczęścia w kopalni. W duchy nie 
wierzył, ale z tym Skarbnikiem widziało mu się coś nie w porząd
ku. Sam słyszał dziwne odgłosy w podziemiu. Szukał Piskóra, aby 
z nim porozmawiać. Józek we francuskich kopalniach pracował, 
musi więc dużo o Skarbniku wiedzieć. A górnicy schodząc do 
kopalni, żegnali się i modlitwy po drodze szeptali. Ostatnia godzi
na nie wiadomo gdzie i kiedy człowieka najdzie i śmierć za grdy
kę ułapi. Skarbnik na ludzi się rozeźlił, to pewne. Ofiary jakiejś 
potrzebuje. Skałę rąbie, chodniki wykuwa i studnie bez dna, aby 
ludzi gubić. Napotkali przecież robotnicy z Jeziorka taki chodnik 
skarbnikowy, izbę obszerną, którą ten mocarz do połowy mielo
nym pirytem zasypał. W rękach go starł na piasek, na sam pył.

Po kopalni zaczęły krążyć dziwne wieści o Skarbniku. Cza
sem to on skarb człowiekowi pokaże, blaskiem nieziemskim oczy 
olśni, przed biedakiem wrota do szczęśliwości otworzy, stosy zło
ta odsłoni, ale tknąć tych bogactw nie pozwoli. Ślepotą porazi, 
głuchotę ześle, rozum człowiekowi pomiesza, jak Wydrze z Bo
lechowa, którego znaleźli na przodku pół żywego i choć potem 
przyszedł do siebie, to jednak do kopalni nie wrócił. Po wsiach 
chodził, o smoku ludziom opowiadał, że go ten potwór po no
cach dusi i krew ssie z niego.

Rozeszły się gadki po wsiach o Skarbniku.
Baby do spowiedzi chłopów ciągnęły, na ,,ochwiarę“, co po- 

bożniejsze, ostatni grosz dawały, nawet do roboty swoich nie 
chciały puszczać.

W samych Włochach stara Szwugrowa, która sama już ludzi 
straszyć mogła resztkami swych żółtych zębów, z pomarszczoną, 
jak u zimującej pod klepiskiem ropuchy, skórą i oczami ni to 
jaszczurki, ni żmii, widziała swego zmarłego chłopa. Cztery roki 
już przeszło, jak zmarł, a widziała go. Koło rzeki ją przychwycił 
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duch Mikołaja, gdy z chrzcin wracała. W tarniny ją ciągnął i jak 
żywy chłop do paskudztwa namawiał. A odorem bzowych błysz- 
czaków od niego wiało i szczęki mu chrzęściły wyszczerzonymi 
zębami. Chryste, jak się bojała. Z miejsca się nie mogła zrazu 
ruszyć. Przed świtaniem ledwie do drzwi syna zapukała, choć po 
zachodzie słońca z Sosnowa wyszła.

A Gruzik nieboszczyka Jędrasa widział. Z Bicychowa od ko
wala wracał. Księżyc nawet świecił i noc widna była. I wtedy 
zobaczył człowieka leżącego na płocie sołtysowym, na ostrych 
sztachetach. Podszedł śmiało, głowę mu do góry podniósł i w twarz 
zajrzał.

— Jędras, nieboszczyk Jędras to był — przysięgał Gruzik. 
Nie mają widać dusze nawet po śmierci spokoju. Ludzi drę

czą, mszy świętej żądają, modlitwy, ale czasem i to nawet nie 
pomaga.

— Nie zazno dusa biedoka i po śmierci spokoju. Grzech sie 
biedy trzymo, jak rzep psiego oguna. Ani go ominoć, ani sie od 
niego wykupić, choćby tem pocierzem w wypuminki — przyta
kiwała pomarszczona Szwugrowa sepleniącej Wiąckowej.

Włoskim górnikom przy rozmowach o Skarbniku droga skra
cała się do niepoznania. Ale rozmawiali o nim tylko w dzień, b<> 
kto by tam w nocy na pustej drodze o duchach śmiał rozprawiać

Aż jednego dnia zeszli na ósmy poziom — inżynier Kryjak, 
nadsztygar Klonczyk i jego dwaj zastępcy Zuber i Slizień.

Inżyniera Kryjaka wszyscy poważali. Nigdy nikomu złego 
słowa nie powiedział. Wysoki, zgarbiony, ze zmarszczonym czo
łem zaglądał często do kopalni, zwłaszcza do nowych chodników, 
gdzie przy świetle karbidowej lampy kreślił coś w notesie, ścia
ny opukiwał i odłamki skały czy grudki ziemi zabierał do kie
szeni. Do górników mówił zawsze spokojnie i grzecznie.

Zaledwie zeszli na ósmy, a już Piskór ludzi ściągnął ze wszy
stkich bocznic, o Omie nie zapominając.

— Antoni — zwrócił się Piskór do Omy — pan inżynier chce 
dokładnie to miejsce zobaczyć, gdzie wam się Skarbnik ukazał

Ćma aż wąsa szarpnął z zadowolenia i głowę jak mógł wy
soko pod niski pułap podniósł. Zaraz też po przyjściu do pamięt-
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nego miejsca zaczął opowiadać całą historię od początku, ale in
żynier Kryjak przerwał mu ją dość ostro.

— Dla swojej baby schowaj sobie Skarbnika, durniu — prze
rwał mu ze złością, co mu się nigdy nie zdarzało.

Zachichotali co bliżsi, ale i tych skarcił Kryjak swoim spoj
rzeniem.

A potem zaczęły się odprawiać jakieś dziwne praktyki. In
żynier Kryjak zdjął kapelusz ochraniający od nakapania zakwa
szonej wody za kołnierz, kask górniczy i przylgnął uchem do 
wilgotnej, chłodnej ściany. Słuchał przed i za stemplem, opuki
wał strop i ściany, a obok, zupełnie jakby go przedrzeźniał, robił 
to samo nadsztygar Klonczak. Jak dwaj zawołani na konsylium 
lekarze wytężają słuch, skupiają myśl, aby rozpoznać chorobą 
i uratować człowieka, tak i ci dwaj — inżynier i sztygar opuki 
wali oślizgłą od ściekającej wody skałę, za którą kryło się nic 
szczęście.

Nie Skarbnika jednak szukał inżynier Kryjak, nie od niego 
znaku oczekiwał, kiedy z napiętymi uwagą oczami i półotwartymi 
'.stami klęczał przy stemplu jak przy konfesjonale.

Obaj ze sztygarem zatrzymali się potem dłużej przy badaniu 
stropu. Teraz i inni zauważyli, że pułap spuchł w swojej naj
bardziej pochyłej części. Założone w tym miejscu deski odchyla
ły się nierównomiernie od siebie i ciurkiem z nich kapało.

Cisza panowała w korytarzu. Słychać było szum karbidówek 
i sapanie stojących. Raz. tylko stłumiony śmiech pogonił w bocz
nice i rozpłynął się wśród ścian. Wywołał go Slizień, który po
stanowił wyrobić sobie poważanie i też przyłożył ucho do ściany 
W półprzysiadzie, na rozkraczonych nogach, wyglądał jak grube, 
niekształtne straszydło, przylepione do skały.

— Te, jucho, gdzie zaglądos — zawołał Scałuba do Slizienia. 
a ktoś z Przytulisk, umazany hematytową mazią jak diabeł, do
lał tajemniczo:

— Słychać, kumie, idzie?
Zahuczało, zarechotało śmiechem. Aż im łzy z oczu kapały, 

aż głowy i ramiona się trzęsły. Bali się obrazić Kry jaka, choć i on, 
rzuciwszy okiem na Sliźnia, odwrócił się zaraz i brodę tarł dło
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nią, ni to ze złości, ni ze śmiechu. Tylko nadsztygar Klonczak 
zahuczał śmiechem, aż mu echo odpowiedziało.

Potem inżynier wyjął jeszcze z wyścielanego pudełka jakieś 
przyrządy i ustawiwszy je na ziemi coś tam z nich odczytywał. 
Odezwała się syrena, rozbrzmiały dzwonienia o szyny na niższych 
poziomach — znak końca zmiany. I wtedy dopiero Klonczak zau
ważył, że ludzie z całego poziomu przerwali pracę. Inżynier nic 
skończył swoich badań. Zaznaczywszy coś w notesie poszedł 
z Klonczakiem na wyższe piętra.

Rozdział XXI

Następnego dnia końca nie było pytaniom, jakie robot
nicy zadawali Piskórowi. „Francuz**, jak go niektórzy nazywali 
śmiał się, kpił po swojemu.

— Inżynier z Klonczakiem Skarbnika znaleźli — mówił. 
Wiedzą dokładnie, gdzie sobie mieszkanie wyszykował. Teraz wy
starczy tylko zaklęcie wymówić, i wyprowadzą go z kopalni, i krzv- 
wdy już żadnej nikomu nie uczyni.

— Cóż to za zaklęcie? — pytali najbardziej ciekawi.
— Z tym to i bieda — mówił z zatroskaną miną Piskór 

znają je tylko pan dyrektor Rurski i jego zastępca Kromierzań- 
ski. Inżynier Kryjak zażądał od Kromierzańskiego, aby natych
miast zawiadomił o wszystkim dyrektora. Zagroził nawet podob
no, że jeżeli zaklęcia dyrektor Rurski nie przekaże kopalni, to on 
inżynier, zabroni ludziom pracować na ósmym poziomie, bo nie
szczęście ich może spotkać.

Piskór mimo próśb a nawet i wymyślań nic więcej powie
dzieć nie chciał.

— Nie znam się na tym, pytajcie Klonczaka — zakończył 
Nadsztygar zbywał ludzi opryskliwymi słowami. Znali go 

jednak ci, którzy do Krupki na kieliszek zaglądali. Klonczak to
warzystwem nie gardził i wypić lubił. Niewiele mu nawet było 
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trzeba. Już po paru kieliszkach nadsztygar roztkliwiał się i po
raź setny opowiadał o zmarnowanym życiu. Płakał, a potem blu- 
źnił niebu i ziemi, ludziom i całemu światu. Spędzał więc Klon- 
czak wolne chwile najczęściej w „Raju“ pana Krupki, w zady
mionej, przesiąkniętej kwaśną stęchlizną piwa izbie.

Czyż z Olszówki i młody Kończak przełamali wreszcie mil
czenie nadsztygara.

— Panie sztygar, najlepszego przyjaciela w was widzimy 
a wy nie chcecie nam powiedzieć, jak to tam jest z tym duchem 
w kopalni i co pan inżynier powiedział — zapytał po drugiej bu
telce niski, z zadartym nosem Kończak.

— Powiedział, żeście gnojarze nie górnicy — wybuchną? 
rozgniewany Klonczak. — Baby i tchórze jesteście. Byle bajdu- 
rzenie o duchach rozum wam odbiera. Skarbnika pijany Cma wy
myślił i smród strachu rozszedł się po całej kopalni. A tu praw
dziwe nieszczęście, a nie żaden Skarbnik czatuje na was.

Zbadaliśmy dokładnie — mówił z dumą nadsztygar. — Wo
da się w kopalni gromadzi i bieda może być nie byle jaka. Miała 
swój zbiornik na piątym, ale przeciekła aż na ósmy. Główny nurt 
przedarł się do komory, która znajduje się na lewo na parę met
rów poniżej poziomu. Prawdziwy staw sobie tam zrobiła. Te huki 
które ludzie słyszą, to odgłos spadających głazów ze stropu.

O, woda, to siła ogromna, a chytra, jucha, cierpliwa. Naj-. 
mniejszą szparą się zadowoli, byle się przecedzić, przesiąknąć, 
a potem bramę szeroką wypłucze, skały skruszy i obali. Tak i ta 
w naszej kopalni. To tu, to tam pukała, aż sobie piękny stawek, 
wynalazła. Przybywa jej w tym stawie powoli, ale wciąż. Kiedy 
podniesie się do połowy ściany korytarza, przewierci sobie przej
ście i zaleje cały ósmy, a wtedy może i siódmy zawalić się w pe
wnych miejscach ... kto tam wie, co może być.

Nadsztygar urwał nagle, zrozumiał, że za dużo powiedział 
Zaraz też zaczął ludzi uspokajać, że właściwie niebezpieczeń
stwa wielkiego nie ma, bo on razem z inżynierem u Kromie- 
rzańskiego byli i całą sprawę mu już przedstawili. Nową pompę 
trzeba koniecznie kupić, bo tych dwóch z piątego nie można ru



szać, a trzecia, która na ósmym się znajduje, nadaje się do pompo
wania, ale deszczówki z beczki.

— Kromierzański sam nic nie może zrobić i nie bardzo chcia» 
słuchać o nowych wydatkach — kończył Kończak nabierając tchu 
po dużym kuflu piwa.

W obu pokoikach „Raju“ cicho było jak nigdy. Przy stoli
kach siedzieli robotnicy podpierając usmolone twarze zaciśnięty
mi pięściami. Już i piana w kuflach osiadła, a oni jak urzeczeni 
czekali końca opowiadania. Za plecami siedzących stała zbita 
■ciżba podobnych twarzy i takich samych bluz. W oczach błyszczą
cych od wódki skrzy się gniew i złość marszczyła czoła.

— Powiedzieliśmy jednak panu Kromierzańskiemu — dodał 
po chwili Klonczak — że jeżeli dyrektor nie zgodzi się na spro
wadzenie pomp, to w ciągu tygodnia pracę na ósmym przerwie- 
my. Oto i wasz duch w kopalni, wasz Skarbnik, pierony — zaklął 
nadsztygar i pustym kuflem stuknął w stół.

Porwało się od razu parę usłużnych rąk z nowymi flaszkami. 
Jednocześnie zahuczało w całym szynku jak na jarmarku w Słup
cu. Czyż przekrzyczał gwar.

— Nie do derektór ani grosa na pompy, tyła un o nos dbo. eo 
i... tfu! — splunął za siebie.

— Nie do, mówicie, to my mu domy.
Czyjaś pięść pod oknem wystrzeliła w górę.
— Ciiicho — krzyknął Kończak z Wronowa. — Bez wymy

ślania na dyrektora, chłopaki, bo tu niektóre uszy słuchają i jutr* 
pan Kromierzański będzie o wszystkim wiedział.

Kończak pokazał kciukiem ladę, gdzie pan Krupka, z twarzą 
chomika opchanego kradzionym ziarnem, przysłuchiwał się pil
nie rozmowom, a małe oczka znad opuchłych i błyszczących od 
potu policzków biegały po wszystkich.

— Wysukomy i takiego i wymalujemy mu jak nolezy — 
krzyknął ten sam głos spod okna. Zawrzało znowu w obu izbach, 
jak w ulu.

— Mnie się zdaje — przekrzyczał znowu Kończak ogólne 
złorzeczenia — że na nic tu nasze gadki. Jest na ósmym piryt, to 
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dyrektor pompy kupi, a nie ma, to nasi koledzy z ósmego pójdą 
do domu. Chyba, że ich wcześniej zaleje.

— Panie śtygar, panie Kloncok, dużo pirytu na ósmym? 
Mówcie — krzyczały różne głosy.

— Tyle co na trzech innych — odpowiedział Klonczak nad
stawiając kufel pod nową butelkę.

— Niech zyje pon śtygar — wrzasnęli co bliżsi. — Będą pom
py, będą.

Gwar i radosne pokrzykiwania wylatywały wraz z gęstymi 
kłębami machorkowego dymu na ulicę i rozpływały się razem 
z nim w gęstej mgle październikowej nocy.

Z kopalni zawyła syrena. Zbita ciżba świateł rozpełzła się 
po drogach i ścieżkach. Gasła w nocnej ćmie prędzej niż zwykle, 
jakby ludziom i światłom spieszyło się odpocząć. Tylko w ciem
nych chodnikach kopalni pana Rurskiego uderzały w skałę kilo
fy, warczały świdry, wstrząsały powietrzem wybuchy strzałów

To trzecia, nocna zmiana rozpoczęła swą pracę. Zmęczone rę- 
oe wydobędą do rana dziesiątki cetnarów cennej rudy. Można by 
za nią kupić nawet dwie wspaniałe pompy na ósmy poziom — obli- 
ezał w myśli Sobieraj. Opowiedział to zaraz Kłóskowi i Cai. 
bo i oni, chociaż nie byli w „Raju“, wiedzieli już o grożącym im 
niebezpieczeństwie.

— Jakby Rurski nie zechciał pomp kupić, to my nie ruszymy 
iię stąd, wszystkie zmiany. Niech nas zaleje — powiedział twardo 
Jędrek Kłósek patrząc Sobierajowi w oczy.

— Nie ma za kogo ginąć — złagodził Sobieraj. — Pompy dy
rektor kupi, bo z tego i tak zysk będzie miał. Nie o ludzi mu prze
leż idzie, o pieniądze, które woda mogłaby zalać. **

Osypiska pirytu grzeją, zapierają dech. Ludzie pracują bez 
koszul. Na skrętnicy za skałą słychać szmery, czasem głuche ude
rzenia. Już chyba wkrótce dyrektor Rurski każę zainstalować 
pompy na ósmym poziomie. Przebiją wtedy ścianę i wypompują 
wodę jak ze studni.

Inżynier Kryjak nie lubi z górnikami rozmawiać o ich pracy,. 
• błocie po kolana, o duchocie i złym przewietrzeniu, o psiej za
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płacie za robotę i oszukaństwach Kromierzańskiego. Tak się przy
najmniej zdaje robotnikom. Ale jest inżynierem uczonym i wie 
bardzo dużo.

— I ślepy też jest — dodaje zawsze o nim ten zeszpecony 
Jazgot z Włoch. — Ślepy, bo w lesie chodzi, a drzew nie widzi. 
Bo żyje wśród nas, a nie dostrzega tego, co nas męczy.

Głupi Jazgot — skąd mu się takie myśli w zeszpeconym łbie 
ięgną. Głupi, bo inżynier Kryjak robotników rozumie. Nie chce 
jednak z nimi rozmawiać. Zawoła czasem do technicznego biura 
nadsztygara Klonczaka i dziwują się we dwóch wytrzymałości 
chłopskich górników.

Ale ani Jazgot, ani Sobieraj, ani nawet sam nadsztygar 
Klonczak nie wiedzą, że inżynier Kryjak prawie całą noc przega
dał niedawno z nieznajomym w binoklach i tramwajarskiej czap
ce. Stróż kopalniany, Józef Krasoń, bramą wpuścił nieznajomego 
na kopalnię, aby przez markownię nie szedł.

Światło tej nocy nie paliło się w biurze technicznym, ale 
Krasoń czujny jak żuraw tkwił przy bramie i uszy na każdy szmer 
nadstawiał.

A Kryjak tymczasem rozmawiał z nieznajomym jak z dobrym, 
dawnym kolegą.

— Wasz urlop już się skończył — mówił wtedy nieznajomy 
do inżyniera.

— I ja tak myślę — odpowiedział szeptem Kryjak. — Sprzy
krzyła mi się nawet ta bezczynność.

Potem omawiali wspólnie plan pracy inżyniera. Obrona ro
botników przed Kromierzańskim i unieszkodliwienie tego niena
syconego, pozbawionego skrupułów szachraja — to były pierwsze 
zadania, które miał spełnić inżynier.

— Cześć, towarzyszu! — żegnał nieznajomy Kryjaka.
Była ciemna, deszczowa noc. Krasoń przy ramie zapewniał 

wychodzącego twardym uściskiem ręki, że droga wolna, a na 
krzyżakach drogowych czekał na niego Ziewacz.

A zeszpecony Jazgot mówił, że inżynier Kryjak o ludzi nie 
dba i ich nie rozumie.
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Rozdział XXII

Sobieraj podniósł zmęczone oczy znad książki, podparł 
głowę dłonią i zapatrzył się w małe szybki kwadratowego okna 
Na dworze listopadowa wichura szamotała się z nocną ciemno
ścią, która czarną ścianą stała za oknem. Nagłe porywy wiatru 
rzucały w szyby drobnym deszczem jakby garściami piasku i sze
leściły nim po ścianach domu. Gdzieś pod okapem rodziły się po
świstywania, skomlenia i pojękiwania. Aż w kominie huczało 
chwilami, choć szybry były zasunięte. Jakby gromada duchów 
chałupę obiegła i o poratowanie przed ślokwą i poniewierką pro
siła. W całej wsi ani pies nie zaszczekał, ani drzwi nie skrzyp
nęły. Nawet kobiety wcześniej przęślice w kąt postawiły.

Sobieraj podkręcał co chwilę kopcącą lampę. Zasłuchiwał 
się czasem w wycie wiatru i szum deszczu, ale wracał zaraz do 
trzymanego palcem wiersza książki i czytał dalej półgłosem. Czuł 
się jednak już zmęczony, mieszało mu się wszystko, wielu rzeczy 
nie rozumiał.

Proletariat, produkcja, stosunki produkcji, własność pry
watna. Nie, nie da sobie sam rady.

Proletariusze wszystkich krajów łączcie się... Wpatrzył się 
w słowa „wszystkich krajów'1 i znów zastanowił... więc i Francuzi, 
Niemcy i ruscy i Polacy... Dla proletariuszy nie ma granic, nie 
istnieją — przypominał sobie słowa Stefana i zaraz zaczął prze
wracać kartki książki, aż znalazł zdanie: „Robotnicy nie mają 
ojczyzny"... Tłumaczenia, dlaczego nie mają, już nie czytał. On 
sobie to sam tłumaczył po swojemu, tak jak każdy we Włochach, 
Całkowie czy Bicychowie. Nie ich to ojczyzna. Taki Sobkowiak, 
Milarski i inni, którzy z Boleszyna do Brazylii wyjechali, skamlą 
o listy, bo im się, jak mówią, cni za ojczyzną. Głód ich z chałupy 
za morza wypędził na poniewierkę i „cni" im się. To chyba za 
swoimi tylko, za sąsiadami, za tą pogwarką w zimowe czy jak 
dziś słotne wieczory. A przecież i tam mogą sobie gadki bajać, bo 
w jedności grunta zakupili, obok siebie.
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— Gdy się zejdziemy, to tylko o was mówim i aż oczy łzami 
się zalewają, choć twarde chłopy jesteśmy, nie baby — pis - i 
Sobkowiak do swojego szwagra. A dalej o sad się pytał, o dwa wią
zy przy stodole, piskory w bagnie i nawet o kamień, na którym 
siadał przed figurą świętego Jana, aby wieczorem w letni czas 
papierosa wykurzyć. Ojczyzna więc, to nie mowa jeno, nie swoi, 
bliscy, sąsiedzi, ale i drzewa, ziemia, kamienie, wschód słońca 
właśnie z tej strony zza Prósinowickiej górki, a zachód za Cheł- 
mową.

Sobieraj aż westchnął z owego rozpamiętywania i zbieranie 
malin w jodłowej puszczy na skraju zwaliska skalnego sobie przy
pomniał. Takiego zapachu, takiego szumu, jaki tam na wierz
chołkach drzew wiatr wykołysał, nigdzie, zdawało się Sobierajo
wi, nie ma. Tak, to przecież jest ojczyzna, za którą tęskni Sobko
wiak, Milarski i Gajda. Tyle, że nie ich ona i nie jego Sobieraja

Wyjedzie Sobkowiak do Ameryki, wyjedzie Kaczmarski do 
Francji, to im smutek oczy, jak jesień pola, mgłą zasnuwa, nie 
wyjadą, to przeklinają i próg wydeptany od dziadów i ściany 
zmurszałe. Pole im wiosną z głodu chlebem pachnie, a miedze, co 
wąskie pola opasują, zdają się ich samych za gardło dusić.

Ta ojczyzna rozsiewa na przednówku po Włochach, Skałach, 
Wronowie i po wszystkich chyba wsiach w Polsce głód, śmierć 
i pomór. Nie wszędzie. Takich Bzymków i Małoborskich omija. Ta 
ojczyzna pozwala Burskiemu płacić im po pięćdziesiąt parę zło
tych na miesiąc za tę męczarnię w duchocie, w parze siarki.

To ona im chciała życie odebrać, gdy trzy dni temu chlusnę
ła woda z rozerwanej ściany na ósmym poziomie i sześćdziesię
ciu ludzi, do diabelskich stworów podobnych, z wykrzywionymi 
ze strachu twarzami, z rozwartymi z przerażenia oczami, brnęło 
do wyjścia. To nic, że czterech, między nimi i Cma, który Skarb
nika widział, zginęło. To nic, że przestali pracować i nikt im zła
manego szeląga za te dni nie zapłaci, i nie wiadomo kiedy znów do 
pracy pójdą, bo pompy dopiero ponoć ze Śląska idą. I to nawet 
niewiele znaczy, że na kopalni nie przestaną ludzie ginąć, bo brak, 
jak mówi inżynier Kryjak, bezpieczeństwa pracy.



Dla takich Rurskich, Małoborskich, księży Grzesiaków, ko
mendantów Kuraków — ważne jest tylko to, aby oni mieli dobrze 
i aby umieć pięknym gadaniem — tumanić wyzyskiwanych chło
pów i robotników i mówić im o miłości ojczyzny.

„Robotnicy nie mają ojczyzny, ale ją muszą mieć. Odebrać 
ją winni tym, którzy ją okradają, a nic nie robią. Wszystko, co jest 
wielkie, co jest drogie, trzeba zdobyć. Ojczyzna nie zna ceny“ — 
przypomniał sobie Sobieraj przeczytane gdzieś słowa.

Wyprostował się nagle, zapalił papierosa i dłonią po szronie- 
jących włosach przesunął.

—- Dokąd ja właściwie idę? — zapytał sam śiebie. Na współ
pracę się zgodził, to prawda i słowa dotrzyma, ale za dużo już 
przylgnął do spraw, które go przedtem tak mało interesowały.

— We łbie mi się miesza — powiedział prawie głośno. Uś
miechnął się jednak zaraz, zadowolony z tego „mieszania11. Roz
przestrzeniło mu się przecież w myślach, rozwidniło.

Zatrzeszczały deski w łóżku, bo Maryna na drugi bok się 
przewróciła. Zamamrotał coś niewyraźnie Stasiek pod piecem 
i przez sen zaczął trzeć nos obiema rękami.

Zośka blada, bledziutka, z sinymi lukami pod oczami, wpa
trywała się w niego, niema, bojąc się poruszyć. Pragnienie ją drę
czyło już od godziny. Nie wytrzymała w końcu.

— Tato — wyszeptała. — Tato — powtórzyła głośniej.
Sobieraj otrząsnął się ze swych myśli i skręcił głowę w stro

nę Zośki.
— Co chcesz? — spytał szorstko, oprzytomniawszy.
— Dalibyście mi wody, tata, pić mi się chce okropnie.
— To dlaczego ci matka nie naszykowała?
— Zapomnieli, tyle kłopotów teraz mają, to i zapomnieli.
Patrzył, jak wychudłą ręką trzymała garnuszek i chciwie 

piła. Ręka jej się trzęsła. Uniosła się trochę na łokciu. Na szyi 
wystąpiły jej wyraźnie grube żyły, jak u chłopa dźwigającego 
z ziemi worek żyta. Zrobiło mu się jej nagle żal. Pochylił się nad 
nią i podsunął pod plecy swoją szeroką dłoń.

Kiedy skończyła pić, wziął od niej kubek i nie wiadomo dla
czego pogładził ją po głowie. A Zośką w tej chwili szarpnęło coś 
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wewnątrz. Zatrzęsła się od wstrzymywanego szlochu, a potem 
łkała już nieprzerwanie, tuląc rozpaloną nagłym wzruszeniem 
twarz do ojcowej dłoni.

— Cicho, Zosiu, cicho. Matkę obudzisz. Cicho. A to zaszko
dzić ci może, nie płacz.

Nagle i Sobierajowi łzy do oczu napłynęły, gorące łzy, które 
chyba gdzieś pod sercem ojcowskim czy matczynym się rodzą. 
Czułość napływała mu ciepłą falą do serca. Zapomniał, że zaw- 

* ziął się, zaklął przed wszystkimi w domu, że do Zośki przed sko
naniem słowa nie powie. Nieraz na małym stołeczku pod piecem 
się zdrzemnął, bo mu złość przy Marynie spać nie dawała.

Gniew nosił go wieczorami po wsi. Z radością szedł do kopal
ni, z niechęcią wracał do domu. Przypomniał sobie i tamten dzień, 
kiedy Zośka, wyciągnięta z rzeki, dostała wieczorem wysokiej 
gorączki, a w nocy strasznego krwotoku. Maryna tłumaczyła mu, 
że się pod Zośką brzeg zarwał, a ta krew, to zwyczajne babskie 
sprawy... Ale nie jemu takie rzeczy mówić. Zośka nie żaden wy
moczek. Po kamieniach umiała skakać jak koza. W lecie raki 
spod karp wyciągała rękami, przy największej wodzie przepły
wała Osetówkę aż pod nawisły głaz, który diabelskim zębem 
nazywali. Gorszyło to baby, ale Sobieraj cieszył się z odwagi swo
jej Zośki. Prała teraz Maryna szmaty po nocach, trzęsła Zośkę za 
ramię, aby majaczenie w gorączce przerwać, szeptała z nią i pła
kała.

Widział wszystko, domyślał się, ale o nic nie pytał. Po dwóch 
tygodniach Maryna powiedziała mu, że do doktora musi z dzie
wuchą jechać, bo Zośka schnie, jeść nie może, w gorączkę na 
nowo wpada. I ani słowa więcej. Wtedy Sobieraj powiedział jej, 
co o chorobie Zoścynej myśli. Taka go złość ogarnęła, że pasyjkę 
ze stołu chwyciwszy głowę chciał Marynie rozbić.

Garnek z zakwaszonym barszczem zmiótł na ziemię, stołek 
nogami połamał i w końcu przysiągł, że woli Zośkę razem z Ma
ryną w grobie widzieć, a konia ani pieniędzy na doktora nie da. 
Z tego zapamiętania o głodzie do kopalni poszedł. Maryna jednak 
konia od Scałuby przyprowadziła i sama pojechała z Zośką do
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Zrobiło mu się jej nagle żal. Pochylił się nad nią i podsunął pod. 
plecy swoją szeroką dłoń.
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Słupca. O pieniądze też prosić nie potrzebowała, bo jej przecież 
zawsze każdy grosz oddawał, więc i oszczędziła coś niecoś.

Obejmując chude ramiona dziewczyny Sobieraj dopiero teraz 
zauważył, co zostało z dawnej Zośki. Twarz więcej była żółta niż 
blada, a na rękach wszystkie kosteczki mógłby policzyć, oczy za
padnięte, a wargi popękane do krwi. Czuł, że ręka, do której twa
rzą przywarła, mokra była od łez.

— Tato, darujcie. O, mój Jezu, darujcie. Przeze mnie ma
my nie widzicie ani Staśka, ani Jurka. Tato, przecież oni nie
winni. Umrę chyba niedługo. Nie gniewajcie się, tata. Jeno prze
baczcie. Doktór Krasiński ze Słupca powiedział, że za późno przy
jechałyśmy, że może być źle.

Sobieraj przesuwał grubymi paluchami o połamanych pa
znokciach po włosach Zośki, po ^ej zapłakanej twarzy.

— Nie gniewam się już, Zośka, nie gniewam, tylko powiedz 
kto?

A Zośka twarz odwróciła nagle i tymi swoimi, jak chabry 
ciemnymi, oczami popatrzyła odważnie na niego.

— Bzymków Jasiek — powiedziała cicho.
Umilkli oboje. W izbie słychać było tylko pochrapywanie 

Maryny, szum deszczu za oknem i wycie wiatru w kominie. Twarz 
Sobieraja wykrzywiła się w dziwnym grymasie nienawiści, drgnę
ły muskuły na policzkach. Tylko dłonie, oparte na pierzynie, 
były nieruchome i spokojne.

Zośka nie patrzyła już na ojca. Było jej obojętne, czy się 
gniewa, czy ją przeklnie znowu albo może zabije. Chciała tylko, 
aby już wiedział wszystko. Jak księdzu na spowiedzi chciała po
wiedzieć całą prawdę, a potem niech już będzie, co chce. Ręce 
splotła na piersiach jak do modlitwy i oczy utkwiła w ścianę.

— Obiecał się ze mną żenić — zaczęła cichutko. — Tak mnie 
to kochanie opętało. Myślałam — gospodynią zostanę u niego. Je
den on tylko w domu, nie odmówią mu starzy niczego. 1 wam by
łoby lepiej, bo przecież Jurek na zimę bez butów siedzi. Chciałam 
dobrze, tato i.... Kiedym mu o dziecku powiedziała, to się śmiał 
ze mnie.
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— Albo ja wiem, czyj ta ten nańduch jest — powiedział wte
dy. A jego matka poradziła mi, abym sobie innego poszukała i po
śpieszyła się z żeniaczką, bo jak nie, to ona wszystkim rozpowie, 
jaka to ja jestem. Dziadówką mnie przezwała. To i cóż miałam 
robić. Do rzeki się rzuciłam. Z takim wstydem i żalem w sercu 
nie chciałam żyć, a teraz jeszcze gorzej. Dziecko przepadło, ale 
grzech został. Ksiądz rozgrzeszenia nie da, ludzie będą wiedzieli. 
Umrzeć by lepiej. — Ciche łkanie wstrząsnęło znów wymizerowa- 
wanym ciałem Zośki.

Sobieraj patrzył na córkę i nagle uleciała gdzieś złość i cała 
zawziętość. Rękę jej na czole położył i zaczął mówić prawie głośno, 
jakby dzień był, a nie noc głęboka.

— Nie płacz. Niedobrze zrobiłem, że cię nie chciałem rato
wać. Nie ty winna byłaś. Nie uczonym ci ja, ale widzę, że kobieta 
od kolebki do śmierci cierpi, jakby jej matka przy rodzeniu wszy
stkie bóle przekazywała. Taki chłop, jak Bzymków Jasiek, to pies, 
który na każdym płocie swój znak zostawi, przed każdą suką 
ogonem kręci, światem goni, wiatrem węszy. Niczym są dla niego 
takie dziewczęta jak ty, Paluchówna, czy inne biedniejsze. Grze
chem się nie turbuj.

„Biednemu grzech kamieniem młyńskim, bogatemu tyle co 
proch ciąży". Jemu i pokuta lżejsza, i wstyd żaden, jak gdyby mu 
wszystko było wolno, jakby z Panem Bogiem pod rękę chodził. 
W niczym nie jesteś winna, jeno mi cię żal, że krzywdę ci uczy
nili. Już ja Bzymkom przetłumaczę tak, że będą milczeli.

— Nie daruję im, tata — powiedziała nagle Zośka z mocą, 
której nie spodziewał się Sobieraj.

— Nie dasz im rady, córko.
— Podpalę, wszystkich, zaduszę w ogniu.
— Nie takiego ognia trzeba, dziecko, nie takiego. Niebo się 

musi od niego tak zaczerwienić, aby go byle deszcz nie ugasił. 
Czyż ty jedna jesteś taka na świecie? Czyż krzywda twoja naj
straszniejsza? Czy ciebie jedną wyśmiali i do rzeki pchnęli?... 
Widzę ja i rozumiem, że ich to przecież wina, nie twoja. Ich grzech, 
Bzymków. Ale Bzymków są tysiące i o tym musisz pamiętać, to 
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jest najważniejsze, Zośka. A Weronkę Dąbkową kto skrzywdził? 
A Gruziakową, a Cmę w kopalni, a Czyża?

— Dla mnie, tata, Bzymkowie z Włoch najgorsi. Tamci mi 
nic nie winni — przerwała Zośka.

Sobieraja z początku złość porwała, że Zośka o swoim tylko 
myśli. „Jakżeś głupia, to cierp i nie zawracaj mi głowy11 — chciał 
jej powiedzieć, ale się opamiętał. Pomyślał, że przecież i on nie 
wszystko może od razu, zrozumieć i swoje podwórko jeszcze zaw
sze widzi, choć mu nieraz Piskór o cudzym opowiada.

— Prawda, Zosiu, prawda, najgorsi oni dla ciebie, ale tak 
już mówią, że lżej cierpieć, gdy się cudzą biedę ze swoją porówna. 
Chciałem ci jeno jeszcze powiedzieć, że słabsi oni od nas, choć za 
dziadów nas mają. Zdaje im się, że są najsilniejsi na świecie, 
a przecie i mała Osetówka olbrzymie głazy z miejsca przesuwa, 
gdy na wiosnę wodami wzbierze.

Sobieraj przerwał nagle, bo Zośka na wspomnienie rzeki 
znów płaczem się zaniosła i głośno płakała. Schylił się, pocałował 
w zapłakany, mokry policzek. „Smutek z płaczem prędzej prze- 
mija“ — pomyślał — pocieszenie tylko żal rozbudza i nowe roz
pamiętywania. Przyniósł jeszcze Zośce wody i zdmuchnął lampę.

Kiedy przed zgaszeniem lampy pojrzał na łóżko, zdawało 
mu się, że Maryna nie śpi i patrzy na niego spod przymrużonych 
powiek. Nie pomylił się. Ledwie się położył, Maryna przesunęła 
w ciemności ręką po jego włosach, pogłaskała po twarzy i poło
żyła dłoń na włochatej piersi.

Rozdział XXIII

Wszystko zawzięło się na pana wicedyrektora Kromie- 
rzańskiego. Początkiem złego był inżynier Kryjak. Nie pytając 
nawet, czy chce go przyjąć, wszedł rano bez zaproszenia do jego 
prywatnego mieszkania. Było już co prawda dawno po ósmej, ale 
to już jego dyrektorska sprawa, kiedy ma jeść śniadanie i kiedy 
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zaczynać pracować. Nie przyjęto go tu od godzin, nie pracuje na 
akord. Zarządza kopalnią i, prawdę mówiąc, znaczy tu więcej niż 
pan Rurski, który siedzi w Warszawie i umie tylko krytykować 
wszystkie sprawozdania. Oszczędzaj, za dużo wydatków, oszczęd
niej. Oszalał stary z ‘tą oszczędnością. Jemu, od tylu lat zarządcy 
kopalni, mówić o oszczędności. Spróbowałby sam choć miesiąc po
pracować z tym chamstwem, które coraz bardziej upomina się 
o podwyżkę. Już nawet grozić zaczynają.

Po ostatniej katastrofie rozpuścili pogłoskę, że to on winien 
był śmierci tych czterech z ósmego. Durnie, nie górnicy. Byle ka
łuża i już rozum im odbiera, że uciekać nie potrafią. Czas by już 
było rzucić tę robotę.

Kromierzański nie po raz pierwszy myślał o zmianie pracy. 
Wyraźnie zaczynał mieć dość tego dyrektorstwa. Nie dlatego, 
ażeby go praca męczyła, o nie. Lubił przecież swój tytuł dyrek* 
tora i inżyniera. Czuł się jak niezależny kacyk, bo przecież gu
bernator Rurski tak rzadko zaglądał do Rudzisk.

— Moi ludzie — mawiał Kromierzański do pana aptekarza 
w Słupcu czy do pana dziedzica Małoborskiego, do którego zajeż
dżał czasem na brydża.

Wystarczyło, aby przekreślił złotym piórem to lub inne naz
wisko z listy pracowników, a już nazajutrz stali ci „skreśleni" 
przed biurem z czapkami w ręku i prosili z płaczem:

— Panie derektorze, doprosomy sie łaski pana. Panie nizi- 
nierze, kobieta choro, dzieci głodne, nie wypędzojcie. Będziemy 
pracować za mniej, pozwólcie ino ostać się.

W rękę go niektórzy chcieli całować, do nóg mu się schylali, 
aby za kolana obłapiać.

— Nie potrzebujemy tylu robotników — odpowiadał zwykle, 
chociaż często ustępował, obniżając dniówkę o te dwadzieścia czy 
trzydzieści groszy. Niewiele to przynosiło, ale czyż nie były to 
oszczędności? Czy potrafiłby tak kto inny? To on, Kromierzański, 
mógł przekazywać na rachunek dyrektora Rurskiego do dwu
dziestu tysięcy czystego zysku miesięcznie. Czasem mniej tego 
było, czasem więcej. Wiedział, że te marne różnice denerwują 
Rurskiego. Podejrzewa go zapewne o niedokładności. Pewnie, że 
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były niedokładności. Za darmo, za osiemset złotych pensji, nie ma 
głupich użerać się tak z ludźmi.

Ale mimo tej władzy i mimo opłacających się „niedokładno- 
ści“ Kromierzański ma już dość kopalni. Rosną kłopoty... Nie 
z ludźmi, bo kto by się takimi... górnikami przejmował. Choćby 
nawet przyszło wszystkich zwolnić, to jutro dwa tysiące na za
wołanie przyjdzie. Lęgną się jak króliki, a ziemi nie przybywa. 
Zagona nie wyciągniesz, aby był dłuższy. Toteż o ludzi — mniej
sza. Gorsza sprawa — to sama kopalnia, w której wszystko wy
maga odnowienia i remontu. Ciągłe naprawy pociągają za sobą 
nowe wydatki i nowe niezadowolenia szefa.

Przecież po katastrofie — trzeba było aż dwóch tygodni pra
cy nad doprowadzeniem do porządku dawnego korytarza. I to bez 
grosza dochodu. Nawet taki inżynier Kryjak kazał sobie z góry 
wypłacić koszty podróży przed wyjazdem do Katowic po tę prze
klętą pompę. Cztery dni kupował i za każdy dzień liczył sobie 
aż dwadzieścia pięć złotych diety. Na pewno wygrzał się u swojej 
baby w domu, bo taką rzecz, jak kupno pomp, można w ciągu paru 
godzin załatwić. A teraz udaje, że mu się śpieszy, i nie pozwala mu 
nawet spokojnie zjeść śniadania.

Inżynier Kryjak usiadł na miękkim fotelu, nie czekając na 
zaproszenie.

— Może filiżaneczkę kawy — zaproponował Kromierzyński 
z udaną uprzejmością.

— Nie, dziękuję.. Zapalę, jeżeli pan pozwoli.
Podziękował również i za papierosy o złotym ustniku.
— Do fajki się przyzwyczaiłem — powiedział.
Siedzieli przez chwilę naprzeciw siebie milcząc: inżynier 

Kryjak, wysoki, o twarzy jakby odrobionej z kamienia kilkoma 
cięciami dłuta, o kanciastej brodzie, z włosami zwichrzonymi na 
przedziałku, i tytułowany dyrektor i inżynier — Kromierzański, 
brunet o ciemnej, pociągłej twarzy, z pretensjonalną czupryną, 
z oczyma pochlebcy i niskiego despoty.

— Jak pan spędził podróż, inżynierze? Zona na pewno się 
uradowała — spytał Kromierzański.
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— Dziękuję panu. Przywiozłem wiadomości od pana dyrek
tora Rurskiego.

Kromierzański zatrzymał filiżankę w połowie drogi do ust.
— Pan dyrektor Rurski był w Katowicach? — zapytał 

zdziwiony.
— Nie, to ja byłem w Warszawie — odpowiedział spokojnie 

Kryjak. — Towarzystwo zaofiarowało mi na miejcu inny typ pom
py, bardziej nowoczesny. Droższa, ale na dłużej wystarczy. Po
nieważ zależy nam na pośpiechu, pomyślałem, że lepiej będzie, 
gdy skoczę do Warszawy i z dyrektorem sprawę omówię.

— Od tego ja tu jestem, panie inżynierze — przerwał ostro 
Kromierzański. — Dyrektor Rurski nie lubi takich kłopotów.

— Wiem, że pan i tak musiałby się porozumieć z panem Rur- 
skim. Telefonicznie to zawsze jakoś blado wychodzi, pojechałem 
więc bezpośrednio.

— Pan pomija drogę służbową — przerwał mu znów Kro
mierzański.

— Ja, panie administratorze, nie pracuję w urzędzie. W ko
palni pracuję, jestem inżynierem. Dla mnie jest ważne to, że pra
ca została przerwana w miejscu bogatym w pokłady pirytu. Dy
rektor moją decyzję zaakceptował. Pompa jutro będzie na miejscu 
i rozpoczynamy instalację. Proszę wezwać na jutro ludzi z ósmego.

Kromierzański poderwał się od stołu. Twarz mu poczerwie
niała. Głowę podrzucił do góry i spojrzał swym wypróbowanym, 
nie znoszącym sprzeciwu okiem władcy.

— Rozpoczynanie pracy ode mnie tu zależy. O ludziach ja 
decyduję. Robotnicy mogą być dopiero za trzy dni. Muszę po
czynić pewne zmiany, zwolnić niektórych, bo komunistyczny fer
ment wprowadzają. Zresztą, obejrzymy najpierw ten wasz nowy 
typ maszyny, panie Kryjak.

— Zmiany, jakie pan chce przeprowadzać, nic mnie nie 
obchodzą. Robotę jutro muszę zacząć, a tu jest list od pana Rur
skiego.

Kryjak podał Kromierzańskiemu kopertę.

105



— Do widzenia, panie kierowniku. Przypominam, że żadnych 
nowicjuszów na ósmym widzieć nie chcę, bo mi się tylko plątać 
będą i przeszkadzać w robocie.

Kromierzański skłonił się lekko wychodzącemu Kryjakowi, 
odprowadzając go ironicznym uśmiechem.

— Wyszykuję ja cię razem z twoim nowym typem — mru
czał do siebie, wyjmując duży arkusz odręcznego pisma głównego 
dyrektora i właściciela kopalni.

Na gładkim papierze biegły w równiutkich odstępach, jak 
perełki, dobrane litery. Odległości miedzy słowami — jakby cyr
klem odmierzone. Znał jednak te piękne z wyglądu listy wicedy
rektor Kromierzański. Najohydniejsze przekleństwa, przezwiska 
i drwiny skakały do oczu z tych liter mistrzowsko kreślonych. Nie 
omylił się i tym razem. Właściwie to sobie od razu pomyślał, 
że list przysłany przez inżyniera Kryjaka nie może nic dobrego 
zawierać. Przeczytawszy tytuł zrozumiał już treść obu stronic.

Szanowny durniu! — zwracał się chlebodawca do swego za
stępcy — człowiek wyniesiony przeze mnie do godności zastępcy 
dyrektora i „inżyniera" — Kromierzański zauważył, że słowo 
inżynier było wzięte w cudzysłów — powinien mieć chociażby 
trochę oleju w pustym łbie. To znaczy, mój kochany Kromie
rzański, wybić swoją szanowną mózgownicą dziurę w ścianie 
ósmego poziomu i pić wodę dotąd, aż kałdun pęknie, a do kata
strofy nie dopuścić. A przede wszystkim powinien słuchać rad 
mądrzejszych od siebie. Inżynier Kryjak i nadsztygar Klonczak 
po to są w kopalni, aby się na wszystkim znać. Za te im płacę. Ja 
decyduję o konieczności wydatków. Ciekawy jestem, jak pan po
trafi teraz wyrównać straty w przedsiębiorstwie. Gdybym nie 
cenił pańskich zdolności administracyjnych, powinienem pana 
natychmiast zwolnić. Ba — proces wytoczyć. Chwilami zdaje mi 
się, że to wasza, panie Kromierzański, kopalnia, a nie moja.

Dalej dyrektor Rurski udzielał wicedyrektorowi Kropiierzań- 
skiemu szczegółowych wskazówek tyczących pompy, niektórych 
zmian projektowanych przez inżyniera Kryjaka, które razem 
z dźwigiem elektrycznym, mającym zastąpić kołowrót, zwiększą 
wydajność pracy, a więc i ich zyski. Słowo „ich“ było podkreślo
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ne. Wszystkie te zmiany powinny być zrobione przed końcem 
kwietnia.

Kromierzański z trudem doczytał list do końca. Ręce mu się 
trzęsły, a twarz pobladła. Wchodząc do biura nie spojrzał nawet 
na zgiętych w ukłonie urzędników. Z przyzwyczajenia podał 
martwym ruchem rękę jedynie buchalterowi Zarębie. Na Sawci- 
ka, Helcię Słupkównę — maszynistkę zakochaną w nim do nie
przytomności i drugiego pomocnika Zaręby —*• Błędzińskiego na
wet nie spojrzał. Potem wykręciwszy się po żołniersku, wszedł do 
swego gabinetu i trzasnął drzwiami. Był to znak, że nie życzy 
sobie, aby mu ktoś dzisiaj przeszkadzał, że chce być sam.

Pomocnik Sawcik spojrzał na drugiego pomocnika Błędziń
skiego i mrugnęli do siebie znacząco.

— Ugryzło szefa — powiedział Błędziński i zaraz utknęli 
obaj nosami w swoich księgach. Helcia spojrzała na nich oburzona

— Jak oni śmią kpić ze swego szefa — pomyślała.
Biuro kopalni mieściło się w domu starego Swistonia, który 

za osiem morgów czerwonej, kamienistej górki, odsprzedanej Rur- 
skiemu, wystawił sobie murowany dom i w sąsiednim Całkowie 
kupił dziesięć morgów urodzajnej ziemi, jako wiano dla swojej 
jedynaczki Andzi.

Wojciech Swistoń, nazywany dawniej jak wszyscy inni z Ru- 
dzisk i Dębówki, ,,grochowiokiem“, bo na przednówku tylko nie 
maszczony groch z kapustą ratował go od głodu, teraz spoglądał 
na dawnych sąsiadów równie z wysoka jak sam dyrektor. Miał 
z czego być dumny, jako przyszły teść Kromierzańskiego.

Co prawda jemu ta żeniaczka zaczynała się już nie podobać. 
Za namową pana wicedyrektora posłał przed pięciu laty Andzię 
do jakiejś tam ,,gimnazy“. Już wtedy Kromierzański oświadczył 
się Wojciechowi Swistoniowi, że mu się Andzia podoba, że się 
z nią ożeni, ale przedtem ojciec musi dać córce odpowiednie wy
kształcenie. Mówił to przy Andzi, która miała wtedy akurat pięt
naście lat. Wojciech Swistoń śmiał się z tych przedwczesnych 
oświadczyn, ale następnego dnia Wojciechowa przypuściła razem 
z Andzią atak do ojcowego rozumu. Syszyła mu Swistoniowa gło
wę ciągłym tłumaczeniem, gdy ją chłop próbował zbyć kpinami, 
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błagała córka, plącząc rzęsistymi, jak ulewny letni deszcz — 
łzami.

Zwyciężyło własne rozumowanie Wojciecha, kiedy uwierzył, 
że Kromierzański może się naprawdę ożenić z jego córką. Zostać 
teściem „derektora i niziniera", nie lada to wyniesienie i honor. 
Chłopi co prawda, a nawet i sami górnicy śmiali się z Kromie- 
rzańskiego.

— Taki un niżinier jak miśkowoc Kowalski doktór — mó
wili.

— Zwyczajna złość ludzka — tłumaczył sobie Swistoń i cór
kę do Ostrowa zawiózł.

Niewiele tam umiała, ale Kromierzański do samego dyrekto
ra gimnazjum poszedł i zdała egzamin. Od tego czasu Andzia była 
narzeczoną, a Kromierzański zamieszkał u Swistonia.

Przyszły zięć zaprowadził zaraz wszędzie nowy porządek. 
Starzy przenieśli się do kuchni, córka otrzymała na wakacje swój 
pokoik obok narzeczonego. Do dwóch pozostałych pan wicedyrek
tor przeniósł biuro kopalni, które mieściło się dotąd w baraku. 
W okna wstawił żelazne kraty, ganek kazał oszklić i przeznaczył 
na poczekalnię.

Po dwóch latach Andzię wyrzucili z gimnazjum, bo żadnych 
postępów nie wykazywała. Miała wtedy siedemnaście lat, była 
dobrze rozwiniętą, ładną blondynką i, jak mówił Swistoń, w sam 
raz na żonę się nadawała. Akurat w chlewku był odpowiedni wie
przek, więc i o weselu zaczął gospodarz wspominać, zwłaszcza 
że Andzia nawet już drzwi do pokoju narzeczonego na noc nie 
zamykała.

Kromierzański czuł się znakomicie. Grosza za utrzymanie nie 
płacił, a wesele odkładał z roku na rok. Wojciechowi tłumaczył, 
że musi najpierw sam jaki taki majątek zdobyć dla przyszłej żo
ny. Należność za wynajętą drugą połowę domu brał do swojej 
kieszeni.

— Pieniądze przecież i tak w rodzinie zostają — mawiał.
W większym pokoju urządził biuro, mniejszy na swój dy

rektorski gabinet zamienił.
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Rozdział XXIV

Tego dnia w poczekalni zarządu kopalni było pełno ludzi. Nie 
wiadomo kto zawiadomił Sobieraja i jego kolegów z ósmego, że 
już od rana czekali na rozmowę z panem ,,nizinierem“. Nie mie
ścili się wszyscy w oszklonym ganku, toteż wybrali w końcu de
legację na czele z Sobierajem i Kończakiem, a inni czekali koło 
markowni przy bramie lub w „Raju" pana Krupki, bo deszcz 
ze śniegiem ziębił i przenikał chłodem do kości.

Kromierzański chodził zły po gabinecie, układając odpowiedź 
panu Rurskiemu na jego list. Myśli plątały mu się, nie mógł ich 
skupić.

Sobieraj już trzeci raz zwracał się do głównego buchaltera 
Zaręby z prośbą, aby spytał pana dyrektora, czy mogą wejść.

— Mówię wam, Sobieraju, że szkoda czasu. Idźcie do domu, 
dyrektor jest dzisiaj zdenerwowany. Nie wzywał was i może się 
nieszczęście jakie przydarzyć.

— Tu nie kopalnia, panie Zaręba. Nic się tu nie zawali, ni
kogo nie zabije — śmiał się Sobieraj nie ustępując.

Zobaczył wreszcie Kromierzański przez okno kręcących się 
przed gankiem robotników i stanął we drzwiach biura.

— Kogo tam Ucho nosi? Czego ci ludzie włóczą się tu za
miast pracy pilnować — rzucił bezosobowo pytanie. Ostry glos 
nie wróżył nic dobrego. Odpowiedział Zaręba, który najmniej 
obawiał się dyrektora.

— To ci z ósmego. Przyszli zapytać, kiedy się mają stawić 
do pracy. Delegacja do pana dyrektora czeka na ganku.

— Kto ich wzywał, do jasnej cholery? — ryknął Kromie
rzański.

— Ja na pewno nie, panie dyrektorze. Może poprosić ich, to 
sami powiedzą — odpowiedział spokojnym głosem Zaręba.

— Chamów prosić? Zawołać ich tu. Dam ja im delegację.
Sawcik, blondynek z kręconymi włosami, poderwał się jak 

sprężyną podrzucony i skoczył do drzwi. Rozwarł je gwałtownie 

10S



i krzyknął w głąb oszklonego ganku, jakby nawoływał zbłąka
nych w lesie:

— Delegacja. Pan dyrektor wzywa. Prędzej. Wchodzić.
Odwrócony plecami do sali wykrzywił w kwaśnym grymasie 

twarz do wchodzącego Sobieraja, mrużąc znacząco oko.
Sobieraj, mały Kończak z Wronowa, zadzierżysty, z rucho

mymi jak u szczura wąsami, Czyż z Olszówki i stary Lis ze Słupca 
ukłonili się niezdarnie, mnąc w rękach przetłuszczone maciejów
ki. W wylatanych kapotach, rozdeptanych, wymazanych rudą bu
tach, ze skołtunionymi łbami i nie golonymi twarzami patrzyli 
spokojnie na Kromierzańskiego, bez tej zwykłej uniżoności i ule
głości, do jakiej pan dyrektor był przyzwyczajony.

— Zegnę ja wam te harde łby — pomyślał Kromierzański 
podchodząc do nich na środek biura. Lewą rękę wsunął do kie
szeni spodni, prawą przytrzymywał klapę brązowej marynarki. 
Oczy niewiadomego koloru przybrały odcień zielonkawy o ciem
niejszych obwódkach, lśniąca czupryna sterczała nad czołem jak 
złamany krowi róg.

— Kto was przysłał? — spytał zimnym głosem.
— Sami przyszliśmy — wyrwał się Kończak .— Mówili wczo

raj, że pan inżynier pompę przywiózł, to przyszliśmy. O robotę 
nam chodzi. Trzeci tydzień bez grosza siedzimy w domu.

— Jak to, nie wypłacili whm nic? — zdziwił się obłudnie Kro
mierzański. — Panie Zaręba, co tu za porządki u was w biurze 
panują? Nasi robotnicy już trzeci tydzień bez grosza wygrzewają 
się pod pierzynami. Dlaczego nie posłaliście im wypłaty gońcem? 
Ich baby cukierków chcą.

W złośliwym uśmiechu dyrektor pokazał wierzchołki połu- 
panych czerniejących zębów. Twarze delegacji nawet nie drgnęły. 
Tylko Czyż poruszył gwałtownie wąsami. Zaczął stary Lis.

— Zapłata po sprawiedliwości nolezałaby sie nom, panie 
nizinierze. Nie gwoli wygody my sie doma ostali, to sami nojlepi, 
panie, wiecie. Abo kopalnio, abo ta jakoś tam przyspiecalnio, po- 
wienny nom wypłacić za stracone dnie, ale my nie z tem przy- 
śliźwa. Robota sie mo zacoć. Stygar nom to dzisiaj przyświodceli 
i do wos kozali iść spytać sie, od kiedy momy przyńść. Powiedźcie, 
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jak mo być, i pódziemy bez obrazy ludzki cy boski. Żartować nom 
nie po myśli i nie do serca nom słuchać, jak wy żartujecie, panie. 
Chleba nasem babom brakuje, a moje dzieci to nawet nie wiedzo, 
jak wyglądajo cukierki.

Kromierzański zmienił nagle ton.
— Stul pysk, stary, tu nie wiec — przerwał gwałtownie Li

sowi. — Kto was delegował, odpowiadaj Sobieraj. Ty robotników 
buntujesz, wiem o tym.

Sobieraj nie był przygotowany na taki zarzut. Aż nim coś 
szarpnęło.

— Nikogo nie buntuję, panie dyrektorze — odpowiedział jak 
mógł najspokojniej.

— Sawcik, zawołać sztygara Sliźnia — zwrócił się Kromie
rzański do biuralisty. — Sobieraj, mów kto was delegował?

— Lis już powiedzieli. Za robotą nam tęskno, to i dowiady
waliśmy się co dzień, kiedy pompy przywiozą. Dzisiaj przyszli 
wszyscy z ósmego poziomu, nas wybrali, aby spytać, kiedy mamy 
do roboty przyjść.

— Wy niepotrzebniście nam wcale. Błędziński, wykreślicie 
z listy Sobieraja i tych trzech. Przyjmie się na ich miejsce no
wych.

— Za co nas wyrzucacie? — spytał Sobieraj z trudem opa
nowując gniew.

— W kopalni mądralów ani żadnych delegatów nie trzeba, 
znajdziemy uczciwych robotników, jest ich jeszcze dosyć na świę
cie. Do widzenia.

Czwórka spojrzała po sobie nie ruszając się z miejsca.
— Proszę — krzyknął Kromierzański pokazując drzwi ręką. 
Nagle Czyż odsunął ramionami stojących przed nim Sobie

raja i Lisa, jakby pływak wodę rozgarniał, i ruszył na Kromie- 
rzańskiego. Dyrektor zaczął się cofać do drzwi swego gabinetu.

— Precz stąd, chamie — wrzeszczał zasłaniając się krzesłem.
— Psa za drzwi wyrzucaj, a chama w rękę powinioneś poca

łować. Z czyich pieniędzy zbijasz majątek, ty zdziertusie! Ale 
dosyć już tego złodziejstwa. Do sądu pójdziemy i zapłacisz nam 
za te trzy tygodnie. W ubezpieczalni tylko za dwustu robotników 
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składki płacisz. A reszta gdzie? Zdychać mogą, bo ty, pański wy
skrobku, tak chcesz. Niedoczekanie twoje.

W tej chwili weszli Sawcik ze Slizieniem. Sobieraj pociągnął 
Czyża w tył, a Kromierzański cofnął rękę wyciągniętą do tylnej 
kieszeni i znów na środek pokoju podskoczył.

— Slizień, kto robotników buntuje? Który z nich? — krzy
czał wprost do zastępcy Klonczaka.

Sliźniowi nos posiniał, jakby był po dobrej wódce. Lepkim 
spojrzeniem prześliznął się po stojących. Przytrzymał na sobie 
ten wzrok Sobieraj i z obrzydzeniem, ale groźnie odepchnął.

— Ja nie mówiłem, panie dyrektorze, to nie oni.
— Jak to? A Sobieraj? A wtedy z Piwoniem?
— Nie pamiętam, to nie onj — jąkał się Slizień.
Uśmiechnął się Kończak, chrząknął stary Lis, a Kromierzań

ski nogą tupnął ze złości.
— Psie, tchórzu! Takiś sam, jak i oni. Po cichu tylko umiesz 

gryźć, a teraz się zaparłeś. Won, won wszyscy! Durnie! Wyrzucić! 
Nowych przyjąć.

Na dworze delegaci skierowali się w milczeniu w stronę mar- 
kowni. Zachodni wiatr siekł drobnym deszczem wprost w po
sępne twarze. Przy zakręcie Czyż przystanął.

— Zaczekajmy, chłopcy, trzeba by temu draniowi przetłu
maczyć trochę, jak ma z robotnikami postępować. Krótko, jak wi
dać, rozmawiał z nim pan dyrektor, bo śpieszył się.

Slizień szedł rzeczywiście za nimi wolno, strzelając w bok 
oczami, jakby drogi szukał.

— Miarkuj się, Jasiek, zepsujesz całą sprawę. Pamiętaj, tylko 
bez bicia — uspokajał go Sobieraj.

— Nie bój się, Władziu, wiem, co robię. Przestrzec go jeno 
chcę.

Slizień odezwał się pierwszy.
— Chłopaki, ja nic, ja naprawdę nic nie mówiłem — zaczął 

się usprawiedliwiać.
— Nie skrzecz, jeżeli cię nie pytają, dyrektorski parobku. 

Wyrwie ja ci ten paskudny jęzor albo go ci w gardziel wepchnę. 
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Spróbuj jeno jeszcze raz coś donieść, spróbuj. Mnie stary wy
rzuci, ale i ciebie tu nie będzie. Idź teraz na łańcuch, do budy.

Ślizień wyminął ich szybko.
— Pietrek — zawołał za nim Sobieraj — odszukaj Kloncza- 

ka i powiedz mu, że go bardzo prosimy, aby przyszedł do mar- 
kowni.

— Ino patrz, abym ci nie musiał przypominać — dorzucił 
Czyż.

— Swojej babie se pogroź, bo ja dobrym kolegom zawsze 
chętnie usłużę.

— Służ, służ, znosku — zaśmiał się Kończak.
W obszernym baraku markowni wrzało. Długa sala przedzie

lona była wzdłuż wysoką na półtora metra barierą, zabitą od dołu 
deskami. W węższej części sali na przeciwległej ścianie wisiały 
gładkie, na czarno pomalowane tablice z równiutkimi szeregami 
nab:tych gwoździków z wypisanymi pod nimi białą olejną farbą 
numerkami. Na jednych gwoździkach wisiały okrągłe, blaszane że
tony, pod innymi świeciły białe cyfry. Markownia.

Sobieraj z pozostałą trójką delegatów słuchał zmieszanych 
głosów oburzenia i przekleństw. Zdali przed chwilą sprawozdanie 
ze swego posłowania.

Czyż nie słyszał, co się wokoło niego działo. Tam — w le
wym rogu, na samym końcu ściany, wisiały marki. Od dziewięt
nastu dni nikt ich nie zdejmował. Niektóre zardzewiały już trochę, 
bo ściana baraku w tym miejscu zaciekała. Widać było na niej 
ciemny pas wilgoci, przedzielony suchą szerokością czarnej tab
licy. Czyż zapatrzył się w jeden punkt. Widział wyraźnie, jak zło
ciła się miedziana główka gwoździa, a pod nim marka z numerem 
583. Jego numer. Już trzeci rok ten sam. Szczęśliwy numer. Ostat
nio, w czasie katastrofy, brnął po szyję w wodzie z drugiej bocz
nicy. Spokojnie szedł, choć prawie ostatni, bo Cmę próbował ra
tować. I nic mu się nie stało.

Wpatrzył się w blaszkę, aż cyfry potroiły mu się w oczach 
i wyciągnęły w długi szereg. Wąsy zaczęły Czyżowi drgać na 
przemian coraz szybciej, aż i całe policzki zdawały się latać razem 
z nimi. Taki szczęśliwy numer i.... chyba koniec.... Przepadło 
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wszystko. I pięćdziesiąt trzy złote, i tylu towarzyszy... i ta praca, 
bez której... kobieta, pięcioro dzieci, szóste w drodze, i trzy morgi 
wypłukanej deszczami, wypalonej słońcem gliny nad Osetówką. 
Ledwie krowinę wyżywi tym, co na niej wyrośnie.

A trójka z jego numeru zdaje się wyciągać dolne ramię w jego 
stronę.

„Na nic wszystko" — myśli Czyż. Po tym, co powiedział dy
rektorowi, przepadł na pewno.

Obok stoi Sobieraj. Zmarszczył brwi i słucha.
— Władek — trącił go łokciem Czyż. — Władek, ratuj jakoś.
Sobieraj głową kiwnął potakująco.
— Za dużo mu powiedziałeś, Jasiek. Mnie, Lisa i Kończaka 

to samo czeka. Nie bój się, może ten diabeł nie taki straszny, jak 
nam się zdaje.

Czyż zazdrościł Sobierajowi opanowania.
Tymczasem nadszedł Klonczak. Ręce bezradnie rozłożył, kie

dy wszystkiego wysłuchał.
— Nic wam nie pomogę. Radziłem wam co prawda iść do 

biura, ale ja tu przecież nie decyduję, jeno dyrektor.
— Nie o robte nom sie teroz oschodzi, ino o tych śterech, 

co w delegacyi beli. Wybrażliżwa ich, a ten smrodek wyzuco 
ich za to z kopalni — huknął basem Wielgus z Bicychowa, prze
pasany krajką czerwonej zapaski. — Tak być ni może. Niech 
sie kopalnio zawali, nikt z nos teroz do roboty nie pódzie.

— Albo wszyscy, albo nikt — odezwał się któryś z sosno- 
wczaków.

— Nie pódziewa — zahuczało znowu i ze zbitej gromady 
wystrzeliły pięści.

Klonczak ręką tylko machnął i na plac kopalni wyszedł, kie
rując się do biura technicznego. Była tu pracownia inżyniera Kry- 
jaka, a właściwie i jego prywatne mieszkanie, bo do Kowalskiego, 
u którego wynajmował dwa pokoje, rzadko zachodził. Wkrótce 
Klonczak z inżynierem Kryjakiem przeszli przez markownię i nie 
patrząc na niego poszli do zarządu. Niedługo tam byli. Pierwszy 
wszedł inżynier.
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Kiedy przechodził przez markownię, podniósł nagle zasę
pioną jak zwykle twarz i spytał:

— Który tu z was Sobieraj i Czyż?
— Ja jestem Sobieraj.
— A ja Czyż — odpowiedzieli prawie jednocześnie.
— Długim językiem w kopalni niewiele zrobicie. Zrozumie

liście? Jutro do roboty, wszyscy na pierwszą zmianę — zwrócił 
się do wpatrzonej w niego gromady.

— A my? — wyrwał się Czyż.
— Doświadczonych górników nikt nie zwolni — powiedział 

wymijająco Kryjak. Wsunął głowę w postawiony kołnierz palta 
i już szedł przez plac. Patrzyli za nim, a wąsate, chude twarze 
rozjaśniły się uśmiechami.

— A to ci dopiero człowiek — powiedział Wiśniewski ze 
Skał. Nadsztygar Klonczak potwierdził wiadomość przyniesioną 
przez inżyniera.

— Pan dyrektor dał się ubłagać, tylko Czyż i Sobieraj muszą 
trzy dniówki za darmo przepracować — dodał w końcu.

Oczy Czyża przemknęły po błyszczących łebkach miedzia
nych gwoździ na tablicy i odnalazły swój numer. Szczęśliwy, nie 
zawiódł go.

— Będzie pan Rurski jadł chleb — mruczał do siebie wice
dyrektor Kromierzański zapalając nowego papierosa, aby uspo
koić nerwy. — Słucha inżyniera, zobaczymy, jak na tym wyjdzie. 
Taki Kryjak groził odpowiedzialnością jemu, wicedyrektorowi, 
że robota stanie. Razem z Klonczakiem nie chcieli innych ludzi. 
Sprzeciwiali się zwolnieniu tych delegatów. No, no, zobaczymy, 
czy wolno im wtrącać się do administracji. Zobaczymy.

Kiedy w południe Andzia zapukała do gabinetu z przypom
nieniem, że drugie śniadanie stygnie, Kromierzański burknął jej 
w odpowiedzi jakieś brzydkie słowo. Nie spojrzał nawet na nią. 
Nie widział, jak odeszła cicho ze łzami w dużych, niebieskich 
oczach.

Nagle ktoś zapukał do drzwi.
— Pan do kogo — spytał Kromierzański człowieka sto

jącego przy drzwiach.
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— Jestem Kraź, z zawodu nauczyciel. W biurze bali się mnie 
zameldować panu, więc wszedłem sam. Chciałem prosić o pracę 
w biurze lub w kopalni, jestem bezrobotny.

Kromierzański uśmiechał się ironicznie.
— Do kopalni się pan nie nadaje, bo gdzie tam inteligentowi 

do takiej brudnej roboty. Robota brudna i licho płatna — dodał 
i zdziwił się zaraz swojej szczerości wobec obcego. — Właściwie 
dla chłopów, bo tacy tylko u nas pracują — wyjaśnił — zapłata 
jest nawet za wysoka, ale wam nie wystarczy. A do biura pra
cownika nie potrzebujemy.

— Pan Błędziński ma odejść, mógłbym przyjść na jego miej
sce — wtrącił Kraź.

— Nic o tym nie wiem — zdziwił się Kromierzański.
— Tak mi w kancelarii powiedzieli, panie dyrektorze.
Kromierzański uśmiechnął się. Nareszcie ten pobrużdżony 

księżyc zrozumiał, jak się ma zachować wobec dyrektora kopalni.
— Aaa, jeżeli tak, to moglibyśmy się zastanowić. Może by się 

coś dało zrobić. Za cóż to wyrzucili pana dobrodzieja ze szkoły, 
przecież to niezła posada? Płacą mało, ale za to tyle wakacji, wol
nych świąt, obchodów. No i na wsi baby zawsze tam coś przynio
są panu nauczycielowi — mówił łaskawie, protekcjonalnym to
nem.

— Dzieci do szkoły całą jesień i zimę nie przychodziły, ra
dy sobie z nimi dać nie mogłem. Duszę wyrwałbym z siebie dla 
tych ludzi i dzieci, ale cóż mogłem poradzić... W chałupach jedna 
para butów na sześć par nóg...

Zamyślił się, a bruzdy zmarszczek na czole pogłębiały się, to 
wygładzały.

— Proszę siadać — przypomniał sobie nagle Kromierzań
ski. — Otóż widzi pan, gdyby tam wroga propaganda, wywroto
wa, obca... Co tu mówić, komunistyczna robota, to my nie mogli
byśmy przyjąć takiego człowieka. Nie ma u nas dla takich zarob
ku. Ale jeżeli pan mówi, usunęli pana za brak inicjatywy, to osta
tecznie pod kierunkiem, przy fachowej pomocy, mógłby pan nawet 
w biurze pracować. Tylko u nas solidarność, współpraca z zarzą
dem obowiązuje. To chamstwo — machnął ręką w kierunku kopal
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ni, jakby kogoś bił, zaczyna głowę podnosić i trzeba go pilnować. 
Gdyby się pan zdecydował, to prosimy podanie do nas złożyć. 
Rozpatrzę i zawiadomimy pana o naszej zgodzie. Gdzie pan mie
szka?

— U Kubosa, młynarza w Mierzejach, zatrzymałem się na 
parę dni. Jeżeli pracy nie otrzymam, to muszę do Mirca się do
stać. Mam tam starą matkę. U siostry żyje, to może i ja przy 
niej... — umilkł nagle, jakby go mówienie zmęczyło.

— Jeżeli tak, to proszę podanie już dziś zostawić u sekre
tarki, jutro będzie odpowiedź. Niczego nadzwyczajnego nie może 
się pan od nas spodziewać — płacimy skromnie, kopalnia rozbu
dowuje się dopiero, same straty naokoło. Trzy miesiące, ma się 
rozumieć, bezpłatne. Próba — wszędzie się tak praktykuje. Bę
dziemy pana uczyć; więc jasne, że nic się za to nie płaci. Właści
wie to praktykant powinien nam dopłacić, bo się przecież doucza. 
Potem damy panu osiemdziesiąt złotych miesięcznie.

Kraź patrzył na Kromierzańskiego bez słowa.
— Nie mam z czego już żyć — wykrztusił w końcu z dziw

nym przymusem.
— Aa, to gorzej. Tym my się nie zajmujemy.
W gabinecie dyrektora zaległa nagła cisza. Kraź wstał 

i ukłonił się Kromierzańskiemu.
— Dziękuję. Za darmo nie mogę pracować, z głodu mógł

bym zdechnąć, nie doczekawszy końca praktyki.
Kromierzański wiedział dobrze o rezygnacji Błędzińskiego 

i dlatego po długim wyliczaniu wielkich i licznych zalet swojego 
charakteru obiecał wreszcie Kraziowi płacić przez pierwsze trzy 
miesiące po czterdzieści złotych, uzależniając dalsze pobory od 
pracy, jaką się Kraź wykaże.

Kraź wyszedł z biura kopalni zadowolony, że znalazł pracę 
i nie musi wracać do siostry.

I Kromierzański uspokoił się trochę. Cóż taki Rurski wie o in
teresach w kopalni — myślał po wyjściu Krazia. Zarzuca mu nie
dołęstwo, brak oszczędności, a on przecież zwalnia urzędnika po
bierającego sto złotych miesięcznie, a przyjmuje na jego miej
sce innego z zapłatą o dwadzieścia złotych mniejszą. Niewiele, 
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ale zawsze coś się tam odłoży do oszczędności. Kromierzański 
spojrzał do kieszonkowego lusterka i uśmiechnął się do siebie za
dowolony. Do września wszyscy muszą zaczekać: robotnicy z pre
tensjami, Rurski z wypowiedzeniem mu pracy, Swistoń z weselem.

Życie jest piękne, trzeba tylko umieć na dobry wóz wsiąść. 
Kto nie potrafi powozić, niech pcha, choćby w błocie po kolana. 
Właściwie z tymi socjalistami i komunistami to trochę śmieszna 
zabawa.

Niech się ksiądz boi i pan Rurski. On, Kromierzański, ma 
swoją metodę. Bochen chleba można im cały pokazać, ale wy
dzielać po skibce, straszyć jednocześnie, że jutro mogą tego nie 
dostać. Koń bryka i kopnąć może, jeżeli mu za dużo owsa dawać.

Tu Kromierzański przypomniał sobie zagniewaną Andzię, 
poprawiwszy więc krawat poszedł ją przepraszać. Swistoń taki 
obskurny, a córka takie milutkie dziewczątko i takie przyjemne 
na tym bezludziu, myślał pan wicedyrektor Kromierzański.

Rozdział XXV

Inżynier Kazimierz Kryjak przeciągnął na planie linię czer
wonym ołówkiem. Utworzony kąt ostry celował swoim wierz
chołkiem na północny wschód. Oznaczył go literą ,,P“. Było to 
miejsce, gdzie natrafiono znów na grubą żyłę pirytu. Na razie 
jest jeszcze zalane wodą, ale za dwa, trzy dni będzie znów zdatne 
do eksploatacji. Jak też daleko sięga ten piryt? — zastanawiał 
się inżynier. Sądząc po innych poziomach powinien rozgałęziać 
się więcej na północ. Co prawda pokłady skał płonnych zdają 
się nasuwać w tym kierunku jedne na drugie, ale ma to zarówno 
złe jak i dobre strony. Mniej materiału wychodzi na ściany 
i stropy, mniej w takich miejscach wody, łatwiejsza wentylacja, 
ale można za to łatwo świdry połamać i robota wolniej po
stępuje.
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Kryjak odłożył ołówek i zamyślił się. Prawdę mówiąc, nie 
bardzo on tli był potrzebny jako inżynier geolog. I tak po omac
ku idą poszukiwania, na szczęście więcej się liczy. Ale to już 
nie jego wina. Przedstawiał przecież Rurskiemu plan dodatkowych 
wierceń. Miały one objąć teren w promieniu od pięciu do ośmiu 
kilometrów. Jedynie na południu linia koła załamywała się.

Góra Chełmowa wciskała się swoim łagodnym zboczem 
w ob ęty planem obszar. Gdyby Rurski zarządził wiercenia, za
gadka pokładów rudy byłaby już dawno rozwiązana. Nie wy
glądałby wtedy i on na czarodzieja, który chodzi z różdżką po 
polach lub opukuje ściany pod ziemią. Próbował na swoją rękę 
badać osypiska w Miełosowie, w dołach Bicychowa, w wąwozach 
prósinowickich. Wszystko to jednak za mało. Oczami ziemi prze
wiercić nie można. Mimo to wierzył, że cały ten zapomniany 
przez ludzi piękny zakątek prastarej kultury polskiej zawiera 
w swoim wnętrzu bogactwa, o których i nie śniło się nikomu.

Kryjak zapalił fajkę i puścił kłąb dymu w zwisającą nad 
stołem żarówkę.

Galena srebronośna, ołów, chalkopiryt, marmury, piaskow
ce — wyliczał w myśli — syderyt i wreszcie piryt. Piryt, który 
pozwala pęcznieć kasie pana Rurskiego. Nikt się tymi bogactwa
mi nie interesuje. Wolą sprowadzać zza granicy. Pewnie — rzą
dzą przecież nimi zagraniczni przedsiębiorcy, międzynarodowa 
zgraja. Trzymają się za ręce i popierają nawzajem.

— Czym my jesteśmy właściwie? — myślał Kryjak. —■ 
Ogródkiem, w którym pozwalamy ryć każdemu, kto ma pieniądze. 
Tworzą monopole, wypierają rodzimych królików w rodzaju Ra
dziwiłłów, Wierzbickich, Potockich. A tymczasem nawet i ci po
tentaci chodzą jak pajace na sznurkach, które trzyma w ręce 
jakiś Harriman, Smith czy Kruger. Wątpliwa niezależność, proble
matyczna suwerenność, jeżeli obcy kierują gospodarką. Zakaza
na filozofia. Czy filozofia? Prawda życiowa. Mogą jej nie uzna
wać, ale przecież gospodarka, dobrobyt społeczeństwa stanowi 
o niezależności, a nie wysokość importu tego, co można znaleźć 
u siebie. Ślepiec tylko nie wie, kto mu wybiera z miski naj
smaczniejsze kąski.
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Rurski już drugi rok trzyma plany dodatkowych wierceń. 
Nigdy na pewno grosza nie da na badania: brak środków, ma
łe dochody — to znana śpiewka naczelnego dyrektora. A prze
cież to, co tu jest w tej kopalni, to prawdziwy prymityw, przed
potopowa metoda. Taki kołowrót do wyciągania rudy albo to 
sortowanie rękami. A kolejka, którą ciągną konie aż do Bąrto- 
szewic, a wentylacja, a higiena...

Rurski i jego pomocnik Kromierzański powinni siedzieć za 
kratkami za takie porządki. Jedna maszyna mogłaby zastąpić stu 
ludzi. Cóż, kiedy ludzie są tańsi. Maszyna może się zepsuć, na
prawa pociągnie za sobą koszty. A ludzie? Na miejsce zużytych 
przychodzą nowi.

Domorosły dorobkiewicz przeczuwa widocznie, że już nie
długo jego panowanie się pociągnie. W Zjednoczeniu mówią już 
głośno o tym, że państwo przejmie kopalnię. Pewnie, mobiliza
cja przemysłu, widmo wo:ny, która przybiera coraz wyraźniej
sze kształty, odkąd Hitler sterroryzował Niemcy i pcha je już po 
pochyłości w przepaść. Wojna, COP, znaczenie pirytu w prze
myśle, to wszystko zdaje się wróżyć prędki koniec panowania 
Rurskiego w Rudziskach. Albo może znów jakiś Harriman zwą- 
chał łatwy zarobek.

Inżynier Kryjak zapatrzył się w okno. Deszcz na szybach 
ścieka kroplami w dół. W pogodny wieczór widać z tego okna 
światła więzienia na Łysej Górze. Teraz jednak gęsta ćma nocy, 
mgła i deszcz przesłaniają wszystko.

Piękny zakątek — góry, lasy, pola. Inżynier postanawia nagłe 
sprowadzić tu na wiosną żonę i syna. Ewa musi jednak pozo
stać jeszcze w Zakopanem. Wilgoć — to sprzymierzeniec tych 
przeklętych laseczników. Za późno, stanowczo za późno poznał 
te ziemie. Piękna ziemia, mocni ludzie, choć pozwalają się jesz
cze obdzierać ze skóry. Chociaż coś tam już wśród nich kiełkuje. 
Nawymyślali przecież dzisiaj temu nędznemu Kromierzańskiemu. 
Samozwaniec. Inżynierem pozwala się tytułować. Wszyscy wie
dzą, że jest zwykłym technikiem. Niedoszły ksiądz, piętnastolet
nią dziewczynę chciał z cnotliwości wyspowiadać. Trzysta zło
tych więcej zarabia od niego. A ile ukradnie? Jak on się dzisiaj 
łamał. A jednak musiał ustąpić.
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Inżynier Kryjak nabił na nowo fajkę. Czuł zadowolenie, że 
wmieszał się w sprawę delegatów i uratował ich. Posępna zwy
kle, wydłużona twarz rozpogodziła się w uśmiechu.

Pragnienie wolności rośnie w człowieku razem z nim, — 
przypomniał sobie czyjeś powiedzenie. Nędza i cierpienie dają 
temu pragnieniu siłę. Widział i odczuł ją i on. Bytom, Katowi
ce, Świętochłowice — dawno to było, ale odezwało się teraz 
w nim z tamtą siłą młodości. Trzeba było aż tej wodnej kata
strofy w Rudziskach, aby odczuł, że znów wszystko wróciło.

Pod nogami czuje wstrząsy podziemnych wybuchów. Tam, 
na dole uskakują za stemple obdarte postacie. Takich nie widział 
nigdzie. Nawet nie myślał, że mogą jeszcze istnieć administra
torzy w rodzaju Kromierzańskiego, dyrektorzy tacy jak Rurscy 
i nędzne płace, takie jak w Rudziskach.

Wsi nie znał. Urodzony w Warszawie, spędził długie lata na 
zadymionym Śląsku, a chłopów widział z okna pociągu. Orali 
jednym koniem rozległe poła, szli z kosami na ramieniu do żniw, 
snuli się koło mranych chałup o słomianych dachach. Dopiero 
tu zobaczył, że nie mają co robić u siebie w domu. A jakże im 
daleko do bezrobotnych Katowic, Łodzi czy Warszawy. Tamci 
szli pierwszego maja ze sztandarami i łamali szeregi policji.

— Chleba, podwyżki -— wołali, aż drżały szyby w kamieni
cach. Ci kłaniają się nisko Kromierzańskiemu, stoją w korytarzu 
z odkrytą głową i proszą o łaskę. Zwolnieni odchodzą, ale coraz 
śmielej odzywają się już głosy protestu. Taki Piwoń na przy
kład... I co rząd myśli? Dokąd prowadzi ten z roku na rok głod
niejszy naród? Hitler już otwarcie gardłuje o odwecie. Ujarz
mił swoim SS naród, zgniótł wszelkie dążenie do wolności. Przy
kład jest zaraźliwy. Nawet od wroga można przyjąć metodę, je
żeli w walce o utrzymanie władzy inne środki zawodzą.

Do drzwi ktoś zapukał. Wszedł nadsztygar Klonczak. Trzas
nął parę razy drzwiami, co było już pewnym znakiem, że wraca 
z „Raju".

— Ten ma metodę — pomyślał Kryjak.
— Co nowego, panie Klonczak? — spytał nadsztygara.
— Pogoda psia, grypę trzeba zwalczać — powiedział Klon

czak kładąc czapkę na stole. Inżynier powiesił ją na ścianie.
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— Jutro rozpoczynamy pompowanie — przypomniał Kryjak.
— Wszystko gotowe, panie inżynierze. Nie ma się co śpie

szyć. Nie śpieszyło się Kromierzańskiemu, nie będzie się śpie
szyło i nam. Ludzi szkoda.

Kryjak popatrzył na niego uważnie. Zmierzwione włosy nad 
poradlonym czołem, wyskubane, rzadkie brwi, mrugające powie
ki, szeroka, zniszczona alkoholem twarz. Nikt nic o nim nie wie. 
Przyjechał jak i on ze Śląska. Ze wszystkiego się śmieje, nic go 
nie przeraża, nie dziwi.

— A co to tam pan inżynier Kromierzański? — zapytał znów 
Kryjak.

— Pociesza się na pewno ze swoją Andzią — zaśmiał się 
Klonczak.

— O robotników mi chodzi.
Klonczak przytrzymał fajkę całą dłonią.
—- Na nas on się zawziął, nie na nich. Nie chciałoby się stąd 

wyjeżdżać, panie inżynierze, prawda? — spytał tak sobie, bez 
żadnego celu.

Kryjak patrzył na znieruchomiałą twarz nadsztygara.
— A wam jak się zdaje, Klonczak, wszystko tu w porządku, 

można spokojnie patrzeć? Nie chce wam się kogoś za łeb wziąć?
— Kto kija w- rękę nie bierze, ten guzów nie zbiera — od

powiedział Klonczak. — Niech jeno lada jakie nieporozumienie 
będzie w kopalni, strajk, broń Boże, to pan wicedyrektor wmie
sza nas w to i pojedziemy na Śląsk albo do Berezy.

Sztygar pyknął parę razy z fajki i popatrzył przytomniej 
na Kryjaka.

— Ja pana, inżynierze, znam. U nas, w naszym mieście, opo
wiadają o panu. Tęgi towarzysz z pana, inżynierze. Czy to nie 
pana nazywali górnicy „Patronem"?

— Mnie — odparł po namyśle Kryjak.
— Od razu sobie to pomyślałem, Patronie, kiedy pana zoba

czyłem. Szkoda zdrowia dla tych chłopów. Nas mogą diabli 
wziąć i na muzykantów pójdziemy, a oni mają swoją morgę czy 
dwie, wrócą do domu i będą żyli. Chłopa nikt nie złamie. Jed
nym ziemniakiem całą rodzinę obdzieli. Wykpią wszystkich i ni
komu nie wierzą.
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— To nie są już ludzie zdani na los ziemi, panie Klonczak. 
Widział ich pan dzisiaj w markowni? To już prawdziwi górnicy, 
ziemia ich niewiele obchodzi.

— Nie wierzę ja im i nie chcę się nimi zajmować — powie
dział znów po swojemu sztygar. — Kromierzański przez tyle lat 
orze nimi jak wołami, batem ile chce wali, a oni jakby naprawdę 
wołową skórę mieli. Nie wart taki robotnik, panie inżynierze, 
ani grajcara. Szkoda zdrowia.

Umilkli obaj. Klonczak zaczął nabijać fajkę ugniatając 
w niej tytoń kciukiem.

— A kto to są ten Sobieraj i Czyż? — spytał jeszcze Kryjak.
— Czyż — ptak, pióra sobie, zdaje się, na czerwono farbuje, 

a Sobieraj sprytny chłop, doświadczony polityk ludowy, wszyscy 
go tu znają. Radykał, jak się to mówi. O coś się tam ze swoimi 
zwierzchnikami w Stronnictwie pokłócili, ale wśród tutejszej bie
doty rej wodzi po dawnemu. Obaj chłopi i nie wiadomo, czy jed
ną krowinę mają. Do widzenia, panie inżynierze. — Przy 
drzwiach odwrócił się jeszcze: — Jakby pan inżynier zechciał 
wypić ze mną ćwiartkę, to przyniosę z ,,Raju“.

Patrzył znów trzeźwymi oczami spod rzadkich brwi.
— Dziękuję panu, panie Klonczak. Już od dziesięciu lat nie 

piję. Moim zdaniem, od wszystkiego można się odzwyczaić.
— Tak, szkoda zdrowia, panie inżynierze. Szkoda zdrowia. 

To szczęść Boże. Pójdę spać, chociaż mam dzisiaj dyżur. Rurski 
straci na tym parę setek, ale szkoda zdrowia.

Po wyjściu sztygara Kryjak schował plany do szuflady i roz
łożył przy piecu połowę łóżko. Nie chciało mu się wracać do 
domu. Leżąc w ubraniu, obmyślał plan sprowadzenia choćby ze 
dwudziestu dawnych swoich górników z ,,Matyldy". Wielu z nich 
na pewno chodzi codziennie do biura dla bezrobotnych. Stefan 
radził przecież dobrać swoich ludzi.

Za oknem padał rzęsisty deszcz. Plac kopalni oświetlony 
elektrycznymi lampami wydawał się słoneczną wyspą w morzu 
gęstej ciemności. Wsie spały wtulone w wąwozy, przylepione do 
lasów, zagajników, zasłuchane w szum deszczu. Tylko w Calko- 
wie przez wąską szczelinę w okiennicy sączyło się nikłe światło 
naftowej lampy w Ziewaczowej chałupie koło kuźni.
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Rozdział XXVI

Śnieg, na który czekano cały grudzień, spadł w noc nowo
roczną. W dzień pokazało się zaspane, jakby wygasłe z żaru, słoń
ce, ale pod wieczór niebo znów zawaliły ciężkie chmury i gęsty 
śnieg przesłonił świat. Jakby kto tysiące babskich pierzyn rozdarł 
i wypuścił pod niebo pierzaste płatki. Osiadały miękko na po
lach, czepiały się nagich gałęzi olch, nadziewały białe czapy jałow
com, świerki i jodły czyniły podobne do marmurowych kolumn.

Padał sobie śnieg spokojnie jeden dzień, drugi, trzeci, aż 
strach zaczął się budzić w lękliwych sercach. A kiedy znowu 
przejaśniło się, Włochy, Olszówka, Skały i wszystkie wsie wokoło 
jakby się pod ziemię zapadły. Tylko Osetówka ciemniała wężo
wymi skrętami wśród śnieżnej bieli. Pojaśniało zaraz na świecie 
i poweselało. Wypiękniały Włochy. Litościwa zima śniegiem 
przykryła i ochroniła od mrozów zarówno wąskie zagony Wiącka 
i Kowalskiego, jak i szerokie staja Bryki czy Siwoka. Biały puch 
zasypał jednakowo odświętnie nędzne podwórka Korby, Palucha 
czy Szwugra, jak i zawsze czyste Bzymka czy Kalety.

Zaskrzypiały w całej w>i- drzwi i ludzie zaczęli jak krety 
przekopywać w śniegu dróżki i ścieżki do obór i do sąsiadów. 
Kiedy już swoje podwórka i progi omietli i uprzątnęli, ruszyli do 
przekopywania drogi. Kto pierwszy zaczął, nie wiadomo, jak i nie 
wiadomo było też, co pchnęło innych do tej gromadzkiej, szarwar- 
kowej roboty, na którą sołtys Bzymek musiał zawsze ludzi zwoły
wać i to z nie byle jakim kłopotem. Może ich to parodniowe sie
dzenie w chałupach zachęciło, może jasność słonecznego dnia 
albo, jak mówił Gruzików Wojtek, strach przed tylachnym śnie
giem, który mógłby im potem chałupy do cna, po sam komin za
sypać. Dość, że zaroiła się droga, poleciały na obie strony bryły 
śniegu, zaniosło się w wąwozie śmiechem, przygadywaniami, we
sołością. Przekopali drogę idącą w stronę Skał i Mierzejów.

Taki Władek czy Stach Kowalscy, czy wyrobnicy Kuśnierz, 
Pięta lub Grzela o drogę nie musieli się przecież martwić. Pierwsi 
za rzeką mieszkali, a drudzy kątem jeno u innych żyli i gromadz
kie sprawy mało ich zwykle obchodziły. Kopali jednak Kowalscy 
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przed Kosem, że to niby obaj do czarnej Helci zachodzili, a z ko
morników — łysiejący Kuśnierz Sobierajowej Marynie pomagał 
pod górkę śnieg kopać. Śmiali się z niego, bo śniegowe bryły tyl
ko na lewą stronę drogi odrzucał, aby okno Sobierajowe mieć na 
widoku, bo w nim czasem bladą twarz Zośki widział.

Robota jednak szła i koło południa droga i ścieżki były już 
uprzątnięte. Śmigały po nich chłopaki, sanki na gwałt szykując. 
Przycinali deski, kto tam jakie miał, choćby z płotu Siwoka czy 
Bzymka wykradzione, prostowali stare gwoździe, przybijali po
przeczki. Tylko obe ścia Kosa i Pietrka Kory przy Lisich Norach 
nie łączyła żadna ścieżka, bo ich baby gniewały się już od wios
ny. Kosowa przetrąciła kurę Korowej, a Korowa sprała Kosowej 
,,nońducha“ Jaśka, bo gęsi w szkodę puścił.

— Zawziętej baby nie głaskaj po brzuchu, ale bij po uchu — 
wymyślił po swojemu Kos, zagadując przy żniwach do Kory, ale 
ten stronę swojej kobiety trzymał i przeprosić się nie dał.

W stronę wysokiej górki sołtysa i podfolwarcznych bogaczy 
przekop urywał się w połowie za chałupą Sobieraja. Maryna 
z małym Kuśnierzem drogę do granicy odwaliła, bo Sobieraj do 
kopalni poszedł i, splunąwszy ze złością w stronę Bzymkowej 
zagrody, z drewnianą łopatą na ramieniu zawróciła do domu.

— Wystarczy, Władziu — powiedziała do Kuśnierza — dali 
niech se ten krasy som odwali.

Zośka wstała już od Bożego Narodzenia i chociaż blada jesz
cze i słaba, chodziła po izbie, zmywała statki, a wieczorami pró
bowała prząść na kołowrotku. W domu, jak nigdy jeszcze nie 
bywało, leżały nie ruszone paczesie. Pędziła ją Maryna do łóżka, 
gniewał się Sobiera5, ale Zośka z dnia na dzień wracała do sił. 
Wyładniała, że aż zazdrosne gadki po wsi poszły, a Scałubianka 
i Stefcia Paluchówna zagadywały, zachodząc z kądzielami, czy aby 
Zośka maści jakich nie używa albo ziół wybielających nie pija.

— A pódzieta, wy głupie — krzyczała Maryna. — Dziewucha 
ledwie się śmierci wydarła, a te o maściach godajo.

Zośka zaglądała w tajemnicy do lusterka wiszącego pod obra
zem, ale uśmiechała się tylko smutno i łzy same napływały jej 
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do oczu- Na serce maść by jej się przydała. Rana tam była nie 
zagojona, krwawiąca, ból przeogromny, który wypłakiwała po 
nocach. Kochania jej było żal, choć ją złość i chęć zemsty pory
wały na wspomnienie o Jaśku. Więcej jednak płakała, gdy po
myślała o dziecku, które z krwią spłynęło.

— Jezusie, Jezusiczku — szeptała w bezsilności, bezradna, 
przybita nieszczęściem. Kłuło ją wtedy w sercu, aż rękę pod 
pierś kładła bojąc się, że pęknie. Pewnie, że wyładniała, że cera 
jej wybielała, że oczy aż błyszczały czyste, wykąpane we łzach 
i patrzyły teraz jak prawdziwe bławatki otoczone złotawymi wło
sami, jak te kwiaty w łanie pszenicy. Pewnie, że i ręce jej od le
żenia wydelikatniały, aż wstydziła się na nie patrzeć, ale na co 
jej ta ładność? Komu on była potrzebna?

Zachodzili niemal co wieczór kolędnicy: to z turoniem, to ze 
śmiercią czy gwiazdą i śpiewali jej jak dawniej.

Świeci się, świeci jasna lampeczka w pokoju.
Oj, uwija się piękna Zosieńka we stroju. 
Sukienka na niej, niby na pani, róży kwiat.

Niektórzy brali ze sobą muzykanta z bębnem, więcej dla gra
nia do tańca niż przygrywki do kolęd. Zapraszali ją, ale nie 
chciała iść. Sił jeszcze nie miała i nie ciągnęło ją teraz tańcowa
nie, tak jak dawniej. Patrzyli na nią kolędnicy, w oczy zaglądali 
pokornie, z uwielbieniem, ale znała się już ona na takim patrze
niu, znała.

Kiedy Maryna łopatę w sieni postawiła i do izby weszła, Zoś
ka poznała od razu, że matka jest zla.

— Cóż wam to, mamo? — spytała.
— A nic —- odburknęła matka i Zośka więcej nie pytała. Nie 

upłynęła jednak i godzina, jak z głośnym tupaniem wbiegł pa
stuch sołtysa Wierzgacz.

— Niech będzie pochwolony — zawołał już w progu. — Go- 
spodorz kozali powiedzieć, abyście Sobierajowo z Zośką do kopa- 
nio śniegu wyśli.
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— A gdzieś ten śnieg bedo odwołać, przecie kozdy juz przed 
sobą poodrzucoł — zapytała Sobierajowa.

— Gospodorz straśnie kleni, zeście ino do jego płotu dioge 
zrobieli, a dali ni mo kto. Nie bedzie odwoloł, bo od tegój je gro
mada.

— Józek — przerwała Maryna — powiedz swojemu sołtyso
wi, zęby sie przez ramie pocałowoł, kiej taki uzędnik. Zrozu- 
miołeś? A i dzieuchy niech mi nie tylko, bo obocy... — urwała 
nie wiedząc co rzec.

— Co by nie. Nie głupim przecie, to rozumiem — oburzył się 
Wierzgacz. — Ino jo mu tego i tak nie powiem, boby mnie sproł. 
Kozali powiedzieć, tom powiedzioł, a wy róbcie jak chcecie. Jo 
tyz bym nie posed, bo sołtys ino bez złość kozo ludziom drogę 
za górką cyścić. Przysed do niego Bryka z Siwokiem i tak ura- 
dzieły, słysołem wszystko. Ostajcie z Bogiem — powiedział nacią
gając czapkę na uszy.

Maryna widziała przez okno, jak pobiegł przekopem do 
Scałuby.

Zatrzęsło się w chałupach od złości, wymyślania a przekli
nania. Najwięcej piekliły się baby, chociaż i chłopi niewiele da
wali się wyprzedzać.

— Dziedzice, psiekrwie — splunął ze złością Szwugier, 
u którego zeszło się narodu co niemiara. — Wychodki jem może 
jesce bedziewa uprzotać. Ten kawołecek drogi my jem ino osła
wili i to widzi sie jem krzywda.

— Parobków se trzymajo, to niech jem odrzuco.
— Hale, a baby do cegój u nich som, zęby jem brzuchy ro

sły — kpił Wiącek, który z Kleniem i Jazgotem w domu zostali, 
bo dopiero na drugą zmianę szli do kopalni.

Zajrzał i Korba wdowiec, ale milczał, bo od śmierci kobiety 
małomówny się stał. Obsiedli ławy pod piecem, pod oknem, na 
krawędzi łóżka posiadali, strzykali machorkową śliną na środek 
izby i prześcigali się w coraz zabawniejszych wymyślaniach na 
bogaczy zza górki. Najlepiej czuł się tu Kos, który swoimi po
wiedzeniami wszystkich do śmiechu pobudzał.
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Siwok z Bzymkiem jednym dymkiem, 
Jadą Bryką z psią muzyką, 
ale chłopy się nie bojo,
bo sołtysa kajsi majo —•

powiedział między innymi.
— A jużci, ze prowda — przytaknął stolarz Pciuch, któremu 

najmniej zależało na zagórzyckich panach, jak nazywano stron
ników sołtysa. 1

— A pewnie, ze go momy gdzieś, zdziertusa. Słyseliśta — 
Pięcie staremu i synowi za młóckę nie zapłacie!. Przypumnioł se, 
ze mu za zesły rok robociznę beli winni, a tam u nich az piscy, 
tako bieda. My, chłopoki, juz dłuży tak nie możemy na to patrzyć. 
W jesieni wybierzewa se swojego sołtysa, choćby nos nawet miała 
policyjo powsodzać.

— Cas by juz beł nojwyzsy, cas by juz beł — przytakiwali.
Radzili tak po sąsiedzku, żale przeróżne do tych zza górki 

wyciągając. Nie wszystkie one były słuszne, nie wszystkie gro
mady dotyczyły, ale jeden drugiemu przyświadczał, ubolewał nad 
nim i o sobie zaraz zaczynał.

Tymczasem sołtys stał ze swoim pomocnikiem na górce cze
kając na robotników, bo mu Józek Wierzgacz powiedział, że 
wszyscy zmawiają się na szarwark iść.

— Żle, kumie — mówił sołtys do Siwoka — nie widać ich, 
jakoś niekuniecnie majo ochotę do siarwarku.

— Nojgorzy, ze wasego przykozanio nie słuchajo. Do wójta 
trzeba by ich, fabrykanckie nosienie — podjudzał zastępca Siwok.

— Co mi tam wójt. Kiej ten wół albo i kołek w płocie siedzi 
w gminie. Patrzy ino, z kiem by wypić, a noród bez nijaki opieki 
osławiony, robi, co chce. Jo na nich inse lekarstwo znonde. Do 
kumendanta w Bicychowie ino pode, to un ich tu przyucy posłu- 
chonio. Sobieraja, Caje i tego Kioskowego Jedrzka do kozy trza 
by na porę dni wsadzić, bo ich to robota, nicyja więcy.

— Sobieraja przecie i tych drugich ni ma dzisioj — przy
pomniał Siwok.

— Głupiście, Siwok — skarcił go sołtys. — Nie musó tu uny 
być. Nie od dzisioj naród buntujo. A kuńsko spółka to co? A wy 
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duzoście robotnika na żniwa przysposobieli? Dużo wom Jazgot 
namłócieli za orkę?

— Biedeć ta namłócieł. W jesieni ledwie jednemu Brzęciowi 
zorołem i tem z Olsówki.

— A widzicie, a mocie — zawołał sołtys udeptując śnieg bu
tami. — A któż temu winien? Kunia se juchy kupieły i za Bóg 
zapłać sobie i innem orzo. Kumunisty cholerne. A kto ich do tego 
namówieł? Sobieraj. Caja mu pomogoł, a Scałuba z Kłóskiem do- 
rodzali. Dom jo jem kunia, popamietajo mnie jesce.

Bzymka zatknęło ze złości. Kapciuch z tytoniem wyciągnął 
Siwoka częstując.

— Podobno jem przed świętami Cygany chciały tego kunia 
ukraść, ino ich Paluch przepłoseł.

— Nie pomogły Cygany, to pomoże co insego — odpowiedział 
już spokojniej sołtys i popatrzył raz jeszcze na przybrane śniego
wym iskrzeniem Włochy w dolinie. Nikogo tam widać nie było. 
Tylko, zdaje się, z Grzelowej chałupy wybiegła gromada chłopa
ków i pokazywała w ich stronę rękami. Krzyczeli coś i śmiali się 
głośno, ale za daleko było, aby usłyszeć cokolwiek. Któryś z tej 
gromady rzucił nawet w ich stronę śnieżną kulą.

— Scynioki, dziadoskie pokolenie — pogroził im sołtys Bzy- 
mek i zawrócił ze swoim pomocnikiem do domu.

Rozdział XXVII

W ieczorem Maryna wysmażyła słoniny i omaściła przygrza- 
ną kapustę z grochem. Kiedy Sobieraj jadł, opowiadała mu o nie
udanym szarwarku. Zasłuchał się tak, że w zapamiętaniu zjadł 
całą miskę kapusty. Zadowolony kręcił papierosa, gdy wszedł Caja 
z Gruzikiem. Chłopak Gruzika z pastuchem sołtysowym rozma
wiał. Podobno zebranie Bzymek ze swoimi zza górki zrobił, wódkę 
pili i strasznie na całą wieś pomstowali. Podobno najwięcej na 
Sobieraja i Caję. Policją nawet odgrażali.

Kamienista dioga — 9 129



— A cóz jem mój winien — wmieszała się ostro Maryna, ale 
ją Sobieraj wzrokiem i wyciągniętą ręką skarcił.

— Nie pchaj się tu, Maryna, kiej cię nie proszą — powiedział. 
Suty obiad ciążył mu w żołądku i nie miał ochoty do złości. — 
Jakby co, to wszyscy wiedzą, że nas w domu nie było, a taki soł
tys, który z gromadą nie potrafi żyć w zgodzie, długo urzędował 
nie będzie — powiedział spokojnie.

Wtedy znów Gruzik opowiedział o zebraniu u Szwugra. Nad
szedł Scałuba, zajrzał krewki Dąbek, który codziennie do parowu 
przy folwarcznych polach zachodził. Niby na lisa sidła stawiał, 
ale wszyscy wiedzieli, że on karbowego Zielenioka wypatrywał, 
bo zawziętość w nim ani na ten paznokieć nie zmalała. W końcu 
wpakował się do izby i Kora. Na całą okolicę znany był ze swo
jego brzucha, co przecież rzadko się komu na wsi zdarzało, zwła
szcza takim jak on, co na dwóch morgach razem z parowem sie
dział. Co prawda lepiej mu było niż innym, bo tylko jedno dziec
ko miał. Przygadywali mu też wszyscy, że to niby przez ten swój 
brzuch więcej dzieci mieć nie mógł. Sam Kora śmiał się z tych 
żartów mówiąc, że na biskupa się urodził, to i dzieci więcej mu 
nie trza.

Nie do kpin jednak było im tego wieczora. Rozważali sołty
sową sprawę poważnie i postanowili jedności się trzymać, na soł
tysową spółkę uważać i rządy ich we wsi ukrócić.

Potem Sobieraj napomknął o szkole, że po świętach nowa 
nauczycielka na Skałach zacznie uczyć, że dzieci trzeba by do 
szkoły posyłać, bo bez nauki nic dobrego z nich nie wyrośnie. 
Przytaknął mu Caja, pobiadolił na daleką drogę Gruzik, a Scału
ba powiedział krótko:

— Włochy i Olsówka powienny mić swojo skołe i swojego 
naucyciela. Nie myśli o tern ani gmina, ani rzod, to cheba jem sie 
o naukę lo chłopa nie oschodzi. A jak nie, to niech dzieci bydło 
posajo. Co ta głupiemu po rozumie — zakończył.

— Głupich uny więcy wolo niz mądrych — zaperzył się 
Caja — ale nasa to widać rzec dzieci ucyć i pilnować ich nauki. 
Butów po chałupach ni ma, to je główno przeskoda, ale saniami 
by nom dzieci podwozić, a wtedy i w bele cem mogłyby w skole 
siedzieć.
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Sobieraj zaraz podchwycił pomysł Cai i radził zebranie całej 
wsi zwołać w tej sprawie. Brzuchaty Kora nie wierzył w żadne 
zebrania ani podwożenia.

— Moja dzieucha pińć roków juz chodzi, cytać jako tako po
trafi, to ji wystarcy skolenio. W domu sie dziecko przy do do ro
boty, i tak urzędnikiem nie będzie.

Kłócili się i przegadywali, ale zaraz sto innych ważniejszych 
spraw się znalazło, aż w końcu o świecie zaczęli mówić, o Hitlerze 
i o Hiszpanii.

— Dziwacny naród, som ze sobą sie bije. I jak to tak może 
być — dziwił się Kora.

— A wy i Kos, to co innego? — zaśmiał się Scałuba.
— A Dąbek i karbowy — dodał Ca ja.
— Swojego nie daruje — syknął Dąbek. — Dziecko mi ska

tował, zapłaci za to.
— Nie o kurę i nie o dziecko tam się biją — zaczął Sobieraj.
— A juzci, że tak. Gieneroły chco naród za pysk wziąć, a ten 

się nie daje — wtrącił Gruzik. — Prowda, Sobieraju.
— Prawda. Bo swój a swój, to nie to samo. Zieleniok swój, 

dziedzic Małoborski też swój. Ale Zieleniok Dąbka dziecko sprał, 
jemu samemu groził, że go zastrzeli, Małoborski palcem na to nie 
kiwnął a Kromierzański może w każdej chwili wyrzucić nas z ko
palni, a tymczasem płaci, ile sam chce.

Swój to brat, a brat prawdziwy to swojego ze skóry nie obe
drze. To samo i w Hiszpanii. Naród chce chleba, wolności, chce 
-sam gospodarzyć własnym krajem, a generałowie sprzysięgli się 
z przemysłowcami i batem chcą rządzić. Hitler im pomaga. Mó
wią, że samoloty tam swoje posłał i oficerów. Na ćwiczenia poje
chali. Bandytyzmu pojechali się uczyć, ludzi niewinnych mordo
wać — kobiety i dzieci. Wyuczą się, to z innymi sprawniej im 
będzie szło.

Sobieraj pięść wspartą na stole zacisnął i brwi zmarszczył. 
Słuchali wszyscy w milczeniu. Dym pod powałą układał się 
w grubą warstwę, że i belek już nie było widać. Maryna spoglą
dała na męża i duma ją rozpierała, że to jej Władek tak mówi. 
Niby ten ksiądz na kazaniu, jeno że z oczu jakąś zawziętością, 
a srogością mu patrzy. Wrzeciono furczało jej w palcach, jakby 
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ręce nie zależały od jej myśli. Tylko Zośka pośliniony palec za
trzymała przy kądzieli. Twarz miała bladą, zmęczoną, brwi ścią
gnięte, ale oczy żywe, podobne w tej chwili do ojcowych.

Stasiek pod piecem przestał wiązać sidła na kuropatwy, tylko 
mały Jurek poświstywał nosem przez sen oddychając ciężkim, 
zadymionym powietrzem.

Mowę Sobieraja przerwało śpiewanie za oknem. To kolędnicy 
ze Trzcianki przyszli.

Trzej królowie jadą 
z królewską paradą, 
wiozą mirę, złoto, 
śpiewają z ochotą

— darły się za oknem chłopaki przy wtórze skrzypiec i bębna.. 
Sobierajowa nie chciała ich do domu wpuścić.

— Śniegu nanieso i zimna do chałupy napusco — tłumaczyła. 
Choć Kora radził ich obejrzeć i uciechy z przedstawienia zaznać. 
Wyniosła im Maryna placek i kwartę owsa, choć go niewiele 
w domu było. Zaśpiewali za to Zośce, odchodząc:

A u nasy Zosi ocy jak gwiozdecki, 
Sukolbyś po świecie taki panienecki, 
Hej nom, hej kolęda!

Burek szczekał i skowyczał na łańcuchu, bo go któryś z ko
lędników bryłą śniegu do budy zagnał. Stasiek wybiegł za odcho
dzącymi na podwórze. Chętka go brałh pobiec za nimi do Wiąckar 
bał się jednak, aby go turoń albo diabeł nie przegnał.

Rozmowa w izbie urwała się. Podnieśli się też zaraz wszyscy,, 
podawali niemrawym ruchem końce palców Sobierajowi, mó
wili — Niech będzie pochwalony — i śpieszyli do domu. Maryna 
drzewo na płycie układała, aby się rano prędzej rozpaliło, a So
bieraj wyciągnął ze szklącej od rudy kapoty cienką, bibulastą 
kartkę i czytał po cichu.

— Dalibyście, tato, przeczytać — poprosiła Zośka.
Spojrzał na nią uważnie i podał jej szeleszczącą bibułę. Zośka 

wpatrzyła się w niebieskawe litery i wolno zaczęła czytać:
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— Towarzysze! Naród hiszpański walczy o swoje prawa do życia. Na 
barykadach Madrytu płynie krew robotnicza. Kobiety walczą w obronie 
swoich dzieci. Naród żąda chleba i wolności. Potępiamy katów narodu 
hiszpańskiego i ich sprzymierzeńców, zbrodniarzy faszystowskich Niemiec 
i Włoch.

Maryna przestała składać drwa. Słuchała chwilę, patrząc to 
na Sobieraja, to na Zośkę, to na cienką jak bibułka kartkę. Gazetę 
Sobieraj często przynosił do domu i czytał głośno o tym, co się 
w świecie dzieje, ale to nie była gazeta. Marynę strach jakiś opa
nował, nie wiadomo dlaczego.

— Władek, bój się Boga, co to takiego je? Co ty przynosis 
do domu. Rzuć to do pieca.

Sobieraj odebrał Zośce kartkę.
— Cicho, Maryna, bądź, kiedy nic nie rozumiesz. To nasza 

gazeta robotnicza. Tego nie napiszą w tamtych gazetach.
— Władek, jo nie chce.
— Kto tam chce. Kto się tam o to pyta. To musi być, zjedzą 

nas inaczej — powiedział twardym głosem, aż się samemu sobie 
dziwił. — Niczego się nie bój. Czy nie widzisz, jak nawet we 
Włochach naród się zmienia, że przestali się bać Bzymka i Mało- 
borskiego. A w kopalni żebyś widziała...

— Ty mi herezyi nie opowiadoj. Zniscys wszystkich, nos tyz 
zniscys tym swoim mądrowaniem. Z kopalni cie wyrzuco, hareś- 
tujo cie i co my biedne sieroty pocniemy?

— Sama zawzięta przecież jesteś na sołtysa.
— To o Zośkę. Za ji krzywdę ocy bym jem wydarła.
— Komu? — zapytał Sobieraj.
Maryna popatrzyła na niego nierozumiejąco.
— Jak to komu? Juści, ze nie twojem Hispanom, ino Bzym- 

kom, bo bez jego morgi dzieuche mi chciały zmarnować.
— Ej, Maryna, to przecież i ja tego samego chcę, tylko nie 

jestem ślepy i nie patrzę na Bzymkową stodołę.
— Nie chce — upierała się Maryna. — I dzieuchy mi nie ba

łamuć.
Sobieraj złożył delikatnie bibułkową gazetę i schował za roz

dartą cholewę buta. Maryna źle spała tej nocy.
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— Tato, nie umiałabym zabijać — powiedziała nazajutrz ra
no Zośka do Sobieraja szykując mu śniadanie do kopalni. — To 
straszne, tato. Nic z tego wszystkiego nie rozumiem.

— Zrozumiesz, Zosiu, poczekaj. Już ja ci wytłumaczę, tylko 
matce nic nie mów i dziewuchom — powiedział Sobieraj i pokle
pał córkę po ramieniu. — Kto tam o śmierci myśli. Życie często 
gorsze od śmierci — dodał po chwili — i sam się swoich słów 
przestraszył.

Rozdział XXVIII

Wzięła się tego roku zima ze wszystkimi nieszczęściami za. 
ręce i biedny naród smagać zaczęła bez nijakiej litości. Luty roz
szalał się wichurami śnieżnymi, wyiskrzył mrozem, a jeżeli i po
folgował parę dni, to po to jeno, aby śniegu dosypać w wądoły, 
w parowy, w doliny. Bywały i jednodniowe odwilże. Dwa albo 
i trzy razy śnieg ugniatały, ale po nich znów sypało białym pu
chem, znów wyły po nocach zawieje i dobijały resztki gawronów 
sikor i kuropatw.

Po takiej śnieżycy znalazł Stefek Kos zmarzniętego dzięcioła 
w zagajniku pod folwarkiem, gdzie z Józkiem Kowalskim ga
łęzie zbierali. Wyglądał jak żywy. Pazurami kory się trzymał, 
sztywnym ogonem podpierał, a dziób w szparze drzewa trzymał 
zatknięty. Tak gó widocznie śmierć, powietrznica leśna, znalazła 
i do spółki z mrozem zakatrupiła. Potem znajdowali już częściej: 
to sikorki z maleńkimi główkami wtulonymi w skrzydła, jakby 
w ramiona, to trznadle z żółtymi na szyi kołnierzykami, a raz 
nawet gawrona, pośmieciuszkę i pięknego raniuszka z ogonkiem 
długim jak u pliszki.

Zdarzały się i inne ptaki, ale kto je tam znał i wiedział, jak 
się nazywają. Pchały się do zabudowań ludzkich, na podokola, do 
stodół właziły i do sieni, a u Klenia za rzeką wróble nawet do izby 
wpadły, kiedy Kleniowa krowinie jeść zanosiła.
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Nie wiedziały biedne, że ludzie we Włochach tej zimy jak 
i te ptaki żyli: ani ciepła, ani jedzenia pod dostatkiem u nikogo 
nie starczało. Drzewo i tak rzadko kto kupował, chyba zagórzaki. 
Reszta paliła tym, co na nadrzeczu, wąwozach i miedzach wyrosło. 
Ktoś tam olchę lub wierzbę ściął pilnując, aby wiosną nową 
w tym miejscu posadzić, ktoś kulką gałęzi we wspólnym lasku 
pod folwarkiem nałamał.

Ci, którzy mieli pola w stronie Wronowa i Przytulisk, i ko
mornicy palili zimą i latem suchymi ziemniaczyskami, badylami 
łopianów i ostów i tymi patykami, które rzeka na brzeg wyrzu
cała. Osetówka jednak z roku na rok była coraz mniej litościwa, 
bo i skąd miała owe gałęzie czy wymyte na łąkach kołki brać, 
skoro olchy i wierzby stawały się coraz cieńsze, bo nie nadążały 
rosnąć. A czy można spodziewać się litości od mętnej rzeki czy 
drzew, jeżeli jej w ludzkich sercach brakowało, jeżeli Bóg o lu
dziach zapomniał. Taka już widocznie była Jego wola. Nikt we 
Włochach nie próbował się jej sprzeciwić.

— Bądź wola Twoja, Panie — sepleniła babka Pięty zale
wając pokrajane ziemniaki skisłym żurem. — Bądź wola Twoja 
i ulituj się nad sierotami swoimi.

Łzy kapały z ropiejących oczu na podkładane na ogień poje
dyncze patyki. Na barłogu koło pieca, spod brudnej pierzyny 
wyglądały cztery pary niecierpliwych oczu. Czworo ludzkich 
zwierzątek chciało jeść. Nie wychodziły cały dzień z barłogu.

Na noc wróci Pięta z synem od młocki, nadejdzie może i Pię
towa, która do krewnych aż do Jeziorka >poszła pożyczyć jaką 
ćwierć ziemniaków. Położą się razem z dziećmi — cieplej będzie 
w kupie, będą się wzajemnie grzali.

— Babusiu, dejcie zalewake -— woła najmłodsza Józia. — 
Boi się. aby babka nie zapomniała o nich, niedługo już przecież 
będzie południe.

— Babulu, jeść nom sie chce. — Babka próbuje łyżką kwaś
nego wrzątku. Dmucha głośno i mlaska bezzębnymi ustami. 
Barszcz kwaśny, czczy. Garnuszek mleka do niego i łyżka mąki, 
a byłby zupełnie dobry.

Gospodyni Dworzakowa, dobra kobieta, może dałaby jeszcze 
i dzisiaj tę kapkę mleka — myśli babka. — Wczoraj co prawda 
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oburknęła ją, że dziadów nie ma zamiaru dokarmiać, ale co robić? 
Obrażać się nie ma o co, bo prawdę mówi. Za darmo nikt nikomu 
mleka nie daje. A dziady? Toć przecie prawda, że dziady z tych 
Piętów. Komorniki, to i — dziady.

— Boże bódź miłościw nom grzesnem — szepcą zapadnięte 
wargi. — I zlituj się.

A Jagusia jakaś rozpalona dzisiaj, ten kwas siły jej nie doda.
— Babciu, bo juz cheba pomrzemy — woła najstarszy Wałek.
Babka Piętowa wlała do miski nie podprawioną zalewajkę, 

postawiła na ławie i położyła cztery drewniane łyżki, wyrzeź
bione ze srebrnej topoli. Teraz pierzyna odleciała pod piec i czte
ry zwichrzone głowiny dmuchają w gorącą zalewajkę. Wałek klę
knął na ziemi, bo jest za duży i rozlewa mu się, gdy stoi. Smaczna, 
gorąca, ulubiona zalewajka. Nawet rozpalona gorączką Jagusia 
je odgarniając z czoła lniane pasma czupryny. I babka Piętowa 
gniecie bezzębnymi dziąsłami kostkę ziemniaka.

— Boże, zlituj się nad biednemi — wzdycha patrząc na czwór
kę wnucząt.

— Żeby tylko nie chorowały, żeby Bóg odwrócił. Już lepiej 
ona... Weź se, Panie, starą, niepotrzebną nikomu babkę — szepce, 
a ciężkie myśli niosą się same dalej. Wzdycha stara Piętowa 
w błogiej nadziei, że może przetrzyma jakoś do wiosny. Weźmie 
se torbeczkę i pójdzie po ludziach, uzbiera coś niecoś dla wnu
ków. Ale co spojrzy na swoje mizeroty przy ławie, to wargi*same 
mamią słowa:

— Weź se, Panie Boże, wszystkie babki we Włochach, Wrono- 
wie, w Mierzejach, weź. Pozwoliłeś im przecież urodzić dzieci, 
wypiastować wnuki, pazury zedrzeć na palcach od ciągłego ha
rowania.

Skóra im już jak kora na ściętej gałązce wierzby do kości 
przyrosła. Uszy już ogłuchły, oczy od wichrów, słot i stęchłej pa
ry oślepły. Plecy w pałąki się od ciężkiej pracy wygięły. Zabierz, 
Panie, do siebie wszystkie babki i dziadków, bo chleba w komo
rze mało...

Czeka na resztki jadła babka Przyguby. Siedzi cichutko pod 
piecem, pacierze szepce, niby to drzemie, a oczy liczą każdą łyżkę 
kaszy, którą córka z dziećmi do ust niesie.
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— Zeżrą wszystko, mój Boże — myśli. — Panie, łamanie ko
ści ześlij na taką córkę, wnukom odpuść, ale jej nie daruj. Za 
życie, które jej dałam, śmierci mi życzy. — W imię Ojca i Syna — 
zaczyna na nowo pomylony pacierz.

Położyli wreszcie łyżki, żegnają się: — Błogosławionaś ty 
między niewiastami.

Na dnie miski widzi zostawioną kaszę. Mleko dzieci wychle- 
ptały, ale niech im Bóg da zdrowie. Taka kasza rozmoczona 
w mleku jest dobra, na cały dzień wystarczy. Babka Przyguby je 
powoli, ostrożnie, aby nawet ziarnka nie zgubić.

A dziad Kędzierski już trzeci tydzień leży na swoim wyrku 
pod świętymi obrazami i modli się o śmierć. Czekają przecież 
na to wszyscy. Leży cicho, już nawet o jedzenie nie prosi, gdy mu 
je zapomną dać.

— Święty Kalasanty — prosi już trzeci tydzień swego pa
trona — dopomóż grzesznej duszy odejść i nie patrzeć na ten 
wściekły i chytry świat. Jak psy o miskę się gryzą. Panie, za 
dużo już dobroci dałeś na tej ziemi grzesznemu. Dłonie od niej 
przy pracy pękały, koszula w zimie od mrozów, a w lecie od potu 
do grzbietu przywierała. Wybrałeś sobie bogatszych, aby ci pieśni 
tu na ziemi śpiewali. Panie, zabierz stąd swego sługę, niech już 
sami gospodarze zostaną.

Ale nawet stary dziadek Kalasanty Kędzierski ma swoją 
godzinę gdzieś tam zapisanę i nie odchodzi, choć nieubłagana zima 
zamurowała okna w całej wsi, choć zapukała już śmierć do drzwi 
Zielińskiego, do Pajaczkowskiego, do Korby i to wcale nie po 
starych i niepotrzebnych dziadów. Młodych koścista przewrotnica 
zabrała, choć jej inni wzywali i prosili.

Zaraza jakaś do Włoch przywędrowała. Dzieci narzekały na 
ból gardeł, goręczka niszczyła ich wynędzniałe ciała. Wkrótce 
i starszych bolenia dziwne chwytały i zaczynali mrzeć na równi 
z dziećmi.

Latała z odczynianiem uroków niezmordowana babka Szwu- 
growa, aż ją w końcu syn sklął i do bicia się porwał, bo, jak mó
wił, chorobę gotowa do chałupy ściągnąć, stara smrodnica.

Z tych nieszczęść i na Sobieraja kłopot się zwalił nowy. Zmar
łych trzeba było do Bicychowa wieźć na cmentarz, a tu kostucha
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najbiedniejszych wybierała, u których konia nie było. Poszedł 
więc Zieliński do Sobieraja po konia, że to niby po sąsiedzku, 
z dobrego serca pożyczy. Prosił i Korba, już drugi raz, bo kobietę 
przecież o« pierwszy jeszcze w jesieni odwiózł. A potem znów 
stary Brzęć umarł i zięć konia pożyczył, potem Kowalski przy
szedł, brat Antka i znów Korba. Sobieraj Scałuby się pytał o zgo
dę i Cai, bo kulawy Kłósek, ojciec Pietrzka, nie sprzeciwiał się 
nigdy. Pobożny chłop był i biedę ludzką i nieszczęście rozumiał. 
Ale się w końcu Paluch oburzył i, kiedy Korba po raz trzeci do 
Palucha poszedł, Paluch do Sobieraja ze złością powiedział, że ko
nia nie da. •

— Rzodzicie się, Sobieraju, jak dworsko kura na podwórzu — 
powiedział — Kuń je nas, a wy kozdemu za darmo dajecie. Niech 
płaco, psiachmać. Za darmo nie dom. Ni majo piniedzy, to odro
bek jem wyznacyć. Bzymkowi i insym potraf io odrobiać, to i my 
nie gorsi.

Zbuntował Paluch Wiącka, Scałubę uciszył, rozpyskowal się, 
że nawet i Caja ścichł, Marynę Sobierajową przekonał.

— Was w kopalni pracuje, to niechby we żniwa pomogli za 
kunia, albo i ten len uprzotnąć baby swoje przysłali.

Próbowała Maryna przetłumaczyć te korzyści mężowi, ale 
Sobieraj aż pięścią w stół walnął.

— Psy zaczynają warczeć — wrzasnął. — Zaraziły się od 
tych nienasyconych zdziertusów, ale ja im pokażę, psiakrew.

I zwołał do Kłóska całą spółkę. Niech każdy powie, co myśli, 
niech pokaże chciwe zębce.

Paluch nie dał się przestraszyć. Swoją część za konia wpła
cił, na odrobek konia da, nie inaczej. Wiącek powiedział to samo, 
Scałuba też doradzał choćby tę najmniejszą zapłatę, Caja milczał 
zawstydzony i tylko Kłósek powiedział krótko z oburzeniem:

— Swinieśta, chłopy, a nie chrześcijany. Bóg by mnie poko- 
roł, jakbym w takim niesceńściu gros dziadoski chcioł brać. Wstyd 
i hańba.

W końcu zabrał głos Sobieraj.
— Nie po to konia kupowaliśmy, aby złodziejstwo uprawiać. 

Na Siwokowe praktyki wam, chłopy, nie pozwolę. Jak mnie tu 
widzicie, nie pozwolę.
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— A jo kunia nie dom — porwał się Paluch.
Sobieraj wstał z ławy pod oknem i podszedł do Palucha.
— Przyjęliśmy cię, Stachu, do spółki? — spytał.
— Tak, i kuń mój. Nie dom — krzyczał.
Sobieraj chwycił go za kożuch pod szyją i pchnął na ścianę, 

aż stęknęło.
— Władziu — podniósł się Kłósek — Władziu, bój się Boga. 

Sobieraj wrócił na swoje miejsce.
— Nie mówiliśmy o tym, ale możemy Paluchowi zwrócić 

pieniądze za konia i niepotrzebny nam więcej taki spólnik — po
wiedział spokojnie.

Milczeli wszyscy. Sobieraj sięgnął po czapkę i do drzwi się 
skierował.

— Sobieraju, kaj to idziecie? — spytał Scałuba.
— Niepotrzebny tu jestem. Nie chcę do spółki należeć. Weź- 

cie sobie konia.
Wtedy dopiero porwali się inni i drogę mu zagrodzili. Mówili 

teraz wszyscy i wszyscy na Palucha napadli, że głupi jak baran, 
kłótnik i parszywa Świnia z tym swoim płaceniem za konia i ko
rzyściami. Caja dopiero teraz odzyskał swój zwykły zapał i sam 
do bicia się rwał, grożąc Paluchowi, że mu ten pusty łeb rozwali, 
bo ich prawie do złodziejstwa namawiał.

— Całemu światu pokozemy, ze my nie Bzymki. .Dziadoski 
worek som sobie naprow — krzyczał do Palucha. — Dziedzicowe 
morgi ci juz pochno, karakułowo krowo — przyganiał czarnym 
kędziorom ogłupiałego nagle Palucha. >

— Oddać mu piniodze — powiedział Scałuba.
Paluch zrozumiał, że sprawę przegrał, toteż pomyślawszy 

chwilę podszedł do Sobieraja z wyciągniętą ręką.
— No, Władziu, nie gniewoj sie. We łb:e sie cłowiekowi prze- 

wraco. Z tych kłopotów i biedy, jako mo u siebie, wszystkiego 
sie cepio, aby zyć.

Sobieraj za wyciągniętą rękę ’ ochwycił i posadził Palucha 
obok siebie.

— Rozumiem, Stachu, wszystko rozumiem, ale się przecież 
nie dajmy. Wszyscy razem jakoś idźmy, sprawiedliwie. Braciaś- 
my w biedzie jednacy.
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Przycichli znowu wszyscy. Wąsami poruszali, przeczesywali 
paluchami włosy, a stary Kłósek powiekę palcem przytrzymywał, 
ho mu się na płacz zbierało. Zaraz też ze swoją Kasią poszeptał 
i na stole butelka wódki się znalazła. Przepili do siebie, chlebem 
przekąsili, bo to niby niespodziewana okazja i nic w chałupie nie 
było — tłumaczył się Kłósek.

Rozrzewnił się i zawzięty Paluch i przysięgać zaczął na swoje 
dzieci, że do końca życia po cudzą krzywdę nie sięgnie.

\

Rozdział XXIX

Ugrzęzły Włochy, a za nimi Olszówka i Skały w nieszczę
ściu. Nie było tygodnia, aby skróconą drogą przez wzgórza do 
traktu na Bicychów nie jechały sanie, na których stała przywią
zana trumna. Najczęściej była ona mała, a że farby Pciuchowi 
zabrakło, więc tylko heblem żałobne deski były wygładzone, z wy
palonym na wieku krzyżem.

Za saniami szła czasem gromadka ludzi. Przeważały w niej 
baby zakutane w chustki, w czarnych zapaskach na głowach, bo 
mróz nie folgował, jakby się zawziął na biedny naród.

Kiedy małą trumnę niosło na parcianych pasach czterech 
chłopców, znak to był, że zmarła dziewczyna, gdy cztery dziew
czyny — znak, że chłopak umarł. W miejscach osłoniętych od 
wiatru baby zaczynały piskliwymi głosami: — Witaj, Królowo 
nieba, smutku i żałości.

Zima, mróz, nędza, śmierć i łzy, których brakowało już czer
wonym od płaczu oczom matek. Jęczały więc tylko, zawodziły, 
chwilami darły się przenikliwie, wywołując zmarłe dziecko „Sto- 
krotnikiem nojprzewielebniejsym, dzieciąteckiem nojmilejsym, 
syneckiem, który słonecko niebieskie z domu ze sobą zabrał, 
a biednym ojcom nojciemniejso, wiekuisto noc ino ostawieł“. 
Proste to były słowa, w największych tylko chwilach szczęścia 
lub smutku mówione. Pochlipywała wtedy cała gromadka drep
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cząca obok trumienki. Przycichała potem zmęczona, a zbolałe ser
ca tłukły się wówczas w piersiach z obawy o swoje pozostaw:one 
w domu.

— Boże, zlituj się — szeptały zbolałe usta, a pokorne oczy 
wpatrywały się z nadzieją w bezchmurne niebo.

Przed samym kościołem ksiądz Grzesik wychodził tylko na 
schody, zamruczał krótką modlitwę i machnąwszy parę razy kro
pidłem kreślił nad klęczącymi znak krzyża, potem znikał na 
plebanii. |

Gromadka szła na cmentarz. Czasem goniło za nią górą roz
kołysane drganie dzwonu, ale nie często się to zdarzało. Kościelny 
stary Jakóbiec przywykł do wesel, chrzcin i pogrzebów, ale za 
darmo nie chciało mu się wchodzić na dzwonnicę. Nie warto się 
zresztą było trudzić dla takich z Włoch czy Olszówki.

Nawet śmierć nie mogła ludzi zrównać. Jednych odprowa
dzały śpiewy kościelne, zapalóne świece, muzyka dzwonów i cho
rągwie, innych tylko lament, płacz i krzyż.

Matki niosły potem do opustoszałych domów ten sam nie
wypłakany żal, ale kto tam w matczyne serce zaglądnie. Kto tam 
kiedy zajrzał w serce Piętowej, co u Dworzakowej na komornem 
siedziała, Jadźwigowej z Olszówki czy Przygubowej. Wracały do 
domu i nie obeschłymi jeszcze z łez oczami patrzyły na pozostałe 
swoje „nojmilejse ptosyny“, wypatrując nadziei na schorowa
nych twarzyczkach. Były pokorne, bezsilne.

Tylko jedna Jóźwiakowa nie wytrzymała. Kiedy ostatnia, 
piętnastoletnia Jewka nie obudziła się rano w dzień św. Katarzy
ny, wstrząsnął izbą ryk ni to człowieka, ni zwierza rannego 
śmiertelnie. Sąsiadki nie mogły uspokoić Jóźwiakowej. Rwała 
włosy z głowy, darła twarz pazurami, aż w końcu i Panu Bogu 
bluźnić zaczęła. Uciekły kobiety zostawiając drzwi otwarte. 
Diabeł ją opętał. Rozum straciła, poszło po wsi i nikt nie chcial 
zajść do opuszczonej. Pies Zagraj wylazł z budy, stanął na progu, 
zawył, aż odpowiedziały mu psy w całym przyrzeczu.

— Bóg ją pokarze za takie blużnierstwo. Księdzu trza o tym 
donieść.

Wrócił do domu Jóżwiak i sam zajął się pogrzebem, bo zmę
czona rozpaczą kobieta upadła na krawędź łóżka obok Jewki 
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i klęczała tak niemal cały dzień. Nie widzieli jej też za trumną. 
Nie słyszała nic, nie wiedziała, co się wkoło niej dzieje. Siedziała 
z opuszczoną głową, jak nie z tego już świata. Tej samej nocy 
wstała i otworzywszy po cichu drzwi wyszła do sieni, zaryglo
wała wyjście, ciężką beczkę kapusty przy nim postawiła. W mroź
ne, wygwiażdżone niebo buchnęły potem płomienie z Jóźwiako- 
wej strzechy. Paliło się. Przez wywalone okno wyskoczył Jóż- 
wiak. Poparzyło mu ręce, zesmażyło skórę na szyi. Ledwie go 
mogli utrzymać, bo się wyrywał, w ogień chciał lecieć.

— Kobietę ratujcie, została w chałupie. Moja kobieta — 
krzyczał.

Próbowali drzwi wywalić, do okna się dostać, ale było już za 
późno. Zawaliła się powała, bo snop iskier i czarnego dymu 
buchnął do góry. Nie słyszano jednak z walącego się domu ani 
krzyku, ani wołania.

U zagórzaków było zawsze cicho, nikt tam nie płakał. Aż pod 
koniec lutego zobaczyły baby na drodze sanie Siwoka, a na nich 
w półkoszkach wysoko ułożone poduszki i pierzyny. Siwok, któ
remu tylko nos pozostał siny na bladej twarzy, popędzał parę 
kasztanów.

— Do dochtora pojechoł. Przysła i na niego kolij — wes
tchnęła Szwugrowa ni to z żalu, ni z ulgą.

— Juści lo bogatego dochtory sie znońdo. Takiemu nic nie 
bedzie — mówiła Cajowa do Paluchowej, u której Stefek chorobę 
przetrzymał i do zdrowia powracał.

— Prowda, mój Jezu, prowda. Nawet ta śmierć ich omijo, 
Matka Bosko strzeże.

— Przez ludzkie grzechy kara na nos spadla — żegnała się 
Korowa.

— Przez Jóźwiokowo i przez insych — mamrotała tajemni
czo Gromcowa splatając ręce na brzuchu.

Kurowały baby w dolinie chorych ziołami, odczynianiem, za
mawianiem i modlitwami. Dawał Sobieraj konia każdemu, kto 
potrzebował, i namawiał, aby do doktora jechali, ale nikt nie chciał.

— Zimno — tłumaczyli się niektórzy. — Dziecko w drodze 
może skąpić. Doktór jeno pieniądze weźmie, na lekarstwa trzeba
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wydać drugie tyle, a tu w chałupie się nie przelewa. Będzie, co 
Bóg da. I

Próbował Scałuba z namowy Sobieraja w zarządzie kopalni 
o doktora dla wsi się starać, ale go Kromierzański za drzwi 
wyrzucił. >

— Masz, chłopie, wóz, to jedź, a głowy mi swoimi bachorami 
nie zawracaj. Tu kopalnia, nie szpital.

A Siwok swojego Jędrka do doktora zaraz powiózł nie oglą
dając się na nikogo. Popędzał konia, bo do Wierzbowa, gdzie była 
Ubezpieczalnia Społeczna i kilku prywatnych lekarzy, aż trzy
dzieści kilometrów było. Wypoczęte konie mknęły przez Bicy-> 
chów, Pawłów i lasy rzepkowskie.

A na włoskich polach kipiało gwarem. Gromada chłopaków 
pod przewodem Staśka Sobieraja i Wierzgacza, pastucha sołtyso
wego, odbywała wielkie polowanie z nagonką. Nikt ich nie pilno
wał. W domu starsi dość mieli kłopotów z chorymi, a do szkoły 
nikt nie chodził, bo pani nauczycielka zabroniła. Powiedziała, że 
dzieci z Włoch i Olszówki chorują na pewno na szkarlatynę albo 
tyfus i mogą inne dzieci zarazić. Polowano na kuropatwy. Usta
wili kilka par sideł na śniegu, przysypując je dla niepoznaki ple
wami. Wierzgacz posypał jeszcze na przynętę garść wykradzionej 
gospodarzowi pszenicy w środek leszczynowego kabłąka, do któ
rego przywiązane były na sznurku zdradzieckie oczka z białego 
końskiego włosia.

Wygłodniałe kuropatwy łatwo odnajdywały ciemne plamy 
na śniegu, ale myśliwi starali się dopomóc im w ich odnalezieniu, 
przepędzając je z miejsca na miejsce. Spłoszone ptaki zapadały 
w śnieg w nadziei, że nie zauważy ich krzykliwa gromada. Nie
kiedy turkoczące niskim lotem stadko mknęło na zarzecze. Wtedy 
któryś z chłopaków wypatrywał nowe stado i znów brnęły po po
lach pochylone postacie młodych kłusowników.

Tego dnia szczęście dopisywało myśliwym. Trzy razy wpa
dały biedne ptaki w nastawione sidła i zrywały się z przeraźli
wym krzykiem, zostawiając złapane towarzyszki z zaciskającymi 
się na szyi lub nodze cienkimi arkanami. Przy trzeciej nagonce 
aż cztery ptaki dostały się w ręce roznamiętnionych polowaniem 
chłopaków.
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Sidła majstrował Sobieraj i Jasiek Gruzika. Wierzgacz przy
nosił pszenicę, a reszta naganiała kuropatwy z własnej ochoty 
nie upominając się o zdobycz przy podziale. Złowione ptaki zabie
rali tylko Sobieraj, Gruzik i Wierzgacz. Przekręcali kuropatwom 
szyje i nieśli z triumfem do domu. Wolontariuszom, jak Jasiek 
Paluch, Kowalski, Karski, pozwalano czasem w nagrodę za pomoc 
nieść zdobycz.

Tegoż dnia każdy z głównych myśliwych niósł po trzy ku
ropatwy, Stasiek Sobieraj dźwigał żywego samca z czerwonym 
płomieniem piór na brzuchu.

— Bede hodował — powiedział. — Skrzydła obetnę, aby nie 
frunęła, a kiedy ji odrosną, juz bedzie osowojono i nie odleci.

— Głupiś, piechotom pódzie, skrzydła ji nie potrzebne — 
powiedział Wierzgacz. — Dej, to zaduse, bo skoda ptoka.

Stasiek nie usłuchał jednak Wierzgacza i dla pozyskania so
bie poparcia gromady, w obawie, że mu Wierzgacz może kuro
patwę zadusić, oddał jedną zabitą sztukę Stefkowi Zielińskiemu. 
Wtedy i Gruzik wetknął jedną w rękę sinemu z zimna, z sopla 
u nosa, małemu Kleniowi. Tylko Wierzgacz trzymał swoje i nie 
miał zamiaru odstępować ich nikomu, bo niechby się potem go
spodarz dowiedział... Dałby mu darowiznę. Przez tydzień pamię
tałby o niej. Za przyniesione ptaki dostanie na pewno od go
spodyni dodatkową kromkę chleba z kawałkiem słoniny. Dla 
nich to nic, ale on musi dbać o siebie. Zresztą gospodarza słu
chać trzeba, bo może wyrzucić ze służby, a kuropatwy i tak prze
cież jemu się należą. Ale gromada w naciągniętych na uszy cza
pach, chuchająca w zgrabiałe ręce, tupiąca dla rozgrzewki w miej
scu drewniakami, innego była zdania.

— Józek, dej jedne — poprosił Wojtek Kądzierski. — Dej, 
mama ugotuje Stefce, bo choro. Mozę wyzdrowieje. Dej — pro
sił płaczliwym głosem.

Wszystkie oczy prosząco spojrzały na Wierzgacza. Daj mu — 
zdawały się mówić. — Daj, jego Stefka może wyzdrowieć.

Niektórzy myśleli co prawda o sobie, bo i u nich ktoś tam 
zawsze był chory, ale Wojtek przecież pierwszy prosił.

— Dej mu — zaczęły nagle wyrywać się śmiałe głosy i od 
razu otoczyli Wierzgacza, jakby w obawie, że ucieknie.
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— Nie dom, bo me gospodarz spierom — powiedział spokoj
nie pastuch.

— To powiemy mu, ze psenice kradnies, złodzieju — krzyk
nął zapalczywy Wiącek.

— A tyś parsywy dziod — odciął się Wierzgacz.
Więcek skoczył do bitki, ale powstrzymał go Stasiek Sobie

raj i sam Kędzierski.
— Ni bijta go, chłopaki, un i tak do — powiedział Sobieraj.
— A nie dom. Kiej ześ taki mądry, to dej mu swojom.
— Dej po sprawiedliwości, bo odbierzewa.
— Taak, odebrać mu wszystkie — wrzasnęła gromada.
Wierzgacz jednak nie czekał. Uderzył Sobieraja z dołu w rę

ce i żywa kuropatwa poleciała do góry. Upadła oszołomiona na 
śnieg, ale kiedy rzucili się po nią, frunęła nagle i jak strzała 
znikła za górką. Wierzgacz pchnął stojących mu na drodze i rzu
cił się do ucieczki. Kto by tam jednak przechytrzył Wiącka. Krę
py, ryży i piegowaty, nie łubiany przez nikogo Wiącek podsta
wił Wierzgaczowi nogę, aż ten utknął nosem w śniegu. Wiącek 
usiadł mu na plecach. Potem rzucili się inni. Kopnął co prawda 
Wierzgacz Kwietnia, zajechał pazurami Palucha, ale przygniecio
ny prosił w końcu, aby go puścili.

Ponieważ Sobierajowi został jeden ptak, Wierzgaczowi też 
zostawili jednego, a Gruzik sam dał swojego któremuś z ko
morników.

Wierzgacz wypluł śnieg, strzepał o cholewę czapkę i dopiero 
powiedział, co o takich bandytach myśli. Najwięcej naubliżał So
bierajowi. Stasiek dowiedział się od Wierzgacza, że jego ojciec 
to „komunista" i do więzienia musi iść, ksiądz rozgrzeszenia mu 
nie da, a to umieranie we wsi, to przez całe fabrykanckie na
sienie ojców takich, jak stary Sobieraj, Wiącek, Gruzik i Kleń. 
Wszystkich wyliczył i na końcu dodał, że na Świętym Krzyżu 
wszyscy oni zgniją i dopiero on, Wierzgacz, pokaże im wtedy, co 
potrafi.
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— Głupi byk — splunął tylko na to Wiącek. — Wrona tnu 
do łba napaskudziła.

— Som ześ głupi. Mój gospodorz wie, co mówi, sołtysem je, 
a twój fabrykantem.

Wieczorem Stasiek opowiedział ojcu o bitce i wygrażaniu 
Wierzgacza.

Coś w tym musi być — pomyślał Sobieraj. — Nie Wierzgacz 
to wymyślił, za mądre. Nie zastanawiał się jednak dłużej, bo Ma
ryna zaczęła mówić o Jurku, że jest rozpalony i ma na pewno 
gorączkę. Sobieraj zaraz posłał Staśka na zwiady, aby się do
wiedział, czy Siwok wrócił od doktora. Potem sam, niewiele je
dząc, poszedł do zastępcy sołtysa. W kuchni służąca kazała mu 
zaczekać, bo Siwok z żoną lekarstwo jakieś choremu dawali. So
bieraj rozglądał się po obszernej kuchni z podłogą. Dawniej my
sia! często, żeby choć jeszcze jedną izbę z podłogą mieć, nie dusić 
się całe życie w kuchni. Wszedł wreszcie Siwok.

— Dobry wieczór — powiedział Sobieraj.
— Co chcecie? — spytał z miejsca Siwok.
— Chłopak mi dzisiaj zachorował. Chciałem spytać, co do

któr waszemu powiedział.
Siwok, chłop pod powałę, włosy pogładził.
— A co by mioł mówić. Nic nie mówieł. Tyfus zawlekłyśta 

do wsi z ty przeklęty kopalni i mro wszyscy po kolei.
— Radził doktór co, zastrzyki dawał?
— Mocie swojego kunia, to jedzcie i spytojcie. Jo nie jez- 

dem dochtorskim pomocnikiem.
— Aa, to chyba pojadę ze swoim. Bóg zapłać wam sąsiedzie. 

Dobranoc.
Sobieraj spokojnie wyszedł z domu Siwoka. Następnego 

dnia Sobieraj nie poszedł do kopalni. Konia przyprowadził od 
Scałuby, Jurka okręcił pierzyną, nakrył chustką i pojechał do 
Wierzbowa. Chciała i Maryna z nim jechać, ale Sobieraj zarzą
dził inaczej. Do Kądzierskiego wstąpił i namówił go, aby ze swo
ją Stefcią z nim jechał. Leżało więc z tyłu dwoje chorych, a na 
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przodku siedział Sobieraj z Kądzierskim. W Wierzbowie Sobie
raj odnalazł doktora Hamerę, u którego był wczoraj Siwok. So
bieraj nie poszedłby i tak do kogo innego, bo Hamera z nieda
lekich od Włoch Prósinowic pochodził, więc jak do swojego 
wszyscy szli.

— Byliście u Siwoka? Zebranie sołtys zwoływał? — spytał 
Hamera usłyszawszy, że są z Włoch. Sobieraj opowiedział o wczo
rajszych odwiedzinach u zastępcy sołtysa.

— Do więzienia tych waszych urzędników trzeba by poza
mykać — zatrząsł się doktor. — We wsi trzeba przede wszyst
kim dezynfekcję przeprowadzić. Lekarzy brak, rozerwać się nie 
możemy i dlatego sami musicie zadbać o higienę. Brud i wszy 
mordują wasze dzieci i starych. One przenoszą zarazę. Wytępcie 
wszy, a zniknie tyfus. Sołtys z urzędu powinien był zawiadomić 
władzę powiatową o epidemii. Kazałem temu Siwokowi wieś 
zwołać i ludziom ogłosić, co mają robić, ale jak widzę, to zwy
kły drań. 1

Dał doktor dzieciom zastrzyki, przepisał lekarstwo, poczę
stował starych papierosem i przykazał tego jeszcze dnia, jeżeli 
wcześniej do domu zajadą, zebranie zwołać i wieś pouczyć, jak 
mają ludzie postępować z chorymi.

— Jutro przyjadę do was, to sam jeszcze pouczenia dam. 
Szczepienie też przeprowadzę w całej wsi — powiedział na za
kończenie pan Hamera.

Sobieraj i Kądzierski popędzali konia, aby przed nocą do 
domu wrócić. Jurek popłakiwał pod pierzyną, jęczała obok Stef- 
cia Kądzierskiego. Doktór nic jakoś pewnego o nich nie powie
dział. Za mało lekarzy, za daleko od wsi, po miastach jeno sie
dzą, a chorób i ludzi biednych za dużo, opowiadali sobie po drodze 
Kądzierski z Sobierajem.

Wieczorem zwołali zebranie i opowiedzieli ludziom o zale
ceniach doktora Hamery. Baby drwiły sobie głośno z tych rad.

— Pon Bóg wie, co robi. Un nojlepsy doktór. Jak komu 
śmierć przeznaczy, to i lekarstwa nie pomogą, a nie jakieś tam 
mycie i pranie.
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Kiedy następnego dnia przyjechał doktor Hamera, zastrzyki 
dał i to nie tylko chorym, ale i zdrowym, i nawymyślał babom, 
uspokoiły się i dziękowały mu też, a nachwalić się jego nie mo
gły, że to niby pon i doktor, a przyjechał do nich. Do takich 
Włoch przyjechał.

— I umrzyć łatwiej, kiej taki do cłowieka zagodo — powie
dział po odjeździe doktora Kądzierski.

Przez parę dni we Włochach, w Olszówce, a potem na Ska
łach słychać było stukanie kijanek. Kobiety za ostatni grosz 
kupowały kawałek mydła, gotowały sagany ługu z popiołu i pa
rzyły tym wrzątkiem wszystko, co można było prać. Całe dnie 
i noce leżały na mrozie kożuchy, sukmany, palta. Wyrzucali 
z barłogów słomę i palili za stodołami. Staruchy przeszukiwały 
wszystkie szwy po dziesięć razy, szukając i bijąc robactwo. Kto 
wapno miał, ten bielił ściany, nie zważając na mróz. U Sobie
raja i Kądzierskiego drzwi nie zamykały się do późna w nocy. 
Po radę przychodzili, co by jeszcze należało zrobić.

Umierali jeszcze potem chorzy, ale zachorowań było już co
raz mniej. Odwiózł Sobieraj swojego Jurka na cmentarz, zmarł 
też i stary dziadek Kalasanty Kądzierski, ale już nie na tyfus. 
Na wiosnę się miało, odwilż przyszła i starym czas już było z tego 
świata.

Siwok uratował swego syna i zaszedł pewnego dnia do So
bieraja pogadać i usprawiedliwić się, bo się z tym Bzymkiern. 
nie na żarty przelękli. Cała wieś teraz przeciwko nim była za to, 
że zarządzenia doktora nie chcieli ogłosić. Nawet Bryka i Krup
ski pokłócili się z nimi.

— Kłótnie kłótniami, ale Boga trza w sercu mić — powie
dział im Bryka. — Uwozoj jeden z drugim, abyś\z Bogiem nie 
przeholował, bo bieda, jak się odwróci od ciebie.

Sam Bryka do Pięty zaszedł i pół kwarty miodu mu przy
niósł, o czym nawet ksiądz Grzesik z ambony w Bicychowie mó
wił. Zapomniał tylko wspomnieć o tym, że Bryka przy słodkim 
podarunku prosił Piętę, aby z synem zaszli do niego trochę żyta 
na prostą słomę wymłócić, bo z innej wsi boją się teraz do Wioch 
przychodzić.
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R o z d z i.a ł XXX

Wielkanoc, która wypadła w tym roku w marcu, przeszła 
we Włochach jak zwykle bez wielkiej radości. Wielkanoc tyle, że 
wiosnę i ciepło zwiastowała, roboty w polu zaczynała, a starym 
nadzieję przynosiła na jeszcze jeden rok życia. Było co prawda 
dużo biegania, sprzątania, malowania pisanek, ale nad wszystkim 
wisiała świeża jeszcze groza przeżytych nieszczęść. Rwały się 
więc westchnienia serdecznego żalu, wybuchały łkania i szlochy 
zbiedzonych kobiet. Nawet dzieci, których śmierć nie dosięgła, 
mniej niż zwykle hałasu czyniły. Biegały „na boscoka11, wygrze
wały się pod południowymi ścianami i opowiadały o zimowych, 
strasznych przeżyciach.

O samych świętach ząpomniano by prędzej, niż to zwykle 
bywało, gdyby nie spowiedź wielkanocna i przybycie księdza 
Grzesika, który odwiedził swoich parafian we Włochach, po świę
conym osobiście jeżdżąc. Księdza Grzesika wszyscy znali, bo 
i jakże nie znać swojego wielebnego ojca duchownego. Na świat 
przecież ludziom oczy chrztem świętym otwierał po urodzeniu, 
drogę do wiekuistych bram kazaniami przez całe życie wskazy
wał, a po śmierci, choćby westchnieniem, grzeszną duszę na wiecz
ne spoczywanie błogosławił.

Starzy pamiętali, że ksiądz Grzesik raz tylko przed piętna
stu laty, gdy do parafii „nastał11, odwiedził Włochy, kiedy wszy
stkie wsie objeżdżał i zapoznawał się ze swoimi wiernymi.

Później Włochy, Olszówkę, Józefów, Skały i Mierzeje wika
remu pod opiekę oddał, sobie co bliższe wioski zostawiając. Nie
mało więc gadek i domysłów wywołała wiadomość, że w tym roku 
sam ksiądz Grzesik przyjedzie święcić do Włoch. Myśleli, że może 
wikary zachorował, ale ksiądz Puzio zdrów był jak ryba. Całe 
dnie przesiadywał w konfesjonale oblężony przez grzeszników. 
Wiadomo było, że wikary serce miał dobre i pokuty ciężkiej nie 
zadawał, i nawet brwi nie zmarszczył, choćby nie wiem jaki 
grzech usłyszał.
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Domyślała się Gruzikowa, że ojciec duchowny pewnikiem dla 
większej chwały Panajezusowej sam chce parafię obsłużyć, ale 
mało komu trafiało takie tłumaczenie do przekonania. Chwała 
chwałą, ale tłuc się na wozie po takich wąwozach jak Włochy 
czy Mierzeje, to przecież pokuta dla grzesznika, a nie dla świą
tobliwego księdza. Znali we Włochach swoją, znali i proboszczo
wą „ochfiarę“.

Dopiero babka Szwugrowa wytłumaczyła wszystkim akurat- 
nie. Szwugrowa miała teraz największe po wsiach poważanie. 
Wiadomo — kobiety najwięcej na wiosnę rodziły i babki po
trzebowały. Trafiało się innej i w czasie żniw zlegnąć, jednak 
jakieś tam wyrachowanie dzieciska miały, skoro w kwietniu czy 
w maju na ten ziemski padół przychodziły.

Czas to był, prawdę mówiąc, najgorszy dla nich, bo i skąd 
mogła matka mieć pokarm, jeżeli jeść nie miała co. Otóż Szwu
growa, która nawet, jak baby mówiły, przewroty noworodków 
żle się na świat wybierających dokonywać umiała, powiedziała, 
że ojciec duchowny z pocieszeniem i błogosławieństwem bożym 
do Włoch przyjedzie. Wie, ile się naród wycierpiał i utraty do
znał, to i nic dziwnego, że ludzi chce choćby tym dobrym paster
skim słowem pocieszyć.

Zaraz też baby zaczęły wychwalać swego przewielebnego pro
boszcza i rajską nagrodę mu przepowiadały. Pocieszali się, wia
domo, ludziska w nieszczęściu, jak tam kto umiał, i pomagał jeden 
drugiemu, czym tam mógł. Choćby takiemu Jóźwiakowi — nie by
ło dnia, aby ktoś ze wsi nie krzątał się na spalenisku, gdzie już 
wdowiec komórkę sklecił dla siebie i bydlęcia. Do Korby znów sio
stra Scałuby zachodziła, małej Jewce w gotowaniu pomagać. 
Szeptały co prawda baby, że Józefka więcej dla przypodobania 
się Korbie chodziła, ale czego babskie jęzory nie zmielą. Nie 
siane jeszcze, nie zebrane, a one już mielą i bułki smakują.

Korba, chociaż wdowiec, ale przecież stateczny gospodarz był 
i na dwóch morgach. Na takiego golca jak Józefka, siostra Sca
łuby, nie poleci. W dodatku Józefka miała już pewnie ze czter
dzieści roków, jak Kos mówił: Stara stodoła i stara baba to jed
no, niedługo możesz w niej cepem wywijać.
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Bywały więc sąsiedzkie pocieszenia i pomoc, ale kto by je 
śmiał porównać z pociechą księdza Grzesika, proboszcza i ojca 
duchownego całej parafii. Kiedy więc w wielką sobotę koło po
łudnia Jasiek Bzymków przez wieś wasągiem przejechał, w ca
łych Włochach zapanował ruch.

Spóźnić się nie było można, toteż w każdej chałupie goto
wano wrzątek z cebulową skórą. 'Najbiedniejsi, cebuli nie mając, 
korę olchową, świeżo zdartą, gotowali, aby jako tako jaja świą
teczne pomalować. Nie minęła i godzina, gdy stały już na sto
łach miski przybrane barwinkiem i widłakiem, którego w lasku 
podfolwarcznym sporo zawsze rosło. Nie wszyscy jednak we wsi 
mieli co przybierać. U Bzymka, Bryki czy innych zza górki tyle 
tego było, że aż nie mieściło się w malowanych donicach. Stefka 
Paluchówna, która niby po moździerz do Sadurskiego pobiegła, 
opowiadała z zachwytem, jakie to tam święcone przygotowali. 
Cały ser pośrodku miski leżał, na nim masło łyżką w zakrętasy 
wyrzeźbione, a na samym wierzchu sól w płaskich dwojaczkach 
i chrzan. Wokoło leżały jajka, ubarwione kółeczkami i kwiatka
mi, przy nich szynka, mała babka, a wszystko opasane kiełbasą. 
Beczkę mógłby nią związać,* taka długachna. Pół wsi obdzieliłby 
samym święconym — przysięgała Stefka.

Kiwały dziewuchy i kobiety głowami, wzdychały i wierzyły 
we wszystko. Spoglądały ze smutkiem na swoje miski, w któ
rych tylko jaj było sporo. Sery, masło — kto tam mógł myśleć 
o tym. Cóż dopiero kiełbasa czy szynka. Prawda, że zięć Brzę- 
cia zabił wieprzka do spółki z Kosem i Jantkiem Kowalskim, 
a Caja i Scałuba z Sobierajem i Pciuchem, ale inni — dobrze, 
jeżeli ten zusek słoniny na święta mieli. Zabijali, a i to z żalem, 
kurę lub choćby królika ze złamaną nogą. Dobrze jeszcze, że 
w domu chleb był i kapusta. Pierogi z olejem wystarczą na dwa 
dni, a kiedy się klusek ze słoniną zrobi, to będą już prawdziwe 
święta. Bóg z biedakami mieszka — pociecha to większa niż całe 
bogactwo. Ale tak myślały stare tercjarki i baby bezzębne. 
Innych gryzł ból we wnętrzu. Jątrzyła się zawiść, niewiara, tlił 
bunt, zwłaszcza że po świętach szedł przednówek.

Kiedy już baby swoje miski w obruski powiązały, aby je 
do sołtysa Bzymka zanieść, gdzie corocznie ksiądz święcił, py
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skata Cajowa powiedziała nagle ze złością do sąsiadki Wiąckowej, 
że choćby jej przyszło nie poświęcone jeść, to będzie jadła, a swo
jej miski do Bzymka nie zaniesie.

— Na wstyd i śmiech taki brzdeniowaty Bzymkowy swoi 
biedy nie bede pokazywała — krzyczała. — Chce ksiądz, to niech 
nase świecone oddzielnie poświeci. Do Swugra zaniesiemy albo 
do Wiącka. Cóż to przykozanie boskie, cy co, ze musimy cięgiem 
u Bzymka święcić? Niech se te spasione u siebie świeco, a my 
u siebie.

Krzyczała Cajowa przez podwórko do Wiąckowej, więc i Gru- 
zikowa usłyszała, i Scałubowa, i Szwugrowa. Te znowu nie mo
gły wytrzymać i dalej rozpowiedzialy nowinę.

Podobało się to wszystkim, więc uradziły, że księdza na dro
dze zatrzymają i ubłagają, aby do Wiącka wstąpił poświęcić.

Chłopi nie zabierali głosu w tej sprawie. Nie mieli zresztą 
czasu w chałupie siedzieć, bo to i sieczki urżnąć, i drew narąbać, 
i gnój wyrzucić spod bydląt trzeba na święta. Po drugie babska 
to była rzecz święcone przygotować, a po trzecie żaden dorosły 
chłop nigdy się za dużo babskimi, tercjarskimi i księdzowymi 
sprawami nie przejmował.

"— Poświęcane czy nie, byle tylko było, to się zje — 
mawiali.

Kobiety jednak wiedziały swoje, bo niechby tak nie poświęcić, 
a nieszczęście jakie w domu się zdarzyło, to chłop umiał znaleźć 
wytłumaczenie.

—■ Tyś winna — mówił zaraz. — Dzieci na złodziei chowos, 
Pana Boga z domu wyganios.

Dobrze jeszcze, jeżeli pięścią nie próbował tłumaczyć lub pa
tykiem jakim.

Cajowa potrafiła więc babom łatwo swoją rację przetłuma
czyć i zgodziły się święcone do Wiąckowej przynieść, jako że 
chałupa jej pośrodku wsi stała. Kiedy już stół w kuchni Wiąc
kowej był miskami zastawiony i stała na nim woda święcona, 
świeżo rano z Bicychowa przyniesiona, a Kwietniowa kropidło 
nowe przyniosła, wtoczyła się do izby Korowa ze swoim wiel
kim iak polewanica brzuchem i od razu z pyskiem na wszystkie 
skoczyła.
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— Zęby wos ksiodz nie przeświecieł, powietrznice jedne. 
Dziedzicować wom sie zachciewo. Posanowania nijakiego lo do
brodzieja, ojca duchownego ni mota. Mozę jesce do każdy cha
łupy bedzie zachodzieł. Pocestunek mu cheba z zimioków wy- 
sykujes jedna z drugom.

Byłaby jeszcze niejedno powiedziała, ale przegnały ją prędko. 
Kleniowa do swojego sorca ruch niedwuznaczny uczyniła, a Ca- 
jowa powiedziała w złości: ,

— Pietrzka se pilnuj, cielno krowo. Kury mu koz wydoić, 
bo zapumnie.

Obraziła się Korowa i poniosła święcone do Bzymka. Opo
wiedziała też widać sołtysowi, co się we wsi szykuje, bo zoba
czyły go wkrótce, jak ze swoją urzędową laską szedł w stronę✓ 
Mieizejów.

Nie upłynęło i pół godziny, kiedy przy przejeździe u źródła 
wasąg z księdzem Grzesikiem się pokazał. Kobiety całą gromadą 
wyszły na drogę, wpychając nie uczesane włosy pod chustki i wy
cierając nosy w zapaski. Gromadę powiększał tłum bosych dzieci. 
Jedne trzymały się spódnic i sorców matczynych, inne biegły dla 
rozgrzewki. Tylko Maryna Sobierajowa zatrzymała się na progu 
Wiąckowej chałupy, jakby się czegoś wstydziła.

Ksiądz był już przed Przygubą, kiedy Jasiek Bzymek pod
ciął konie. Skoczyły z miejsca tęgim galopem w sam środek 
stojących. Kobiety ledwie zdążyły uskoczyć na boki Wóz zwol
nił dopiero pod górką, która zaczynała się od Sobierajowej za
grody. W gromadzie nie odezwał się ani jeden głos. Nawet dzieci 
patrzyły przestraszone i zdziwione, że ksiądz nie zatrzymał się 
ani ręką do nich nie zamachał! Siedział w wasągu na tylnym 
siedzeniu i ledwie że się mógł na nim pomieścić, cala szerokość 
wozu zajmował. W futrze, w wełnianej burej bondzie z kaptu
rem na plecach, rozmawiał o czymś z siedzącym naprzeciwko 
starym Bzymkiem i nawet nie spojrzał na stojących.

Na górkach przed chałupami stali chłopi. Do osłupiałej gro
mady kobiet podszedł Gruzik z beznosym Jazgotem.

— Pocałujta go, baby, kajsik — zaśmiał się Gruzik.
— Zabierojta swoje świecone i jazda w derdy do Bzymka 

abo do Bicychowa, bo na nic wase cekanie — dodał Jazgot 

153



a oszpecona twarz wykrzywiła mu się w uśmiechu, aż się dzieci 
przestraszyły. Zerwała się nagle burza głosów.

— Niedocekanie ich. Nie przydzie ksiodz, to nie, obeńdzie 
się bez niego. Swugrowo, pokropcie świeconą wodą nase miski 
i wystarcy — piekliła się Cajowa.

Zawziętość wzrastała, podsycana docinkami mężczyzn, którzy 
porzucali domowe zajęcia i powoli schodzili się przed dom Wiąc- 
ka, radzi, że mogą odpocząć.

Kobiety postanowiły czekać. Były pewne, że sołtys przyśle 
po nich. Och, żeby tak sam przyszedł. Starsze, podparłszy brody 
rękami lub splótłszy dłonie na brzuchach, namyślały się — nie
pewne. Złość ich teraz porwała na Cajową i na siebie, że dały 
się namówić. Gotowe były iść do Bzymka.

Nadbiegł Wierzgacz, pastuch Bzymka.
— Gospodorz i ojciec duchowny kozoli wom sie śpiesyć, bo 

nie bedo cekali z poświeceniem.
— A to se posłańca znaleźli — oburzyła się Kleniowa.
— Burka mogli sołtys przysłać, bo co jem ta my. Za dzia

dów odpustowych nos majo — krzyknęła Cajowa. — Chodźmy 
do nich, ale bez świeconego. Będziemy prosić księdza, może zro
zumie, bo widzi sie, ze to robota sołtysa.

Uciszyło się nagle, bo żadna z kobiet nie chciala stanąć przed 
zagniewanym proboszczem. Wywoływały i prosiły Sobierajową, 
ale nie zgodziła się iść. Dziwiły się, bo wygadana była i powa
żanie u ludzi miała. Poszła w końcu Cajowa i Gruzik dla więk
szej powagi. Gruzik stał się przez to sławny na parę wsi wo
koło, nie licząc kopalni, gdzie przy każdej okazji opowiadał, jak 
to sobie z księdzem porozmawiał.

Dom Bzymka był duży i obszerny. Z widnej sieni wchodziło 
się jednymi drzwiami do kuchni a drugimi, zaraz przy wejściu 
z ganku, do jasnej izby. Stały w niej dwie szafy jesionowe, stół, 
krzesła z rzeźbionymi przez starego Bzymka poręczami i szeroka, 
drewniana kanapa pod piecem. Sypiał na niej Jasiek, bo starzy 
mieli swoje łóżko w sąsiedniej izbib. Święcenie odbywało się 
w pierwszej, dużej izbie.

Kiedy Gruzik z Cajową weszli, pełno w niej było kobiet 
i dziewuch, tych zza górki. Duży stół przybrany był święconym. 
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Zwykle znajdowało się ono i na dostawionych na ten dzień ła
wach, ale dzisiaj stół wystarczał.

Ksiądz Grzesik siedział na krześle pod oknem, ubrany już 
w komżę, w birecie na głowie. Gruzik wszedł śmiało. Pocało
wał księdza w rękę, choć go złość szarpała, ale ksiądz to prze
cież był, ojciec duchowny. Cajowa zrobiła to samo i zaraz Gru
zik zaczął opowiadać, z czym przyszli. Cała wieś, ta z nadrzecza 
prosi, aby ksiądz święcić do Wiącka szedł, bo nie chcą razem 
z kudłaczami.

— Z biedy sie nasy Śmiejo, za nic nos majo, dziadami i fa
brykantami przezywajo. Nie chcemy razem i baby swoich misek 
do poświeconio nie przynieso — powiedział prawie jednym tchem 
Gruzik. /

— A ja wam powiadam, że przyniosą — odpowiedział ksiądz 
Grzesik.

— A jo mówię, ze nie — powtórzył swoje Gruzik.
— Do kopalni chodzisz? — zapytał ksiądz widząc jego błysz

czące ubranie.
— Chodzę, bo z głodu zdychoł nie bede — odpowiedział 

Gruzik.
— Twój wiem, że chodzi — kiwnął ksiądz w stronę Cajowej.
— Chodzi, prose ojca duchownego — odpowiedziała.
— Więc powtarzam jeszcze raz — przyjdziecie tu zaraz 

wszyscy albo plagi egipskie na was rzucę.
— Plagi? — zdziwił się Gruzik. — Plagi to my tu juz prze

żyliśmy i nic nos wiecy nie przestrasy. Licyliście, ojce duchow
ny, tromny z nasy wsi? Widzieliście nase kobiety i dzieci? By
liście w nasych chałupach? Nie. To i strachy egipskie se scho- 
wojcie abo na tych kręcimordów je ciśnijcie — ruchem brody 
wskazał sołtysa.

— My tu, do Bzymka, nie przyjdziemy. Wodę świecono mc- 
my i sami sobie poświecimy. Mówiliście przecie na kozaniu, ze 
jakby co, to nawet i chrzest woźny je, byle świeconą wodą zro
biony, choćby bez księdza.

Tu Cajowa do kolan księdzowych się schyliła. Zerwał się 
wtedy ksiądz Grzesik, o powałę omal głową nie uderzył i jak nie 
zagrzmi tym swoim wichurowym głosem:
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— Precz ode mnie, nieczysta niewiasto. U spowiedzi świętej 
nie byłaś, to szat moich nie tykaj. Szatani wam we łbach po
przewracali. Braci w innych ludziach widzieć nie chcecie. Precz! 
Czekam dzesięć minut. Nie przyjdzie wieś, to przepadnijcie, nie
wierni!

Ksiądz wyciągnął rękę, wskazując palcem drzwi. W komży 
z wyciągniętą ręką, z pałającą gniewem twarzą, podobny był do 
archanioła wypędzającego pierwszych ludzi z raju. Tak przynaj
mniej zdawało się Cajowej, jak potem opowiadała.

Gruzik nie przeląkł się jednak i nie zapomniał języka. Stał 
spokojnie, choć ksiądz krok ku niemu zrobił, a baby po drugiej 
stronie stołu, ciżbą stojące, żegnać się zaczęły i w piersi walić 
z pokorą. Śmiało spojrzał księdzu w oczy i powiedział prawie 
spokojnie:

— Naród cekoł pociesenio od sw’ego probosca, bo niesceśliwy 
je, ale kiej już nie chcecie, to Pon Jezus miłościwy nom przebocy. 
bo nojbiedniejse my, a wy ino z bogocami trzymocie. Ostajcie 
z Bogiem.

W Wiąckowej chałupie zrobił się sąd ostateczny. Mówili 
wszyscy, a kobiety, co słabsze, płakać nawet zaczęły. Tylko Ca- 
jowa milczała, jakby przybita słowami księdza. Upokorzone ba
biny już zaczęły wiązać swoje miski, aby do Bzymka iść, kiedy 
w ciżbę wpadł krzyk chłopaków:

— Ociec duchowny ido.
Znieruchomiał tłum. Rozstąpili się robiąc wolne przejście. 

Ksiądz Grzesik z modlitewnikiem w ręce wszedł do izby. Za nim 
o krok postępował sołtys Bzymek. Ksiądz odmówił modlitwę po 
łacinie, nakreślił znak krzyża nad stołem i ująwszy kropidło zro
sił rzęsiście skromne miski i głowy klęczących. I wtedy dopiero 
zaczęło się kazanie. Aż na drodze słychać było jego głos. Mówił 
o niewdzięczności ludzkiej, o ciężkiej, ale zasłużonej karze boskiej, 
jaka na Włochy spadła.

— Nienawiść i nieposłuszeństwo sieją wśród was złoczyńcy. 
Od czasu jak pługa nie pilnujecie i ziemi tej świętej, tylko ko
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palnia wam matką się stała, szatan wśród was zamieszkał. Do 
spowiedzi wielkanocnej nie przychodzicie, zaprzańce, bezwstyd- 
niki — wrzeszczał ksiądz i zaczął wywoływać po nazwisku tych 
najgorszych grzeszników: Caję z rodziną, Sobieraja, Gruzika, Kle
nia, Jazgota, nawet i komornika Piętę.

Płakały kobiety, oj, płakały, a całowały po rękach księdza 
proboszcza, o przebaczenie prosiły, poprawę przyrzekały.

Gruzik ze złości papierosa sobie we drzwiach w czasie takie
go kazania kurzył i patrzył na Bzymka z taką zawziętością, że 
sołtys do księdza bliżej się przysunął.

I Cajowa przyszła już do siebie, bo głowę hardo podniosła, 
na księdza śmiało patrzyła, jakby mu chciała powiedzieć:

— Nie z Bogiem ty idzies, ojce duchowny, ino z temi, kto 
mo wiecy, kto insych za pysk trzymo.

Teraz dopiero zrozumieli wszyscy, dlaczego ksiądz Grzesik 
sam wybrał się do biednych Włoch.

Rozdział XXXI

N iewssołe były więc święta we Włochach, choć ci z nadrze- 
cza chodzili dumni ze zwycięstwa nad zagórzakami. Postawili 
przecież na swoim i nawet ksiądz musiał im ustąpić. Chłopi natu
ralnie zwycięstwo przypisywali tylko sobie, ani słowem nie 
wspomnając o kobietach.

— Nie strasni uni — mówił Wiącek, ważny, że to on swoją 
chałupę na kazanie dla księdza oddał.

— Dwie teroz wsie som we Włochach. Nos je wiecy i muso 
Siwoki i Bzymki cicho siedzieć, jak lisy w norach. Domy jem 
radę, domy.

— Pewnie, ze domy — potwierdzili inni i do kopalni nama
wiali jeden drugiego, byle za parobków u tamtych nie służyć.

— Zobocymy we żniwa — odgrażali się komornicy i do So
bieraja szli, prosząc, aby tam jakoś do ty kopalni ich przyjeni.
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O kopalni myśleli jednak i dlatego, że głód wyglądał już ze 
wszystkich kątów, a o zarobek było coraz trudniej. Przysłał, co 
prawda, rządca od Małoborskiego wiadomość, aby ludzie na robo
tę do dworu przyszli. Podwyższył nawet dniówkę na pięćdziesiąt 
groszy, ale roboty było najwyżej na miesiąc, półtora. Potem baby 
jeno były potrzebne do plewienia buraków i warzyw w ogrodzie. 
Praca w dodatku trwała od wschodu do zachodu słońca i ani przez 
chwilę odsapnąć nie było można. Kopalnia też nie była lepsza, 
ale zarabiało się na początek prawie dwa razy więcej. I praco
wało się osiem godzin, a potem w domu można było z kosą lub 
motyką na dodatkowy zarobek wyskoczyć, byle tylko sił starczyło.

Zebrali się w pierwszą niedzielę po świętach przed Sobiera- 
jową chałupą, aby wspólnie poradzić o swojej biedzie. O zarobku 
zaczęli, o tym, co ich najwięcej bolało.

Co robić? Do kogo iść?
— Z dwóch złodziei lepszy ten, co mniej kradnie — radził 

Sobieraj.
— O jakich to złodziejach mówicie? — spytał Jan Kwiecień, 

który już od zeszłego lata w kopalni pracował.
— Ano, są różni. Jeden w nocy przyjdzie, ostatnią krowinę 

ci z obory wyprowadzi, pierzynę z ciebie ściągnie, jak to u Śruty 
dwa łata temu było. Drugi do kieszeni łapę wsadzi nawet w ko
ściele, byle ścisk był i okazja. Jeden i drugi kry;ą się, potajem
nie kradną. Ale są i inni. Ci kradną w biały dzień, na oczach 
wszystkich. Biorą krwawo zapracowany grosz i jeszcze ci się 
kłaniać za to każą i dziękować. Dobrodziejami każą się nazywać. 
Folicja ich za to nie ściga, nie aresztuje, sądy nie karzą. do wię
zienia ich nie wsadzają.

— Gdzież to tacy są? — zapytał Pięta, nic nie rozumiejąc.
— Ale macie twardy łeb, Pięta — oburzył się Jędrek Kłósek.
— A Maloborski nie okrada was, gdy za cały dzień pięćdzie

siąt groszy płaci? A Kromierzański na kopalni nie kradnie, gdy 
za osiem godzin roboty diabelnie ciężkiej tylko pięćdziesiąt zło
tych daje za miesiąc? Bzymkowi odróbkę za darmo przecież da- 
jecie. To nie złodziejstwo? Cóż to jest, powiedzcie, Pięta?

Marszczyły się wymizerowane twarze, otwierały szeroko wą
sate usta. Rozumieli, jakże nie mieli rozumieć. Tylko tak już ono
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musiało być. Tak chyba Pan Bóg chce, aby na tamtym świecie 
jednym nagrodę i odpoczynek, a drugim karę i harowanie wie
kuiste dać.

Słońce przygrzewało galancie, więc radzili gromadnie, na 
wolnym powietrzu, stojąc pod górką przy leszczynowych zaro
ślach, które sypały im na głowy żółty pył z kołysanych wiatrem 
bazi. Przystanął i Kos posłuchać, bo do kopalni nie miał ochoty 
już iść po księżowskim kazaniu. Że jednak wiersze i przypo
wiastki lubił, więc sobie zaraz jedną nabożną, jak zaznaczył, przy
pomniał.

— A mnie się zdaje, że i ukraść można, bele ino po chrze
ścijańsku, z nabożeństwem — zaczął opowiadanie.

Zapowiedź była ciekawa, toteż przysunęli się zaraz ci, któ
rzy dalej stali.

— Na wiosnę to beło — zaczął Kos. — Ludzie i zimioki juz 
posadzieli, i bronować nawet zaceli wceśni wschodzące. Pojechoł 
chłop w pole, Bartek mu beło, zimioki bronować, które pod lascem 
posadzieł. Nałazieł się nieborok, choć kunia mioł, jak Sobierajo- 
wo spółka, zdatniego i nawet z łyską na cole. Na południe akurocik 
dzwonieli, kiej skuńceł. Przystanął sobie pod laseckiem, copke 
zdjon i Janioł Pański odmówieł. Potem se pod chojockiem siod, 
papieroska skręcił, bo mu sie kunia zol zrobieło, tak smacnie 
trowe skuboł. Jak siod, tak sie i kapkę zdrzymoł, bo go i goroc 
i leśne pochnienie otumanieły. A tu w te porę jechało drogom 
dwóch księży, takich zokunników. Po dworach za kwestą jeżdzieli 
i nie bele jakie worecki wieźli na furze, ze i kuń, a jednego ino 
mieli, przystawoł. Widzo, chłop śpi, a jego kuń w jałowcu sie 
zaplotoł. Mówi wtedy starsy:

— Kuń by nom sie jesce jeden przydoł. Mozeby tego spod 
lasku wzioć. Jak myślis, bracie?

Młodsy sumienie mioł ludzkie, jesce nie zatwardziałe i mówi 
ze strachem:

—• Jakże to, ojce, to przecie złodziejstwo?
- Głupiś, bracie — powiado starsy. — Złodzij po nocach 

kunie kradnie. W dzień niktoj nie kradnie. A Panu Bogu, nie za- 
puminoj, tyz sie coś niecoś od chłopa nolezy. Nie myślę zreśtą 
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kraść, ino chce, aby nom chłop kunia podarowoł. Mo Boga w ser
cu, to zrozumie, nie — to i tak jakoś bedzie.

I więcy juz ten stary braciskowi nie tłomaceł, ino kunia 
chłopskiego z chumonta wyprzog i do swfjego woza przy- 
wiozoł.

— Jedź — powiado do braciska — i pocekoj na mnie w le- 
ście. Jo tam niedługo bede, ino muse z chłopem porozmawiać.

Słuchać sie młodsy musioł, choć mu sie zdajało, ze niecysto 
to musi je robota. A ojciec zokunnik w to ocymgnienie przy bro
nach stanął, chumonto se na kark włozeł i ceko. Przebudzieł sie 
chłop i do kunia skoceł.

— W Imię Ojca i Syna — przezegnoł sie i az go zatkało, bo 
nic wiecy wypowiedzić ni móg. Wtedy zokunnik chumonto ze 
siebie zdjon i na kolana przed chłopem upod.

— Wybawicielu mój — zawołoł. — Niech ci Bóg wynagrodzi 
ześ lo mnie beł dobry. To Un, Wiekuisty, za ciezkie grzechy 
w kunia mnie zamienieł i do ciebie na służbę trafiełem. Dzisioj 
pokuta moja sie skuńceła i Pon Jezus przywrócieł mi downe ży
cie. Twoja w tern zasługa przed Panem w Niebiesiech, boś spra
wiedliwy beł, zwierze sanowałeś, owsa nie żałowałeś ani słomy, 
ze w gnoju nigdy nie stołem i zdrowie przez to downe zachowa
łem. A ze słowem pomstowanio nigdy na mnie nie rzuciełeś 
i bata ino od święta uzywołeś, to nie zapumne o tobie i modleł s’'e 
do kuńca życia bede. Niechże ci Bóg pomoże nowo śkapinę kupić, 
a sanuj jo, bo dusa cłowieco w zwierzęciu siedzi i krzywdę cuje. 
Nieme ino te bydlątka boże i upumnić sie nie potrafio, cekający 
zmiłowanio bożego i odkupienio.

Chłopu łzy z ocu ciurkiem sie puścieły, ze go Pon Bóg do 
łaski swoi dopuście! i takiego kunia w stajni pozwoleł chować. 
W reke jesce zokunnika pocałowoł i do domu zaprosoł, aby go 
cem na drogę opatrzyć. Wytłomaceł sie przecie zokunnik i po- 
sed do lasku, bo mu się śpieseło, a chłop, chocioz mówio, ze taki 
mondry, głupiem sie ostoł i brony na plecach do chałupy przy- 
dźwigoł.

Skończył Kos, a chłopi długo rechotali dziwując się jeg» 
zmyślności.
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— Ino księdzu dobrodziejowi w Bicychowie nie mówcie, bo 
przecie zmyślone ino beły te zokunniki — dodał po chwili Kos. — 
Z ambony by mnie Grzesik zrzucie! i do spowiedzi baby nie dopu
ście!, jak Sobierajowy Maryny.

Śmiali się znowu. Śmiał się i Sobieraj, chociaż bolało go to 
bardzo. W domu u niego od świąt źle się działo. Maryna do ludzi 
nie wychodziła, a z nim samym rozmawiać nie chciala.

— Przez ciebie, przez twoje politykowanie taki wstyd przed 
całą parafią, takie niescęście — powtarzała.

Gorzej, bo wierzyć zaczynała, że śmierć Jurka i to nieszczę
ście z Zośką, to kara za niego, za jego mądrowanie. Schudła, po
starzała się. Nawet projektowana przez Kleniową pielgrzymka na 
Jasną Górę jej nie pocieszała.

— Taki wstyd, tako hańba. Ani zyć cłowiekowi, ani umierać, 
bo bez ty święty spowiedzi nie pochowajo po chrześcijańsku.

Co się wtedy przed świętami napłakała, naprosiła księdza 
Grzesika w Bicychowie. Po kartki do spowiedzi poszła jak wszys
cy, a tu organista Marek powiada:

— Ksiądz nie kazali dawać, idźcie do niego — pozwoli, to 
wydam.

To i poszła, choć ją aź coś w sercu ukłuło. Przeczuwała nie
szczęście, jak boćki na stodole Grajcara w Mierzejach. Poszła, bo 
jej o swoje gniazdo chodziło. Ratować chciała dom od wstydu 
i od kary boskiej. Nic nie pomogło — ani płacz, ani łapanie za 
kolana. I

— Bezbożniki nie przystąpią do Stołu Pańskiego — powiedział 
jej ksiądz. — Bóg was pokarał, chłopaka wam zabrał, aby niewin
ną duszę od zguby ratować. Dziewucha diabelskiego głosu usłu
chała. Niewinność chłopakowi oddała, dziecko zmarnowała, życie, 
które do Boga należy, odebrać sobie chciała. A przez kogo to 
wszystko? Przez waszego chłopa. Naród w moc diabelską oddaje, 
na kościół święty się waży. Niech tu przyjdzie, niech się złego 
wyprze, poprawę przyrzeknie, to kartki dam — tłumaczył wtedy 
pobożnie ojciec duchowny.

Wróciła do domu i opowiedziała wszystko Władkowi. Ale So
bieraj zaciął się.
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— Nie. Niedoczekanie jego. Nie ukradłem, nie zabiłem ni
kogo. Nie pójdę.

Jeżeli to ma być taka sprawiedliwość, to nie pójdzie. Przez 
parę dni czuł się jak ten zabłąkany w lesie.

W Wielki Piątek powiedział Marynie:
— Ręce mi znowu chcą związać, głupca ze mnie zrobić, ale 

mnie już ich mądrość niepotrzebna. Ty, Maryna, rób jak chcesz, 
ani ci tłumaczył będę, ani namawiał. Ludziom chcę pomagać i nic 
w tym nie ma, co by się Panu Bogu sprzeciwiało. Sprawiedliwość 
dla wszystkich jest, chleb dla wszystkich i słońce dla wszystkich. 
Mówią, wola boska. Ani uwierzyć mogę, aby Bóg bat w ręce 
trzymał po to, by nas tylko nim śmigać, nas, którzy najwięcej ból 
odczuwamy.

Z kazania świątecznego dowiedział się Sobieraj, że dużo jest 
jemu podobnych. Trochę to Marynę uspokoiło, ale niezupełnie. 
Zwątpienie i strach przed karą wżerało się w jej duszę jak czerw 
w’ pień drzewa. I jak to chore drzewo traciła siły, choć wstawała 
co dnia do pracy i kładła się późno spać.

Rozdział XXXII

Kopalnia w Rudziskach zmieniła się do niepoznania. Sprowa
dzono nowe pompy i oczyszczono ósmy poziom. Była to jednak 
rzecz zwyczajna i w połowie kwietnia zapomniano już o tym, 
Pompy pracowały teraz sprawnie wyrzucając na powierzchnię 
brudną rudawę, od której pozdychały w rzece raki i ryby. Zmie
niono stare wentylatory. Ale i to nie było jeszcze rzeczą najważ
niejszą. Każdy wiedział, że natrafiono na liczne rozgałęzienia pi
rytu, a dyrektor chciał go jak najszybciej i jak najwięcej wy
dobyć. Opłacało mu się więc i nowe świdry kupić — zarobi na 
tym na pewno. Natomiast ważniejszą rzeczą był szyb i wyciąg 
elektryczny. Szyb pionowy co prawda od roku już był do piątego 
poziomu przebity, ale robotę przy nim przerwano, wyloty chod
ników deskami zabito, a wierzch przywalono belkami.
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— Za duże koszty, brak środków na dokończenie — powie
dział wtedy Kromierzański do nadsztygara.

Skrzypiał więc po dawnemu linowy kołowrót na starym 
szybiku.

I nagle Rurski nadesłał telegraficznie nowe zarządzenie. 
W ciągu dwóch miesięcy przebili zaczęty szyb do ostatniego po
ziomu, a piątego kwietnia zaszumiał elektryczny dźwig. Ludzie 
wpychali na platformę całe wagoniki, które mknęły na powierz
chnię, gdzie bez trudu opróżniano je na wywrotce.

Sztygarzy Zuber i Slizień pilnowali teraz robotników, aby nie 
próżnowali.

— Prędzej — mówili — bo dźwig czeka, prędzej.
Na powierzchni rosły otwarte hałdy syderytu. Na piryt zbu

dowano aż dwie szopy, aby ruda nie zamakała. Nie nadążano od
wozić jej do Bartoszewic. Wtedy zjawiły się w Rudziskach dwie 
lokomotywy, własne, kopalniane. Czekający na swoją zmianę 
górnicy gapili się codziennie na wyjeżdżający z bramy sznur wa
goników. Zamiast koni, wlokących się jak żółwie, dudniły po szy
nach koła lokomotyw. Poprawiono nasypy, pobudowano budki 
dla dróżników, którzy dzień i noc pilnowali torów, zwłaszcza od 
czasu, gdy parę razy ktoś rozkręcił szyny. Domyślali się wszyscy, 
że musiała to być sprawka chłopów, którzy przedtem rudę końmi 
wozili. Kromierzański wezwał nawet policję. Sprawców szkody 
jednak nie wykryli i przyjęto do pilnowania dróżników.

Takiego ruchu na kopalni nigdy jeszcze nie było. Zarząd, 
a właściwie Kromierzański, wywiesił ogłoszenie o przyjmowaniu 
nowych robotników. Mówiło się o dwustu, sam wicedyrektor to 
obiecał, ale przyjął zaledwie osiemdziesięciu. Sam badał każdego: 
jak się nazywa, kim jest, skąd pochodzi. Do pradziadka w bada
niu dochodził. Byli tacy, co najpierw do kuchni Swistonia szli 
z kogutem, masłem czy*choćby tylko z jajami, kupionymi najczę
ściej za ostatnie grosze. O robotę przecie szło, o zarobek.

Gazety co prawda pisały o dobrobycie na wsi, pisały z za
chwytem, że liczba bezrobotnych w miesiącu kwietniu nie zwięk
szyła się, że wykazuje nawet tendencję do zmniejszenia.

Bo i prawda. Tu, w tych zagubionych po wąwozach wsiach 
nikt o bezrobotnych nie mówił. Chłop to był chłop — gospodarz, 
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rolnik, ale nigdy bezrobotny. Miał przecież swoją morgę. Ot tyle 
ziemi, że gdy dobrze kosą machnął na swoim zagonie, to i sąsia
dowi półkos wykosił, ale bezrobętnym nie był. Siedziało w cha
łupie dwóch, a nawet trzech dorosłych chłopów, dzwonili łyżkami 
o wspólną miskę zalewajki, ale żyli przecież. Nie było na wsi bez
robocia, nie. A że w Rudziskach przed zarządem kopalni co dzień 
gromady się tłoczyły, to chyba tylko dlatego, jak mówił Kromie
rzański, że się „chamom w gnoju robić nie chce, tylko łatwego 
zarobku szukają".

Sobieraj i Piskór napracowali się w tych dniach jak przy naj
cięższej robocie. Ludzi znali i chcieli, aby pracę otrzymali ci, 
którym ona najbardziej była potrzebna. Cóż kiedy takich było 
za dużo, a miejsc za mało. Niewiele też mogli zrobić przy czuj
ności Kromierzańskiego. A jednak Sobieraj potrafił wszystkich 
z Włoch przemycić do kopalni: do ładowania rudy, do naprawy 
torów, do podszybia i na chodniki. Nawet starego Kuśnierza 
przydzielono do pomocy Krasoniowi przy bramie.

Sobieraj był zadowolony. Niech sobie teraz mówią, co chcą — 
ksiądz, komendant, Bzymek. Włoskie chłopy ręce sobie urobią 
w kopalni, ale za parobków u zagórzaków nie będą. Ziewacza na
wet przyjął Kromierzański. Sam inżynier Kryjak był u dyrektora 
w tej sprawie.

— W warsztatach mechanicznych potrzebni są ludzie. Po co 
sprowadzać z daleka, kiedy na miejscu siedzi odpowiedni człowiek, 
który za pół darmo będzie pracował — tłumaczył Kromierzańskie- 
mu. To ,,za pół darmo" najwięcej się dyrektorowi spodobało. 
Oszczędność — to grunt. Zagroził więc Ziewaczowi policją, po
kazał przez okno Święty Krzyż i przyjął kowala do warsztatów.

W przyjęciu włoskich ludzi do kopalni najwięcej pomógł So
bierajowi nowy urzędnik Krąż. Wpisywał po prostu codziennie 
po paru na listę, a Kromierzański ani się domyślał w cichym prak
tykancie Sobieraj owego sprzymierzeńca.

Nawet inżynier Kryjak się odmienił. Ulepszenia, mechani
zacja pracy, rozbudowa kopalni ożywiły go.

— Nareszcie ta dziura, to babranie się w błocie pod ziemią 
podobne jest do kopalni — mówił do nadsztygara. Sprowadził 
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z Siemianowic kilku dawnych swoich górników, którym Kromie- 
rzański musiał podnieść zapłatę.

— Jak pan chce — powiedział mu, kiedy się wicedyrektor 
opierał. — Ja odpowiedzialnej pracy przy dźwigu i nowych 
świdrach byle komu nie dam. Popsują, katastrofę spowodują. 
Chce pan odpowiadać za to, to proszę. Umywam ręce i napiszę 
o wszystkim Rurskiemu.

Kromierzański pieklił się, krzyczał w biurze, że on tego cha- 
bazia wykończy, ale ludzi z Siemianowic przyjął i podwójną staw
kę kazał im płacić.

Kryjak patrzył teraz na robotników inaczej. Zaczynał z nimi 
rozmowy wypytując o rzeczy nic nie znaczące, jak o morgi, 
o siew w polu czy o dzieci. Od Kowalskiego drugi pokój odnajął 
i postanowił już w maju żonę z synem sprowadzić. Inżyniera Kry- 
jaka najmniej dziwiły zmiany w kopalni.

Odkrycie nowych złóż pirytu pobudziły Rurskiego do wpro
wadzenia ulepszeń. Ich cel, jak słusznie odgadywali robotnicy, 
był jasny i tylko jeden — zwiększenie zysku. Kryjaka oburzała 
teraz więcej niż kiedykolwiek zachłanność naczelnego dyrektora, 
który zapomniał w tym wszystkim o zarobkach robotników. 
Orientował się też w tych sprawach i Kromierzański. który zwró
cił się do Rurskiego o podwyżkę i otrzymał ją. Ci dwaj doskonale 
się uzupełniali i szli sobie na rękę.

Wtedy to i w kopalni zaczęły krążyć pogłoski, że od pierwsze
go maja nastąpi podwyżka. Od kogo wyszła ta ważna wiadomość, 
nikt nie wiedział i nawet nikt się nad jej prawdziwością nie za
stanawiał. Zaczynał się przednówek, niedojadanie i to utwier
dzało robotników w przekonaniu, że podwyżka jest konieczną. Bo 
i jakże — wprowadzono na kopalni ulepszenia, chce dyrektor wię
cej rudy wydobyć, więcej pieniędzy zarobić, to na pewno rozumie, 
że głodny wolniej kilofem uderza niż syty. Jemu na korzyść tyl
ko wyjdzie podwyżka. A że przy tym i oni po wypłacie podjedzą 
sobie w domu do syta, to należy im się. Bóg widzi, że im się 
należy.

Dlaczego akurat od pierwszego maja miała nastąpić p.odwyż- 
ka, o tym nie myśleli. Wypłatę otrzymywali co prawda w każdą 
dekadę, mówiono jednak tylko o pierwszym maja.
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W ostatnią niedzielę kwietnia odbył się w Rudziskach wielki 
wiec. Kromierzański nie pozwolił, aby obradowano przed kopal
nią. Groził policją, wyrzuceniem z kopalni.

— Nie strasz, nie strasz... — powiedział mu któryś z drugiej 
zmiany.

Wiec jednak wyznaczono przed ,,Rajem" Krupki. Ogłoszenia 
wyklejono na ogrodzeniu kopalni, a choć Krasoń na rozkaz Kro- 
mierzańskiego zerwał afisz, za godzinę wisiały dwa nowe obok 
tego samego miejsca.

— Robotnicy, górnicy, chłopi pracujący w kopalni — głosił 
afisz. — Czas skupić się pod sztandarem socjalistycznej partii. 
Wstępujcie w jej szeregi. PPS walczy o prawa dla robotników, 
o polepszenie ich bytu, o sprawiedliwość społeczną. Niechaj ni
kogo nie zabraknie na wiecu. Przemaiciać będzie poseł naszej 
partii towarzysz Krępa.

W sobotę na wszystkich zmianach nie mówiono o niczym 
innym, jak tylko o wiecu i pepeesie. Robotnicy, zwłaszcza ci od 
niedawna przyjęci, byli podejrzliwi i wymawiali się domowymi 
sprawami, kiedy im mówiono o obecności na wiecu. Inni pamię
tając o groźbach Kromierzańskiego udawali obojętnych, choć cie
kawość w nich wzrastała, bo jak kopalnia kopalnią takich afiszów 
nie było i nikt im o partii socjalistycznej tak publicznie nie mó
wił. Bywali na wiecach, pewnie, że bywali, ale to były ich ludowe 
zgromadzenia, a nie jakieś tam socjalistyczne. W przeddzień szty
garzy Zuber i Slizień ogłosili, że dyrekcja wzywa robotników do 
pracy w niedzielę za podwójną zapłatę. To utwierdziło tylko 
chwiejnych w przekonaniu, że Kromierzański boi się wiecu.

— Cygani un, jucha, z tą podwójną zapłatą — gardłował 
wśród oczekujących na swoją zmianę Jabłoński z Całkowa. — 
Obiecuje jak ksiądz zbawienie — kpił.

— Ale cegój to, kumie, pon derektor tak sie bojo tego wiecu? 
Kopalnio jem odbiero, cy jak, cy co? — pytał niemłody już Pyże- 
wicz z Bicychowa, chłop podobny z nosa do kaczki.

— Gromady, jedności nasy sie bojo. Kiej sie po chodnikach 
rozyńdziemy, to jakby nos nie belo. Po dwóch, po trzech ino obo- 
cys, kiejbyś jak Zuber w karbowego sie zabowioł. A juz na po
wierzchni to ino łopaciorzy abo i urzędników co insych oboeys 
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A przecie nos tu kupa pracuje na ty wielmożny kopalni. Kozdy 
o swojem zamyślo. Kozdy sie boi pana derektora, policyjanta, 
księdza, swoi baby. Kłonicą to łeb swojemu na drodze rozwalić 
potrafis, bo ci trowe na granicy wypas, bo ci jego kura kłóska 
jecminia wymłócieła. A tu wos młóco, jak chco, i boita sie 
wsystkiego.

Jabłoński, który już od zimy, od owego przymusowego wypo
czynku, zaprzyjaźnił się z Piskórem, stał się ogromnie zawzięty 
na porządki w kopalni. Rudymi wąsami ruszał, brwi prawie do 
środka czoła wyginał, rozcapierzoną ręką wymachiwał, a patrzył 
pilnie w nieruchome, tu i ówdzie ze zmarszczonymi czołami 
twarze.

— A co, nieprowda może? — krzyknął w końcu.
— Prowde, prowde godocie — odezwały się głosy.
— No, to cego sie boita? Wiecu? — wrzasnął Jabłoński, któ

ry jakby tylko na to czekał. — Chco wos zjednocyć, o zarobek sie 
upumnić, a wy nogi za pas i do lasca chceta uciekać.

— Hale, godocie — odezwały się głosy protestu. — Nowo par- 
tyjo majo zakładać, a my przecie nie gęsi, nie od dzisioj sprawę 
rozumiemy. Swoje, chłopskie stronnictwo momy, niegorse od 
tych tam socyjalistów. Chłopami jezdeźwa — zawołał Nowak 
z Wronowa. ,

— Głupiś — skarcił go Jabłoński. — Bez przymus nikt cie 
nie bedzie nigdzie zapisywoł. Takiego bojocego cielęcia niktoj 
tam nie potrzebuje. Do Witosa tośta sie chcieli wpisywać i do 
Wyzwolenio tyz, i do Ludowego teroz, bo wom ziemie obiecali. 
Dziewietnoście lat juz wom obiecuje. Niech ino który, bodej 
i miastowy, kosule na portki wypuści, a na siwy guzicek zapnie 
z boku na syi, krawota jak i my nie nosi i o dajaniu ziemi zacnie 
godoć, to jak przed apostołem klękota i posłem zaroz gotowiśta 
go obrać. Un se potem w Warsiawie siedzi, lemuniajde i inse 
napitki popijo, z dziedzicami i derektorami porodzo, a wy cekota 
na parcelacyjo. Barany juchy! A tu kiedy przecie nie o zapisy
wanie sie do partyi idzie, a o wiec, o jedność, aby nom łacwi belo 
upumnić sie o zapłatę sprawiedliwo za te naso krwawice, to 
sie boita.
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Sobieraj, który już od dłuższego czasu stał z tyłu za innymi 
i słuchał Jabłońskiego, nogą przytupywał, jakby muzyki na we
selu słuchał.

Jabłoński do Stronnictwa nie należał, ale wszyscy znali go 
jako zawziętego zwolennika chłopskiej jedności. Sobieraj przy
pomniał sobie, co mu raz Kończak o nim opowiadał: — „Powiedz 
przy nim złe słowo na Witosa, to za widły porwie i przebić gotów, 
bo zdaje mu się, że Witos jest chłopski, w więzieniu cierpiał za 
niego, na wygnanie poszedł i myśli nadal o biednych chłopach.“

Z dzisiejszej wypowiedzi Jabłońskiego Sobieraj zupełnie inny 
wyciągnął wniosek — oto coś się wśród chłopów zaczynało dziać.

Odezwała się syrena i zbita ciżba ruszyła do markowni. Po
dobne rozmowy słyszało się przez owe dni wszędzie. Zejdzie się 
bywało trzech, czterech papierosa skręcić i już rajcują o wiecu. 
Najwięcej z tego zmartwienia i „bojania sie“ miały kobiety. Py
skowały też na swoich chłopów, na kopalnię, na tych wiecowców, 
że niejeden biciem nawet swojej groził. Woleli jednak między 
sobą radzić, w oczy kobietom nie leząc.

— Księdzowskie przetaki — powiedział o nich Caja z Włoch. 
— Księdzu Grzesikowi juz na pewno doniesły. Bedzie w niedziele 
na kozaniu wiec, oj, bedzie.

Sobieraja wiec zaskoczył. Złość go porwała na posła Krępe, 
na socjalistów, na cały PPS. Oni tu przez tyle lat ludzi jak znaro- 
wione konie do równego kroku przyzwyczajali, aż tu ci nagle 
partię chcą organizować. Jakby nową ziemię z nowymi ludźmi 
odkryli i od razu wrota do raju im chcą otworzyć, a sami co naj
mniej apostołami zostać. Zdaje im się, że na śpiący, cichy i głupi 
ludek trafili.

Nawet taki Swiderski, pomocnik Miziarskiego w warsztatach, 
kpi z chłopów, z ich przywódców. Nie wie, nie chce wiedzieć 
o tym, że chłopa zielony sztandar wychował, dał mu siłę i samo
dzielność, śmiałość i bojowość. Mówi, że Witosów a Kierników 
dziedzice jak niedźwiadki na łańcuchu prowadzili. Nie on jeden 
na pewno tak myśli. I Piskór skory jest zawsze do wymyślań, 
choć mniej dokuczliwych, mniej kolących. Jak gdyby zapomniał, 
że w czasie strajku w Piaskach nie było mecenasa Szadeja, pre
zesa powiatowego, a tych ośmiu zabitych — to byli tacy jak oni 
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z Włoch, Skał czy Całkowa — wprzęgający się do wozu w czasie 
żniw. Głowacki przecież z Wronowa był, sąsiad Kończaka. Kiedy 
umierał, bo udało im się zabrać go z drogi do Grabowa, gdzie 
i inni padli, to prosił, aby mu sztandar przynieśli ludowy, aby 
mógł go jeszcze zobaczyć, dotknąć. Nie chcą kpiarze odróżnić 
wodzirejów od mas chłopskich.

Takie rozpamiętywanie wprawiło Sobieraja w złość na orga
nizatorów nowej partii.

Tylko tacy ślepcy jak Swiderski nie widzą, że ich zielony 
sztandar ma już silne drzewce od krwi czerwone. Chłopów od 
Stronnictwa Ludowego odciągają, rozbijają ich jedność, myślał 
Sobieraj.

Prawda, że są i inni, którzy nie ciągną nikogo gwałtem i rękę 
serdecznie wyciągają do chłopów.

Tacy jak Miziarski dawno już byli potrzebni w kopalni. Mi- 
ziarski podobny jest do Stefana, ale nie z wyglądu. Stefana wy
starczyło raz zobaczyć i pamiętało się już spokojne stalowe oczy, 
przewiercające spojrzeniem na wylot, wąskie usta, blond czupry
nę. nie wiadomo, na którą stronę zaczesaną, i starannie wygoloną 
twarz. Surowy, ale gdy się uśmiechał, to jakby ręką miękko za 
serce chwytał.

A Miziarski, to właściwie ,,dwóch ludzi w jednej marynar- 
ce“ — jak o nim powiedział Ziewacz. Powiedzenie ani śmieszne, 
ani mądre, ale do Miziarskiego pasowało.

Przy robocie lub bywało w „Raju“, przy kuflu piwa, technik 
Miziarski był starym znajomym, krewnym, przyjacielem. Każde
mu pomógł, z każdym porozmawiał, a żartów i kpinek miał zawsze 
cały worek. Sam przy tym śmiał się do łez i poprawiał czarne 
włosy, które i bez tego były gładko uczesane. I chociaż lat już 
miał ze czterdzieści parę, to śmiały mu się jak u chłopaka 
siwe oczy.

Wzrostem dorównywał Stefanowi, ale kiedy schodził do ko
palni naprawiać pompę czy węże pneumatyczne, to zdawało się, 
że idzie kamienie ze ścian wyrywać. Siła od niego szła — drwala, 
kowala i górnika jednocześnie.
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Towarzysz Stefan wyglądał przy nim jak hodowana w piw
nicy blada roślina przy rozpychającym się konarami dębie na leś
nej polanie.

Niech tylko jednak zaczął ktoś mówić, a zaczynał zwykle sam 
pan technik, o marnym zarobku, o dyrekcji kopalni, o krzywdzie. 
Miziarski jak drapieżny ptak czujnie rzucał oczami na stojących. 
Brwi łączyła mu głęboka zmarszczka na czole, broda wysuwała 
się do przodu, a wesoły uśmiech znikał bez śladu. Mówił twardo 
i odważnie nie szukając słów.

Zwrócił mu raz Slizień uwagę, gdy na piątym poziomie, po 
poprawie świdra, przysiadł z rębaczami i papierosa zapalił.

— Dlaczego, chłopcy, nie powiesicie na którymkolwiek stem
plu tego szpicla? — powiedział Miziarski do górników. Slizień 
udawał oburzonego i próbował technika skarcić. Wtedy Miziarski 
wyciągnął kleszcze z kieszeni i ruszył na niego.

— Spróbuj poskarżyć się, to cię w kawały poszarpię tym że
lazem — powiedział. Ton był tak pewny, że Slizień nie wspom
niał słowem Kromierzańskiemu o zajściu.

Taką samą odwagę posiadali i inni, którzy razem przyjechali 
z Miziarskim. Przy robocie spać nie lubili, ale też zastraszyć ich 
byle czym nie było można. To oni właśnie wyśmiewali najwięcej 
groźby Kromierzańskiego przeciw szykującym się na wiec.

Złość opuściła Sobieraja dopiero wtedy, gdy sobie przypom
niał czekąjącą walkę z Kromierzańskim i coraz większą wojowni
czość chłopów.

Zaraz po pracy Sobieraj poszedł do Ziewacza. Nie przypu
szczał, że spotka u niego Stefana.

— Jeżeli i o swoją Marynę jesteście tak samo zazdrośni, to 
źle z wami, Władysławie — zaśmiał się Stefan wysłuchawszy jego 
uwag o mającym się odbyć wiecu.

Rozumiem, uważacie, że nasze z wami przymierze wystarczy.
Dobrze myślicie, ale zapominacie, że poza waszym stron

nictwem, nami, pepeesem, który tu u was chce poseł Krępa zor
ganizować, są miMony ludzi samopas idących. Do nich musimy 
dotrzeć, ich uświadomić. Zapamiętajcie sobie, że mamy iść razem 
z ludźmi, a nie w samotności. Musimy wszędzie szerzyć prawdę 
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Karbowych mamy za dużo. Boją się oni naszych zbiorów i nie 
wypuszczają bata z ręki.

* Wyciągaliśmy rękę i do waszych przywódców, i do pepeesu, 
ale ją odtrącili. Dzisiaj wiemy już, kto jest naszym przyjacielem, 
a kto wrogiem. Wasze cele, Sobieraju, są naszymi celami. Ani 
was lekceważymy, ani rozbijać chcemy. Przyjdzie czas, że wy 
będziecie decydować o losach waszego Stronnictwa i przymierze 
nasze będzie wiecznym.

I partia socjalistyczna, to dwie grupy: jedna, to ich posłowie, 
przywódcy, którzy mamią masy frazesami socjalistycznymi, chcą 
ugody z burżuazją, godzą się z Witosem, ale murem chcą odgro
dzić robotników od rzesz chłopskich, od robotników komunistów; 
druga — to Miziarski, Swiderski i tysiące innych, którzy niena
widzą wyzyskiwaczy i walczą z wyzyskiem. Ta druga — to nasi 
ludzie. Nie patrzcie na ich legitymacje, ale na ich czyny, działal
ność. Tej drugiej grupie nikt nie przeszkodzi w utworzeniu jed
nolitego frontu klasy robotniczej, sprzymierzonej z wami, 
chłopami.

Mówią, że prowadzimy krecią robotę, a u nas nazywa się to 
taktyką. Zepchnęli nas pod ziemię, a my zamiast zginąć korzenie 
szeroko, jak dąb, zapuszczamy. Mówią, że nas zmogą i zniszczą. 
Nieprawda! My coraz bardziej mnożymy swe siły. I czeka zguba, 
ale nie nas głodnych i wyzyskiwanych, ale ich — ślepych i za
chłannych.

Sobieraj skubał w zapomnieniu rzadkie wąsy. Znieruchomia
łymi oczami patrzył gdzieś daleko, jakby myśli spojrzeniem gonił.

— Ludzie na pewno pytają się, co mają robić — przerwał 
milczenie Ziewacz, który przysłuchiwał się przez cały czas tłuma
czeniu Stefana.

— Nie tak jak dawniej — odpowiedział z odcieniem żalu 
w głosie Sobieraj.

— Wrócą, przyjdą sami, a tobie nie na przywództwie, ale na 
sprawie musi zależeć. Nie przesadzaj jednak. Wiedzą wszyscy, 
jaki głos ma Władek Sobierajów. Pamiętasz, jak sypaliście kopiec 
po zabitym Decu w Grabowie?

— Nieważne — machnął ręką Sobieraj. — Mów lepiej, c® 
mam ludziom radzić.
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— Na wiec niech przychodzą jak najliczniej. Pierwszy maj 
się zbliża. Po wiecu ulotki pomiędzy ludzi się puści. Masz dla 
siebie parę, to nasz komitet redagował. Dom uprzątnij, bo mogą 
ci wizytę złożyć. Koło mnie już węszą, to i ciebie mogą nie omi
nąć. I przestańcie być zazdrosnym o swoje stronnictwo — dodał 
przy pożegnaniu Stefan.

Rozdział XXXIII

Władek Sobieraj nie był na wiecu. W niedzielę rano niósł 
wodę ze źródliska pod górkę, kiedy naprzeciw niego wybiegł 
przestraszony Stasiek. Ledwie dech mógł złapać z przejęcia.

— Policyjanty przyśli po wos, tata — wykrztusił drżącym 
głosem.

— Pomylili się, Stasiu. To na pewno do sołtysa chcieli trafić 
i zbłądzili — uspokajał syna nie przystając nawet.

Policjanci Cebula i Jankowiak przesiedzieli w chałupie całe 
dwie godziny, rozmawiając o gospodarce, o kopalni. Tłumaczyli 
się, że tak sobie zaszli, w obchodzie na służbie będąc. Kiedy So
bieraj zaczął szykować się do wyjścia, Jankowski zauważył od 
niechcenia: j

— Spóźnicie się dzisiaj do kościoła, Władysławie.
—. Na wiec idę — odpowiedział krótko Sobieraj.
— Aa, na wiec? — zdziwił się Cebula. — To już chyba nie 

pójdziecie, bo tam nic ciekawego nie będzie. Zresztą wiec odwo
łany. Nie wiecie to o tym?

— Nie może być odwołany, bo pan poseł przyjeżdża.
— Co tam taki poseł — wtrącił Jankowiak. — Zatrzymał go 

po drodze pan komendant i wiec odwołany.
— Pan komendant może sobie robić, co zechce, ale posła nie 

zatrzyma, bo prawa na to nie ma, a na wiec zezwolenie ze sta
rostwa jest.

Sobieraj obciągnął świąteczną marynarkę i po czapkę wiszą
cą na belce, sięgnął. Wtedy podniósł się i Cebula.
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— Wy, Władysławie, nie pójdziecie dzisiaj do kopalni. Pan 
komendant tak kazał, a do was prawo ma. — Na czerniawej twa
rzy policjanta odbił się uśmiech zadowolenia.

— Szkoda, że was na posła nie wybrali, Sobieraju, praw
da? — Jankowiak, młody, z podkrążonymi oczami brunet, zaśmiał 
się głośno.

Sobieraj ani drgnął. Siwe oczy pociemniały mu jeno i broda 
zadrżała.

— Nie mój wiec, z ciekawości tylko chciałem posłuchać. Nie 
wiedziałem, że to takie niebezpieczne — powiedział spokojnie 
i maciejówkę z powrotem na gwoździu powiesił.

— Już my tam dobrze wiemy, jakie to dla was ciekawe — 
z groźbą w glosie zarechotał znów Jankowiak. — Znamy was nie 
od dziś, chłopów buntowaliście przez tyle lat. Racławice wam się 
śniły, a teraz znów komuniści we łbie wam mącą, ale chłopi już 
nie tacy głupi, aby rewolucję robić i za Władkiem Sobierajem 
z Włoch iść.

— Nie rozumiem, czego chcecie .ode mnie?
— Nie udawaj głupiego — wrzasnął Jankowiak.
— Nie krzycz, bo za drzwi wyrzucę — odpowiedział spokoj

nie Sobieraj.
— Kogo? — porwał się Jankowiak i przyskoczył do Sobie

raja. — Ty mnie, chamie, mnie, kaprala?
— Juści, że zapomniałem, żeście kapral — odpowiedział tym 

samym tonem Sobieraj. — A tego chama to już sobie zostawcie. 
Wzdoły znam i waszego ojca też. Jak i ja gnój na pole wozi, a że 
konia własnego ma, to i cóż — ziemia tam lepsza i bogatszy jest.

Jankowiak usiadł pod oknem i zapalał nerwowo papierosa. 
Maryna zastukała kopyścią, mieszając kaszę w żeleźniaku. Przez 
cały czas od przyjścia policjantów nie odezwała się ani razu. Sta- 
siek patrzył spode łba złym wzrokiem to na Jankowiaka. to na 
jego karabin.

Słońce stało nad Jazgotową chałupą, kiedy policjanci wstali 
z ławy.

— No, teraz możecie już iść na wiec, panie pośle — zadrwił 
Jankowiak.
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— Dziękuję, panie komisarzu. Nie zachoruję od tego na pew
no — odwzajemni! mu się Sobieraj.

Po południu Sobieraj dowiedział się od Cai, że to samo zro
bili z Ziewaczem i Piskórem, u którego spotkali Czyża i razem 
w domu zatrzymali.

Wiec echem gromu rozniósł się po okolicy. Krępa był „praw- 
dziwym“ posłem i mówił lepiej od niejednego księdza. Dla ludzi 
najważniejszą rzeczą była mowa o kopalni.

— Kazał się nie bać — opowiadał Caja. — I na derektora są 
sposoby, mówieł. Pięścią, Władek, grozieł. Mówię ci. W stronę 
zarządu pokazywoł i dar sie, az w Miełosowie beło słychać: „Nie 
pozwolimy wam z głodu zginąć, ale się musicie skupić. Polski ro
botnik z polskim chłopem. Do nich Polska należy".

Sobierajowi, choć przywykły był do wieców, skurcz od łysie
jącego czoła aż do szyi przelatywał, kiedy słuchał opowiadania 
Cai. Gromadą przyszli do niego wszyscy z Włoch, którzy na ko
palni pracowali. Przytakiwali Cai dopowiadając szczegóły, nie 
zapominając i o wyglądzie posła.

— Swoją taksiówką se przyjechoł, jucha — powiedział 
Scałuba.

— Hale, poseł przecie. Nie zarobio to piniedzy.
— Musioł se popić, boby tak odwoznie nie krzycoł. A i cer- 

wony na gebie beł, a nos jak marchewka na burockowo malowano.
— A mnie sie widzi — powiedział Kleń, z głową jak kopa 

siana zmierzwioną — ze un chytrze mówieł, chłopoki.
— Jakże to, godojcie — odezwały się głosy.
— A taze to. Derektorom grozieł, a nie powiedzioł po imie

niu. Ino ty siaki, taki owaki, a nie Rurski, Kromierzański cy 
insy. O sposobach godoł, jakie to uny i my momy, aby se życie 
polepsyć, ale ani wspumnioł, jakie to sposoby. Mówieł tak aku- 
racik jak nas sołtys na tem zebraniu, co to mieli wójta obierać: 
,,2ebyśta nie myśleli ani tak, ani tak, to jo wom nie powiem ani 
tak, ani tak".

— Nie do dzieci mówił, Kleniu — wtrącił Sobieraj.
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— A może ty wieś, Władziu, to dopowiedz za niego, boźwa 
zmiarkować nie mogli.

— Strajk, to najlepszy sposób, wszędzie go używają.
— Mówił i o strajku — dorwał się znów do głosu Caja. — 

Opowiadał, jak to w Żyrardowie robotnicy zwyciężyli.
— Juści, mówił — przytaknęli inni.
— Ale któż go może zrobić, ten śtrajk? — upierał się Kleń.
— Godoj do chłopa, a un stoi jak kopa — przygadał Klenio

wi Paluch.
Gruchnęło śmiechem i posypały się nowe żarty.
Zachodzące słońce przyświecało przez świeżą zieleń olch nad 

rzeką. Wiatr niósł nieśmiałe jeszcze głosy słowików z tarniny, co 
jakby białymi płatami śniegu przesłoniła zbocze góry za rzeką. 
Gromada przy olszynie nad wąwozem rosła. Co chwilę ktoś 
przystawał, potrząsał końce grubych paluchów bliżej stojących, 
rad posłuchać i pośmiać się odrobinę. Ci, którzy na wiecu nie 
byli, ale jak zwykle w niedzielę na sumie w Bicychowie, opowia
dać zaczęli o srogim kazaniu księdza Grzesika. Zaczął Kos i, jak 
zawsze, wierszem:

— Ksiądz się złościeli, zeście na wiecu beli.
Potem rzecz całą rozpowiedział Gruzik, który od owego po

słowania w sprawie święconego zły był na księdza Grzesika, że 
to niby honoru jego chłopskiego nie uszanował.

— Dwóch posłów mieliźwa dzisioj w parafii: jeden to niby 
was Krępa, a drugi to nas ksiądz Grzesik, ojciec duchowny. Po
wiadom wom, chłopoki, jakby gdzie na bojowisku wykrzykowoł. 
Nic nie zwozoł na świątynie Pańską, ani na wielgi ołtorz, ino se 
tak po nasemu pozwoloł.

„Bydloki — godo — wieprzki nie oskrobane. Cuchnieta grze
chami swojemi, jaze i ciorci nosy poodwracali, choć sie cieso 
okrutnie. Bóg kozdemu swoje miejsce wyznaceł. Kowol w kuźni 
kuje, górnik wegiel i rude kopie, rolnik chleb wszystkiem daje, 
ziemie orze i najwozniejsy je. I cysorzy, i króli ustanowię!, ze 
i świętymi sie ostawali, jak un Kazimierz. I usanować kozdo wła
dze przykozoł, jako ze i som Chrystus powiedzioł: — Co je cysor- 
skiego, odej cysorzowi, a co boskiego Bogu.
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Wos, rolników, umiełował se nojwiecy. A wy colta z sibie zro- 
bieli? Ni pies, ni wydra te chłopy fabrykanckie. Bóg ci zezwoleł 
na zorobek w kopalni, ale satana sie strzez. We łbach wom po- 
przeinacoł, od kościoła odciągo. Wiecować wom sie zachciewo. 
Chłop z chłopem mo trzymać, a nie z bezboznemi robotnikami".

Dalej Gruzik opowiedział, jak to ksiądz Grzesik wywołał 
z ambony Sobieraja, Caję, Jazgota i jego, Gruzika, że u spowiedzi 
nie był. Nieszczęście na wieś gotowi tacy sprowadzić.

— Kłamie — oburzył się Caja. — Moja Jewka, Sobierajowa 
Maryna i inse po kartki do spowiedzi beły, ale organista dać jem 
nie chcioł. Jak tak, to nie pośliźwa. Do Cestochowy pojade, a do 
niego nie póde. Niedocekanie jego.

Caja aż poczerwieniał z zawziętości, a rękami wymachiwał 
przy tym i podskakiwał, jak kogut, kiedy przez płot swego prze
ciwnika atakuje.

— Cesarze królestwa pilnują, a ksiądz Grzesik niech kościoła 
strzeże. Niesprawiedliwy się on zrobił, ani chłopa, ani robotnika 
nie rozumie. Nie naszej sprawy on ojcem — powiedział poważnie 
Sobieraj. — Nikt z nas od Boga nie ucieka, to on zamyka nam 
drzwi przed nim. Klisza lepszy mu od nas, choć kalwin i Ojca 
Świętego nie uznaje. Dwór jednak ma w Barżówku i w karty 
z księdzem gra.

Nie wszystkim w smak było takie wygadywanie na księdza. 
Osoba to duchowna, obraza boska ubliżać jej. Nie wytrzymał też 
Pietrek Kora i krzyknął Sobierajowi gdzieś z końca gromady:

•— Władziu Sobieraj, dobryś chłop i mądry, uwozanie u lu
dzi mos, ale nie zapuminoj, ze bez Boga ani do proga.

— Dziedzicowego — krzyknął tak samo ostro Kłósek.
— Stul pysk, gnojku — skarcił go Kora. — Widzis. Władek, co 

robi twoje godanie. Taki smark, co to wygaduje. Siwy głowy 
juz nie sanuje.

— Chwoleł sie łysy, ze siwy, a un głupi i krzywy — huknął 
sąsiad Kory, Kos. •

Buchnęło śmiechem, bo Kora rzeczywiście głowę miał, jak 
wypalona górka pod'skałami, łysą, a chodząc w ziemię patrzył, 
jakby czegoś szukał na drodze.
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Rozchodzić się też zaraz poczęli, bo już z opłotków pachniało 
świeżą zalewajką, a u niektórych, jak u Szwugra czy Kosa, sta
rym sadłem. Łykali więc ślinę przechodząc obok Szwugrowej 
chałupy i wzdychali boleśnie: Tako babkę mić w domu, to i nie 
zol. Pępki cudzem dzieciom przewiezuje, a syn tłusto jodo — po
drwiwali zazdrośnie.

Rozdział XXXIV

Odwiedziny policji i wywołanie z ambony legły ciężarem na 
sercu Maryny. Prawda, że podobnie jak i Sobieraj niewiele sobie 
©na robiła z policji. Przyzwyczaiła się już dawniej do takich od
wiedzin. Ileż to razy przychodzili do nich, kiedy Władek kierował 
strajkami. Rewizję nawet, jak po tym strajku w Grabowie, prze
prowadzali i Władka do aresztu wtedy zabrali. Bała się wówczas 
o niego, ale wiedziała, że wszyscy o nim pamiętają, nawet sam 
prezes z powiatu. I ksiądz Grzesik lubił wtedy do niej żartami 
zagadywać:

— No, jak tam Maryna, prędko waszego posłem wybiorą?
Juści, przygadywali i insi, ale poszanowanie jej chłop miał, 

choć wojował na zebraniach ze wszystkimi dziedzicami, wójta 
nieraz zwymyślał, na księży zdziertusami ciskał. A teraz taka 
Gromcowa, tercjarka, mówi o nich, jak o parszywych żydach, że 
się Boga wyrzekają. A Władek? Coś się dzieje z nim niedobrego. 
Widzi to ona dobrze. Cudza bieda go więcej boli niż własna, ale 
to nie dziwota, takim był zawsze, jeno teraz jak ten zbój święto
krzyski się zrobił zawzięty. Z robotnikami się związał, z takim 
Ziewaczem, z Piskórem, który podobno w Prusach baura zamor
dował. Nie udowodnili mu ponoć, ale zdatny on widać do wszyst
kiego. A to czytanie książek pomocach, gazet, jakisić papierów, 
które i Zośce do ręki wtyka i tłumaczy.

Odsunęli się też od niego i doktór Krokwiński „jadwokat‘; 
i wójt Kwiecień. Taki dziad organista Marek patrzy na nią jak 
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na Judasza, że niby Chrystusa drugi raz przez mędrkowanie swo
jego męża krzyżuje.

Dawniej bywało, przyszła niedziela, Sobieraj do kościoła, je
żeli sam nie szedł, ją wysyłał. Teraz nawet i nie wspomni o tym. 
Prawda, że go krzywdzą wszyscy. Bóg jeden w niebie wie, że 
krzywdzą, bo biedny.

Konia mu trzeba było do spółki kupować. Z takimi golucha- 
mi samymi się związał jak Caja, z komornikami jak Kuśnierz, ba 
z Jazgotem, który chyba z diabłem trzyma, jak ludzie przebąkują.

Kopalnia mu teraz droższa niż własna chałupa. Na wiece go 
ciągnie, do rozmowy z tymi „fabrykantami", a ona słowa nie ma 
do kogo powiedzieć.

Zośka z ojcem woli rozmawiać, choć i z nią jest źle. Rozpu
ści, bywa, włosy, spojrzy do lusterka i łzy jak ten groch po twarzy 
jej płyną. Inne na granie, na prześpiewki wieczorowe idą, a Zośka 
w olszynie siądzie i nuci cicho przez siebie chyba zmyślone 
śpiewki, co jak wiatr liście kołyszący szemrzą i dusznym smut
kiem za krtań ściskają.

Każdy sobą się zajmuje, a ona, Maryna, o śmiechu już zapom
niała. Obudzi się w nocy, to jej się zdaje, jakby w obcym domu 
spała. Chrapie obok Władek, przez sen z czymś się mocuje, bo 
jęczy czasem, wzdycha Zośka, a świerszcz w ścianie wierci — trrr, 
trrr, trrr — czyjejś śmierci chce.

Pamięta, co jej matka mówiła: „kiedy świerszcz dziurę w ścia
nie przewierci koło łóżka, umrze ktoś albo nieszczęście wielkie 
się zdarzy". Zabrała już ta powietrznica Jurka i jeszcze jej wi
docznie mało. Nieszczęście, ani chybi, nowe idzie, a hu człowiek 
dręczy się sam z własnymi myślami.

Maryna myśli, że to chyba od początku pożycia wspólnego 
z Władkiem tak już było z tą samotnością. Dziewką ze służby 
wziął ją sobie Sobieraj za żonę. Nic, oprócz tej lnianej koszuli, 
jednej sukienczyny i odświętnych butów, nie miała i ożenił się 
z nią. Dziwowali się wtedy wszyscy, bo to jak świat światem 
„dzieucha" ze służby, bez morgów, za gospodarza nie szła. Na 
wieczne panieństwo i harowanie po ludziach była skazana.
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Prawda, że ładna wtedy była, każdej roboty zwyczajna, że 
i chłopa nawet silnego w polu czy przy młocce przegoniła. Ale 
też i Sobieraj kawaler był jakich szukać, a przy tym dwie i pół 
morgi miał z zabudowaniami. I światowy człowiek był. Teraz 
włosy mu już z czoła coraz bardziej na środek głowy umykają, ale 
i ona nie jest już dawną Maryną do śpiewu i tańcowania.

Od pierwszych dni tłumaczył jej Sobieraj, jaki to świat pa
zerny na cudze dobro, jaki przepaścisty na pieniądze, nieczuły na 
cudzą biedę. Już wtedy mówił, jak to . jednością chłopi ziemię 
i rządy zawojują. Słuchała go co prawda, ale niewiele ją to 
wszystko obchodziło. W dzień koło gospodarki chodziła niestru
dzona, a wieczorem przytulała się mocno do swego Władka, spo
kojna, tryskająca zdrowiem 1 świeżością. Nie rozumiała, po co by 
miała się cudzą niedolą martwić, kiedy swojej dość w życiu miała. 
Pilnowała więc gospodarki, doglądała dzieci, a on politykował, jak 
to nazywała, i opowiadał jej o swoich zmartwieniach i radościach. 
Zasypiała zwykle przy tych opowiadaniach.

Teraz jednak Władek milczy, szczególnie, gdy się w dalekość 
•jakąś zapatrzy.

Maryna postanowiła wreszcie rozmówić się z mężem. Kiedy 
wieczorem wrócił od Korby i zamyślony usiadł przy stole, przy
sunęła mu bliżej miskę z barszczem i czekała, aż zje. Chłop, kiedy 
sobie podje, jest lepszy i rozmawiać z nim rozważniej można. 
Władek, choć o jedzenie zawsze mało dbał, ale nie inny był on od 
drugich.

— Choryś, Władziu? —• zagadnęła sprzątając ze stołu. So
bieraj popatrzył na nią i uśmiechnął się.

— Cóż ci to, Maryna, na sercu leży? — zapytał wprost zapa
lając papierosa. Nie czekając odpowiedzi sam mówił dalej. — Wiem 
ci ja, że przeze mnie cierpisz, niebogo. Ksiądz cię ukrzywdził, 
ludzkie języki szarpią. Widzę to i nic nie mogę poradzić. Mówiłem 
ci już kiedyś, że taki to już świat u nas podły. Myślisz sobie, że to 
ja winien jestem twoim cierpieniom, ale to nieprawda. Im więcej 
ze wszystkich stron ujadają na mnie, tym bardziej zaczynam wie
rzyć, że dobrze robię.
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— Zła to droga, Władek — przerwała mu Maryna. — Do nie- 
scęścio una nos zaprowadzi. Rzuć to politykowanie, Władziu — 
powiedziała drżącym głosem.

— Ani się ty, Maryna, znasz na tym, ani chcesz zrozumieć. 
Już ja się nie cofnę. O, chyba, że mi tu rozkroją — uderzył się- 
pięścią w szeroką pierś. — Na burakach i chlebie Żarnowym wy
rosłem. Pamiętasz, Maryna, opowiadałem ci już przecież, jak to 
matka do karbowego, ojca dzisiejszego Zielenioka, mnie zaprowa
dziła, o łaskę prosząc, abym był do służby dworskiej przyjęty?

Marynie stanął w myśli obraz gorzkich lat poniewierki swego 
Władka. Wincenty Zieleniok dał go Kwiczołowi do pasienia 
i obrządzania bydła.

— Kija, panie, nie żałujcie, aby ino na cłowieka wysed — 
prosiła matka całując karbowego w rękę.

Został dworskim pomocnikiem pastucha i głównego zarządcy 
obory. Nie był sam. Kwiczoł miał ich pięciu do pomocy. Sobieraj 
pastuchował przez pięć lat. Od wiosny do późnej jesieni śmigał 
boso po polach. Przez cały rok sypiał w oborze na wspólnym dla 
wszystkich wyrku z desek. Ścielił słomę, wyrzucał nawóz i kradł 
mleko niegorzej od samego Kwiczoła.

Aż jednej zimy Kwiczoł umarł. Zabił go stary Ziuboc ze- 
Skał. W karczmie w Bicychowie wypili po pół garnca wódki. Na- 
wymyślali sobie potem od złodziei i Kwiczoł wziął się do bitki 
Fiknął Ziuboc pod ławę, kiedy go Kwiczoł w ucho kropnął, że 
ledwie go docucili. Dopiero w drodze do domu przypomniał so
bie, że przecież Kwiczołowi nie oddał. Wyrychtował sobie ka
mień i rąbnął Kwiczoła równiutko w to samo miejsce koło ucha 
Kwiczoła znaleźli koło Wapiennik dopiero następnego dnia. Ziu
boc nie przyznał się do winy i tak jpż zostało.

Nowy karbowy Sierpowski był człowiekiem dobrym. Nie bił 
ich, ale za to kradł za wszystkich. Ocieliła się krowa, a dwoje- 
miała, to od razu jedno ciele znikało. W nocy nikt nie widział. 
Pastuchy spali, a karbowi lubili popić z Sierpowskim. Podpatrzył 
to on, Sobierajów Władek. Nie skarżył dziedzicowi, bo bał się go, 
dziedzic psów miał całe stado, na śmierć mogły człowieka zagryźć.

W tym czasie źle się działo u matki we Włochach. Siostra 
zachorowała, jedyna krowa zdechła, grad zboże wytłukł. Brat Szy- 
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mek niewiele był starszy od niego i rady sobie z gospodarką dać 
nie mógł. Postanowił im pomóc. W ciemną noc listopadową do
czekał się, że krowa ocieliła dwoje.

Sierpowski pił tej nocy u Bieloka, chłopcy spali, pilnował 
więc sam ocielenia. Potem krótko się już namyślał. Jałówkę na 
ramiona sobie zarzucił i przez sad, a potem polami do Włoch go
nił. Słowa nie mógł ze zmęczenia powiedzieć, kiedy do drzwi za
pukał. Cielę na środku izby postawił i patrzył z dumą na zbudzo
nych. Pamięta to jak dzisiaj. Cielę stało niepewnie na rozkra
czonych nogach, chwiał mu się zgrabny łeb. Z pyska wystawał 
koniec różowego języka.

— Jałówkę wam przyniosłem, wyhodujcie se ją na krowę — 
powiedział wreszcie.

Matka od razu zapytała, skąd ją wziął.
— Ukradłem we dworze — powiedział spokojnie. — Dwoje 

itrowa miała, nie poznają. Mleko będzie wieczorami pod sterty 
nosił, utrzyma się, będzie żyło.

Zrobiło się piekło w chałupie. Matka kazała mu cielę odnieść 
do dworu, dopóki noc jest i nikt nie widzi. Szymek gotów był co 
prawda zatrzymać je w oborze, ale matka słyszeć o tym nie 
chciała. Kiedy za drewniany pogrzebacz chwyciła, nie ruszył się 
nawet. Biła, oj biła wtedy.

— Dla was to chciałem zrobić, mama — powtarzał, a broda 
Trzęsła się, że aż zęby mu dzwoniły.

— Ziandarów jutro przyślo po ciebie. Zgnijes w kreminole — 
krzyczała matka.

Wtedy bez słowa znów wziął cielę na ramiona, podsadzając 
głowę pod sztywne, kołkowate nogi. Przyłapały go psy przy 
dworskiej stodole. Rzucił cielę, uciekając do obory.

Rano już go we dworze nie było. Uciekł przed „ziandarami 
i kreminołem“. Słyszał, że gdzieś za Wisłą inny ,,cysorz“ rządzi 
i tam go już ziandary nie znajdą, bo im nie wolno.

Śnieg spadł, gdy go przewieźli dobrzy ludzie na drugą stronę, 
szukał roboty. Najmował się do młocki u zamożnych gospodarzy, 
w cegielni próbował pracować, klepki w lesie rąbać, aż wreszcie 
znów do dworu na służbę wstąpił. Co się nagłodował, namarzł 
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w tej Galicji, to Bóg jeden wie. Ale zrozumiał, kto mu powróz 
na szyi zadzierzgnął i postanowił nie spocząć, aż go w kawałki nie 
porwie, aby i innych nie dusił.

— Komunistą cie przezywajo — przerwała nagle swe myśli 
Maryna.

— Albo mi to nowina czy tobie? Od dawna już to mówią. 
Jak tylko wróciłem z Galicji. O lepsze zarobki się we dworze 
upominałem — komunista, byłem w Piaście czy Wyzwoleniu — 
komunista. Teraz to już za byle co wyzywają: za konia, za pomoc 
sąsiadowi, że do kościoła nie pójdę, że komornikowi pracę znala
złem, za wszystko — komunista. Dzieci diabłem, a starych komu
nistą straszą. Niechże dadzą ludziom uczciwy zarobek, niech da
dzą chleb Jazgotowi, Kwietniowi, Kuśnierzowi, aby kiełbi opałką 
nie łapali, bo głodem przymierają. Niech się upomną o chrześci
jańską pożyczkę bez procentów u Bzymka i Maloborskiego. Niech 
każą Kromierzańskiemu nie okradać robotników ci wszyscy nie - 
komuniści, co żarcia mają po grdykę. Dlaczegóż tego nie chcą zro
bić? Mówią o miłości, a zabijają, mówią o miłosierdziu, a okra
dają nas, jakby ta ziemia chleb tylko dla nich rodziła.

— O Bogu zapuminas, Władek — powiedziała Maryna. — 
Nie pamietos juz, co Tnówio o komunistach. Ludzi kozo punoć 
mordować, cudzo ziemie i domy zabierano, jak swoje. Grzechu 
sie zodnego nie bojo. Jak ty mozes być takiem? Duse swojo na 
wiecno zgubę skazujes.

— Powiem ci Maryna, choć ty tego i tak nie zrozumiesz — 
nie łatwa to rzecz komunistą zostać. I nie jestem ja nim wcale. 
Zrozumiałem tylko, że zamiast jedności chłopskiej jedność narodu 
jest ważniejszą w walce z tymi, którzy nas duszą. Uwierzyliśmy 
w swój chłopski rozum i przez dwadzieścia lat zrobiliśmy tyle 
tylko, że Klenie, Jazgoty, Scałuby-jak nie umieli czytać, tak i nie 
umieją, jak chodzili od urodzenia w drewniakach, tak i umrą 
w nich, bo ich na buty nie stać. A Małoborscy, Klisze, Koralow- 
scy pod pachy się z Grzesikiem i komendantem trzymają i słu
chają, jak to pięknie dzwonią chłopskie kosy na ich polach. Cieszą 
się, że im Pan Bóg taką cudowną ziemię stworzył i tyle poczci
wych bydlątek na niej.
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Boga nie chcę obrażać. Wszystko od niego, jak mówi ksiądz, 
pochodzi: i człowiek, i ptak, i koń, i owad. A tymczasem koniowi 
muszę dać jeść, wróbel sam się karmi ziarnem, a dokuczliwa mu
cha ma tylko tyle zmartwień, aby mi kaszkiet opaskudzić i do 
nosa, kiedy śpię, włazić.

Maryna patrzyła na Sobieraja rozszerzonymi ze strachu ocza
mi, nic nie mówiąca, z sił opadła, oszołomiona odkryciem zła, 
którego nie przewidywała.

— Władziu — powtarzała szeptem — Władziu.
A Sobieraja jakby kto oczarował, bo nie widział ani nie sły

szał Maryny.
•— I to widzę, że dusze sobie Pan Bóg na lepsze i gorsze po

dzielił — ciągnął. — Nie gryzą wszy ani muchy Koralowskiego, 
nie wie, co to głód ani zimno Małoborski, co to grzech Bzymek, 
co zmęczenie dyrektor Rurski. Im niebo bliższe, ziemia rajska, 
świat szerszy. A my co? Gnój, zwierzęta przy nich. Myślałem, że 
ich przekonamy, że pójdą z nami jak z braćmi, ale jeżeli nie po
trafią tego, to już albo nam, albo im.

Marynie łzy spływały po policzkach, jakby za straconym 
szczęściem. Nie wstrzymywała ich ani ocierała, więc goniły jed
na drugą krętą linią, zeskakując z drżącej wargi na złożone na 
brzuchu dłonie. Kiedy nią wreszcie łkanie wstrząsnęło, Sobieraj 
drgnął i kończył już spokojniej.

— Nie płacz. Ludzi nie słuchaj, babskich gadek się strzeż. 
Wcale nie jestem sam. Chłopi po dawnemu przy mnie jak las, jak 
bór gęsty. Prawda, że Bzymki i Grzesiki chcieliby mnie ze 
wszystkimi pokłócić, jak wilka od stada odbić i zgubić, ale niedo- 
czekahie ich. Razem idziemy, a choć kamienista droga i ciężka, 
ale na gościniec szeroki prowadzi i do ludzi zbliża.

Zmrok już dawno w nocy bezksiężycowej się roztopił, Zośka 
do spania się ułożyła, a Sobieraj mówił jeszcze, choć go już Mary
na nie pojmowała.

Zwiesiwszy smutnie głowę, siedziała jak skamieniała. Przy
kręcona lampa pykać zaczęła resztką nafty, kiedy Władek Sobie
raj pięść na stole jak kamienną bryłę położył, kończąc.

— Przezwisk ani ludzkiego gadania się nie boję. Z własnym 
rozumem się już dawno połapałem i już się nie cofnę.
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Wstał, Marynę, jak kiedyś w młodości, po grubych warkoczach 
pogłaskał i spać się położył. Maryna zgasiła lampę i po ciemku 
klęczała przed pasyjką prosząc Ukrzyżowanego o przemienienie. 
Bijąc się pokornie w piersi przyrzekała iść do spowiedzi i bodaj 
krzyżem w kościele leżeć, byle tylko Władkowi pomogło.

Rozdział XXXV

pierWSZeęjO maja policja znów odwiedziła Sobieraja. Wład
ka nie było w domu, bo pracował na nocnej zmianie. Pan Janko
wiak, tym razem ze starym Kaszyckim, który brzuch jak babka 
Szwugrowa przed sobą nosił, gospodarzyli w chałupie od zmroku 
przetrząsając dokładnie łóżka i zaglądając w każdy kąt. Jankowiak 
sklął Zośkę, bo mu zmiętą, wyrzuconą z kufra koszulę na łeb rzu
ciła. Groził, że ją do aresztu razem z ojcem zabierze. Zośka mil
czała, ale wyglądała tak wojowniczo, że aż stary Kaszycki śmiać 
się zaczął i rewizji kazał zaprzestać.

— Gdybym był młodszy, to bym cię na pewno aresztował, 
dziewczyno — powiedział do Zośki, ale nic mu nie odrzekła.

Nieliczne we wsi koguty północ przepiały, kiedy władza do 
ogrodu wyszła obiecując poczekać tam na Sobieraja.

Zośka, zgasiwszy lampę, poszeptała przez chwilę z matką po 
ciemku. Potem wzięła pasyjkę ze stołu, wyciągnęła z jej wnętrza 
zwitek papieru wpychając go sobie za stanik. Oparta o okienną 
ramę, długo wpatrywała się w ciemność. Kiedy oczy przywykły 
do zmroku, zobaczyła dwa stojące na górce cienie.

Żarzący się przy zaciąganiu papieros pozwolił jej nawet roz
różnić wydęte policzki Kaszyckiego. Przylgnęła nagle mocniej do 
szyby, bo zdawało jej się, że cień Kaszyckiego się rozdwoił. Trzeci 
ogienek tlił się obok tamtych zakreślając z przerwami luki z góry 
w dół, to znów z powrotem ku górze.

— Cebula — pomyślała Zośka. Na pewno w ogrodzie czato
wał, kiedy ci dwaj chałupę przetrząsali. Szkoda, że wszyscy z po
sterunku nie przyszli po ojca.

184



Chciała już odejść od okna, kiedy nagle błysnęła zapałka. 
Widocznie komuś zgasł papieros. W bezwietrznej ćmie nocnej 
Zośka zobaczyła w drgającym świetle zapałki twarze wszystkich 
trzech.

— Jasiek — powiedziała prawie głośno.
— Co mówis? — Maryna uniosła się na łóżku.
Zośka przycisnęła ręką łomocące serce.
— Nic, mama, Bzymek przyszedł do policjantów w ogrodzie.
— Nie lepsy un od nich, a może i w zmowie z nimi je.
Zośka zobaczyła, że cienie z żarzącymi się punkcikami skie

rowały się w stronę olszyny. Odsunęła się od okna i położyła 
do łóżka.

— Nie może być, nie — powtarzała zmartwiałymi wargami, 
myśląc o słowach matki. — Już przez nią, dla dawnej pamięci, 
Jasiek nie może na jej ojca policji namawiać. Przecież mu w ni
czym nie przeszkadzał. Przecież nawet jej zabronił na nim krzyw
dy dochodzić. Jasiek Bzymek z policją.

Nawet we śnie, w który dopiero nad ranem zapadła, szepta
ła — nie.

Policjanci tymczasem zawinąwszy się w płaszcze długo sie
dzieli w olszynie rozmawiając szeptem z synem starego Bzymka.

Rozdział XXXVI

W kopalni tej nocy, na przodku Jabłońskiego, odbyła się 
krótka narada. Brał w niej udział Piskór, Jabłoński, Sobieraj 
i technik Miziarski, który choć dyżuru tego dnia w maszynowni 
nie miał, zjechał w tajemnicy do kopalni dźwigiem, aby się nie 
spotkać ze Sliźniem. Chodziło o zadecydowanie, kto ma przema
wiać Pierwszego Maja.

Miziarski podkreślił na wstępie znaczenie solidarnego wystą
pienia w manifestacji, zwrócił przy tym uwagę Sobierajowi, że 
mimo otrzymanych ulotek nie starał się wyjaśnić, bodaj swoim 

Włoch, znaczenia święta robotniczego.
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— Musimy wystąpić we wspólnym froncie, a wy boczycie się 
na nas, Władysławie — powiedział.

Zmarszczył brwi Sobieraj, dotknięty uwagą Miziarskiego 
i chciał ostro odpowiedzieć, gdy na zakręcie zakołowało światło 
latarki i Miziarski urwał nagle. To Jędrek Kłósek dawał znak, że 
ktoś idzie. Jabłoński zapuścił świder, Miziarski i Piskór usko
czyli za najbliższe stemple, a Sobieraj z kilofem w ręku poszedł 
naprzeciw Jędrka. Wrócił po chwili i dał ręką znak Jabłońskiemu, 
aby przestał wiercić. To Szymański, sąsiad Ziewacza, przyniósł 
wiadomość, że kowala aresztowała policja.

— Wszędzie tak przed Pierwszym Maja — powiedział spo
kojnie Miziarski. — Grunt nie dać się sprowokować. Spokojnie 
z policją, gdy jesteś sam, w gromadzie nic ci nie zrobią.

Miziarski podszedł do Sobieraja i rękę do niego wyciągnął
— Przepraszam was, Sobieraju. Nie ze złości, ale z żalu mó

wiłem, nie gniewajcie się.
Sobieraj uścisnął wyciągniętą rękę.
— Chcę waś zrozumieć, a wy mnie od razu batem — powie

dział z goryczą w głosie.
Józek Piskór uśmiechnął się do Sobieraja. I on podszedł kr - 

piąć go po ramieniu.
— Dużo od ciebie będzie zależało w najbliższych tygodniach. 

Chłopi na ciebie tylko patrzą. Pora jednak, towarzysze, o sprawie 
radzić. Kto będzie przemawiał?

— Plan jest taki — zaczął znów Miziarski. — Wyjdziemy 
o dziesięć minut wcześniej przed syreną. Pierwsza zmiana wej
dzie na plac bramą zamiast przez markownię. Wtedy poślemy 
Kromierzańskiemu pismo z podpisem Komitetu, że dla uczczenia 
święta robotniczego przerywamy pracę na dwie godziny dla od
bycia manifestacji i wiecu. Proponuję, aby dla pokazania naszej 
solidarności frontowej przemówił pierwszy Sobieraj, potem ja. 
a na końcu Jabłoński albo Czyż, który z delegacją drugiej zmiany 
przyjdzie.

Piskór poruszył się niespokojnie. Miziarski zaraz to zauważył.
— Ty, Józek, będziesz mówił innym razem — powiedział. — 

To początek dopiero. Jutro sprawdzimy, na co nas stać.
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Sobieraj zdziwił się, że ten nowy mechanik, dwa miesiące 
dopiero na kopalni siedzi i już rządzi nawet Piskórem. Nie podej
rzewał, że Miziarski nie przez przypadek w kopalni się znalazł

Do końca zmiany podziemie huczało normalną pracą: zgrzy
tały świdry o skałę, dudniły wózki po szynach, szumiał elektrycz
ny dźwig. Dwadzieścia minut brakowało do końca zmiany, gdy 
na bocznicy Sobieraja zjawił się znów Miziarski. Jędrek Kłósek 
rzucił swój kilof na naładowany wózek i otarłszy spocone czoło 
znikł na zakręcie.

Po kilku minutach na powierzchnię zaczęły wyłazić utytłane 
w czerwonym błocie postacie ludzkie. Wielu z nich szło spręży
stym krokiem. Większość jednak nie wiedziała, co się stało. Sy
reny jeszcze nie było, a pracę kazali im przerwać. Niektórzy my- 
śleli, że znów katastrofa gdzieś się wydarzyła, inni, że dyrektor 
Rurski przyjechał. Przed bramą huczał dwustuosobowy tłum 
pierwszej zmiany.

Kiedy Sobieraj stanął na placu, zauważył, że robotnicy coś 
sobie pokazują rękami na wzgórzu przy kopalni. Spojrzał i on 
w tamtą stronę. Na podkrzesanej aż po wierzchołek, prostej jak 
słup sośnie, rozwijał się, w lekkim podmuchu wiejącego od gór 
wiatru, czerwony sztandar. Fale przebiegały po nim od drzewca 
do końca płótna i znów rodziły się na nowo w igliwiu. Sobieraj 
zapatrzył się i czesał bezwolnie usmolonymi paluchami czoło, 
a mięśnie na szyi pulsowały mu i drgały, jakby w takt falującego, 
czerwonego płótna. Nagle zauważył, że na wieży wyciągowej po
wiewa drugi sztandar, ich — zielony. Podrywany z dołu wia
trem zdawał się wzlatywać do tamtego na sośnie. Oba trzepotały 
się w jednakowym rytmie, podrywania się i opadania.

Sobieraj czuł w sobie rosnącą siłę, słyszał bicie własnego 
serca. Nie widział nawet, jak stróż Krasoń bramę otworzył, jak 
stukotem butów o kamienisty plac wdarła się ciżba pierwszej 
zmiany na podwórze kopalni. Dopiero kiedy Piskór szarpnął go 
za rękę, zbudził się nagle i przypomniał sobie, że ma przemawiać. 
Nie przygotował się, a to, co obmyślił w czasie pracy, uleciało 
gdzieś nagle, że ani słowa nie mógł sobie przypomnieć.

Wszedł na stos desek ułożonych przy rozległej kupie węgla 
i rudy.
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Zupełnie tak samo jak w czasie strajku chłopskiego — prze
mknęło mu przez głowę. Zdawało mu się, że lada chwila zawarczą 
samochody i wysypią się z "nich uzbrojeni policjanci. Ale tu 
wokoło panowała cisza. Nie słychać nawet w tej chwili podziem
nych wstrząsów i szumu. Przed bramą stoją lokomotywy kopal
niane, z których wychylają się umorusane twarze młodych maszy
nistów, sprowadzonych z Sosnowca.

— Towarzysze — wystrzelił nagle silny głos Sobieraja. — 
Skąd mi się to słowo wzięło? — przemknęła myśl, ale następne 
już same pogoniły za pierwszym.

— Jak ten sztandar, czerwone nasze ręce od krwawej pracy. 
Krwią naszej niedoli, naszej biedy pomalowany. Krzykiem na
szych kobiet i naszych dzieci łopoce na cały świat. Pola nasze 
z naszą kopalnią łączy, nowe święto przynosi. Towarzysze nędzy, 
głodu, turbacji i nadziei. Kłócą nas i rozdzielają. Szczują na sie
bie i grożą nam. Dosyć kłamstwa. Te ręce — wyciągnął przed 
siebie szerokie dłonie — dla wszystkich chleb zdobywają, więc 
równego i sprawiedliwego chcemy podziału. Muszą nas usłyszeć 
w zarządzie i w Warszawie. Ludźmi chcemy być.

Głos Sobieraja potężniał, echem od pustych, nowych baraków 
leciał po drżących liściach zakwitających kasztanów, przez nad
brzeżne olchy się przedzierał, na najeżone kamieniami zbocze góry 
za rzeką wpełzał.

— Słyszycie... Słyszycie... powtarzał głos w oddali.
Przed domkiem technicznego biura stał inżynier Kryjak i po

prawiał kołnierzyk, jeżdżąc wkoło niego długimi palcami, jakby 
go chciał gwałtownie poszerzyć. Obok niego nadsztygar Klonczak 
chrząkał co chwilę, upychając palcem wygasłą fajkę.

— Dość rozbojów, dość kpin!
— Dość, dość! — powtarzało echo.
W drzwiach markowni stanął wicedyrektor Kromierzański 

z jakimś papierem w ręku. Wyciągnął go do góry, ale nie odezwał 
się ani słowem. Patrzył tylko, jakby zdziwiony, na morze zadar
tych głów, na twarze, które pod wpływem słów Sobieraja, jak 
spokojna woda pod wiatrem, to marszczyły się, to wygładzały.

Nie poznawał swoich robotników.

188



— Towarzysze — wystrzelił nagle silny głos Sobieraja...
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— Bracia chłopi — wołał Sobieraj. — Niech ręce nasze uścis
ną się z rękami robotników. Braćmi jesteśmy, nic nas nie potrafi 
rozdzielić. Pod wspólnymi sztandarami zwyciężymy ucisk i nę
dzę. Towarzysze — kończył: — „Jeszcze Polska nie zginęła, póki 
my żyjemy".

— „Co nam obca przemoc wzięła, mocą odbierzemy" — pod
chwycili stojący przy technicznym biurze.

Zachybotały pomięte, usmolone maciejówki. Podwórze roz- 
brzmiało śpiewem. Stary hymn dźwięczał nową mocą i treścią.

Sobieraj nie zdawał sobie sprawy, skąd mu się wzięło taki© 
zakończenie. Nie myślał przecież o śpiewie.

W drzwiach markowni stał wyprostowany Kromierzański 
i zdawał się promieniować radością.

— Nie jest tak źle — myślał. Nie rozumiał i nie odczuwał 
znaczenia śpiewu. Nawet przemówienie Miziarskiego o Pierw
szym Maju nie przeraziło go. Spochmurniał dopiero wówczas, gdy 
potężniej niż przedtem zahuczała w powietrzu nowa pieśń — 
zew czerwonego sztandaru: — „Sędziami wówczas będziem my..."

Jakby prąd elektryczny przebiegł przez tłum. Setki pięści 
wystrzeliło w górę. Kromierzański cofnął się do wnętrza mar
kowni. Zdawało mu się, że to jemu grożą.

— I za co? — przemknęło mu przez głowę w nagłym strachu.
— „Nasz sztandar płynie ponad trony" — leciało dolinami... 

Nie słyszały jeszcze te wypalone słońcem górki takiego śpiewu 
ani takich słów. Wieki nędzy i rozpaczy zrodziły go na postrach 
tyranów, aby go aż tu, do Rudzisk przynieść.

Sobieraj po własnym przemówieniu nie słyszał prawie pięk
nych słów Miziarskiego o Pierwszym Maju, ani gwałtownego jak 
nawałnica przemówienia Jabłońskiego. Śpiewał razem z innymi 
i patrzył na trzepocące się sztandary.

Manifestacja przeciągnęła się do trzech godzin.
Kromierzański szalał w zarządzie. Dwa razy dzwonił na po

sterunek policji w Bicychowie. Rozkazywał wezwać posiłki 
z Wierzbowa, bo robotnicy, kto wie, czy nie zaczną rewolucji. 
Zwymyślał buchaltera Zarębę, sklął Sliźnia i Żubra i wyrzucił 
ich za drzwi razem z Nowaczkiem, który od dawna już szpiclo- 
wał wśród robotników.

190



— Głupcy, idioty, bałwany! — krzyczał. — Komuniści ko
palnię chcą zawalić, a oni, pijaki zatracone, nic o tym nie wie
dzieli Ja im pokażę. Bolszewickiego raju im się zachciewa. 
Tam, tam, won wszyscy! — trzasnął ręką wskazując na wschód. — 
Kamienie żreć zamiast chleba, bo wam tu on nie smakuje. Do 
więzienia każę zamknąć hołotę. Do Berezy powysyłam. Chamy, 
już ja was nauczę.

— Zaręba, potrącić wszystkim za nie przepracowane godziny. 
Pięćdziesiąt groszy kary dołożyć każdemu — krzyczał — tupiąc 
nogą. — Drugiej zmianie też. wszystkim. Ja ich nauczę straj
kować.

Twarz wicedyrektora płonęła szkarłatnymi cętkami, jak 
u indora.

— Inżynier sobie pomocników komunistycznych sprowadził. 
Taki Miziarski to przecież bolszewik. O kraju szczęśliwości mó
wił robotnikom. Już ja ci dam szczęście.

— Czego milczycie? — wrzasnął nagle oprzytomniawszy na 
chwilę.

Buchalter Zaręba wstał, i złożywszy długą księgę trzasnął 
nią o podłogę.

— Oto odpowiedź, jeżeli jej pan chce. Wolę z głodu zdech
nąć, niż tu dłużej pracować. Łeb powinni panu ukręcić, bo ich 
pan okrada jak parobków ostatnich. Kim pan jest przy nich? 
Złodziej, złodziej bezczelny.

Buchalter chwycił za krzesło, aby je odsunąć, a Kromierzań
ski do swego gabinetu skoczył i drzwi zatrzasnął. Maszynistka 
Helcia łzy miała w oczach, niedawno przyjęta piegowata Julcia 
Wiąckówna przerzuciła przez ramię długi, ryży warkocz splata
jąc go i rozplatając, a Krąż stukał ołówkiem w stół przygryza
jąc dolną wargę.

W tej chwili do biura weszło dwóch robotników z pierwszej 
zmiany, z Miziarskim na czele.

— My do dyrektora — powiedział technik podając rękę 
Zarębie.

— Tam jest — powiedział szorstko Zaręba.
Robotnicy spojrzeli po sobie, a Miziarski podszedł swobod

nie do drzwi gabinetu i zapukał. Musiał powtórzyć pukanie pa

191



rokrotnie, zanim drzwi się otworzyły i stanął w nich blady Kro
mierzański. Z ładnej twarzy z wąsikiem patrzyły niewiadomego 
koloru oczy, złe i kąsające.

— Przyszliśmy zameldować, panie dyrektorze, że pierwsza 
zmiana rozpoczęła pracę — powiedział spokojnie Miziarski i ukło
nił się z wyszukanym szacunkiem.

— Precz za drzwi! — wrzasnął Kromierzański. — Z policją 
będziesz mówił.

— Do widzenia, panu dyrektorowi.
Miziarski twarz miał uśmiechniętą, głos swobodny, jakby 

w ,,Raju“ przy kuilu żartował. Czyż z drugiej zmiany i Jabłoń
ski ukłonili się również. Kromierzański słowa nie rzekł, ale dziw
nym grymasem twarz wykrzywił starając się jej nadać wyraz 
pogardy i stanowczości. Technik wymykającą się czarną grzyw
kę pod czapkę paroma ruchami wepchnął i z niezmienionym 
uśmiechem wolno drzwi otworzył przepuszczając przed sobą Czy
ża i Jabłońskiego.

W tej chwili drogą z Całkowa wjeżdżali na rowerach poli
cjanci z Bicychowa z samym komendantem Kurakiem na czele. 
Nawet Jankowiak z Kaszyckim byli wśród nich jadąc na poży
czanych rowerach.

— Zatrzymać wszystkich — krzyknął pan komendant Kurak 
do swoich podwładnych.

Dwóch policjantów zeskoczyło z rowerów wzywając robot
ników, aby się nie rozchodzili. Komendant z pozostałymi sied
mioma skierował się do zarządu. Większość robotników, a wśród 
nich Sobieraj i Piskór — zatrzymała się. Niektórzy usiedli pod 
•grodzeniem wyciągając nie dojedzone z nocy resztki chleba.

— Nie rozchodźcie się, chłopcy, będziemy mieli przedstawie
nie — zawołał pomocnik dźwigowego Dec z Katowic.

— Stulić tam pyski — krzyknął zaraz Cebula, ale usłyszał 
w odpowiedzi tyle życzeń i określeń swojej osoby, że oparłszy sie 
« kierownicę roweru nie odezwał się już więcej.

Granatowe mundury zrobiły jednak swoje. Umykał też, kto 
mógł. Jedni otwarcie, inni chyłkiem, niby to wygodnie;szego 
miejsca do siedzenia szukając, to znów na szlankę piwa do Krupki 
szli i nie wracali więcej.
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— Odwaga odwagą, a z policją nie ma co zaczynać — tłuma- 
e/yli sobie nawzajem.

Wśród pozostałych krążył Miziarski z Piskórem tłumacząc, 
co mają mówić, gdyby ich policja pytała.

— Tylko spokojnie i policji nie wymyślać. Zrobiliśmy swo
je. Wolno nam było Pierwszy Maja święcić i nic nam nie mogą 
zrobić. Jeżeli nawet aresztują, to muszą wypuścić, mamy na to 
sposób.

Sobieraj stał ze swoimi z Włoch. Nie doliczył się Scałuby 
i Palucha, a z oczu Wiącka i Gruzika poznawał, że nie maj-ą wiel
kiej ochoty pozostać.

— Krowa mo sie ocielić, trzeba by przypilnować — przy
pomniał sobie nagle Gruzik.

— Obejdzie sie tam bez wos — powiedział mu zaraz Kwie
cień. — Mogłaby tchórza urodzić, takiego jak wy.

Nawet Jazgot prychnął śmiechem przypominającym skrzy
pienie nie nasmarowanych osi, tak mu coś w gardzieli przy łapa
niu powietrza piszczało.

Niedługo czekali. Z biura zarządu wyszedł młody Kraź. Nie 
spojrzawszy nawet na zagradzających mu drogę policjantów zbli
żył się do czekających robotników i powiedział głośno:

— Komendant prosi pana Miziarskiego, Sobieraja, Jabłoń
skiego i Piskóra. Reszta może iść do domu.

Wymienieni wyszli zaraz z tłumu i w milczeniu poszli za Kra- 
ziem, który coś tam mówił jeszcze po drodze do Miziarskiego 
i Sobieraja. Wchodzili na ganek, kiedy zobaczyli, że robotnicy idą 
za nimi. Miziarski zawrócił zaraz ku nim, ale go Sobieraj za 
rękaw przytrzymał.

— Zostaw, ja im powiem.
Kiedy milcząca gromada stanęła przed budynkiem zarządu. 

Sobieraj podniósł rękę do góry.
— Chłopcy — zawołał — damy sobie radę sami, a wy 

głupstw nie róbcie. Pamiętać, chłopy, bez awantur. Rozejdźcie 
się do domów.

— Pockomy tu na wos. Nie bójta się, prać nie będziewa 
nikogo — odpowiedział stary chłop z Jeziorka, o twarzy po
marszczonej jak ziemniak na wiosnę, gdy na słońcu leży.
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— Krzywdy nie pozwoliwa wom zrobić — krzyknął za nim 
ktoś z końca.

Sobieraj popatrzył w przysypane podziemnym pyłem twarze. 
Głowy były hardo podniesione, oczy błyszczące. Poznał po ich 
postawie, że żadne namowy nie pomogą.

— Nic tu nie poradzimy — powiedział do Miziarskiego, któ
ry uśmiechnął się w odpowiedzi.

Pan komendant Kurak był trochę zezowaty, zwłaszcza gdy 
wpadł w złość. Czarne oczy latały mu wtedy, jakby nie były 
jego. Kosiły raz w lewo, to znów w prawo. Zdobiła go blond 
czupryna, starannie malowane czarne brwi i wąsy. Szczupły i sła
bowity z pozoru posiadał tak silne uderzenie pięści, że najtęż
szego chłopa mógł od jednego razu powalić. Poza tą sławą znali 
go wszyscy jako wytrzymałego pijaka i litościwego policjanta. 
Na złodziei był zawzięty okrutnie, ale niech tylko baba areszto
wanego przyszła do domu pana komendanta, za kolana objęła, 
a pani komendantowej osełkę masła lub kurę przyniosła, to jakoś 
się tam załatwiło sprawę. Protokół ginął, a niezręczny złodziej 
za to, że się pozwolił złapać, dostawał na pamiątkę parę razy 
„w mordę" od pana komendanta i szedł do domu, gdzie mu baba 
dokładała za poniesione straty, czym tylko popadło.

— Na chłopa bata trzeba, nie sądów — mawiał zwykle pan 
komendant. — Dadzą mu pierwszy raz w zawieszeniu, wsadzą 
za drugim razem na rok lub dwa do więzienia, gdzie się od po
rządnych facetów tylko różnych sposobów złodziejskich nauczy. 
Państwo w dodatku darmo go jeszcze żywi.

Komendant Kurak nieubłagany był tylko w sprawach po
litycznych.

— Komunistów i tych tam różnych socjalistów tylko wie
szać — tłumaczył swoim posterunkowym. — Takiego bolszewika 
nie przerobisz. W głowie ma przewrócone i w ogóle urodzony 
recydywista, najgorszy gatunek bandytów. Ojciec święty powi
nien takich klątwą obłożyć i na stosie przykazać palić, aby za
razę wytępić.

Usłyszawszy od Kromierzańskiego, że mówcy wychwalali na 
wiecu „raj bolszewicki", komendant od razu wpadł w gniew 
i oczami strzelał po ścianach. Nie zdejmując czapki usiadł z pa
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pierosem w ustach za biurkiem pana dyrektora i kazał natych
miast sprowadzić przywódców.

Weszli wezwani i stanęli pośrodku: drwiąco uśmiechnięty 
Miziarski, Jabłoński czupurny jak zawsze, poważny Piskór i gó
rujący wzrostem, zamyślony Sobieraj.

Pod ścianami stali policjanci z karabinami u nogi. Przy Ku
raku siedział pochylony do jego ucha Kromierzański.

— Nazwisko — krzyknął pan komendant do Miziarskiego.
— Miziarski Kazimierz, warsztaty, pomoc techniczna — od

powiedział technik ściągając jednym kątem usta.
— Komunista, wywrotowiec — stwierdził raczej, niż spytał 

komendant.
— Socjalista, uczciwy robotnik, stary majster ślusarski — 

poprawił spokojnie Miziarski.
— A Pierwszy Mai, a buntowanie ludzi? — krzyczał Kurak.
— Nikogo nie buntowałem. Ludzie świętowali dziś jak wszę

dzie. Gorzej świętowali, bo tylko trzy godziny. U nas na Śląsku 
Pierwszego Maja w ogóle nie pracowaliśmy.

— Zapominacie, że tu nie Śląsk. Tu pracują chłopi, nie ma 
robotników.

— Więcej my robotnikami jesteśmy niż chłopami — wtrącił 
Sobieraj.

— Milczeć, kiedy nie pytam — ryknął komendant. — Jan
kowiak, uspokoić go, gdy będzie próbował przeszkadzać.

Jankowiaka aż poderwało to wyróżnienie. Jak kot skoczył 
do Sobieraja i zamierzył się lewą ręką, w prawej trzymając ka
rabin. Sobieraj zdążył pochwycić swą żelazną dłonią rękę Jan
kowiaka. Odepchnął ją, jakby schwytanego padalca rzucał. Po
bladł zrazu przy tym, ale za chwilę krew napłynęła mu nagłą, 
gorącą falą, rozpalając ogniem szyję, uszy i twarz. Skóra na 
brodzie zaczęła mu dziwnie drgać.

— Nie próbuj — powiedział twardo i groźnie.
Miziarski i Piskór przysunęli się do Sobieraja. Jankowiak 

czerwony z wściekłości odskoczył do tyłu.
W tej chwili za oknem zahuczało od zmieszanych głosów.
W gabinecie dyrektora zapanowała na chwilę cisza, w której 

słychać wyraźnie było czyjeś wołanie na placu przed zarządem:
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— Hej, ty parobecku. Powiedz no kumendantowi, aby tu dc 
»os wysed.

Komendant udawał, że nie słyszy. Poprawił się w fotelu 
i oczy spojrzały prosto, jak tylko mogły

— A ty nazywasz się Sobieraj — skończył nagle badanie- 
Miziarskiego. — Ooo, znamy się już od dawna. Strajk chłopski 
pamiętasz jeszcze? Szkoda, że cię zamiast tego, jak mu tam było. 
Deca, nie kropnęli. A może nawet i lepiej. Zgnijesz żywcem na 
Świętym Krzyżu. To ty niedawno o zajściu w Racławicach chło
pom opowiadałeś, na rząd wymyślałeś. Mam na to świadków 
Powiedz no, co to za Komitet podpisał zawiadomienie o dzisiej
szej manifestacji.

— Komitet to ja i wszyscy robotnicy — odpowiedział Sobie
raj silnym głosem, a oczy stalowym błyskiem zdradzały we
wnętrzne wzruszenie.

— Dość — uciął nagle pan Kurak. — Śledztwo zakończymy 
na posterunku, a potem w Wierzbowie przed prokuratorem 
Aresztuję wszystkich. Wyprowadzić ich, a gdyby się w drodze 
opierali — skuć! — rzucił rozkaz posterunkowym.

Policjanci poderwali się zaraz popychając aresztowanych do 
wyjścia. W tej chwili Cebula zameldował komendantowi, że 
przed budynkiem zarządu czekają robotnicy i że może być źle 
gdy zobaczą aresztowanych.

— Dureń — wrzasnął na niego Kurak i ruszył na ganek.. 
Tłum poruszył się zobaczywszy pana komendanta.
— Rozejść się — krzyknął Kurak wyciągając nagan.
Ciżba przed gankiem ani drgnęła.
— Rozejść się, bo każę wszystkich aresztować.
Odpowiedział mu czyjś głośny śmiech. Wściekłość ogarnęła- 

nie znoszącego sprzeciwu Kuraka. Zeskoczył ze schodów do naj
bliższych, ale ci nie cofnęli się ani na krok. Zrobili tylko przej
ście, które bez niczyjego rozkazu rozszerzało się coraz dalej, aż 
powstała aleja o żywych ścianach niby drzewami wysadzona, 
groźna swym milczeniem i falującym ruchem. Wicher, który ten 
niewidoczny ruch uczynił, z serc snadź pochodził, bo potężniał' 
pulsowaniem. Nie poszedł tą aleją komendant Kurak.
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Łatane, szkliste czerwienią rudy bluzy, pomruk, który gdzieś 
w końcu zbitej niżby zaczął się podnosić, zmusiły go do odwrotu. 
Od tłumu zawiało zgniłymi szmatami, zbyt długo moczonymi 
w zastałym ługu. (

— Czego chcecie? — krzyknął komendant chowając pistolet.
— Nie bedziecie nikogo hareśtować. Wypuścić tamtych 

śterech.
— Do domu, psie syny.
— Do chałupy, złodziejskie pomocniki — gruchnęły poje

dyncze głosy.
Wołania rosły, aż wrzask ogarnął stojących. Posypały się 

groźby, podniosły pięści. Na ganek wyskoczyło czterech poste
runkowych repetując karabiny.

Komendant podniósł rękę i uciszyło się powoli.
— Każę strzelać, jeżeli nie rozejdziecie się w tej chwili.
— Strzyloj se, oskubano kuro — poleciało z tłumu.
Posterunkowi wycelowali karabiny.
— Nie ruszać się — odezwało się kilka głosów. — Zapomiętoj 

se, panie kumendancie, zastrzelis jednego, to my wos tu wszyst
kich wydusimy — mówił ktoś spokojnie, ale twardo. — Wypu
ścić areśtowanych i do chałupy, bo casu ni momy.

Komendant powiedział coś do policjantów, którzy zostali na 
ganku, a sam cofnął się do biura. Ruchem głowy poprosił Kro- 
mierzańskiego do jego prywatnego mieszkania. Narada przedłu
żała się.

Tymczasem z grupy robotników stojących przed gankiem 
odłączył się Czyż i Kończak, który nie poszedł ze swoją zmianą 
do pracy. Obaj weszli śpiesznie na plac kopalni i zniknęli w war
sztatach. Wkrótce silny ryk syreny rozdarł powietrze. W podzie
miu odpowiedziało mu bicie w zawieszone na każdym chodniku 
stalowe szyny. Górnicy wychodzili na powierzchnię gromadząc 
się koło pierwszej szopy z pirytem. Przemówił Czyż.

— Policja aresztowała Sobieraja, Miziarskiego, Jabłońskiego 
i Piskóra. Nie miała do tego prawa. Pierwszy Maj jest świętem 
robotniczym, wolnym od pracy. Chcą nas zastraszyć, ale nie po- 
zwolimy się dłużej terroryzować. Dosyć szacherstwa. Precz z po
licją z kopalni.
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— Precz — podchwyciło okrzyk dwieście usmolonych po
staci.
, — Zmusimy ich do wypuszczenia aresztowanych.

— Prać psiawiarów.
Zatrzeszczały łamane deski, zadzwoniły rozchwytywane ze 

składu rydle i kilofy. Kończak stojąc na stosie rudy zdołał 
wreszcie uspokoić ogólny gwar.

— Spokojniej chłopcy, nie bić. Nie tak ostro. Zobaczą nas, 
to i tak muszą ustąpić.

Potem zaczął tłumaczyć, w jaki sposób mają z rozwagą, ale 
stanowczo postępować.

Syrena kopalniana przerwała naradę komendanta z Kromie- 
rzańskim. Wicedyrektor wybiegł na ganek i przywoławszy No- 
waczka, kazał mu sprawdzić, co się stało. Usłużny Nowaczek pę
dem powrócił. Niosły się za nim groźne okrzyki.

— Idą, panie dyrektorze, wszyscy tu idą. Porzucili robotę 
i idą — wołał już z daleka wystraszony.

Kromierzański zbladł, ale komendant Kurak nie stracił spo
koju. Pociągnąwszy Kromierzańskiego do biura zwrócił się od 
razu do Sobieraja.

— Słuchajcie, Władysławie, mam do was mimo wszystko> 
zaufanie. Obałamucili was, my to wiemy — komendant dumnie 
podrzucił głowę do góry. — Wy macie swój chłopski rozum. Je
steście wolni, możecie iść do domu. Tych — spojrzał w stronę 
Miziarskiego i pozostałych — zwolnimy później. Przeprowadzę 
śledztwo na posterunku i puścimy ich. Chłopom kaźcie wracać 
do domu. Ja się ich gróźb nie przestraszę i radzę po dobremu 
niech się rozejdą, bo wezwę posiłki od komisarza z Wierzbowa, 
i wtedy będzie źle.

Sobieraj patrzył na Kuraka zimnymi oczami. Twarz miał 
spokojną, brwi jeno ściągnięte, złączone pionową zmarszczką.

— A za tę, no, nieuwagę, Jankowiak otrzyma ode mnie od
powiednią naganę. Więc zgoda, panie Sobieraju — komendant 
wyciągnął rękę.

Sobieraj nie podał mu swojej. Nie patrzył na towarzyszy, 
choć czuł ich spojrzenia na sobie. Piskór zakaszlał nawet zna
cząco.
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— Boją się, że ich zdradzę — pomyślał. — Nie darmo ten 
Miziarski tyle nagadał mu w nocy. — Niech się boją — pomyślał 
z przekornym zadowoleniem.

— Zgadzam się — powiedział krótko do Kuraka. — A tę 
próbę bicia to już zostawcie, komendancie. Nie takim ręce od 
tego poschły. Ja nawet bydlęcia nie uderzę, a my przecież ludzie 
jesteśmy. My będziemy prawdziwymi ludźmi i ani Jankowiak, 
ani wy, panie komendancie, tego nie odmienicie. Robotnicy pójdą 
do domu, jeżeli mnie usłuchają. Podwójny już u nich rozum — 
robotniczo-chłopski, panie Kurak.

Sobieraj usłyszał głośne splunięcie Miziarskiego.
— Świnia — rzucił za nim zawzięty, wybuchowy Jabłoński. 
Sobieraj nie odwrócił się i nie spojrzał na nich.
— Chłopcy — zawołał z ganku donośnym głosem — wszyscy 

na kopalnię.
Zawahali się przez chwilę, ale ruszyli za nim gromadą. Paru 

jednak pozostało przy drodze, jakby dla pilnowania zarządu.
Kończak kończył mówić, kiedy stanął przy nim Sobieraj.
— Sobieraja wypuścili — odezwały się wołania.
Sobieraj uciszył od razu podnoszący się gwar. Czyż z Koń- 

czakiem krótko opowiedzieli mu o zamiarze odbicia aresztowa
nych. Potrząsnął przecząco głową i podniósł w górę rękę.

— Towarzysze, koledzy. Nic w ten sposób nie zrobimy. Ku
rak wezwie posiłki z Wierzbowa. Z policją nie damy sobie rady, 
ale z Kromierzańskim potrafimy. Rozpoczynamy strajk aż do 
wypuszczenia aresztowanych. Mnie puścili, abym was do spo
kojnego rozejścia się namówił. Chcą, to będą mieli spokój. 
Wszyscy do domu i nie wracamy do pracy. Nie bać się, nic nam 
zrobić nie mogą. Strajkujemy wszyscy, jak jeden.

— Niech żyje jedność robotniczo-chłopska — wrzasnął 
Czyż. — Niech żyje!

— Hej, Slizień, czego ystoisz — krzyknął Sobieraj do szty
gara. — Idź, powiedz swojemu dyrektorowi, że nie wracamy do 
pracy aż do zwolnienia aresztowanych.

Stróż Krasoń rozwarł szeroko bramę. Tłum ponad trzystu 
robotników przemaszerował przed stojącymi na ganku uzbrojo
nymi policjantami, śpiewając: — O cześć wam, panowie...
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Potem powoli, wśród przekleństw i wymyślań, ludzie zaczęli 
się rozchodzić.

Niosło się oburzenie po zapadłych chałupach, wzrastała za
wziętość.

Sobieraj zauważył, że Czyż i wielu robotników, zwłaszcza 
tych z Całkowa i Jeziorka, którzy do pepeesu się wpisali, zatrzy
mali się na drodze. Mała ich jednak tylko była grupka. Czyż 
nie był zadowolony z odłożenia walki o aresztowanych. Sobieraj 
odgadł to po jego twarzy. Znał przecież odważnego i wojowni
czego Czyża, dawną swoją prawą rękę w strajkach chłopskich.

Rozdział XXXVII

I 
Nad zastygłą w nagłym spokoju ziemią w Rudziskach stało 
wybłękitnione niebo. Wsparło się rzadko płynącymi, białymi kłę- 
biskami chmur o Łysą Górę, o Chełm zawadziło gubiąc w liścia
stej zieleni grabów i buków gęstą siność. Otuliło niebieskimi 
cieniami świat górek, pagórków i dolin. Kasztany przed obej
ściem Swistonia wachlowały liśćmi swe stożkowate kwiaty.

Z sadu niosło słodkim zapachem zakwitłej jabłoni. Nie
kształtny białoróżowy bukiet obcy się wydawał przybyszom na 
podgórzu, porosłym z rzadka sosnami. Za górką ciągnęły się 
zboża, w dole ciemniał gąszcz olch i wierzb nadrzecznych.

Przed drzwiami, nad którymi wisiał jaskrawymi literami wy
malowany szyld z napisem „Raj“, stał pulchny Krupka. Słońce 
odbijało się na jego łysej czaszce, błyszczały tłuste, wydęte jak 
u chomika policzki. Małe oczka, o nieokreślonym kolorze, pa
trzyły leniwie, jakby na przekór żywym ruchom szynkarza. Z za
dartą głową patrzył na powiewający na sośnie czerwony sztandar.

— Wesoła zabawa — mruczał do siebie zadowolony.
Na wzgórzu rozróżnił dwóch policjantów, wicedyrektora Kro- 

mierzańskiego, kilku robotników i gromadę dzieci. Ktoś pró
bował wdrapać się na sosnę. Przystawiono nawet drabinę, ale 
podkrzesane wysoko drzewo, jak czapą nakryte gęstą koroną, 
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zdawało się nie do zdobycia. Zielony sztandar z szopy na placu 
kopalni łatwo zdjęto, ale ten zdawał się drwić z wściekłości po
licji i dyrektora.

— Pozwólcie, Krupka, polecieć na górkę — prosił patyko
waty parobek.

— A ty tam po co?
— Chorogiew zdejmujo. Derektór nagrodę wyznaceli temu, 

kto sie na wierzchołek dostanie. Dwa złote, panie Krupka. Za- 
robiełoby sie porę grosy.

Piegowata, głupawa twarz parobka Wacusia Grzdonia mó
wiła o chęci łatwego zarobku.

— Głupiś, Wacuś, na konia się wdrapać nie mozesz, a na ty- 
lachne drzewo chces leźć.

Krupka nie patrzy na parobka. Wie, że na pewno wlazłby. 
Dwa złote mógłby zarobić, ale dla niego, właściciela ,,Raju“, by
łoby to stratą daleko większą. Robotnicy i tak już zaczynają rza
dziej do szynku zaglądać. Podejrzewają go i głośno już nawet 
zaczynają mówić o jakimś tam szpiclowaniu. Durnie. Przepijają 
ostatnie grosze, wygrażają całemu światu, zarządowi, dyrekto
rowi. Wrzeszczą, że głuchy usłyszałby, nie tylko on, a potem 
zaraz — szpicel, podsłuchuje, donosi.

Każdy żyje, jak umie. Ten na wierzchu, kto sprytniejszy, 
kogo pieniądz lubi. Nie taki on, Krupka, głupi, na jakiego wy
gląda. Z niejednego już pieca chleb jadł, zanim przyszedł do 
złotej myśli, że jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Polityka ma 
tylko dwie drogi: jedna prowadzi na Święty Krzyż, do Sandomie
rza lub do Berezy; druga do znaczenia i pieniędzy.

Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz — powtarza sobie czę
sto i sam buduje swoje szczęście.

Robotnicy go posądzają — tfu, na ich posądzenia. Zrozumieć 
nawet nie potrafią, że on inaczej nie może.

— Z Kromierzańskim trzeba w zgodzie żyć, bo i o koncesję 
się wystarał i wódki lepsze kupuje i to nie na kieliszki, jak to 
chamstwo oberwane. Z policją też lepiej po dobroci. Trzy albo 
cztery wieprzaki na tydzień bre, wyroby sam robi i sprzedaje 
bez wykupienia zezwolenia. Kosztuje go to niemało. Pan ko
mendant i jego podwładni nie omijają okazji, aby do niego nie 
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wstąpić na jednego. Za darmo, ale porządni ludzie, bez proto
kółów się obchodzi. Ze o tym czy owym policji lub Kromierzań- 
skiemu słówko powie, to i cóż w tym złego?

I tak sami o wszystkim wiedzą. Co tam zdejmowanie tej 
czerwonej płachty znaczy? Dwa złote nagrody. Na dwa złote 
łakomi się parobek. Głupi on. Więcej przecieżby otrzymał, 
gdyby udało mu się wywąchać, kto to czerwone świństwo po
wiesił.

Jak to go komendant przed godziną nazwał? Acha. „Ciapski 
z pana, panie Krupka1'. „Głupawa Ciapa" — powiedział. — „Po 
co tu pan właściwie siedzi przy kopalni? Kiełbaski to potrafi 
pan sfabrykować, ale porządnej roboty to zrobić pan nie może. 
Zarżną tu pana w końcu albo na tej tam sośnie któregoś pierw
szego maja powieszą".

Głupie żarty trzymają się komendanta Kuraka. Niesmaczne 
żarty. Za co mieliby go wieszać? Podziękowanie mu się od nich 
należy. Niechby tak, jak dawniej, do Bicychowa albo do Słupca 
po ten kawałek słoniny lecieli, czy nawet po sól lub machorkę, 
bo i to w „Raju" można kupić. Ceny jak w mieście, a pod nosem 
się wszystko ma. A ile na kredyt daje? Niejedną morgę mo
żna by kupić, gdyby tak ściągnąć wszystko od razu. Ale jemu, 
Krupce, morgi nie w głowie. Do miasta się przenieść, jaką taką 
kamieniczkę, choćby i jednopiętrową, wybudować, to wystarczy
łoby na stare lata. Na dole sklep towarów mieszanych z oświe
tloną, dużą szybą wystawową i mifeszkanie dla właściciela, a za 
resztę komorne każdego pierwszego zbierać.

Mucha przysiadła na gładkiej łysinie pana Krupki, aby się 
wygrzać w słońcu i potu słonego, piwem pachnącego, kroplę 
wyssać. Wydęte policzki chomika świecą nie wytartym tłuszczem.

Krupkę ogarnia tęsknota za dużym domem w mieście. Spo
gląda w otwarte drzwi szynku. Zawiało od nich stęchlizną, mdły
mi wyziewami kwaśniejącego piwa.

— Polece, gospodorzu — upierał się piegowaty parobek.
— Konia mi w tej chwili zaprzęgaj, po prosiaka pojedziemy 

do Przytulisk. Tamto niech zdejmie ten, kto powiesił — ostro 
krzyknął Krupka na parobka.
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Spędził muchę z łysiny i poszedł do szynku łyknąć kufelek 
przed drogą. Przepychając się za ladę uszczypnął bufetową Li- 
dzię, aż pisnęła na całą salę. Sam sobie piwa nacedził i popija
jąc przerzucał kartki zamykanej na klucz książki dłużników. Za
trzymał się przy wykazie na „J“. Przesunął palcem w dół i znów 
przystanął.

— Ten Jabłoński winien mu jest aż sześćdziesiąt siedem zło
tych — podsumował w pamięci. — Stanowczo za dużo. Da mu 
jeszcze do dziewięćdziesięciu, a potem poprawi niektóre rachunki 
i będzie okrągła sumka — sto. I koniec, chłopasiu. Nóżki na stół. 
Nie zapłaci, bo nie ma z czego. W domu jedna krowina. Baba 
słabowita i głuchawa, bóle jej nogi pokręciły.

— Nie zapłaci. Przypomni się chamciowi czerwoną fira
neczkę i albo, albo. Krowiny mu będzie żal, to może puści farbę. 
Wtedy mu już pan Kurak nie powie — „Panie Ciapuś, kiełbaski 
to pan umie fabrykować..."

Pan Krupka próbował podkręcić mały wąsik. Siadł na wóz 
zadowolony. Słońce skręciło już z południa. Na wzgórzu pod 
sosną gromada zwiększyła się. Ludzie szli popatrzeć, jak Kro
mierzański z policją usiłują zdjąć przeklęty sztandar.

Dyrektor przypomniał sobie wreszcie o słupołazach w ma
gazynie, okazało się jednak, że gdzieś się zapodziały. Slizień, 
którego przywołał, przysięgał jak na świętej spowiedzi, że wczo
raj jeszcze widział słupołazy w kącie magazynu. Na pewno były. 
Diabli je musieli stamtąd zabrać, bo klucze przecież ma zawsze 
w kieszeni.

Kromierzański podwyższył nagrodę do pięciu złotych. Skłon
ny był nawet podnieść ją do dziesięciu, ale i to nie pomagało. 
Próbowali różni, a Wojtek Domagała dwa razy gałęzi prawie się
gał i za każdym razem w dół zjeżdżał, bo mu sił brakło i odwagi, 
jak mówił, za gałąź uchwycić. Pomagali mu okrzykami.

— Ho-op, hoooop! — wołali, gdy się do góry dźwigał. — 
Trzymaj się, Wojtek. Za rogi go — hoo-op!

A kiedy Wojtek zjeżdżał nagle na ziemię, huczało od śmie
chu. Domagała drapał się strapiony za uchem i oko mrużył do 
bliżej stojących.
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— Nie uowa rady, panie derektorze. Musi tak już ostać 
Mozę go wiater zerwie abo co — radził.

A sztandar jak falujące łany żyta zamierał w powiewach, 
opadał, to znów rwał się do" lotu na wietrze. Zdawało się, że 
lada chwila odczepi się od drążka i popłynie nad głowami ludzi. 
Jak krzyk ludzki wystrzelał niekiedy do przodu, jak zaciśnięta 
pięść, skręcany wiatrem, podrywał się do góry.

— Taki skrowek, a co to jem strachu narobieł — mówił sta
ry Zieja z Bicychowa do Walka Koprowskiego.

— A juści prowda — odpowiedział Koprowski. — A jak by 
tak, kumie, ze sto takich śtandarów abo tysiąc, to by uny juchy 
derektory i policjanty uciekały.

— Cha, cha, cha — śmiali się co bliżsi z zadowoleniem. Śmie
chy i żarty stawały się coraz głośniejsze i śmielsze.

Kromierzański wpadł wreszcie na szczęśliwy pomysł.
— Piłę dawać i siekiery. Sosnę zrąbać. Szkoda się było 

w ogóle zastanawiać nad włażeniem. e
Do ścięcia jednak nikt się nie kwapił.
— Nie pracujewa dzisioj, panie nizinierze, nie naso zmiana 

Wezwijcie se insych — tłumaczyli się robotnicy.
Dyrektor wpadł w złość.
— Precz stąd, chamy, próżniaki! — krzyczał.
Wezwany stróż Krasoń przyprowadził w końcu Nowaczka 

i dwóch jego kolegów.
Gromada stanęła z daleka. Zdawało im się, że w zgrzycie 

i brzęczeniu piły słyszą jęk drzewa ginącego dla powiewającej 
na nim czerwieni.

— Aaaaach — wyrwało się z piersi starego Ziei, gdy pod
cięta sosna padała z trzaskiem łamanych gałęzi. Policjanci pod
skoczyli i zerwali płótno sztandaru rwąc je w rękach na strzępy.

— A to ci zwierza upolowali — odezwały się głosy.
Podeszli znów bliżej, poważni, nie rozumiejący żalu, jaki ich 

nagle za serca ułapił. Podświadomy to był żal, żałość jakowaś 
i oburzenie zarazem, bo jeżeli Kromierzański i policja z taką 
zajadłością rzucili się na ten sztandar, to musi on być naprawdę 
tylko ich. Robotnik się nim szczycił, ale kimże są oni? W domu 
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głodnymi chłopami, w kopalni obdartymi robotnikami. Powagę 
rozproszył znów Ziej a.

— Korzenie się jesce ostały — powiedział do jednego z po
licjantów.

— Jakie korzenie?
— A dyć te od sosny. Wykopać trza, bo zarażone. Wypo- 

lić by je lepi, bo takie to ci śtandarami potem wyrosno.
Rozległ się śmiech, a policjant Sadowski pogroził Ziei.
Wieczorem tego dnia na sąsiedniej sośnie znów powiewał 

tzerwony sztandar, nie wiadomo przez kogo i kiedy powieszony.
Ziarno nowego padło na dobry grunt.

Rozdział XXXVIII

Sobieraj wypędził po obiedzie krowę pod olszyny. Chciał 
być sam. Lepiej mu się myślało z dala od ludzi, w samotności.

Dzień był jak malowany. Sąsiednie łąki Bryki i Bzymka 
zalała złota powódź mleczów. Na wyższych miejscach śmiały się 
do słońca jaskry, nad rowem wstydliwie różowiły się rzeżuchy. 
Na spokojnej, wygładzonej powierzchni Osetówki igrały w za
kolach srebrne ukleje. Zwykle nawet porwane, zębiaste głazy 
na drugim brzegu zachwycały Sobieraja. Szum skaczącej po ka
mieniach wody budził w nim zamyślenie, jakąś szczęśliwość i spo
kój. Tłoczyły mu się wtedy do głowy wspomnienia chłopięce. 
Tu się przecież, wśród tych jałowych parowów, wychował, wy
rósł, ukochał wymyte wodą kształty kamieni, zapamiętał przy
jemne ciepło letnich upałów. Ziemia, choćby najlichsza, mo
głaby.być rajem — myślał nieraz — gdyby ludzie... W poszumie 
olch, przy muzyce przedzierającej się przez kamienie wody lubił 
odpoczywać.

Tego dnia nie słyszał rozgwaru rzeki i życia, które wokół 
niego tętniło w wiosennej ciepłocie. Powiększona źrenica lewego 
oka wydawała się jeszcze większa w zamyśleniu, w którym uto
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nął. Naubliżali mu dzisiaj wszyscy począwszy od Miziarskiego, 
a skończywszy na policji i Marynie, która ze złością rzuciła mu 
łyżkę do obiadu.

Miziarski i Piskór, nie licząc już tego narwańca Jabłońskie
go, za zdrajcę go na pewno uważają, za tchórza. Nie zrozumieli go. 
Myślą teraz na pewno, że się aresztu przestraszył, a on przecież 
bał się tylko tego, że robotnicy sami zostaną, że nie będą wie
dzieli, co robić, gdy ich czterech policja zabierze. Pomylił się, to 
prawda, bo przecież Czyż czy Kończak od razu się zdecydowali 
i to nie na byle co, na walkę z policją. Powstrzymał ich od tego, 
ale strajk, według niego, będzie miał większe znaczenie od roz
bijania łbów. Przykro mu jednak, bolą go posądzenia Miziar
skiego, a głównie starego kolegi Piskóra. Nie wiedzą, że go już 
ta jakaś siła idąca od nich zawojowała. Swego stronnictwa rzucić 
nie chce, ale podobają mu się tacy ludzie jak Miziarski i ten ta
jemniczy towarzysz Stefan. Nic nie obiecują, odwrotnie — mó
wią, że chłop i robotnik mogą zdobyć wszystko, że od nich za
leży zwycięstwo. Mesjasza nie oczekują. Nie proszą o nic, ale 
żądają. I naród wzywają do wspólnej walki.

Sobieraj przypomniał sobie powiatowy zjazd ich Stronnictwa, 
który odbył się dwudziestego siódmego kwietnia. Był razem 
z nim i Kończak, prezes ich Koła, któremu oń dawniej przewo
dził, i młody Kłósek, i nawet dzisiaj już wyraźnie „robotniczy'1 
Czyż. Omawiali obchód Święta Ludowego przypadający na dzień 
szesnastego maja. Tam na zebraniu w Rzepinie odczuł siłę i od
wagę chłopską, ich zdecydowanie na walkę, ale zapamiętał sobie 
również słowa samego prezesa Kordy, który krzyczał jak ksiądz 
na ambonie: „Jest nas dwadzieścia milionów i nie chcemy być 
niewolnikami państwa. My nie łączymy się ani z sanacją, ani 
z komunistami. Mamy własną drogę, sami potrafimy kierować 
państwem, bez pomocy robotników. Żądamy wypełnienia uchwał 
nowosieleckich..."

W koło Macieju, w koło za panem prezesem... w koło, 
a w miejscu. Mimo to bił brawo panu prezesowi, ale głównie 
za to, że podjął sprawę utworzenia sekcji kobiet przy Kołach 
wiejskich. Zaraz sobie wtedy pomyślał o Cajowej jako prze
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wodniczącej. Maryna może by też w końcu ocknęła się ze swej 
obojętności na te sprawy.

Stefan jednak i Miziarski mają rację: wspólne cele, wspólna 
walka. Kopalnia stanęła, a dopóki aresztowanych nie wypuszczą, 
ani jeden chłop do roboty nie pójdzie.

Sobieraj drgnął nagle. Przy nim stał Jędrek Kłósek. Sobie
raj nie słyszał nawet, jak podchodził.

— Pasiecie, Sobieraju? — spytał niezręcznie Jędrek.
— Ano tak, czego chcesz?
Jędrek wyciągnął drewniane pudełeczko z tytoniem.
— Zapalcie, Sobieraju — poprosił. Kręcili papierosy milcząc.
— Co chciałeś — powtórzył pytanie Sobieraj zaciągając się 

dymem.
— Strajk rozpoczynamy, mówiliście.
— Tak, powiedziałem. Ludziom trzeba rozpowiedzieć, aby 

się nikt nie znalazł, który by za gromadą nie poszedł.
— A od Kromierzańskiego czego żądamy?
— Jak to czego? Zwolnienia Piskóra, Miziarskiego i Ja

błońskiego.
— Tyle tylko? — zdziwił się Jędrek.
— Cóż ty więcej chciałeś? Złość masz do nich czy jak?
— Towarzyszami są i złości do nich nie mam nijakiej, ale 

za trzech ludzi taką ważną sprawę, jak strajk robić, to źle.
— A cóż ty mnie będziesz uczył? Smark jesteś i nie wtrą

caj mi się. Wiem, żeś ty tam u nich ważny, ale nie u mnie — 
ze złością skarcił Kłóska Sobieraj.

— Nie gniewajcie się, Sobieraju, tu o sprawę idzie, a aresz
towanie to tylko dodatek, okazja. I wiecie, ja nie od siebie przy
szedłem — dodał po chwili.

Sobieraj patrzył na młodego rębacza ze zdziwieniem. — Co 
ten tu znowu wykombinował? — myślał.

— Mów, co chciałbyś zrobić — powiedział po namyśle.
— Pięćdziesiąt procent podwyżki tak dla górników jak i dla 

placowych, zwrot potrąceń za święto Pierwszomajowe i dni straj
kowe, przydział gumowych butów na koszt kopalni, naprawy 
grożących zawaleniem stropów i uwolnienie aresztowanych.
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Kłóskowi aż tchu zabrakło od prędkiego wyliczania. Fala krwi 
ze wzruszenia zabarwiła mu twarz aż po oczy.

Sobieraj milczał. Wstyd go nagły ogarnął i złość porwała. 
Ten smarkacz przyszedł go uczyć i w dodatku okazał się mą
drzejszy.

— Skąd ty to wszystko wziąłeś? — spytał.
— My, Sobieraju, omawialiśmy punkty na zebraniu. Szu

kaliśmy was, ale poszliście do domu wcześniej — przyznał się 
Jędrek.

— Któż to wy? Stefan może przyjechał? — zaryzykował 
pytanie.

— Nie, Stefan przyjedzie na pewno, gdy strajk rozpocznie- 
my. On do tego przecież prowadził.

— Znasz Stefana? — zdziwił się Sobieraj.
— Byłem raz na zebraniu, gdzie przemawiał.
— Aaa — wyrwało się Sobierajowi.
— To jak postanowiliście, Sobieraju — spytał Jędrek.
— Tak jak powiedziałem i niech się nikt do mnie nie wtrą

ca — uciął Sobieraj.
— Jeżeli tak, to my od siebie wypiszemy żądania.
— Oo, za głupiś jeszcze, Jędruś, aby starszymi kierować. 

Strajku może nie być, rozumiesz? Rozumiesz to ty? — porwał 
się Sobieraj.

Kłósek rzucił niedopałek do rzeki i bez słowa odszedł.
Wieczorem Sobieraj szykował się do kopalni, kiedy przyje

chał na rowerze zastępca głównego buchaltera Kraź.
Maryna ukryła mokre ręce w zapasce i znieruchomiała przy 

szafliku. Bała się teraz każdego obcego. To oni męża na złą drc- 
gę wprowadzili.

Kraź przywitał się z Sobierajem, i przysiadł na ławie.
— Chciałem po drodze z wami porozmawiać, Sobieraju — 

powiedział rozglądając się po izbie. — Ciasno tu u was — za
uważył.

— My nie z miasta, przyzwyczajeni jesteśmy — powiedziała 
złym głosem Maryna.

— U mojego ojca w Mircu tak samo, a nawet gorzej było — 
powiedział smutno Kraź.
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Weszła Zośka ze skopkiem mleka. Postawiła skopek, wypro
stowała się i dmuchnęła na zasłaniający jej oczy jasny lok wło
sów. Teraz dopiero zauważyła Krazia i zarumieniła się obcią
gając podkasaną spódnicę.

— To moja córka — powiedział Sobieraj.
Kraź wyciągnął do Zośki rękę, ale ona schowała swoją za 

siebie tłumacząc się, że nie umyte. Zaczerwieniła się przy tym 
jeszcze bardziej.

— Zdaje mi się, że już gdzieś widzieliśmy się — powiedział 
Kraź, którego nagłe wzruszenie ogarnęło.

Zośka przypomniała sobie wysoki brzeg Osetówki w jesien
ny dzień zeszłego roku.

— Może — powiedziała i wyszła do sieni nie wracając do 
izby aż do wyjścia Krazia.

Wstali wkrótce. Sobieraja niepokoiła ciekawość. Na pewno 
Kromierzański swojego nastawiacza przysyła. Hyclów z parszy
wymi ozorami pełno wśród ludzi. Poszli przez Skały, aby łatwiej 
było rozmawiać na szerokiej drodze. Sobieraj skupił się, nastawił 
na ostrożność, na atak ze strony, jak podejrzewał, „zaufańca" ay- 
rektorowego.

— Ja w sprawie strajku, panie Sobieraju — zaczął Kraź, kie
dy wyszli na drogę skręcającą pod górkę przy młynie. Sobieraj 
milczał.

— Bo tak nie może być, widzicie...
— Dla pana i waszego dyrektora nie może być, ale dla nas 

to już postanowione — przerwał mu Sobieraj.
Kraź grzmotnął nogą w pedał roweru, że omal się nie prze

wrócił.
— Niech mnie pan z dyrektorem nie łączy/— powiedział 

podniesionym głosem.
Po chwili jednak mówił spokojnie i z wyrozumieniem.
— Zdaje wam się, Sobieraju, że inteligent musi koniecznie 

z wami, robotnikami walczyć. Mylicie się. My nie musimy wszyst
kiego o sobie wiedzieć. Jędrek przed wieczorem był z nami na 
zebraniu i mówił nam o waszym planie, a raczej o tym, że nie po
siadacie żadnego planu. Wezwaliśmy Czyża i innych. Radziliśmy 
wspólnie. Nie gniewajcie się, że bez was, ale to tylko narada była.

I
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Wam postanowiliśmy wszystko powiedzieć. Bez was nic nie zro
bimy, ale tak nie można. Strajk i już. To po prostu anarchia. Wy 
macie już doświadczenie, Sobieraju. Wy potraficie kierować 
ludźmi, za wami pójdą, ale o cóż mamy walczyć? O Miziarskiego, 
Piskóra czy Jabłońskiego? Pewnie, to ważne, bardzo ważne, Kro
mierzański i policja bowiem zrozumieją, że robotników łączy soli
darność, że nie mogą bezkarnie brać tego czy innego, ale strajk 
trzeba szerzej ująć. Rzuciliście słowo i huczy już wśród ludzi: 
..Sobieraj mówił, że strajk, że się nie damy, że dosyć już tej 
biedy!"

Idźcie i posłuchajcie. Cofnąć się już nic można. Musimy to 
odpowiednio wykorzystać. Co myślicie, Sobieraju, robić? — spy
tał Krąż.

Sobieraj czuł, jak drży mu broda. Przeklęta szczęka, zawsze 
zdradzi, co wewnątrz, w samym sercu myśli. Dobrze chociaż, że 
ciemno. Odchrząknął.

— Prawda,, panie, że się zawziąłem. Chciałem strajku dla 
towarzyszy, kolegów, ale wy macie rację. I Kłóskowi nawymy- 
ślałem niepotrzebnie. Ech, człowiek się teraz musi uczyć od was 
młodych. Widzicie, to trochę wstyd. Ale was nie posądzałem, że 
z nami jesteście. Urzędnik przecież z was, nie robotnik ani chłop. 
A to się świat zmienia. Zgoda już na wszystko. Dobrze radzicie. 
Widzicie, Kraź, nie to ważne, że chciałem po swojemu strajk robić, 
ale to, że innych do jedności wzywamy, a sam chciałem w poje
dynkę za wszystkich decydować. No, chodźmy. Z Czyżem musi
my się spotkać i z innymi program ułożyć i te postulaty, jak mó
wił Jędrek, filozof, Kioskowy. Ja już go przy robocie przycisnę, 
nigch jeno strajk wygramy.

— Musimy wygrać, byleby tylko wszyscy do niego przy
stąpili.

— Slizień i Zuber nie przystąpią, ale im niewiele górników 
zostanie. Nowaczków i Jędrzejczaków mało. Choćby nawet i stu 
znaleźli, to Rurski tygodnia nie wytrzyma. Za dużo straci w każ
dym dniu. Przednówek — to jest nasz wróg w strajku, ale trzeba 
też pamiętać, że chłop w biedzie w zawziętość rośnie.

Doszedłszy do Całkowa, umilkli. Chałupy stały tu gęsto 
i w ciemności rozmaici ludzie słyszeć mogli ich rozmowę.
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Kraź skoczył zaraz na rower, bo nie chciał, aby go ktokolwiek 
widział, że z Sobierajem rozmawiał. Nie dojeżdżając do kopalni 
skręcił nad rzekę, gdzie oczekiwali go Czyż, Kończak, młody Kłó
sek i Krajewski, pomocnik Miziarskiego w warsztatach.

— Jak, co mówił? — prawie jednocześnie zapytali. ■
— Zaraz tu będzie, to wam sam powie. To chłop do kości 

uczciwy i sprawę rozumie. Powiedział, że nigdy inaczej nie my
ślał niż my, tylko Jędrkowi nie chciał tego mówić.

Kraź skłamał bez skrupułów. Uważał, że przyznanie się So
bieraja do winy i to przed nim upoważnia go do obrony tego 
człowieka. Położył się na trawie obok czekających i odpoczywał 
jakby po wielkiej pracy.

Zosia Sobierajówna... przypomniał sobie nagle. Jakie ona ma 
smutne oczy, jakby się słońce przez rzęsisty deszcz uśmiechało.

Rozdział XXXIX

Gubił się Kromierzański w powodzi kłopotów, jakie spadały na 
niego jedne za drugimi. Schudł i sczerniał. Powieka drgała mu 
teraz przy lada zdenerwowaniu. Przytrzymywał ją przykładając 
do oka kciuk, ale niewiele to pomagało.

— Do grobu mnie to chamstwo wpakuje — żalił się przed 
panią Rudzińską, wdową po właścicielu majątku w Wiśniowie, do 
której teraz zajeżdżał w każdą sobotę, przygotowując w myślach 
projekt powiększenia swych posiadłości przez bogaty ożenek.

— Koń zdechłby chodząc przez jeden dzień w takim kieracie.
Zaczęło się od przeklętego Pierwszego Maja. Przez ścinanie 

sosen ze sztandarami dostał się na języki wszystkich. Taki bankrut 
Klisza — Donkiszotem go nawet nazwał. Buchaltera Zarębę mu- 
siał przeprosić, bo dureń chciał odejść. Strajk nie przeraził go. 
Nie z takich on, aby się byle chochoła bać. Kto ich jednak nau
czył tego wszystkiego? Żądania postawili. Kiedy je przeczytał 
pierwszy raz, śmiech go porwał. Przy delegacji wybuchnął nagłą 
wesołością. Śmiał im się w oczy, bo i kto mógłby się opanować.
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Podniesienie zarobków o pięćdziesiąt procent, zwrot potrą- 
eeń, wypuszczenie aresztowanych... Bezczelność!

Delegację wyrzucił za drzwi i kazał jej członków wykreślić 
z listy robotników kopalni. Zarządził potem wywieszenie ogło
szenia, że jeśli ktoś nie przyjdzie choć jeden dzień do pracy, bę
dzie zwolniony. Po tym ogłoszeniu nie wierzył w jakikolwiek 
strajk.

Po raz pierwszy zawiodły pana wicedyrektora jego obliczenia.
Następnego dnia zaledwie jedna trzecia stanęła do pracy. 

Przyszło na każdą zmianę po kilkudziesięciu ludzi. Kazał Klon- 
czakowi i tym durniom Sliźniowi i Żubrowi zorganizować z nich 
jedną brygadę. Kopalnia miała pracować tymczasem na jedną 
zmianę. Jednocześnie ogłosił przyjmowanie nowych robotników. 
Niech sobie strajkują. Okolica pełna głodomorów. Przyjmie no
wych, a tamci niech się nauczą dyscypliny. Po trzech dniach zgło
siło się co prawda stu dwudziestu nowych, ale z pozostałej jednej 
zmiany zaledwie kilkudziesięciu przychodziło do pracy i to prze
ważnie zatrudnieni na powierzchni. Czwartego dnia kopalnia sta
nęła. Inżynier Kryjak przyszedł z Klonczakiem, aby mu o tym 
powiedzieć.

— Pan jest za to odpowiedzialny — oznajmił wtedy ten py- 
szałkowaty inżynier.

Powiedział mu wówczas, co myśli o nim i jego sprowadzo
nych ze Śląska fachowcach.

Nadeszła również depesza od dyrektora Rurskiego. Wiedział 
o żądaniach strajkujących, bo zarządzał wypłaty „głupich" po
trąceń i rozkazywał nie dopuścić do przerwania pracy. Ani słowa 
o podwyżce. Aresztowani wrócili drugiego dnia. Ziewacza tylko 
zatrzymali dzień dłużej, na „gimnastykę", jak żartował komen
dant Kurak.

To wszystko jednak nie zmieniło położenia w kopalni. Od
wrotnie, zwolnienie aresztowanych wpłynęło na rozbicie z takim 
trudem zorganizowanej brygady.

Na dodatek zmartwień Kromierzańskiego, Swistoń znowu 
przypomniał mu o weselu, bo Andzia płakała przez parę dni do
wiedziawszy się o zalotach narzeczonego do wdowy Rudzińskiej. 
Ze Swistoniem jednak najmniej było kłopotu.
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— Za organistę wydaj sobie córkę, obleziony byku — powie
dział Kromierzański w złości Swistoniowi i stary sam drzwi po
koju córki na klucz zamknął zabraniając parobkowi dawać niedo
szłemu zięciowi koni do bryczki.

Kromierzański motor akurat odesłał do naprawy, bo nie chciał 
mieć z Miziarskim do czynienia, zmuszony więc był siedzieć w ko
palni, na tym ogłupiającym bezludziu, jak mawiał. Zachodził 
wieczorami do „Raju", ale picie z Krupką obrzydzić mogło naj
lepszą wódkę największemu pijakowi. Krupka po paru kieliszkach 
roztkliwiał się i obłapiał kompana za szyję.

— Bracie, obaj jesteśmy nieszczęśliwi — seplenił pryskając 
•cuchnącą śliną i biorąc się do całowania.

— Pies ci bratem. Idź się umyj, świniaku — bronił się Kro
mierzański, a widząc upór zabierał ze sobą jedną lub dwie butelki 
wiśniaku i zmykał do domu. Tu pił sam przeklinając kopalnię 
i ludzką głupotę, która za wcześnie stawała mu na drodze do 
majątku.

Leżąc pijany na tapczanie, marzył o Rudzińskiej. Trzysta 
hektarów dobrze zagospodarowanej przez nieboszczyka ziemi, to 
wspaniały kąsek. Wdowa, co prawda, naftaliną już pachnie, ale 
to tym lepiej. Zimy teraz ostre, przeziębić się łatwo i, adieu, 
stara babo!

Tymczasem nadszedł piąty dzień strajku i wiadomość z War
szawy, że Rurski przyjeżdża do kopalni.

— Wobec poważnej sytuacji, której pan nie potrafił zapobiec, 
przyjeżdżam — zawiadomił telegraficznie dyrektor.

— Ki diabeł donosi o wszystkim Rurskiemu? — głowił się 
Kromierzański. — Nikt inny, tylko inżynier Kryjak — zadecydo
wał w końcu. — O swoją skórę się boi, więc dyrektorowi nad
skakuje.

Rurski przyjechał tego samego dnia wieczorem. Zaraz na 
wstępie zwymyślał Kromierzańskiego od głupców, niedołęgów 
i złodziei.

— Za parogodzinną przerwę w pracy, dlatego że robotnicy 
krzyknęli sobie parę razy: „Niech żyje Pierwszy Maj“, spowodo
wałeś, Wojtusiu — mówił zirytowany do Kromierzańskiego — 
tyle szkody. Czerwonej płachty przelękliście się obaj z Kura
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kiem, jak dwa krasę byki hiszpańskie. Taktowniejszych robotni
ków w całej Europie nie znajdziesz.

Na zamkniętym terenie kopalni, bez przemarszów ulicznych, 
bez zbiegowisk, święto sobie urządzili a wy zaraz areszto
wania i kary. Za grosz oleju we łbie, za grosz, Wojtusiu. Po co 
tu policję sprowadzać? Chłop jak koń dorożkarski: zagrają mu, 
słucha, dadzą obrok — zje, a potem do roboty. Bez krzyku, bez 
bata, tylko cmoknąć i wio. Pośpiewaliby sobie, pokrzyczeli, a na
stępnego dnia głową kiwnąłby niejeden i pracował spokojnie.

Rozdrażniliście razem z Kurakiem chłopów i teraz dopiero 
mogą się czegoś nauczyć, bo zobaczyli, że jesteśmy bezradni. Mnie 
nie stać na miesięczne strajkowanie. Kopalnię mi odbiorą, a oni 
przez ten czas z głodu nie zdechną. Trawę będą żarli i przetrzy
mają. W Warszawie, Łodzi, Katowicach — krew pociekła. Tak, 
ale trzeba znać taktykę, panie wielki inżynierze Kromierzański — 
kpił bezlitośnie Rurski. — Z chłopem inaczej, a z robotnikiem ina
czej należy postępować. Tu zabawa, próbne przedstawienie, a tam 
batalia, gdzie każde ustępstwo może przynieść poważne o znacze
niu państwowym zmiany.

Po skończeniu interesującego wykładu Rurski wezwał inży
niera Kryjaka i buchaltera Zarębę. We trzech długo omawiali 
dochody kopalni i wytworzoną sytuację. Kiedy inżynier Kryjak 
wspomniał o podwyżce, jako koniecznym warunku przerwania 
strajku, Rurski machnął ręką.

— Widzę, że pan się na tym mało zna, kochany inżynierze — 
powiedział Rurski protekcjonalnym tonem.

Kromierzański prędko się uspokoił, bo dyrektor ani słowem 
nie wspomniał o jego zwolnieniu.

— Niech ubliża i wymyśla. Spróbuje sam, jak się to pracuje 
z takimi górnikami. •

Następnego dnia Rurski wezwał delegację robotników.
— Więc kiedy przystępujecie do pracy? — spytał wprost. — 

Aresztowani są wypuszczeni, sam interweniowałem w tej sprawie 
u komisarza. Należy mi się podziękowanie.

Miziarski, który znajdował się wśród delegacji, uśmiechnął 
się nieznacznie. Bystre oczy dyrektora spostrzegły tę nikłą zmia
nę w twarzy delegata.
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— Obywatel zdaje się wątpić w to, co powiedziałem.
— Nie wierzę po prostu, panie dyrektorze — odpowiedział 

Miziarski. — Policja nie stwierdziła żadnego przestępstwa. Urzą 
dziliśmy święto robotnicze, jakie w całym świecie się obchodzi.

— A wy kto jesteście? — zapytał dyrektor.
— Sekretarz pepeesu na kopalni.
— Aa, Miziarski. Bardzo mi przyjemnie rozmawiać z do

świadczonym i postępowym człowiekiem — powiedział uprzejmie 
dyrektor nakręcając lekkim obrotem złotą dewizkę zegarka na 
palec. — Niestety, warunki wasze są zbyt wygórowane. Nie mogę 
ich przyjąć. Zarząd kopalni nie stać na podwyżkę. Zwrot potrą
ceń, naprawy, jakie mi proponujecie w kopalni — owszem, ale 
nie więcej.

Dewizka na palcu Rurskiego rozkręciła się nagłym błyskiem.
— Pąjs. jak mi się zdaje — zwrócił się do Miziarskiego — nie 

może narzekać na pobory.
— Mógłbym mieć wyższe, ale ja nie żądam. Solidaryzuję się 

jednak z innymi i do pracy nie stanę, dopóki zarząd warunków 
nie przyjmie.

— Wy, komuniści, lubicie z cudzej kieszeni płacić. Prawda, 
panie Miziarski? — uśmiechnął się znów przymilnie pan dyrektor

— Nie wiem, co lubią komuniści, ale wiem, że wy, kapita
liści, lubicie na odmianę brać z cudzej kieszeni.

— No, no, tylko bez oskarżeń, bo to już zakrawa na posą
dzanie mnie o kradzież, a ja nie lubię się procesować o nieścisłe 
słowa. Więc jak? — zwrócił się do pozostałych delegatów — kiedy 
przystępujemy do pracy.

— Jak podwyżka będzie — odpowiedział Pyżewicz z nosem 
kaczki.

Dyrektor schował dewizkę do kieszeni, strzepnął niewidoczny 
pyłek z wystającego brzuszka i uśmiechnął się spokojnie.

— No, to poczekamy, moi kochani. Kopalnia może i rok stać. 
Stwierdzam, że nie ma między nami powodu do kłótni. Do widze
nia, kochani ludziska.

Po wyjściu delegacji pan dyrektor zamknął się w gabinecie 
Kromierzańskiego. Zastępca głównego buchaltera Kraź na próżno 
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wytężał ucho. Z urywanych słów zrozumiał tylko tyle, że Rurski 
nadał jakieś depesze na Śląsk, do Warszawy a potem kilka razy 
rozmawiał z kimś telefonicznie.

Około południa nowe auto pana dyrektora odjechało w stro
nę Bicychowa.

Rozdział XL

W pogodny dzień Włochy zdawały się być nakryte wielkim 
błękitnym kloszem. Z doliny widać było, jak ów cudowny klosz 
wspiera się na górze, która w oddali przechodziła w Prósinowiec- 
ką, a ku Włochom od chałupy Jazgota i Kowalskiego stromym 
zboczem rzucała na rzekę swój cień szczerząc poszarpane, pias
kowcowe zębiska. Od zachodu na Skalną, a z północy na folwarcz
ne wzgórza kładła się niebieska siność i tylko na wschodzie, 
wzdłuż rzeki, zaczarowana kopuła gdzieś tam za młynem z ziele
nią olch i topoli się stapiała.

Niebo we Włochach bliższe się ludziom zdawało niż ziemia 
w zagony i kliny pocięta. Smutek po zmarłych, co zimą na przyż- 
bach się rozgościł, nie odszedł już od narodu.

Wcześniej zaczął się w tym roku głodny przednówek, wcześ
niej niż zawsze. Nie pamiętali starzy, aby do sadzenia ziemnia
ków o głodzie trzeba było w pole iść. Oszukiwały też kobiety na 
tym sadzeniu same siebie, oszukiwały. Rzadziej sadziły, końca 
ostatniej skiby patrząc, aby jeno tych parę krajańców zostało dla 
dzieci. A potem to już wolą boską żyły Włochy i tym czekaniem 
z dnia na dzień.

Zamknęła więc najpierw w skrzyni chleb Przygubowa, scho
wała po niej do komory Wiąckowa, a za nimi, nie dla jedności 
babskiej, ale ze strachu przed biedą straszną, pochowały i inne, 
nie omijając Sobierajowej i Korowej, ba i Szwugra, którego 
matka babkowała po wsiach, a on w chałupie rządził lepiej od nie
jednej gospodyni. Nie chowali i nie krajali po skibce tylko Bryki, 
Bzymki i wszystkie w ogóle zagórzaki. Nie chowały też i komor
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niki — Pięta, Grzela albo i Kuśnierz z inszymi, bo ta i nie mieli 
co chować. U komorników chlebem jak opłatkiem się łamali, 
okruszyny na ręce licząc.

— Mamo, dejcie chleba. Dejcie, mamo — prosiły dzieci Gru- 
zikowej, kolebiąc się na chudych nogach i kiwając w takt ruchów 
za dużymi głowami.

— Cicho, bo jak wezne chanaja, to wom zaroz dom. Sniodanie 
dopierusieńko zjadły i juz zryć wołajo — skarżyła się Gruzikowa 
przez płot do Paluchowej.

— Mamo, dejcie chleba — zawołała w odpowiedzi cztero
letnia Ircia Paluchowej, o nogach jak dwa sierpy wygiętych.

— O, mocie, kumoska. Widzicie jo, słysycie. Cięgiem to 
samo. Juz cłowiek i bić ni może, bo przecie, mój Jezus, dzieci to 
rodzone i głodne.

— A gdzieś to dziadek?
— Nie wspuminojcie mi starego zorazy. W świat zem wy

gnała do ludzi. Dałam wcoraj dzieciom po ty odrobince chleba, 
a un, powietrznik, stary obraźnik sufragoński, od Józi i Pietrzka 
po kawołku wycyganię!. A ty, powiadom, śmierci niedocekanie, 
zdechbyś juz, a nie dzieci bedzies objodoł. Zabieroj torbę i idź, 
kaj cie ocy ponieso.

— A juści prowda — przytaknęła Paluchowa. — Nikt sie tu 
przecie juz ze starych nie ostoł. Posed Scałubów Mikołaj, Klenio- 
wa Antośka, Jantoni Dąbków. Wszystkie dziady po prośbie 
juz posły.

— Tylachny świat przecie. Kajsi tam lepi musi być. Nie 
wsedzie głodujo, nie o wszystkich Pon Jezus zaboceł.

Otarła Paluchowa łzę zapaską, przejechała grubymi palucha
mi po oczach Gruzikowa. Podeszła do nich Wiąckowa i użalały 
się tak we trzy, wszystkie o pomarszczonych twarzach, zaczerwie
nionych oczach, stare na pozór, choć jeszcze dzieci prawie co roku 
rodziły. Pocieszały siebie, oszukiwały dzieci, które tymczasem 
klej na pniu starej wiśni znalazłszy wydłubywały go paznokciami, 
.smakując.

— Słodki — mówiła Ircia Paluchowej.
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— Słodki — powtarzały dzieci Gruzikowej i Pietrek Wiąc
kowej.

— Kara bosko za to umecenie Pana Jezusowe jesce po świę
cie chodzi.

— Za nase grzechy, kumo, za nase — wzdychała Wiąckowa 
przez palce zasłaniając sobie usta dłonią.

— A tu i chłopom rozum odebrało — przypomniała Palucho
wa. — Do roboty przestały chodzić. Strajk powiadajo. Bedziewa 
wyzse wypłaty brali. Dadzo uny jem wypłaty. Juz ta o chłopa 
kto zadbo.

— Nie wszyćkie zgłupiały, nie — zauważyła z dumą Gruzi- 
kowa. — Mój ze Scałubą przez dwa dni do kopalni chodzili. Pod- 
wyzsenie jem nawet derektór przyobiecoł. Cóz, kiej ten przemo- 
drzały Sobieraj ich zbuntowoł. „Wilk jezdeś, powiado mojemu, 
abo cłowiek. Gawrony, powiado, stada się trzymajo, kiej ich 
głód przyciśnie, bo jem łacwi coś skorzystać, a ty, powiado, sprawę 
psujes“. A Kłósków Jędruś, co bym mu jesce cycka mogła dawać, 
zaroz napod, ze niby kulosy takiemu jak mój Jaś i Scałuba trza 
by poprzetrocać. No, i siedzo wszyćkie w chałupie, a ty, kobieto, 
choć kamień gryź. Ni co do gorcka włożyć, ni dzieciom dó gęby 
Mówio, ze som derektór przyj echoł i obiecoł kopalnio na jam. n 
zamknoć, jak chłopy do roboty nie wróco.

— Jo sie tam nie sprzeciwiom — wmieszała się cicho Wiąc
kowa. — Mojemu z ty roboty krew sie juz pokazuje. Co mi z taki 
roboty, z który ino na sól ostaje i chorobę cłowiekowi przybawio.

— Niech bedzie pochwalony — odezwała się z drogi Kwiet
niowa. Gruba była, na miesiąc przed zlegnięciem, wyżółkła jak 
odarta z kory olcha. Szła wypięta z garnuszkiem w ręce.

— Kajze to, Stasiowo, idziecie? — zagadnęły.
— Połednie. U Sobieraja juz dymi, to po wegle ide, cas 

ozpolać.
Ruszyły zaraz kobiety do domu, patyków na rozpałkę przy

gotować, kory i szczepek do garnków dziurawych nakłaść, aby 
węgli rozżarzonych pożyczyć, bo i zapałki mało kto kupował.

Czekały więc kobiety, aż się dym u sąsiada z komina pokaże. 
Latały wtedy jedna do drugiej po węgielki. Przykrywały zapas
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kami abo „podołkami1*, czy przykrywą jaką, aby wiatr żaru nie 
wydmuchał i pożaru, ochraniaj Boże, nie narobił. W domu roz
dmuchiwały święty ogienek pod blachą, aż się słoma i patyki, 
uzbierane nad rzeką, zajęły płomieniem. Wtedy nastawiały, co 
tam która jeszcze mięła: ziemniaki cieniutko z łupiny obrane 
albo i całkiem z łupiną, w wodzie jeno wymyte, garść kaszy albo 
mąki na wrzątek rzucały, mieszając na gęstą papkę.

Maryna Sobierajowa brzeg ławy pod piecem omiotła zapra
szając Kwietniową do siadania.

— Zaroz sie wegle upolo, to se weźniecie — powiedziała.
— Spocne, Bóg zapłać, bo sieły nijaki ni mom — Kwietniowa 

usiadła z rozstawionymi nogami. — Nie wiem, jak jo se dom rade 
kiej pora przyńdzie — westchnęła.

Zośka zaczerwieniła się łatając pod oknem ojcową kapotę 
To już tak zawsze, kiedy kto przy niej o dziecku wspomni. Do 
końca życia chyba to zostanie.

— Co wom ta bedzie — pocieszała od kuchni Maryna. — Nie 
pierwse przecie, zwycaj noście.

— A juści, któro ta pierse mo abo ostatnie. Narobi sie cło- 
wiek, nie doje, a dzieci i tak przychodzo. Siódme mi przecie idzie, 
uwozocie, a przy kozdem tyła się mój Stasiek nazłości. Cheba 
lotego zabiero se Pon Jezus moje sieroty do siebie, ze ino mi dwoje 
ostało. Tyla mordęgi, chodzenio kole tego, a potem choć se ocy 
wypłakać. — Kwietniowa łzę z policzka starła i westchnęła z wiel
kiej żałości.

— Dalibyście, kumoska, spokój, bo wom zaskoazi.
— Juści prowda, nawet i napłakać sie ni możno, bo zaroz no

we trza rodzić. Ej, dolo ty nasa kobieco, dolo.
Uciszyło się na chwilę w izbie, posmutniało. Zośka chlipneła 

cichutko zwiesiwszy głowę nad robotą.
— Nie płakać tobie, Zosieńko. Jak ta różo, co przy miedzy,, 

kwitnies. Rośnij i nie daj sie z domu prędko wypchać. Tyle two
jego scęścio, co przy matce panujes. Oj, Boże, Bozicku, nie byłe 
to jak przy cycku — przypomniała sobie Kwietniowa gadkę.

Maryna poruszyła ogień, aż dym fajerkami buchnął.
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— Nie mówieli wom, kiedy chłopy do roboty pódo? — spytahi 
Kwietniowa. — Na chrzciny zarobielby mój chocioz te dziesiotke.

— Nie rozmowiałam z niem — odpowiedziała Maryna dość 
szorstko. — Nie turbujcie sie, uny wiecy o tern myślo niz my.

— Abo to widzicie i chleba juz zabrakło. Gorztke moki na 
boszc chowom, zimioków na te dwie niedziele tylko wystarcy. 
Z tern półkorcem może by cłowiek przebiedowoł do nowego.

— Pozycyć musicie, dzieci przecie som — poradziła Maryna.
— Hale, pozycyć mówicie. Kaj? Od kogo? Chodzie! Stasiek 

do Siwoka. Bełam i jo u Bryki i Kalety, za nogi chytałam, ale 
kworde jem Pon Bóg doł serca. Wszystkie jedno mówio: „Oroł 
ci Sobieroj pole za darmo, to niech ci teroz do“. Kaletem w kuńcu 
ubłogała, ale się mój Stasiek nie zgodzieł. „Wole z głodu zde
chnąć, a zwierzowi półtora korca za pół nie dom“ — powiedziol.

— A cóz to mój winien? — porwała się Maryna.
— Nie gniewojcie się, Maryna, toć sie modlimy za niego. 

Tylachno dobra a wygody ludziom narobieł. I zorane, i zasione 
na cas. Pół wsi oboroł. Niech mu ta Pon Jezus wynagrodzi. To 
ino tamte litości w sercu ni majo. Zęby cłowiek skapioł z biedy, 
to nie pomogo.

Maryna rozpogodziła się zaraz i do komory poszła. Po chwili 
xwartę kaszy przyniosła i do podołku Kwietniowej wsypała.

— Zabraknie i nom, bo na takich samych zogunach siedzimy, 
ale się musimy jakoś ratować.

Kwietniowej znowu łzy potoczyły się po zapadłych policzkach.
— Ani mi wypowiedzić, co serce cuje, kumoska. Nie po to 

przecie przysłam, nie myślcie.
— E, kajze znowu, wiem. Wegle już gotowe. Nie śpisce się 

po drodze, grube wom dom, nie wygasno.
Kwietniowa garnuszek podołkiem nakryła, kaszę skrzętnie 

omiatając, aby śladu nie było widać. Po co mają inni widzieć. 
Po prośbie nie poszła, swoją gospodarkę przecież ma. Odda, niech 
jeno żniwa przyjdą.

Widział Sobieraj, jak parę grudek kaszy posypało się na pod
wórko z Kwietniowej spódnicy, i ckliwość go jakaś do Maryny 
ogarnęła. Jak dwoje obcych w chałupie teraz żyją. Nie może go 
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Maryna zrozumieć, chociaż i w niej serce podobne, na ludzkie 
nieszczęście czułe. Poznała w życiu, co to głodowanie, co ciężka 
praca, co łzy. Swoim ujęła, aby Kwietniów wspomóc. Sobieraj 
wie dobrze, co się we wsi dzieje.

Kleniowi wczoraj krowę i pierzynę sekwestrator zabrał za 
podatek. Stasiek z Pietrzkiem Klenia cały dzień ukrywali kro- 
winę w parowie pod folwarkiem i nie udało im się. Przysięgał 
się Kleń, że krowę sprzedał, bo mu najstarsza córka od zimy cho
ruje. Kaszle wciąż, w oczach schnie. Ratować ją chciał, zapoży
czył się i krowę musiał sprzedać. Krzywoprzysięgał, ale cóż jest 
większą zbrodnią: fałszywa przysięga czy rozbójnicza kradzież 
krowy. Kleń ratował córkę, ale nie lekarstwami. Mlekiem od 
jedynej krowy przy życiu ją utrzymywał, bo niewiele już miał 
w komorze. A sołtys Bzymek urzędowo sekwestratorowi wyjaś
niał, że Kleń krowę schował. Sam sześć dojnych krów ma, to nie 
wie, co znaczy dla takiego Klenia bez krowy zostać. Krzyczał 
i klął komornik, aresztować Klenia chciał za wprowadzenie wła
dzy w błąd. Kleń milczał. Kopiastą głową wolno kiwał i na córkę 
spoglądał. W głowie mu się mąciło, gdy pomyślał, że bez kropli 
mleka zostanie.

Kiedy sekwestrator wrócił po raz drugi, po obiedzie u Bzym
ka, Kleń grabisjp obciosywał na progu. Na sekwestratora ani nie 
spojrzał, tylko do sołtysa podszedł nagle i stuknął go lekko styli- 
skiem siekiery w piersi.

— Nie zabijoj! nie zabijoj! — powtórzył parę razy i oczy 
wybałuszył, jakby w strachu jakimś.

Sekwestrator pierzynę i kożuch kazał pomocnikowi zabrać. 
Krowy też więcej Kleń nie ujrzał, bo sołtys dowiedział się od 
swego pastucha, gdzie ją Kleń ukrył, i zaprowadził sekwestratora 
do parowu.

Kleń przyszedł następnego dnia do Sobieraja konia na środę 
pożyczyć. Do Słupca z Kwietniem i Przygubą się wybierali, zboża 
ed Mielecha pożyczyć. Kleń prosił, aby mu Sobieraj zaświadcze
nie od siebie wypisał, że posiada morgę żyta do żęcia. O sekwe- 
stratorze nie wspomniał.
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Rozdział XLI

Sobieraj czyścił konia głaszcząc jego błyszczące kłęby. Kasz
tan nastawił słuchy, parsknął raz i drugi i nagle zarżał, aż Sobie
rajowi w uszach zadzwoniło.

— A tobie co się spodobało? — powiedział głośno Sobieraj. 
W tej chwili rozległo się z podwórka donośne rżenie. Kiedy 

Sobieraj ze zgrzebłem w ręce stanął na progu stajni, z pięknego 
siwosza zeskakiwał akurat sam pan Małoborski, dziedzic Małobo- 
rowa i trzech sąsiednich folwarków.

— A tego po co tu diabli przynieśli? — pomyślał Sobieraj 
wychodząc na podwórko.

— Dzień dobry, panie Sobieraju — zawołał dziedzic. — Jak 
to dobrze, że zastaję was w domu.

Uwiązał konia u wrótni stodoły i wyciągnął do Sobieraja rękę 
w brązowej rękawiczce.

— Chciałbym po sąsiedzku porozmawiać. Jeżeli waszej kobie
cie nie będziemy przeszkadzać, to wołałbym w domu — dodał 
widząc, że Sobieraj stoi nieruchomo.

— Jedna izba u mnie, ale proszę. Kobiecie nie będziemy 
przeszkadzać, bo teraz i roboty w chałupie mało — wyjaśnił So
bieraj prowadząc Małoborskiego do domu.

Maryna zauważyła dziedzica przez okno i migiem podmiotła 
polepę. Starła ze stołu okruchy chleba i postawiła z boku jedyne 
krzesło. Aż się zadyszała z pośpiechu.

Pan Małoborski po chrześcijańsku dom pozdrowił, Marynie 
się skłonił i od razu na krześle usiadł, jakby wiedział, że dla niego 
było przygotowane. Rękawiczki, które po drodze do izby ściągnął 
z rąk, położył na stole obok trzcinki i kapelusza.

Wysoki był, szpakowaty, z kępkami czarnych brwi przy sze
rokim czole, przeciętym wyraźną, poprzeczną zmarszczką. Prosty 
nos, wysunięta jak u dziecka dolna warga i wesołe spojrzenie nie
bieskich oczu czyniły go przystojnym, słynnym w okolicy z urody 
mężczyzną. Gadki chodziły po ludziach, że każda panna we dwo
rze przychówek z panem dziedzicem miała. Obrazy jednak bo-
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skiej nie było, bo każda w porę za mąż wychodziła. Weselisko 
przy tym pan Małoborski takiej wyprawiał i garść srebrniaków 
zawsze w czasie oczepin na obnoszone sitko rzucał. Potem z pan
ną młodą zatańczywszy odchodził do dworu. Przez ostatnie lata 
synale, a miał ich dwóch dorosłych, wesel, jak mogli, przysparzali.

Dobry był pan Małoborski. Z ludźmi lubił porozmawiać, 
a zdarzyło się, że trafił we żniwa na podobiadek w polu, to na 
miedzy przysiadał i zsiadłego mleka z garnka pojadł, jak swój, 
jak chłop. Po pięćdziesiąt, a najwyżej po siedemdziesiąt groszy 
dniówkę płacił, ale za to wypłacał całkowicie i nikomu grosza 
złamanego nie zarwał.

— Za pracę należy ci się płaca — mawiał. — Bóg by mnie 
pokarał, gdybym cię oszukał.

A że najemni po zachodzie słońca dopiero z pola schodzili, 
to była już wina karbowych, takiego Zielenioka czy Fran
kowskiego.

Dziedzic dobry pan był i co niedzielę na mszy z całą rodziną 
w ławce przed wielkim ołtarzem siedział i z książeczki się mo
dlił. Dobry był i pobożny. A mówić przy tym pięknie umiał. Po
słem w ostatnich wyborach nie został wybrany, bo chhftpi do gło
sowania nie poszli. Miał o to pan Małoborski żal i do Sobieraja 
za jego ostrą agitację przeciw dworowi, ale dawno to już było. 
Dużo wody przez ten czas w Osetówce odpłynęło, a z nią i żale 
dziedzicowe. Widocznie tak było, skoro teraz do Sobieraja przy
jechał.

Od tego też zaczął sprawę pan Małoborski po pierwszym dy
mie, bo i papierosem zaraz poczęstował. Nawet do Zośki wycią
gnął błyszczącą złotem papierośnicę.

'— Ładną córkę macie, Sobieraju — zagadnął przy tym.
— Matka urodziła — zaśmiał się z poważną twarzą Sobieraj.
— Oo, i majster też coś znaczy — śmiał się swobodnie dzie

dzic. — Kłóciliśmy się dawniej, Sobieraju. Na wiecach toście mi 
podobno niejedną łatkę przyszywali, ale na wyborach, jak na wy
borach. Dawniej szablami nawet łby sobie znaczyli, ale po wy
borach całowali się, bywało, przeciwnicy, a przy spotkaniu i po
pili tęgo. Dzisiaj słowem tylko wolno kolnąć, więc i zapomina 
się prędzej. Szanuję was, Sobieraju, bo zdanie własne macie i byle 
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kto was na swoją stronę nie przekabaci. Charakter w człowieku 
cenię, charakter, Sobieraju.

Sobieraj kiwnął parę razy głową, sam nie wiedząc dlaczego 
Zośka, na którą pan Małoborski rzucał od czasu do czasu świdru
jące spojrzenie, wyszła na pole. Maryna przysiadła pod piecem, 
podkładając po parę patyków na ogień. Ćały czas próbowała 
zgadnąć, czego by chciał od męża taki wielki pan jak Małoborski 
Wyborów przecież nie było, a do ro.boty ludzi miał dosyć. Zresztą 
i tak do dworu nikt z nich na robotę nie chodził. Sobieraj zabro
nił stanowczo. Kiedy Zośka wspomniała raz, że do sadzenia bu
raków dziewuchy z Włoch idą, to może by i ona te parę groszy za
robiła, Sobieraj pięścią w stół trzasnął i powiedział: „Wystarczy, 
ze ja jednemu złodziejowi służę, ty do drugiego nie pójdziesz. 
Niech swoich synków w pole wyśle“.

Pan Małoborski tymczasem o kłopotach gospodarskich za
czął mówić, o ciężkim przednówku, który nawet do dworu zajrzał. 
Dworakom musiał w ubiegłym tygodniu po pół metra ziemniaków 
przydzielić.

— Jak bieda, to i apetyt się poprawia — dodał.
Potem,* poczęstowawszy Sobieraja nowym papierosem, zapro

ponował mu nagle sprzedaż pół morgi, która przy lisich norach 
klinem wchodziła w chłopskie grunty i jednym bokiem akurat 
Sobierajowego kawałka dotykała. Ziemia dobra, ale kłopoty 
ciągłe z tym klinem. To krowy z chłopskiego w dworskie w tym 
miejscu często wchodzą, to znów sama obróbka takiego klina nie
wygodna dla dworskich ludzi.

Sobieraj podziękował, jak wypadało, ale głową pokręcił 
przecząco.

— Z takiej gospodarki, jak moja, pieniędzy nie odłożę. 
Oszczędności też żadnych nie mam — powiedział.

Małoborski śmiał się serdecznie.
— Wiedzą sąsiedzi, na czym kto siedzi, panie Sobieraju, są- 

siedzie. Doskonale wiem, że nie macie gotówki. Grunt jednak 
policzę wam taniej. Na kopalni przecież coś tam zarobicie, będzie
cie mi spłacać ratami. Najmniejsze nawet mogą być. Powiadam, 
że bez bólu ziemi sobie przysporzycie. Prawda, że podobno jakiś 
tam strajk urządzaliście, ale — tfu, do licha, nie macie chyba za
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miaru cały miesiąc strajkować. To dobre dla miastowych obibo
ków, ale nie dla was uczciwych chłopów.

Wpłacicie, dajmy na to — ciągnął dziedzic — piętnaście zło
tych z pierwszej wypłaty a potem choćby po dziesięć miesięcznie. 
Na pieniądzach mi nie zależy. Pole wasze do mojego przytyka, 
więc jak sąsiad chcę pomóc. Córkę, widzę, za mąż musicie wy
dać, a i chłopak rośnie.

Pan Małoborski wypuścił z ust w ryjek zwiniętych rząd go
niących się kółek błękitnego dymu w stronę Maryny, która poru
szyła się niespokojnie i zerknęła na Sobieraja. Sobieraj zrozumiał 
wreszcie sąsiedzkie odwiedziny.

— Tum cię czekał — pomyślał z zadowoleniem.
— No, więc jakże, decydujecie się? — spytał triumfująco 

Małoborski.
— Nie — odpowiedział Sobieraj.
Marynie węgle spod płyty wypadły na izbę. Zaczęła je szyb

ko wrzucać do paleniska, sycząc i dmuchając głośno.
— Jak to, nie chcecie kupić ziemi na takich warunkach? — 

zdziwił się dziedzic. — Kto nie przystałby na to we wsi? A ja 
wam właśnie chcę odstąpić ziemię po starej znajomości.

— Niech sobie kupuje, kto chce. Ja nie chcę ziemi. Gospo
darkę córce zapiszę, a urośnie chłopak, to go do rzemiosła poślę 
albo do kopalni na robotnika. Daleko mu jeszcze zresztą, czasy 
się zmienią.

— Ech, polityk z was, jak widzę, po dawnemu kiepski. Ciągle 
jeszcze chcielibyście zmieniać. Zapominacie, że Polska to już po
tęga, nawet Hitler zaczyna się z nami liczyć. Zmienić się czasy 
mogą, pewnie. Do Dniepru możemy znów sięgać, ale ziemia, So
bieraju, zawsze ziemią zostanie. Przy waszych zdolnościach moż
na by po skibie do porządnego gospodarstwa dojść.

— Nikt jeszcze biedy z pieniędzmi nie ożenił — powiedział 
Sobieraj trąc okrągłym ruchem dłoni brodę. — Choćbym chciał, 
to nie mogę tej pół morgi kupić. Kopalnia niepewna. Nie pod
wyższy Rurski zarobków, to i za rok nikt nie wróci do roboty, 
a z tego, co płacą, to na dokupienie chleba ledwie wystarczy. Niech 
już kto inny kupi. Bzymek albo Bryka. Pożyczają na procenty, 
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ćwierci sobie potrajają, to pieniądze mają. Ja, panie dziedzicu, 
od pana ziemi nie kupię.

Pan Małoborski wstał. Z uśmiechem naciągał zamszowe rę
kawiczki.

— Wygląda tak, jakbym wam krzywdę chciał wryrządzić, So
bieraju. Lubię ludzi z charakterem, z inicjatywą, więc dlatego 
do was przyjechałem ot, tak z dobrego serca. Nic pilnego. Na
radźcie się z żoną, a potem, proszę bardzo, przyjdźcie do mnie 
w przyszłym tygodniu. A jakby wam zboża, panie Sobieraju, by
ło potrzeba albo owsa dla waszego wspólnego konia, to zawsze się 
tam coś znajdzie po sąsiedzku,

Na pożegnanie podał rękę i Marynie, która czerwona od ognia 
i z przejęcia, nie wiedziała, co robić. W końcu wytarła rękę w za
paskę i podała panu dziedzicowi.

Przez ostatnie tygodnie Sobieraj sypiał na ławie pod oknem, 
ale tego wieczoru Maryna radziła mu, aby położył się do łóżka.

— Kości sobie, Władziu, poodniatos — tłumaczyła.
Ciepło Maryny rozmarzyło Sobieraja, uspokoiło. I ślub sobie 

przypomniał, i dawne wesołe rozmowy, i zgodę, jaka w chałupie 
panowała. Przytaknął nawet parę razy Marynie, kiedy zaczęła 
mu po cichu tłumaczyć, jaką to okazję Pan Bóg im zsyła z kupnem 
tej ziemi, że i grzechem byłoby z niej nie skorzystać. Dzieci bło
gosławiłyby ich na starość za taką zapobiegliwość.

Kiedy nazajutrz rano przy śniadaniu Maryna wspomniała So
bierajowi o kupnie klina od dziedzica, zwykła zmarszczka poja
wiła się Władkowi między brwiami i powiedział twardo, obco:

— Ludziom nie rozpowiadaj i sobie, Maryna, z głowy wybij. 
Chce mnie dziedzic kupić, jak jego Rurski kupił. Zapłacił mu już 
na pewno dyrektor za tę ziemię. Obaj chcieliby mnie na dudka 
wystrychnąć, na pośmiewisko wystawić. Ludzie z głodu zdychają, 
to ich, psiakrew, nie widzi. Mnie się uczepił. Władka Sobieraja 
już żaden dziedzic nie kupi.

Marynie stanęły łzy w oczach, a Zośka popatrzyła zdziwiona 
na ojca, nic nie rozumiejąc.

Sobieraj ubrał się szybko i poszedł do kopalni, bo wzywali go 
w ważnej sprawie.
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Rozdział XLII

Tego dnia Sobieraj dwa razy przemierzył drogę z Włoch do 
Rudzisk. Przyjechał Stefan i wyznaczyli zebranie u Jabłońskiego. 
Idąc po raz drugi wieczorem przez Całków, Sobieraj natknął się 
w cieniu wierzby na Krazia.

— Idźcie, Sobieraju, bo czekają — powiedział Kraź prawie 
"zeptem, jakby się obawiał, że może się zatrzymać.

Na ławie przed sienią chałupy Jabłońskiego siedziała przy
tulona do siebie para, zapatrzona, zdawało się, w pozłacany sierp 
księżyca. Sobieraj chciał przejść obok, gdy kawaler Mani Jabłoń
skiego powiedział od niechcenia:

— Idźcie prosto do izby, nie zatrzymujcie się w kuchni. Tam 
czekają na was.

Kawaler mówił, podobnie jak i Kraź, półgłosem. Sobieraj 
poznał po głosie Jędrka Kłóska.

— Jak na Szklaną Górę się idzie — uśmiechnął się w mroku 
do siebie. Przypomniał sobie pierwsze spotkanie z tajemniczym 
Stefanem u Ziewacza. Wtedy wartę pełnił tylko Burek Ziewacza, 
a dziś — Kraź rowerem na spacer jeździ po nocy, Jędrek bałamuci 
pannę Jabłońskiego. Założyłby się, że na drodze do kopalni, do 
Sosnowa, do Bicychowa też spotkałby zakochanych i space
rujących. ,

W kuchni Sobieraj o mało nie nadepnął na starą Jabłońską. 
Zauważył ją prawie w ostatniej chwili. Przykucnęła przy piecu, 
podkładając na ogień, który wybuchał odbłyskiem skaczących 
cieni na drzwiach do sąsiedniej izby. Sobieraj mruknął pozdro
wienie. Nie słyszał odpowiedzi, Jabłońska głucha była już od 
dziesięciu lat jak pień. Wraz z głuchotą, przyszło po pięćdzie
siątce ogólne otępienie. Ludzie mało ją obchodzili, jak i wszyst
ko, co się wokoło niej działo. Lubiła tylko jeść i grzać reumatycz
ne nogi — w zimie przy piecu, w lecie na słońcu pod górką. Przy
pominała stare drzewo w sadzie, które już dawno rodzić przestało, 
ale ogrodnik nie ścinał go dla dawnych wspomnień.
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W mroku zalegającym mały pokój, do którego sączyło się 
przez wąskie okno nikłe światło księżyca, Sobieraj przywitał się 
z Piskórem, Jabłońskim, Miziarskim i Stefanem. Poznał go p» 
połyskujących binoklach w złotej oprawie. Czekano jeszcze na 
Czyża, ale Jabłoński, wywołany na chwilę przez Kłóska, wyjaśnił 
po powrocie, że Czyż do lasu po drzewo tego dnia pojechał i późno 
do domu wróci.

Pierwszy zaczął mówić Stefan. Głos jego brzmiał spokojnie, 
ale twardo:

— Świat idzie naprzód z postępem, bo takie jest prawo jeg» 
rozwoju. Nie pomogą kule ani pałka. Krew rodzi nowych śmiel
szych bojowników. Manifestacje pierwszomajowe były masowymi 
pochodami, w których obok czerwieni robotniczych sztandarów 
powiewały zielone, chłopskie.

Dalej Stefan wyliczał miasta, fabryki, manifestacje, marsze. 
Podawał cyfry, wymieniał nazwiska. Marszem tysięcy nóg, gło
sem milionów zdawała się napełniać ciasna izba. Sobierajowi 
krew tętniła w uszach. Uspokoił się dopiero wtedy, gdy Stefan 
przeszedł do omawiania ich kopalni.

— I wy włączyliście się do wielkiego marszu — powie
dział. — Zaczynacie już rozumieć, że chłop zwalczyć faszyzm 
i wolność zdobyć może tylko w ścisłym sojuszu z proletariatem 
fabrycznym. Musicie jednak strajkowi w waszej kopalni nadać 
szerszy charakter. Należy go wykorzystać do uświadomienia ro
botników. Każdy z nich musi rozumieć, że sprawcą nędznych wa
szych zarobków jest sanacja, choćby przez swoje bierne tolerowa
nie takiego stanu pracy i płacy, jaki tu w Rudziskach istnieje.

Po tym wstępie Stefan zwrócił się nagle wprost do obecnych:
— Chcę, towarzysze, podziękować Sobierajowi. Dumni z was 

jesteśmy, Władysławie. — Stefan wstał ze swego miejsca pod 
oknem i uścisnął Sobierajowi rękę. — Dziękuję — powiedział ser
decznie. — To jest najważniejsze, że sprawy robotników posta
wiliście na pierwszym miejscu. Posiadacie klasowe wyczucie ro- 
bociarskie.

— Nieprawda — odezwał się nagle Sobieraj trąc po ciemku 
brodę.
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Nagła cisza lękiem pochyliła siedzących.
— Jak to? — zapytał Miziarski. I
— A tak to. Nie moja zasługa ani nie moja w tym była gło

wa, aby takie warunki postawić dyrekcji. Miałem swój plan, kie
dy mi inni wyjaśnili, zrozumiałem, jak powinno być. Wstyd mnie 
było, że nie sam do tego doszedłem, a wy tu jeszcze chwalicie 
mnie niepotrzebnie.

— A niechże cię! — wyrwał*się Miziarski.
— Niech i tak będzie — podjął Stefan. — Nie każdy potrafi 

przyznać się do błędu. Niczym to nie umniejsza waszej zasługi. 
Wy niezdecydowanych pociągnęliście na naszą stronę. Czy wie
cie, towarzysze, że dzięki waszej pracy, powiększacie szeregi 
świadomego proletariatu? Chłopi od pługa stają się robotnikami, 
rewolucjonistami. Rząd pomija milczeniem nędzę, jaka z roku na 
rok wzrasta na wsi. Naszym zadaniem jest pomóc chłopu w zro
zumieniu wspólnych celów ludzi pracy. Upadnie jednak każda 
rewolucja, gdy myśl, idea wielka i sprawiedliwa nie będzie jej 
przewodniczyć. Robotnicy tym są silni, że jedna jest ich idea, 
choć różne narodowości.

Rozumiem, co boli jeszcze naszego Sobieraja. Widzi nędz'ę 
swoich sąsiadów, widzi chłopską biedę. Chciałby najpierw ich 
doli ulżyć. Biedny chłop łaknie ziemi, ale kto mu ją ma dać? Czy 
reforma państwowa rządu, którego ministrem rolnictwa jest zie
mianin? Czy może sami właściciele majątków, ogarnięci nagłym 
chrześcijańskim wezwaniem? Od nauki Chrystusa upłynęły już 
tysiąc dziewięćset trzydzieści cztery lata. I do czego doszło?

Sami następcy Chrystusa porośli w ziemskie piórka. Otoczyli 
się przepychem i żyjąc w dostatkach błogosławią wszystkim po
siadaczom. A chłop wiekami czekał na miłosierdzie, na zlitowanie 
się i na miłość bliźniego.

Wmawiają chłopu przywiązanie do ziemi jako największą 
świętość, zaletę największą. Wmawiają i chwalą. — Siedź, trzy
maj ten wygłodniały i głód rodzący zagon, bo on święty.

Ale minęły już czasy pawich piór. Chłopi stają dzisiaj zdecy
dowanie do walki przeciw niesprawiedliwości. Słusznych, spra
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wiedliwych zarobków w kopalni, żądają i strajk popierają. Mó
wią, że ich kopalnia, mało — ich cała Polska.

Nie odróżnicie już dzisiaj w kopalni chłopa od robotnika, 
ludowca od socjalisty. Sprawę naszą popierają, jak słychać, na
wet ci z chłopów, którzy nic wspólnego z kopalnią nie mają. 
Wśród służby folwarcznej w okolicznych dworach odzywają się 
znów głosy o podwyżkę zarobków, rosną za waszym przykładem 
groźby strajków.

Stefan po raz pierwszy zapomniał o ostrożności. Stał grubym 
cieniem na tle okna i potrząsał rękami złączonymi uściskiem pal
ców, jakby próbował zerwać niewidzialne łańcuchy.

Kiedy ucichł nagle i usiadł na niskim stołku, zaszeleściły 
w ciszy kapciuchy z machorką. Stefan nie palił. Poczekał, aż 
zgasną zapałki i znów jak na początku zaczął spokojnym głosem, 
tym razem konkretnie o strajku. Jak doświadczony nauczyciel 
radził, podsuwał, a nie narzucał planów.

— Strajk się udał. Pokazał, że front przeciwko zarządowi, 
jego podłym machinacjom i złodziejskim płacom scementował 
się. Ale nie można przeciągać struny. Jeszcze tydzień, a połowa 
robotników może zgłosić się do pracy — osłabia ich przednówek 
i obietnice. Jutro przyjeżdżają przedstawiciele Zjednoczenia Gór
ników, przyjeżdża kierownictwo partii socjalistycznej. Wiadomo, 
sprowadza ich sam dyrektor. Pierwszy odbędzie z nimi naradę, 
zapłaci diety i obmyślą razem jakiś podstęp. Co? — nie wiadomo. 
Jasnym jest tylko, że wierzyć ani jednym, ani drugim nie można. 
Kto z wrogiem wódkę pije, ten przyjaciela w wodzie utopi. Zresz
tą, w tym tajemnicy żadnej nie ma. Wszyscy wiedzą, kto rządzi 
związkami zawodowymi. Można się domyśleć, że będą namawiali 
do przerwania strajku, że obiecają podwyżkę, aby tylko jedność 
robotników złamać.

Stefan radził zgodzić się na przyrzeczoną podwyżkę, gdyby 
taką obiecali, i zażądać wypłaty za dni strajkowe oraz spełnienia, 
innych warunków. Kiedy robotnicy otrzymają zapłatę za dni 
strajkowe, utwierdzi ich to w przekonaniu, że liczą się z nimi 
i w przyszłości żadne obietnice ich już nie złamią.
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Wypowiadali się wszyscy po kolei. Gwałtowny Jabłoński nie 
chciał słyszeć o przerwaniu strajku i ustępstwach.

— Chto się boi, to niechta ustępuję — zahuczał swym basem, 
przywykły do głośnego mówienia do żony. — Z temi, co jem sie 
do roboty śpiesy abo chco pana derektora kajsi, za przeprose- 
niem, pocałować, dowa se rade. Chłopoków swoich momy. Zacaio 
sie i tako jem robotę po portkach dadzo, ze ich potem baby muso 
likować. Kromierzańskiego niech se Rurski do Warsiawy zabiero. 
Na trambambajach może sie konduktorem ostać, tako cholera.

Ziewacz, Miziarski i Piskór doradzali ostrożność. Sobieraj 
milczał.

— A wy, Sobieraju? — zagadnął wreszcie Stefan.
— Zle się dzieje po wsiach — odpowiedział Sobieraj. — Ta

taraku zabrakło po błotach, lebiodę ludzie, gotują, wron w tym 
roku nie będzie, bo w gniazdach jaj nie ma. Wszystko, co daje się 
zjeść, ludzie jedzą, aby do żniw dociągnąć. Ale to nie przeszka
dza strajkowi. Zawziętość w narodzie rośnie. Choćby połowa do 
roboty poszła, to Rurski i tak będzie miał w kasie tylko straty 
i w końcu musi ustąpić i przyjąć warunki Komitetu. Dlatego po
pieram Jabłońskiego, choć mi żal chłopów, bo ciężko patrzeć, co 
się w chałupach dzieje.

Teraz dopiero zaczęły się przemowy i przekonywania. Rzad
kie koguty przepiały już północ, kiedy doszli do porozumienia. 
Przerwanie strajku uzależniono od wypadków, których oczeki
wano.

Przy pożegnaniu Miziarski uścisnął Sobierajowi rękę i prze
prosił za podejrzenia, jakie miał do niego w dniu aresztowania. 
Rozeszli się, gdy szarzeć już całkiem za oknem zaczynało.

Sobieraj spotkał na ścieżce pod olchami Jędrka Kłóska.
— Nie śpisz? — zapytał.
— Jak i wy, Sobieraju.
Szli razem gęsiego, bez słowa. Odgłosem kroków budzili 

śpiące w nadbrzeżnych zaroślach ptaki. Na spotkanie im szedł 
z Gór Prósinowickich świt niedzielny.

231



Rozdział XLIII

Tej nocy Sobieraj nie spał. Słońce już wzeszło, kiedy podali 
sobie z Jędrkiem ręce na pożegnanie.

Na podwórku przywitał go Burek. Szczekał z radości na jego 
widok i tańczył na łańcuchu. Sobieraj otworzył drzwi do stajni 
i wyprowadził krowę.

Niedziela — zwykła jego kolej na pasienie. Niech sobie Zośka 
odpocznie. W oknie zobaczył zaspaną twarz Maryny.

Idąc wolno miedzą, ciągnął opierającą się łaciatą, która ko
rzystając z okazji zagarniała po drodze jęzorem młode żyto. So
bieraj musiał jej w końcu nałożyć pętle z powroza na pysk, aby 
nie robiła szkody.

Na podfolwarcznych górkach gęsto rosły mlecze i krwawniki. 
Puścił krowę i zapaliwszy papierosa patrzył w dół na pola.

Jakby kto kolorowe łaty na olbrzymią szatę ziemi ponaszy- 
wał. Biegły w dół, to znów wspinały się po górkach pasma jas
nych żyt. Było ich najwięcej. Mieszały się z nim młodziutkie, 
o świeżej zieleni jęczmiona, rzadziej owsy. Gdzieniegdzie za Przy
tuliskami ciemniały prostokąty pszenicy. Bielały w słońcu wy
schnięte staja z ziemniakami, które tu i ówdzie wschodzić zaczy
nały. Brzegami miedz przeplatały tę mieszaninę zagony pod pro
so, len czy rzepak.

Słońce goniło swym blaskiem cienie, kryjące się za granicz
ne spady, pod nawisie zbocza, gliniaste i kamieniste wądoły. 
Srebrem odbijało się w tysiącznych kroplach rosy, zawisłych na 
końcach wąskich liści zbożowych.

Pustułka zawisła przez chwilę nad miedzą, ale nie mogąc doj
rzeć myszy ukrytej w trawie odleciała w stronę paru dzikich 
grusz, które posiał na tych górkach przypadek.

Zapatrzył się Sobieraj, zasłuchał.
I jakże się do tego nie przywiązać? Najbliższe człowiekowi 

są te połatane pola, trawiaste miedze, spalone słońcem wzgórza 
i te grusze, i śpiew niczyich ptaków, i to powietrze nawet. Tęsknił 
za nimi, kiedy był w Galicji. Kochaniem jakimś je obdarzał, 
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a i teraz nie jest inaczej. Tam, z dala od swojej wsi, to było zro
zumiałe. Ale nie przykrzyło mu się przecież ani za Słupcem, ani 
za Wierzbowem, jeno przed oczyma wciąż widział Włochy. Niech 
tylko kto zapytał go, skąd jest, śpiewkę tutejszą zanucił, zaraz mu 
się chałupa, śliwkowy sadek, górki i wąwozy przedstawiały do łez 
wyraźne, do bólu serca miłe.

— Przywiązanie — myślał — to jakby kochanie, jeno że 
trwalsze, silniejsze i wypróbowane. Widzi się co dobre, a co złe.

Tu znów przyszli Sobierajowi na myśl komornicy: Kuśnierze, 
Pięty, Malarze, Słomscy z Przytulisk i insi po różnych wsiach 
rozrzuceni, kątem, w barłogu, żyjący u ludzi po komorach, po 
szopach, sieniach, przybudówkach na izby zamienionych, gdzie 
ledwie światło dochodziło. Wiatr w szparach lepiej od świerszczy 
wygrywał w takich komórkach. Głód z chorobami sprzysięgały 
się przeciw ich mieszkańcom. Taki komornik ani domu nie miał, 
ani ziemi, dobrze, gdy koszulę na grzbiecie nosił. Dziećmi tylko 
był bogaty.

— I do czego mógł być on przywiązany? — myślał Sobie
raj. — Do powroza, który śmierć ciągnęła — przyszło mu na myśl 
porównanie.

I co ma Pięta, Kuśnierz czy Malarz kochać we Włochach? 
Zbieranie patyków i zeschłego łajna krowiego na opał czy żebra
nie o obierzyny ziemniaków, jak to już tej wiosny robi Piętowa? 
Nie im Osetówka szumi po kamieniach ani skowronek śpiewa nad 
polami. Rzeka, co prawda, gałąź jakąś wyrzuci na brzeg lub rybę 
wykarmi, którą Malarz czy Kuśnierz w podrywkę złapią, ale sko
wronek nie na ich miedzy gniazdo wije. ,

Zmąciło się Sobierajowi całe myślenie. Oparł się o górkę, 
głowę do wilgotnej trawy przyłożył. Zdawało mu się nagle, że 
jego samego przywiązał ktoś powrozem, który łaciatej na rogi 
okręcił, do najgrubszej gruszy, co kępą na miedzy rosły, że ruszyć 
się nie może. Maryna akurat wyszła na górkę. Koszula jej się 
rozchyliła na piersiach, woła go, a on ani drgnie.

— Władziu — woła Maryna — Władziu!
Natężył siły, szarpnął, aż się konary gruszy zatrzęsły.
— Sobieraju, a dyć krowa w dworski psenicy. Zieleniok ani 

chybi zajmie wom, kiej obocy.
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Sobieraj zerwał się i otrząsnął ze snu. Maryny nigdzie nie wi
dać. Na sąsiedniej miedzy stoi Korba ze swoją krową na powro
zie i woła na niego, a łaciata dorwała się dworskiej pszenicy i żre, 
a żre. Skoczył wypędzać.

— Zmorzyło mnie — tłumaczył się ni to przed Korbą, ni 
przed sobą. Krowę jeszcze chwilkę pod górką popasł i do domu 
zawrócił.

— Bóg zapłać, żeście mnie obudzili — krzyknął do Korby.
— Ni ma za co, kumie. We dworski jadła, niech ji na zdro

wie bedzie.
Sobieraj nie zastał w chałupie Maryny. Zośka przygrzała mu 

ziemniaki na węglach.
— Myślałam, że nam kto krowę ukradł w nocy. Wstałam 

wcześnie, ze skopkiem idę doić, a tu krowy nie ma. Jezusie — 
ukradli, pomyślałam i w krzyk. Ale mama widzieli, jak pogna
liście łaciatą — opowiadała Zośka.

— A gdzież matka? — zapytał Sobieraj sięgając po łyżkę.
— Do spowiedzi poszli, a Stasiek raki poleciał łapać z chło

pakami. Wczoraj żab naobdzierali, że obrzydliwość była patrzeć.
Sobieraj jadł wolno. Łyżkę o brzeg miski z barszczu osączał, 

chlipał głośno, żuł dokładnie. Zośka dolała mu barszczu, bo ziem
niaków w rynience zostało.

— Smutno, tato, w naszym domu — zagadnęła.
Nie od razu jej odpowiedział. Ostatek dojadł, łyżkę oblizał 

i po machorkę sięgnął.
— Czemu to smutno, Zośka? — spytał.
— A bo smutno. Ani się do kogo odezwać. Mama płacze, wy 

tato tylko ze sobą mówicie. Innym też ciężko, a przecież i pośmie- 
ją się, i inaczej jakoś u nich.

Milczeli długo oboje. Zośka włosy przeczesywała i splatała 
grube warkocze, przesuwając poślinionymi palcami po długich 
złotolnianych pasmach.

— Ano, smutno — zaczął Sobieraj i pionowa zmarszczka 
znieruchomiała mu między brwiami. — Matka mnie zrozumieć 
nie chce, a ja jej znów wytłumaczyć nie potrafię wszystkiego... 
Nie chcę jej słowami drażnić. Gdy się milczy, mniej krzywdy 
wyrządza się zagniewanemu, słowa w takich chwilach łatwo do 
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kłótni prowadzą. Matka chciałaby o bogactwie myśleć, a mnie 
nie o to chodzi. Chałupa jest, dwie biedne morgi są. akurat tyle, 
co dla ciebie. Chłopak tylko jeden został, to w świat pójdzie, po- 
każę mu jeno z kim i przeciw komu ma stawać. To będzie dla 
niego największe bogactwo, na więcej mnie nie stać. A ty. Zośka, 
za kim — za matką czy za mną? — spytał nagle.

— Mnie smutno, tato. Mama jeno bab z kółka różańcowego 
słuchają, które pytlują jęzorami, że chłopi przez was w kopalni 
strajkują i bez zarobku w domu siedzą. Kaleta podobno u dzie
dzica był o ten grunt, co wam Małoborski chciał sprzedać. Wszyst
ko zagórzaki wiedzą i na was kamieniami rzucają, a Bzymek i Si- 
wok najwięcej. Ja nie mogę tego zrozumieć, ale wyście, tato, naj
lepszy. Prałabym tych zagórzaków po pyskach, ach, jakbvm 
prała — zapłonęła rumieńcem złości.

— Nie dbam ja o ich gadanie. O chwalenie też nie stoję, ale 
orać, to i ja prałbym. Zwąchały się juchy, jak te wilki w zimie. 
Matkę znów ksiądz podbuntuje na spowiedzi. A ty. byłaś to na 
Wielkanoc? — spytał po chwili.

— Nic mogłam, ksiądz przecież kartek dla nas wszystkich 
dać nie chciał. Mama i tak krzyczeli, wymyślali. Zresztą i tak 
ksiądz Grzesik nie dałby rozgrzeszenia. Takiego wstydu nie prze
żyłabym, ale wy, tato, nie gnie... — urwała nagle Zośka, bo ją 
szloch porwał serdeczny.

— Cóż ty znowu. Zośka — skarcił ją Sobieraj. — Już prze
cież pogodziliśmy się. Gdziebym znowu ja... Ani mi w głowie 
zmuszać cię ani namawiać. Człowiek sio sobie spowiada. Bóg go 
słyszy, ale Go to nic nie obchodzi. Gorsze rzeczy widzi co dzień, 
po sto razy gorsze i milczy.

Stuknął parę razy o stół cygarniczką wybijając niedopałek.
Za drzwiami w tej chwili ktoś zaczął wycierać buty o polepę, 

przytupując. Zośka prędko oczy rękawem wytarła, warkocze 
w tył odrzuciła. To przyjechał Kraź po Sobieraja.

— Panowie ze Zjednoczenia i zastępca posła Krępy z Rado
mia komitet strajkowy proszą, aby się z nim porozumieć co do 
strajku — wyjaśnił cel swego przybycia. — Musicie iść, bo to coś 
ważnego będzie — dodał.

Sobieraj zaczął się szykować.
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— Weźcie mój rower. Sobieraju, bo tam na was czekają Ja 
wrócę pieszo.

Sobieraj zdecydował się wreszcie, chociaż, jak mówił, dawno 
już na takim koniu nie jeździł.

— Kierownicę złamię na pewno, bo to przecież nie capigi 
ani nie kilof — żartował.

— Złamie pan kierownicę, to powiem Kromierzańskiemu, aby 
wam z pensji potrącił — śmiał się Krąż zadowolony, źe Sobieraja 
namówił na jazdę rowerem.

Stali oboje z Zośką przed sienią patrząc, jak Sobieraj ramę 
okraczył, nogą się odepchnął i dopiero na siodełko usiadł. Zachy- 
botał z początku, ale zaraz kierownicę wyprostował i pojechał 
już śmielej.

— Tato rower panu zepsują.
— To niech tam, powiem, aby mi panią za to dał.
— Ojciec nie może mnie nikomu dawać — powiedziała po

ważnie Zośka.
Michał Kraź śmiał się uradowany, ogarniając zachwyconymi 

oczami onieśmieloną trochę Zośkę.
— Przyjadę czasem do ciebie, Zosiu — powiedział nagle po 

imieniu.
— Nie trzeba. Pan jest urzędnikiem, a ja Sobierajówna 

z Włoch. Czytać i pisać umiem, ale o — podniosła ręce do nie
go. — Jakie moje palce. A pan ma ręce jak Małoborski.

Kraź wziął rękę Zośki i położył na swojej. Pogładził ją 
i wzruszenie go ogarnęło. Chciałby pocałować te palce z wycięty
mi głęboko paznokciami, ale go jej powaga onieśmielała. Zośka 
cofnęła rękę i schowała za siebie.

— Nie patrzysz, Zosiu, na mnie.
— Po co? Ani patrzę, ani nie, jak na wszystko.
— A ja patrzyłbym i patrzył w twoje oczy.
— Nie trzeba, lepiej na gwiazdy. — Popatrzyła przez chwilę 

na niego i opuściła trzepoczące się powieki o długich, ciemnych 
rzęsach.

Kraź dojrzał w niebieskich oczach smutek. Przypomniał so
bie wysoki brzeg nad rzeką. Jakby to wczoraj było. Te same 
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oczy, te same, i tak samo smutne. Przygnębiła go nagle myśl, że 
kogo innego te oczy może wyglądały.

— Pójdę już — powiedziała Zośka.
— Do widzenia, Zosieńko, a nie zapominaj o mnie. — Wy

ciągnął do niej rękę. Podała mu swoją sztywno, bez uścisku.
Na drodze z górki Sobierajowej Kraź spotkał kędzierzawe

go kawalera. Szedł do Sobierajów.
— Niepotrzebny tu jestem — myślał Kraź z żalem. — Pan, 

urzędnik — porządkował usłyszane słowa spoglądając z gory
czą na dłonie. i

— Więcej na nich było guzów i odcisków niż na twoich, 
dziewczyno. A teraz ani z nimi do tamtych, ani do tych ludzi. 
Tam — urzędniczyna, „taki sobie nauczycielek", jak powiedział 
o nim Kromierzański Rurskiemu, a tu znów pan o delikatnych 
rękach. A on już siebie zrozumiał i wyznaczył miejsce wśród 
tych ludzi. Da sobie z nimi radę, jeno z tym kochaniem trudno 
mu będzie żyć.

Przy olszynach odwrócił się. W śliwkowym sadzie widział 
chałupę Sobierajową.

— Kto to był ten młody? — myślał. Nie zauważył nawet, jak 
mijał domy na Skałach, niefortunne miejsce niesławnego nau
czania.

A kędzierzawy kawaler siedział w izbie Sobierajowej i pa
trzył na Zośkę jak wierny pies na myśliwego. Władek Kuśnierz 
od czasu, gdy dostał się do kopalni razem z jej ojcem, śmielej 
myślał o Sobierajównie. Wiedział o jej kochaniu z Jaśkiem, bo 
młody, zarozumiały Bzymek nieraz już opowiadał chłopakom, 
jaka to z Zośki dobra była dziewucha. Bolało go, gdy mu to 
powtarzali, ale wytłumaczył sobie wszystko. Jasiek, wiadomo —> 
zwykła Świnia, niejedną już skrzywdził.

O, ma szczęście Jasiek, że nie przy nim opowiadał. Wy re
perowałby mu ten dumny pysk, bo niechby nawet i tak było, 
jak mówi. Głupia dziewczyna, zadurzyła się. Obiecywał jej mo
że wesele, to i mogło się stać. Jasiek szczeka jak pies. A takiej 
Zosi... ładniejszej w całej okolicy nie znalazłby.

Zośka przygotowywała obiad. Nastawiała kapustę, płukała 
ziemniaki.
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— Przestałbyś się włóczyć po chałupach, kiedy ludzie do 
kościoła chodzą, — powiedziała ze złością do Kuśnierza nie pa
trząc na niego.

— Do ciebie chce mi się modlić, Zosiu — wyszeptał Kuśnierz.
— Nie bluźnij, bo cię Bóg skarżę.
— Nie skarżę, bo wie, jak cię lubię.
— Juści, przykazuje męczyć dziewuchy, którym nie w gło

wie kochanie.
— Takim ci to niemiły, Zosiu?
— A niemiły, żebyś wiedział, że niemiły. Szukaj sobie innej, 

rozumiesz? — Chwyciła wiadro, aby wody do garnka nalać. Wła
dek wpół ją z tyłu pochwycił.

— Zosiu, przecież cię kocham, Zosiu.
— Puść mnie, bo ci wodą w oczy lunę, że otrzeźwiejesz. Po

wiedziałam, że jak ten zeszłoroczny śnieg dla mnie jesteś.
Kuśnierz wrócił pod okno. Ruchem głowy czuprynę w tył 

zarzucił.
— Jasiek ci milszy, z nim na wszystko poszłabyś — powie

dział z goryczą. — A on śmieje się z ciebie. Przed ludźmi rozpo
wiada. co z wami było. O dziecku mówi.

Zośka odwróciła się od kuchni. Twarz jej pobladła, w oczach 
łzy się pokazały.

— Mówi? — wyszeptała pytająco.
— A mówi. O olszynie mówi, o znajdku, o tym, że się chcia- 

łaś przez niego utopić. Przy wódce do chłopaków mówi. Prze
chwala się, jaka to mu byłaś wierna. Żenić się teraz ma z Bry- 
kówną.

Zośka schyliła się nad szaflikiem. Ramiona trzęsły jej się 
od gwałtownego szlochu.

— Zosiu, nie gniewaj się, Zosiu... — pożałował nagle Kuś
nierz swego wybuchu zazdrości.

Przestała płakać tak nagle, jak zaczęła. Odwróciła się z mo
krymi od łez policzkami.

— Idź stąd i nigdy nie przychodź, rozumiesz? Nie chcę cię 
tu więcej widzieć. — Pokazała mu ręką drzwi.

Kuśnierz poszedł cichy i złamany.
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Zośka usiadła na małym stołeczku, objęła splecionymi rę
kami kolana i oparła na nich czoło. Zdawało jej się, że znów 
słyszy szum wody o wysoki brzeg.

— Nie — potrząsnęła głową, jakby się opędzała przed włas
nymi myślami.

Jeszcze dziś, kiedy jej ojciec o przeznaczonej gospodarce po
wiedział, myślała, że nie wszystko stracone, że może Jasiek wró
ci. A tu taki on dla niej. Dla zabawy ją sobie wtedy wziął, na 
pośmiewisko. I żeni się z tą krościatą Brykówną. Morgi jej 
ojciec zapisał, to ją wybrał. Złość ją opanowała. Wróciła chęć 
zemsty.

Rozdział XLIII

Kwietniowa urodziła chłopaka. Gruby był, silny, aż 
dziw brał.

— Spuchnięty ździebko — mówiły sąsiadki — bo i skąd- 
żeby znowu tyle nabrał. Matka chudzina ledwie do ust miała co 
włożyć, a tu mały jak ulęgałka.

Chora babka Szwugrowa z łóżka się zwlokła, aby Kwietnio
wej pomóc, bo aż trzy dni się męczyła.

— Dej se juz spokój, Stasiowo. Jcsce jedno takić i po tobie 
nie urodzis — radziła kładąc wykąpanego, wrzeszczącego chło
paka obok matki.

— Abom to winna, moiściewy kochani — skarżyła się ci
chutko blada Kwietniowa.

— Juści ze ty. Sucka nie da, to pies nie weźmie. — Poki
wała Kwietniowa głową, bo mówić ze słabości nie mogła.

— Chłopski słabości mu dać — ciągnęła babka. — Wiecie, 
takie korzenie malwy burockowy nakopać, wysusyć i tego pros- 
ku, wiecie, staremu po odrobince z arbatą abo i z boscem dajać. 
Ino nie dozo, boby kopyta wyciognoł- Uspokoi sie i ani wos 
tknie.
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Szwugrowa mruczała po cichu, złym okiem na drzwi rzuca* 
jąc, czy jej kto nie podsłuchuje.

— Po trochu wiecie, tego susonego korzonka dawoj, Cesiu, 
i pamietoj, ani słowa nikomu, bo choróbska cie obsiodo, złe po- 
łomie, a dzieci w odmińców poprzeonaco.

Czwartego dnia Kwietniowa wstała. Zgięta, szurgając p» 
polepie nogami, wysypała z węzełka garść kaszy, aby obiad goto
wać. Dwoje starszych dzieci siedziało przy łóżku cmokając bez 
przerwy do noworodka. Grubasek jednak masował się piąstkami 
po twarzy, ślepy i głuchy na wszystko, co go otaczało.

Kwietniowa rozwiązała węzełki przyniesione przez kumy 
i znajome, jak zwyczaj kazał. Niewiele tego było. Trochę żyt
niej mąki, kaszy, pęcaku, grochu, koszyk ziemniaków małych, 
że w piąstce się każdy mógł schować, parę jajek i prawdziwy 
skarb — kawałeczek solonego, żółtego ze starości sadła. Korowa 
przyniosła. Nie długo i ona zlegnie — na szczęście swoje i Kwiet
niowej przyniosła.

•— Kochani ludzie, chrześcijany zbawione, zęby jem Pon Bóg 
wynagrodzieł — mruczała Kwietniowa wzruszona sąsiedzką do
brocią. — Tylachno tego, na dwie niedziele wystarczy. Chrzciny 
po świętach zrobią, niech jeno Pon Jezus doczekać pozwoli.

Ugotowała kaszę, dzieci nakarmiła. Sama ledwie parę odro
binek do ust wzięła, chowając resztę do pieca dla męża.

Kwiecień wrócił wieczorem. Jeszcze był w sieni, kiedy po
znała, że sobie podpił. Pogwizdywał i klamki szukał, szurając 
dłonią po deskach drzwi. Wszedł wreszcie wyprostowany, małe 
oczy rozszerzał, aby wydać się ważniejszym. Nie zdawTał sobie 
sprawy, że w izbie jest ciemno i nikt tego i tak nie widzi.

— No, Ceśka, krzciny trza sykować na niedziele — zawo
łał już od progu. Potem kawałek szczepy zdjął z pieca, zapalił 
i wetknął w drzwiczki kuchni, aby kopeć pod płytę wlatywał. 
Dopiero zaczął radować się, a bogactwa przeróżne pokazywać.

Bochen razowego chleba na stole położył, z kieszeni cały 
litr wódki wyciągnął, a spod kurtki kawał salcesonu zawinięty 
w gazetę. W końcu wyjął zza pazuchy cztery bułki.
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Dzieci nie spały jeszcze, więc obstąpiły go zaraz, rozdziawiły 
usta i łykały ślinę. Wetknął każdemu po bułce. Żonie też podał 
jedną, dodając każdemu po plasterku salcesonu.

— Jedzta, psionkrew. Nie bele kto jezdem. Górnik, juchtra, 
robotnik na kopalni.

Kwietniowa schowała workowatą pierś, wierzgającego z sy- 
t iści chłopaka okręciła powijakami i położyła obok siebie. Nie 
jadła jednak. Siedziała z opuszczonymi na ziemię nogami, trzy
mając w ręce bułkę z tłustym salcesonem. Nie mogła zrozumieć 
nagłego szczęścia: i Stasiek pijany, choć rzadko kiedy pił i tyła 
dobra rozmaitego. Patrzyła na swego Stasia nie poznając go pra
wie. Kwiecień nie pił nigdy, a mówił rzadko. Czasem i przez 
trzy dni nie odzywał się do niej. Zupełnie jakby sam po świecie 
hożym chodził. Zjadł, co mu ugotowała, i szedł do pracy. Dzieci 
też przyzwyczaiły się do cichego taty. Lubił je przecież, zabawki 
zmyślne wycinał im zimą z kory, ze słomy cudaki na nitkach wią
zał, słów jednak przy tej robocie szczędził, uśmiechając się tylko 
na okrzyki dziecinnej uciechy. Że czasem klął i bił nawet, to 
uż zwyczajna chłopska rzecz. Drugi raz dopiero widziała go fak 

gadatliwym i wesołym. Pierwszy raz było to wtedy, gdy Scałubę 
przy polowaniu na lisa w norze chciał dymem udusić.

Wypatrzył wtedy Scałuba lisią norę w zagajniku i piaskiem 
wejście wysypał, a kiedy sprawdził, że lis do nory powrócił ja
łowcem go podkurzył i czekał z workiem przy jamie. Lis akurat 
mieszkanie po borsuku, zabitym przez Zielenioka odziedziczył. 
Za krótki widać oddech miał jednak rudzielec, bo dymu się na
łykawszy, nie mógł już do wyjścia trafić i w norze pozostał. 
Scałuba skorzystał z obszernego wejścia i rozkopawszy nieco no
rę, wsunął się,w nią po lisa. Nadbiegł Kwiecień, który ślad lisa 
wcześniej od Scałuby zauważył i do domu po worek i łopatę 
pobiegł.

W wielkim zapale myśliwskim jałowiec ze słomą u wylotu 
nory zapalił, choć i ślepy zauważyłby, jakiego spustoszenia do
konał już tam Scałuba.

Doleciał dym do nosa Scałuby, który właśnie lisa po ciemku 
ramacał i ciągnął go tyłem wyłażąc.
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Kiedy Kwiecień zobaczył ruszające się w norze bose nogi, 
prędzej od najszybszego lisa do domu przybiegł. Scałuba nie 
zauważył go nawet, trąc oślepłe z dymu oczy i plując na popa
rzone ździebko pięty.

Kwiecień, kiedy dech złapał, zaczął opowiadać Ceśce, jak to 
diabła przy lisiej norze zobaczył. Przysięgał się, że kopyta wi
dział zamiast nóg, że siarką cuchnęły. Mówił akurat tak samo 
głośno, jak dzisiaj.

— Czyżby znowu diabła zobaczył? — myślała Kwietniowa.
— Jedz, Ceśka, mówię — srożył się Kwiecień. Nie kradzio

ne, ale złodziejowi wydarte.
— Co ty, Stasiu? — odezwała się wreszcie Kwietniowa — 

co ty wygadujes zbereżniku? Skód ześ to wzion?
— Cha, cha, cha — śmiał się Kwiecień. Nogi szeroko roz

stawił i za boki się brał. Kołysał się przy tym w tył i do przodu, 
jakby chciał upaść. — Złodziejowi my odebrali. Ukraść chcioł, 
a my go za łapę. Stój, godomy, diable rogaty. Oddej, bo inacy 
do roboty nie przyńdziemy. Strajk ześwa wygrali, kobieto, śtrajk. 
Rozumies, Ceśka — krzyczał pijany Kwiecień. — Za całych dwa
naście dni nom wypłacie! pon derektór i podwyżkę przyobiecoł. 
Som słysołem.

„Chłopy — powiado — ponowie robotnicy. Bedziecie dobrze 
pracować, to podwyżkę za miesioc dom“. Obliczyć sie niby 
mo z kostami bez ten cas. Pomogli mu te zdradniki ze Zjedno- 
cenio i z ty robotnicy partyi. Cygaństwa wymyślili przed nasym 
Kumitetem, ale nie głupich my se wybrali deligatów: Sobieraja, 
Miziarskiego, Piskóra i insych. Ani na krok nie ustopieli. To te 
pany, uwozos, wezwały nas dzisioj i dali tłomacyć...

A my, psionkrew, kiej ten mur... Nie, krzycymy. Podwyżkę 
dawoj, psia twoja golono, abo zabieroj sie z nasy ziemi. Derektór 
policyjom grozieł, ale kajsi nom policyjo... Som krzycołem — 
dajes złodzieju piniodze, cy nie, bo cie w kawołki... I zapłacić za 
te śtrajkowe dni nie chcieli, ale musieli ustompić i jutro do ro
boty idziewa. A niech ino potem podwyżki nie bedzie, to psion
krew, kopalnie zawaliwa i kuniec z temi psami.
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Jo sie osukać nie dom. Chłop jezdem, robotnik, górnik i ku- 
niec. Kumitet sie na nos ozgniewoł za te zgodę z derektórem. 
Jabłoński, uwozos, Wojtka Biełosa z Sosnowa bez pysk strzeleł, 
bo do zgody nawoływoł z derekcjom. O mało go nie zabieł, bo 
i farbą się obloł. Władek Sobierajów — ten ci mo łeb, pogodzie! 
wszystkich: „Cichojta, powiado. Pocekomy ten miesioc i obocy- 
my. Nie podwyzso, to strajk psio ich mać i jeszcze jaki strajk 
zrobiwa*1. Jom zem Kwiecień, górnik na kopalni i osukać sie nie 
dom. Jo jem pokoze.

Wyprostował się Kwiecień, brzuch wysunął, dyrektora uda
jąc, aż się ze zbytniego przegięcia w tył zatoczył i na ławę upadł. 
Potem pięścią w jej brzeg zaczął walić i powtarzał bez przerwy:

— Nie dom, psiachmać, nie dom sie osukać. Krzciny, mat
ka, sykuj. Wódka je, chleb je, salceson je. Dokupię jesce. O, mos 
tu piniodze, kup co chces i krzciny sprawioj. A jakiego to dzi- 
sioj świętego?

— Trzech zimnioków sie zaceno. Ponkracego dzisioj — ode
zwała się Kwietniowa, trzymając bez przerwy bułkę z salcesonem.

— Widzis, Ceśka, a widzis. Odminio sie na świecie. Syna 
nachrzcimy Ponkracy. Bedziewa i my pana mieli w rodzinie. 
Taki dzień, takie scęście.

Ponkracy Kwiecień. A jo robotnik jezdem i osukać sie nie 
dom. Jedz, Ceśka, jedz, podwyżka bedzie. Krowę se kupimy. 
Morgę sie dokupi. A słysałaś, Sobierajowi dziedzic ten klin przy 
jego groncie chcioł darmo dać i Władek nie chcioł. Kupić go 
ehciały dranie. A jo bym ta wzion. Wzionbym i swoje zrobieł.

Wła-Władziu, twoje zdrowie. Kunia mi na niedziele pozy- 
cys, chłopoka bede chrzcieł. Władziu, nojlepsy przyjacielu, cało 
wieś za tobą — Kwiecień mruczał coraz ciszej, aż zwalił się na 
ziemię i zaraz zachrapał.

Kwietniowa zwlokła się z łóżka, sprzątnęła ze stołu spra
wunki i pieniądze schowała do kufra. Bułki tylko jeden kęs 
ugryzła i też schowała.

— Lo dzieci bedzię — szepnęła.
Męża przykryła starym, wyłysiałym kożuchem. I tak sypiał 

■ostatnio na ziemi, tyle, że słomy sobie trochę podścielał. Nie 
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miała do niego żalu, że wypił. Z biedy, z tych turbacyj, a dzisioj 
z radości za ten wygrany śtrajk pił, to i nie grzech. Próbował;; 
mu jeszcze ściągnąć buty, ale rady sobie dać nie mogła, więc po
łożyła się obok małego Pankracego, wzdychając nabożnie: — Pon 
Jezus o sierotach nie zapumino. Niechże Ci chwała bedzie wie
kuisto.

W izbie słychać było basowe pochrapywanie Kwietnia i prze- 
świsty nosowe dzieci.

Rozdział XLV

Nie dziwiłaby się Kwietniowa z przemiany swojego Staśka 
gdyby wiedziała, że tego wieczoru w sześćset czterdziestu domach 
podobne były przedstawienia i takie samo wesele. Nawet i Krup
ka o twarzy świecącej i jak pomidor czerwonej, cieszył się i śmiał 
do zdziwionej Lodzi, pomocnicy w Raju".

Nie było tego dnia robotnika z kopalni w Rudziskach, który 
nie opowiadałby o zwycięskim strajku jako o swoim i tylko dzię
ki niemu wygranym. Nowaczek i Jędrzejczak, sztygarzy Ślizień 
i Zuber, ba nawet sam Kromierzański — wszyscy sobie tera; 
przypisywali zasługę przerwania strajku.

We Włochach Gruzik i Scałuba, którzy z Paluchem najwię
cej na strajk i Sobieraja wymyślali, wrócili do domu z fantazja 
bohaterów. Paluch, nachwaliwszy się przed swoją kobietą, n< 
podwórze wyszedł i śpiewał ochrypłym głosem:

Obiecołeś panie snopki ze stodoły,
Jak mi ich nie oddos
Zabiere ci woły

Wtórował mu z swego podwórka Caja, który choć w „Raju“ 
kolejki nie opuścił, do domu ćwiartkę w kieszeni przyniósł 
i z Jewką jeszcze przepił.
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Dola moja dola, 
Wieje wiater z pola. 
Ni chleba, ni soli, 
Serce cłeka boli.

pokrzykiwał bez nuty, bo słuch miał tępy i nigdy nie mógł na 
właściwą melodię trafić.

Słowiki w olszynach przycichały, zdziwione nagłym rozgwa- 
rem wsi. Pietrek Bryka Scałubową Mańkę nad rzekę wywołał, 
rad, że pijany ojciec spać się położył. Władek Kuśnierz tulił do 
siebie Józię Piętównę, pocieszając się po Sobierajowej Zośce. 
?vlłody Kowalski za rzeką wygrywał zmyślone przez siebie tęskne 
melodie na skrzypcach.

Wieczór oddychał ciepłym zapachem bzów, rozsiewał majo
wą tęsknotę, nucił na młodych liściach srebrnych topoli pieśń 
miłości. Usłyszały ją słowiki zaczęły dobierać do wtóru trele. 
Rozbrzmiały dźwiękami wąwozy, nadbrzeżne zarośla, opadłe już 
z kwiecia tarniny na Skalnej Górze.

Kłopoty dnia, które sennymi widziadłami dręczyły starych, 
Toztapiały się w śpiewie u młodych, w nieprzezwyciężonym ko
chaniu i tęsknocie.

Z całej wsi tylko u Sobieraja wieczór utonął w nocy ciszą 
bez radości. Cisza panowała też w koślawej, zapadłej na podgó
rzu chacie Jazgota.

Sobieraj wrócił podchmielony jak inni, ale nie opowiadał 
nikomu o zdarzeniach dnia. Zośka podała mu w milczeniu przy- 
grzaną kolację. Stasiek spał, a Maryna odmawiała przy łóżku pa
cierze. Od czasu spowiedzi jeden raz tylko przemówiła do niego.

— Ksiądz prosili ażebyś przysedł do nich — powiedziała.
— Ma do mnie interes, to niech sam przyjdzie — odpowie- 

' dział i na tym rozmowa stanęła.
W niedzielę Maryna przez całą sumę leżała krzyżem przed 

ołtarzem świętej Małgorzaty. Opowiadały o tym baby przez cały 
tydzień. Zgadywały grzechy Maryny, przepowiadały wydarzenia 
w domu Sobierajów. Ksiądz, ojciec duchowny, rozgrzeszenie Ma
rynie dał, Sobierajów do łaski kościelnej przywrócił, do Włoch 
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rękę przewielebną wyciągnął. Znak to, że przebaczenie ludzioir 
posyła, do poprawy wzywa.

A Sobieraja jakby kto batem smagnął.
— Uździenicę chcą mi znów nałożyć — pomyślał. — Niedo- 

ezekanie ich — zaciął się w sobie.
Tego wieczora był jednak w dobrym nastroju. Czekał, może 

Zośka spyta o cokolwiek. Rad byłby opowiedzieć, co on dokonał, 
jakie to u narodu ma teraz poważanie. Niechby Maryna usły
szała, niechby zobaczyła nową jego chwałę.

Ale Zośka w wieczór za oknem się zapatrzyła, o spotkaniu 
choćby ten jeden, ostatni raz z Jaśkiem myślała. Gadanie Kuś
nierza uważała za marną, złą plotkę. Wierzyła znów, że zapisem, 
obiecanym przez ojca, przyciągnie jeszcze Bzymka.

Sobieraj nie tknął jedzenia. Wypłatę na stole położył, dzwo
niąc srebrną pięciozłotówką, jakby chciał Marynę z rozmyślań po
bożnych przebudzić. Maryna jednak wybiła ze wzdychaniem po
kłony przed ukośnie zawieszonymi obrazami i spać się położyła

Posiedział chwilę Sobieraj, papierosa nowego wypalił, a po
tem na ławie legł. Znowu sam. Żona, dzieci, dom — a on sam. 
jak wtedy, gdy do Włoch wrócił. Zaturkotało mu w głowie, jakby 
koła pociągu po szynach dudniły, zakręciło się wszystko, zawi
rowało. Przez niedomknięte powieki dojrzał jeszcze jak okno 
gdzieś do powały pomknęło. Potem szedł już w wysokich powa
lanych rudą butach, a co krok postawił, to na sąsiednią górkę 
stąpał. Zle wymierzył, bo nagle w dole pod nogami kopalnię 
zobaczył. Za długi krok zrobiłem — pomyślał — przeszedłem 
kopalnię i znowu sam.

Sam też siedział beznosy Jazgot za rzeką. Jemu wódka nie 
szumiała w głowie. Musiałby ją kwartą pić, z beczki czerpać, 
aby się zmóc. Nie próbował tego, nie było mu potrzebne. I tak 
chodził co dzień pijany własnym smutkiem. Bawił się dzisiaj 
razem ze wszystkimi, tylko nikt na niego uwagi nie zwracał 
Każdy mówił, jeden przez drugiego wykrzykiwał, rękami wy
grażał, a on tylko patrzył na triumfującą gromadę. Kiedy pró
bował śmiać się razem z innymi, zaraz ktoś krzyczał rozbawiony

— Patrzcie, jak ten diabeł ludzi straszy.
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Jadł więc i pił w milczeniu. I patrzył. Krupkę widział, jak 
piwo roznosił i przysłuchiwał się najzaciekłejszym. Krzywego 
Franka, byłego parobka z Bicychowa, zauważył, gdy mrugał do 
Nowaczka jakby się z nim porozumiewał. Nie podobał się mu 
od pewnego czasu Franek, ale kto tam zwróci uwagę na jego 
Jazgotowe obserwacje.

— Możeby Sobierajowi powiedzieć — myślał Jazgot — bo 
i w kopalni mu się Krzywy nie podobał.

— Wyśmieje mnie — zdecydował i milczał.
Gromadą wracali do wsi, rozmawiali, a jego jakby nie było. 

Szedł zapomniany przez wszystkich, człapiąc swymi drewnia
nymi buciarami. Nie do niego mówili, nie on odpowiadał.

Do kopalni szedł zawsze z jakimś raźnym pośpiechem. 
W podziemiu jako rębacz czuł się pewniej. Przysypany czerwo
nym pyłem, umazany błotem, stawał się podobny do innych, albo 
to właśnie ci inni byli podobni do niego. Ich uszy, wycierane 
brudnymi palcami wydawały się w świetle latarek jakby brzega
mi wyłupane, podobne do jego uszu. Jego kalectwo malało pod 
warstwą brudu. Gdy inni, poczynając od wiosny, starali się myć 
ręce w rzece zaraz po wyjściu z kopalni, on wracał ze swoim ta
tuażem do domu.

Strajk rozbudził w nim nagłą nienawiść do Kromierzańskie- 
go, do Rurskiego i wszystkich tych, którzy mu zarobek chcieli 
odebrać, pracy pozbawić. Kiedy w ostatnim dniu strajku robot
nicy jawnie kłócili się i spierali z dyrektorem i tymi przyjezdny
mi panami o zapłatę, on przepchał się na czoło gromady i czekał. 
Krzykną: — ,,Bierz ich“, to on pierwszy. Pięści ma jak z żelaza. 
Kiedy podrywkę przy połowie ryb naciska nagłym ruchem to 
drąg trzeszczy; kiedy pięścią w kupkę orzechów laskowych trzaś
nie, to ziarna jak z plew wyskakują. Czekał znaku. Oj, jak cze
kał. Za to bydlęce życie w chałupie, za zgniłą słomę na posłaniu! 
Podniósł raz tę swoją, podobną do maczugi pięść nad głowę. Wi
dział, jak się dyrektor do tyłu nieznacznie cofnął i oczy wy
trzeszczył na niego. Obeszło się bez Jazgotowej pomocy. Pie
niądze mu wypłacili.

Pił, stojąc obok Sobieraja, a kiedy wieś rozkrzyczała się wie
czorem, siedział na wielkim głazie przed domem i słuchał. Nie 
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tamtych ludzkich głosów, ale plusku wody po kamieniach, po
szumu drzew nad brzegiem. Do izby nie zachodził. Po co?

Franka, mała, brudna, jak wszystko, co się w tej norze znaj- 
dawało, kobiecina spała na pewno na niezmienianej od zimy 
wiązce słomy razem z synem garbusem. Dwoje zwierząt — 
szczęśliwych, bo bez rozumu. Niezdarnych i leniwych. Krzyw 
dzonych, ale bez czucia. Pieniądze ma w kieszeni. Nie ma ich 
komu dać, bo one tamtym dwojgu nie potrzebne.

— „Sprzątnijno w chałupie, bo wygląda jak u Jazgota". - 
„Pracujesz jak Jazgotowa Frania". „Idź spać, bo jak zawołani 
Jazgota to zobaczysz..." — słyszało się ciągle we wsi przygany 
i straszenia. Tak wspominają go wszędzie. Dom jego jak chata 
czarownicy’.

Jazgot spojrzał za siebie, na ciemniejącą w wieczornym mro
ku ścianę nawisającej góry. Jakby liczył na -niej w ciemności 
bruzdy wymyte deszczem.

— Mówią, że się góra obsuwa — przypomniał sobie. Głupie 
strachy, nie na niego. Tyle lat tu już siedzi i nic się nie stało.

Jazgot zdrzemnął się na kamieniu. O świcie przywiązał siat
kę podrywki do palcatków i ruszył nad rzekę. Woda po ostatnim 
deszczu zmętniała, ostrożny szczupak, a nawet kleń mogą wypaść 
do siatki.

Kiedy Scałuba z Jędrkiem Kłóskiem i Cają szli na. pierwszą 
zmianę, Jazgot był już z powrotem w domu. Z, torby wytrząsnął 
dużego klenia, parę mniejszych szczupaków i okoni. -

Józek-garbus przykucnął przy rybach, potrącał żywe paty
kiem, śmiejąc się głośno, kiedy wytrzymałe okonie trzepotały 
ogonami w przedśmiertnych podskokach.

Józek miał już dwadzieścia dwa lata, ale wzrostem ledwie 
piętnastu lat sięgał..

Jazgot wybrał parę ryb i kazał Józkowi zanieść Piętowej, 
która na komornem mieszkała u Dworzakowej.

— Helci zaniese — śmiał się garbus — zaniese, tata.
— Zanieś, Józek, zanieś. — Jazgot patrzył w ślad kwadra

towej pokraki i oczy zatarł, bo z niewyspania łzawiły mu jakoś.
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Po południu lunął deszcz. Rozszalała się burza. Jazgot od
chodząc wieczorem do kopalni, już z drogi obejrzał się na gói<; 
wiszącą nad łąką, gdzie stała jego zmurszała jak grzyb, chałup...

W kopalni zapomniał o wszystkim. Rwał kilofem skalę, aż 
odpryski leciały po ścianach. Lubił tę swoją pracę.

— Skałę rozwalam, jak mocarz jaki. Do piekła niedługo 
jamę przebiję. Samego Belzebuba kilofem rozwalę — mruczał 
do siebie.

Jak ze snu zbudził go głos Sobieraja.
— Piętrzę, spocznijcie, chciałem wam coś powiedzieć — mó

wił Sobieraj.
Usiedli, odsunąwszy się od przodka, gdzie kurzyło nienajgo- 

rzej, bo Jazgot dokopał się nagle do osypiska. Palili milcząc. Jaz
gotowi odwiedziny Sobieraja wydawały się dziwne, ale nie py
tał o nic.

— Dyrektor was zwalnia, Jazgot, na dziś. Możecie iść do do
mu. bo widzicie... z waszą chałupą nieszczęście się przydarzyło, — 
prędko wypowiedział Sobieraj kładąc Jazgotowi rękę na kolanie.

— Góra się obsunęła, godocie? — spytał Jazgot.
- Tak, chałupę wam zasypało. Do wody zepchnęło i za

sypało.
Jazgot zgasił papierosa butem o drewnianej podeszwie.
— To juz ni mom tam po co iść — powiedział spokojnie 

wstając. — Ten mioł trza załadować, bo dymi, jak z kumina, 
zapolić sie może — dodał.

Wziął łopatę opartą o ścianę i popluł w ręce. X.
— Władziu — powiedział ściszonym głosem — Krzywy Fra

nek ludzi podsłuchuje. Do Jablońsconki zachodzi. Coś mu sie 
polepseło, bo u Krupki w ty bocny izbie mięsko i co dzień 
pije. Mówię, abyśta uwozali na niego. A jakby wom belo potrza, 
to jo go mogę — pięścią w stylisko łopaty trzasnął.

— A... chałupa... to niechta... — dodał twardo i pełną łopatę 
pirytowego miału sypnął na wózek.

Zieliński, z którym pracował, i Zawieja patrzyli na niego ze 
strachem, jak z zawziętością wpychał łopatę w dymiący miał.

Sobieraj odszedł.
— A chałupa, to niechta — powtarzał.
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Pewnie. Nie było już tam po co iść. Zwały ziemi wgniotły 
podobno stary dom w koryto rzeki i zasypały razem z żoną Jaz
gota i synem garbusem.

Osetówka wystąpiła z brzegów i zalała domy Kwietnia, Kle
nia i Kowalskiego. Pobiegli ratować swoich. Jazgot nie ma kogo 
ratować — za późno.

Sobieraja jednak bolało to jego „niechta11. Jazgot stracił 
wszystko i jeszcze o Krzywym Franku myśli, zamiast rozpaczać 
Żył przecież z tamtymi tyle lat, a teraz ,,niechta“.

Rozdział XLVI

Jojne Chmura był dla Włoch zawsze zwiastunem dobrego 
W jesieni przychodził w czas sytości, na wiosnę przynosił nadzieję 
prędkich żniw, nowego chleba. Mówili mu o tym włoscy ludzie, 
ale Jojne twierdził, że mu tak tylko wypada ten przyjazd.

— Tym lepiej — odpowiadali uradowani biorąc to za dobry 
znak.

Przyjazd nie był dla Jojny w tej porze wiosennej przyjem
ny. Pchał biedny Jojne swój wózek, a jego samego pchała na
dzieja, że może przywiezie choć parę ziemniaków do domu.

Był już czerwiec. W polach szumiały szybko pełniejące żyta, 
kłosiła się pszenica, dojrzewała trawa na łąkach. Tu i ówdzie za
częto już nawet sianokosy. Ze wsi wy wędrowali przed kilku dnia
mi co mocniejsi kosiarze gdzieś nad Wisłę, na bandos, po kromkę 
chleba, o której marzył Jojne Chmura, wioząc do Włoch nowe 
trepy i koszyk z rozmaitościami, skromniejszymi niż zwykle.

Nad drogą wisiał słodki, ciężki zapach kwitnącej akacji. Za
rzucał na przechodzących gęsty woal woni, drażnił brzękiem 
pszczół pijanych słodyczą. Przed chałupami kłóciły się jeszcze 
z akacjami upajająco wonne jaśminy o żółtych, smolących środ
kach.

Jojne odpoczywał teraz często.
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— Starzeję się — myślał, choć kto by tam odgadł, ile ma lat. 
Zawsze miał tę samą, płową brodę, łatany chałat i uśmiechnięte 
oczy. Nikt nie pamiętał go innym.

— Jojne z brodą się urodził — twierdziła babka Szwugrowa. 
Szwugrowa, która nie mogła już zliczyć odebranych noworodków, 
i doświadczenie miała nie byle jakie.

Żył jednak we Włochach ktoś, kto pamiętał Jojńę bez brody, 
o — i jak jeszcze pamiętał! To Jazgot znał Chmurę, gdy ten je
szcze ani brody nie nosił, ani biedką towarów nie woził.

Do jego to domu w* gorący dzień czerwcowy skręcił Jojne. 
Zobaczyła go pierwsza Korowa i z wielkim zdziwieniem w dyrdy 
do Kosowej pobiegła zapominając, że nieprzejednane gniewanie 
już od dwóch lat je dzieliło. Kosowa jeszcze nie urodziła, choć 
Szwugrowa od tygodnia termin jej określiła.

— Kumoska, Jojne do Jazgota posed — zawołała od progu
— Co wy godocie, posed?
Pomyślała chwilę Kosowa i dodała:
— Pociesyć, powiadom wom, posed. Przecie po nic wiecy 

Dobre zydzisko.
Widziały przez okno, jak Jojne biedkę przy kładce zostawił 

i nic z niej nie biorąc poszedł za rzekę.
Jojne bał się wody więcej niż samego rabina Bubke. Kładka 

związana z dwóch brzozowych żerdek była bez oparcia i trzęsła 
się mocno.

— Huśtała — jak mówńli chłopcy, którzy nigdy nie omijali 
okazji, aby się na niej nie pobujać. Jojne do połowy doszedł od
ważnie. Potem go nagle odwaga odleciała, i nie mając oparcia, 
usiadł na niej okrakiem. Trząsł się przestraszony więcej niż kład
ka. Z trwogą spoglądał w wodę, to na przeciwległy brzeg. Do
piero parę kroków za kładką podniósł się z czworaków, z trudem 
prostując przygarbione plecy. Pot ściekał mu w zarost policzków 
nogi trzęsły się i ledwie mogły go utrzymać.

Na miejscu gdzie stała chałupa Jazgota, czerwienił się szeroki 
pas iłu i gliny, który spłaszczonym lejem zwężał się pod górę. Nic 
nie wskazywało na to, że mogła tu kiedyś stać chałupa. Nie po
została z niej ani jedna belka Nawet chruściany płot zniknął bez 
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śladu. Rzeka, głęboka w tym miejscu, przegrodzona zwałami 
w czasie nieszczęsnej nawałnicy, znalazła sobie nowe koryto ryjąc 
obszerne łożysko przez pola Kwietnia i Klenia, których rozpacz 
głośniejsza była od Jazgotowej. Woda zniszczyła im cale dwa sta 
ja żyta — chleb na cały rok. Ukradła na zawsze pół morgi 
gruntu.

— Złodziejka zapowietrzona. Pan Jezus deszcz zsyła, aie 
diabeł kieruje nawałnicami i ludzkie mienie niszczy.

Kwiecień z Kleniem próbowali pomagać Jazgotowi w rozko
pywaniu nasypu, więcej w nadziei odnowienia starego koryta, niż 
w odnalezieniu zagrzebanych. Przychodzili i ze wsi na pomoc, 
ale po dwóch dniach dali spokój beznadziejnej robocie. Ił, glina 
i żwir najmniej na sześć metrów grubo zawaliły rzekę, rozsypując 
się do dwudziestu metrów szeroko. Przy kopaniu napotykano na 
olbrzymie głazy, których ani przebić, ani ominąć nie było można.

Jazgot został w końcu sam.
W stromej po osypisku górze wykopał ziemiankę, gałęziami 

i pletnia, z wierzby ściany zabezpieczył, pozostając pa swojej zie
mi. Każdego dnia, jeżeli nie szedł do kopalni, widzieli go ludzie 
ze wsi, jak chodził z rydlem po usypisku i kopał raz w jednym, to 
znów w innym miejscu. Czasem stał nad wodą z podrywką. Ła
pał nawet drobnicę i coś tam gotował przed ziemianką nad ogni
skiem, rozpalonym między dwoma kamieniami.

Któregoś dnia natrafił przy kopaniu na coś miękkiego. Coś 
ugięło się pod ostrzem rydla. Jazgotem wstrząsnęło ni to łkanie, 
ni jęk. Kiedy rękami odrzucił ziemię w dole, namacał palcami 
sierść, a potem natrafił na róg krowi. Jednocześnie owionął go 
straszliwy smród gnijącego mięsa. Ledwie mógł głowę z dołu 
podnieść.

Od tego dnia Jazgot zaprzestał poszukiwań. Krzyż z olcho
wego drzewa wyciosał i pośrodku osypiska postawił. Przyszła 
wtedy do niego stara tercjarka Drypowa i radziła, aby księdza 
przywiózł i miejsce nad zmarłymi poświęcił.

— Dusy, Jazgot nie gubcie. Na wiecne potępinie tamtych 
nie skazujcie, bo wom tego Pan Bóg nie zabocy. — Pociągała przy 
tym nosem, żegnała się ręką owiniętą różańcem, a pomarszczone,
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bezzębne usta zasłaniała sobie dłonią w obawie aby Jazgot złego- 
na nią nie rzucił.

— Na plecach go nie przyniese — powiedział Jazgot.
— Kunia sobie od Siwoka pozyccie, 'odrobicie.
— Idź sobie, bo cie stare próchno do dołu którego wepchnę, 

abyś z diabłami królowała — rozgniewał się w końcu Jazgot.
Przestraszona Drypowa uciekła rozpowiadając we wsi, że. 

Jazgota zły duch opętał i ani chybi i jego przysypie w tej dziurze 
którą sobie pod górą wykopał.

Jojne Chmura zastał Jazgota przy łapaniu ryb. Więcierz 
przy brzegu, koło kamienia umocowywał stojąc po kolana w wo
dzie.

— Scęść Boże — przywitał go Jojne.
Jazgot uderzył jeszcze parę razy w kółek, przytrzymujący 

więcierz i wyszedł na brzeg. Usiadł, wystawiając mokre, obrosłe 
włosami nogi do słońca. Chmura usiadł obok i wyciągnął z ukry
tej kieszeni chałata tanie, pogniecione papierosy. Podał jednego 
Jazgotowi. Ten wziął papierosa i rzucił do wody. Bibułka pręd- 
1 o namokla i papieros rozsypał się na powierzchni wody. Groma
da rybek zawirowała przy nieznanej przynęcie.

— Zol mi wos, Piętrzę — powiedział Chmura. — Przisedem, 
bo nijak zyć mi w tym zagniewaniu. Ty, Pietrek, zabij mnie, albe
do wody wziuć. Takie niescenście, jakby mnie samego spotkało.

Jazgot milczał. Suchy patyk łamał na kawałeczki i rzucał na. 
wodę. Jakby nie słyszał i nie widział starego Jojny.

— Pietrek, prziecie tyś som chcioł.
— Mile, bo cie tą siekierą — wybuchnął Jazgot.
Skurczył się Jojne, brodą do podwiniętych kolan dotykając
— Uj, nie zabijoj, ty Pietrek nie zabijoj — powtórzył... — 

Przisedeś wtedy do mnie aby cie ratować. Wole tu umrzyć niz. 
do carskiego wojska na pińć lot iść, mówiełeś. Ratuj Jojne, pro- 
s.eleś. Matka staro, brat chory, pracować w domu nie ma kto. . 
Poradziłem. Mówiłem — ucho ino jedno skalic i potrzyj i na so
bie ze dwa miejsca wybierz. A ty i nos rozdrapałeś i uszy. Wszist-
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ko tą przeklętą śniedzią natarłeś. Trzydzieści lot już żyjes. Na 
nic takie życie. Wsiscy sie z ciebie Śmiejo uciekajo, bojo sie cie
bie. Mówio zaś zarażony. Carskie dochtory i to uwierzyły, ze cie 
syfilus tocy. -Dzieuchy cie nie chciały. Ozeniełeś sie z głupią. 
Aja-jaj! Takie piekło, taki Babilon przeze mnie.

Głowa Jojne trzęsła się, a łzy spływały w zarost policzków.
— Ajajaj! Jazgot, to moja wielka wina... Ale ty chciałeś, 

prosiłeś... Nie posedeś do wojska, żyjes. Zbiłeś mnie, uj, jak 
zbiłeś, kiedy do ciebie dziesińć roków temu przysedem. Na śmierć 
chciołeś wtedy zabić. Trzeba było juz zabić starego Chmurę. 
Takiego cholere, bo i tak zyć niewesoło... Ryfkie wypędza z do
mu. Idź Miszigiene, na chleb zarób... Idź i prziepadnij. A ty 
znów — zabije... Ciebie sie ludzie chocioz bojo, a stary Jojne jak 
pies, który ugryźć ni może, bo mu juz zęby powybijali. Ty w ko
palni pracujes. Na strajku to twardy byłeś, wsiscy to mówio, 
a jo?... Miszigiene Jojne...

Jazgot zmierzwioną czuprynę pod czapkę wepchnął. We
stchnął wydając dziwny świst przez dziurki nosowe w twarzy, 
uśmiechnął się grymasem upiora i do Jojny rękę wyciągnął.

Jojne, żylastą jak z kamienia twardą dłonią pochwycił i łzy 
potoczyły mu się w gęstwinę brody.

— Nu, Pietrek... zęby ci Pon Bóg... żeby... Uj, umrzyć łzy 
bedzie.

— Nie potrzebujes umierać, głupi — przemówił Jazgot. — 
Pewnie, ze sie zawzionem. Zycie mi zbrzydło. Bez ludzi nijak sa
memu na świecie. Kobieta i garbus nie ludźmi beli. Tyla i ze 
zwirzęciem mogłem sie naozmowiać. Juści, do ciebie ino miołem 
o to wszystko zol, ale dzisioj Jojne, bracie, niewiele mi juz potrza. 
Niech bedzie zgoda. Dejze tego papierosa.

Jojne wyciągnął wszystkie, jakie miał.
— Weź, Pietrek, weź wsistkie.
Jazgot policzył papierosy i wyciągnął z kieszeni kilkadziesiąt 

groszy.
— Mos, za darmo nie chce. Weź, powiadom — podniósł glos, 

bo Chmura ręce za siebie schował.
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— Swoi Ryfce i dzieciom chleba kup i przychodź co tydzień, 
to ci ryb na siabas nałapie. A co ty o śtrajku wieś, Jojne? — 
spytał Jazgot.

— Wi, Jazgot, na Palucha patrzojcie wasego. Jego to kumen- 
dant w środę do Chaima zaprosieł. Wódkę pili i Paluch piniodze 
broł. I Nowocek i Jędrzejcok i Krziwy Franek — wsiscy wąchajo. 
Na kumunistów bedzie bida. Z Piskórem rozmowiołem, ale un sie 
ze mnie śmiał. „Głupiś, zydzie — powiedzioł. — Nie twoja rzec. 
Do nasych spraw nosa nie wsadzoj“. — Ale ty Sobierajowi po
wiedz, niech uwozo. Jo nie taki głupi. Mi momy to swoich Sternów, 
Mielechów, którzy nos za bidlęta majo? I na nich przijdzie cas.

Jojne wracał przez kładkę wyprostowany. Przeszedł nie pa
trząc w dół, w mętną, żółtą wodę. Nie myślał o kładce ani 
o strachu. Trepy na kredyt sprzedał. U Kuśnierza i Pięty aż 
dwie pary zostawił.

— Jedna za darmo — powiedział — pamiątka od Chmury — 
wyjaśnił, kiedy Piętowa przyjąć nie chciała. Spotkała go potem 
Paluchowa z wymówką, że do nich nie zaszedł.

— Aja-jaj! jakie niescęście, zabrakło mi lo wos. I nici za
brakło i naparstków, a agrafki to już on przyniesie za tydzień.

Kiedy wieczorem pchał biedkę w stronę skał, dogonił go 
Jazgot.

— Rybę w pokrzywę zawinąłem, nie zepsuje się do rana. Jak 
nie bedzies nigdzie nocował, to rano usmaży twoja Ryfka te płotki 
dzieciom — powiedział kładąc na wózku zawinięte w pokrzywy 
ryby, związane łykiem łoziny.

Jojne nie pozwolił sobie pomagać. Zostawił go więc Jazgot 
samego, bo się do kopalni spieszył.

Jojne pierwszy raz w życiu czuł zapach skoszonych łąk, sły
szał basowe nawoływania bąka. Rozglądał się po górkach ze 
ździwieniem, jakby je pierwszy raz widział.

Jojne Chmura poczuł się potrzebny ludziom. Przyśpieszył 
kroku. W Słupcu, przy ulicy Warszawskiej, czekały na niego dzie
ci i Ryfka, a on wiózł dla nich rybę i pieniądze na chleb.
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Rozdział XI, VII

Stopek, nowy pastuch sołtysa, migiem obnosił urzędową pa
łę, na której było napisane ołówkiem, koślawymi literami, że 
zebranie jest bardzo „wozne“ i że „wszyćkie chłopy muso być1' 
Dodawał przy tym również urzędowo, że zebranie odbędzie si< 
po południu u Siwoka, bo chałupa u niego większa. Chłopi sami 
miarkowali, że nie byle co musi będzie, skoro sołtys pastucha na 
całą wieś posyła, zazwyczaj bowiem sołtysowe pismo na pole wy
pisane, jedni drugim przesyłali.

Deszcz padał już drugi dzień — od soboty rana. Zasępiło się 
niebo, ponadziewało na wzgórza brudne czapy z chmur, ołowianą 
sinością przesłoniło dalekość.

Odsypiali chłopi zmęczenie, bądź w komorze, bądź w stodole, 
aby babom w niedzielnych porządkach nie przeszkadzać. Do ko
ścioła prawie nikt nie poszedł.

— Siąkwa, ze psa z budy nie wyzenies, to gdzieby ta cłowiek 
w tylachno drogę zed — usprawiedliwiała się tercjarka Gruziko- 
wa przed Szwugrową.

Z podkasanymi sorcami latały do siebie, łyskając łydami 
i umawiały się na tercjarskie zebranie.

Jewka Cajowa dzieci wyprawiła do Korby. Izba u niego du
ża — pobawią się. Sama obok Jaśka się położyła, aby go rozbu
dzić. Cały tydzień na nocnej zmianie pracował, a tu i pogoda ta
ka, źe człowiek nie wie, co ze sobą począć. Ckni się i po kościach 
ciągnie.

Zuchowa, co koło źródliska już czwarty rok bez chłopa żyła, 
wyglądała oknem, czy Jóźwiak po wodę nie idzie. Ciężko kobie
cie samej w chałupie. Dzieci dziećmi, robota i obrządek swoją 
drogą, po tygodniu ledwie, że nogi można czasem włóczyć, al 
chłop w domu potrzebny. Zobaczyła wreszcie wdowca Jóźwiak i 
i okno otworzyła.

— A sio — wyganiała uprzykrzone muchy. — Nigdy spokoju 
od nich nie ma — złościła się. — Niech ino desc, abo zimno, to 
pchajo sie do go reków, ze loboga.
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Rozpięła jej się koszula pod szyją z tego wypędzania. Zapi
nała ją czym prędzej, bo Jóźwiak akurat w okno spojrzał i posta
wiwszy pełne wiadra z wodą koło drzewa, stał, jakby się nad 
czymś namyślając. Cofnęła się Zuchowa i przeżegnała przed 
świętą Częstochowską.

— Jakoś mnie Boże stworzeł, tako mnie mos — wyszeptała 
zrezygnowana.

Rozleniwił się ciepły, deszczowy dzień i rozbałamucił.
Po obiedzie jednak człapały trepy po błocie, rozdeptywały 

oślizgłą glinę buty. Zbierali się powoli u zastępcy sołtysa na ze
branie. Nie brakło nikogo. Szli raczej z nudów, z chęci pogwa
rzenia, niż z polecenia sołtysowego. Wiadomo było, że sołtys 
nigdy nic dobrego nie powie. Jak nie podatki, to szarwark, albo 
wezwanie do gminy o dziecko, bo do szkoły nie chodzi.

— Nigdy — mos, a zawsze — dej.
Od czasu, kiedy Bzymek krowę Kleniowi z wąwozu z sekwe- 

stratorem zabrał, nikt go nie szanował.
— Zły pies, nie sołtys. Za rządowe buty naród szarpie i ob

dzierać pozwala. Wsiowy policjant. Karbowy. Wiecheć pana 
sekretarza z gminy.

W Siwokowej izbie było pełno. Siedzieli, gdzie kto mógł 
Parobek Siwoka, krępy, o pałąkowatych nogach i małych, wiecz
nie mrugających oczach, przyniósł dwie długie deski, które na 
okrąglakach położyli, bo miejsca brakowało. Parobek przyniósł 
też i dwa krzesła, które przy stole postawił.

— Lo sołtysa i pomocnika — wyjaśnił, kiedy ktoś chciał na 
wygodniejszym miejscu usiąść.

— Jasiu, sołtysowi i gospodarzowi skopki przynieś do siedze- 
aio — zakpił Scaluba z wąsami w dół opuszczonymi.

— Prowde godocie — przytaknął Łoza. — Dojo insych mo- 
aeby i ich podoić.

* Dojel Łoza kozę,
chcioł wydoić byka, 
zapumnioł nieborok, 
ze nie daje mlika

— pochwycił zaraz Kos, który przeprosił się nareszcie z Korą 
Siedzieli teraz obok siebie jak najlepsi sąsiedzi.
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Zahuczało śmiechem w całej izbie, ciemnej od machorkowego 
dymu. Jaś Partyka, parobek Siwoka, śmiał się najgłośniej, aż mu 
oczy w małe szparki się zamieniły.

— Ostoń sie, Jasiu, na zebraniu, gospodarzem przecie be- 
dzies. Majo Siwok córkę, to ino patrzyć, jak ci jo dadzo — przy
gadywali parobkowi.

— Nie potrza mi — oburzył się Partyka. — Taki skrobek pod 
pierzynę by mi zaglodoł.

— Pewnie, nie doj sie, Jasiu. Tako drabinę niech se Siwok 
pod stodołę postawio. Na strzechę pod komin. Bzymkowemu cy- 
coniowi niech do. Spółkę sołtysosko se załozeły, to wnuki mogo 
się wójtami ostać.

Gwar i śmiechy uciszyły się dopiero wtedy, gdy szedł sołtys 
ze swoim zastępcą.

Podobni byli do siebie. Obaj jak dęby. Wysoki każdy, pro
sty. Jeno, że sołtys Bzymek brzuchem mógłby niejedną babę, co 
się bliźniaków spodziewała, zakasować, a jego zastępca ledwie pa
siaki miał do czego pasem przywiązać, — skrzypeczki, jak się we 
Włochach mówiło. Nosem za to Siwok swojego sąsiada zawsty
dził. Jakby kto ogórek do polewanego gliniaka na śmiech przy
kleił. I do nazwiska dopasowany był, bo siwy i latem i zimą. 
Wąsy obaj mieli do góry z fantazją podkręcone.

Podłoga się uginała, kiedy szli. Usiedli przy stole i Bzymek 
kraciastą chustką czoło i pyzate policzki wycierał.

— Walenty, Jojne biedke sprzedaje — odezwał się poważnie 
Pciuch, stolarz na całą okolicę znany.

— Coz ty, jucho, chces, na co mi jego tocki? — spytał Bzy
mek niczego się nie domyślając.

— Brzuch bedziecie na nim wozić, sołtysie.
Szyby zatrzęsły się od śmiechu. Caja rękami się za głowę 

trzymał, aż go czkawka złapała z uciechy.
Sobieraj z Kleniem, którzy akurat z sieni do izby wchodzili, 

oniemieli, patrząc na trzepoczące się ręce i rozdziawione, wąsate 
gęby.

— Do wójta cie, ty trumniorzu podom, pocekoj ino — usły
szeli nareszcie głos Bzymka, przekrzykujący wrzawę.
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— Przecie jo nie zartowołem — usprawiedliwiał się Pciuch 
i znów zahuczało od śmiechu. Sołtys pogroził mu pięścią.

Rozpoczęło się wreszcie zebranie.
Sołtys rozłożył teczkę z papierami i nałożywszy okulary 

w srebrnej oprawie, odczytywał po kolei tych, którzy jeszcze nie 
zapłacili podatków. Grubym paluchem przesuwał po papierze, 
przytrzymywał niektóre nazwiska, aby od siebie dodać jakieś wy
jaśnienie. Najczęściej była to nagana.

— Cóż ty, Wojtek, państwowy, rzodowy sprawy nie pilnuj es? 
Bez ciebie wstyd na cało wieś spodo. Nas rzod wyznaceł podotki, 
płacić trza — pouczał tego czy owego.

Doszedł wreszcie do Klenia.
— Wom, Jędrzeju, policyliźwa połowę podotku. Reśte przed 

żniwami musicie zapłacić, bo inacy źle bedzie.
Kopiasta, powichrzona głowa Klenia poderwała się do góry, 

jakby ją nagły wir powietrza poderwał.
— Ileśta, sołtysie, za krowę policyli? — spytał.
— Sześćdziesiot.
— A za pierzynę?
— Staro bela, ino piętnaście złotych oceniliźwa. Tak pon 

sekwestratur postanowieli — powiedział sołtys.
Wąsate, pomarszczone twarze z napięciem wparywały się 

w Klenia. Znali jego gwałtowność i wobec tak wyraźnej krzyw
dy, czekali na coś ważnego. Ale Kleń był jakby nie ten sam. Nie 
ruszył się nawet z miejsca, gdzie przy drzwiach obok Sobieraja 
siedział. Potem pięść w stronę stołu wyciągnął i trząsł nią, a głos 
mu dudnił w piersi jak w studni, jak warkot wielkiego psa, który 
pyska nie otworzy, ale w drgającym warczeniu słuchać groźbę, 
która złodzieja strachem przejmuje.

— Chces mnie zniscyć. Krowę mi ukrodeś, pierzynę wyda- 
reś i wszystko za darmo. Za bydle drugie tyła daliby mi na jar
marku, a za pierzynę smotek dwadzieścia złotych dołby.

Mówis, ty opasło torbo, ze podotek rzodowy, ześta wy z ku- 
mornikiem postanowieli, osacowali. Dranie. Ten co mi kozę po 
prośbie iść, co mi ostatek zabiero, nie je lo mnie rzodem. Po- 
wiedziołeś nas rzod. Twój, diabelskie nosienie. Twój. Siwoka, 
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Małoborskiego i Mielecha i wszyćkich wos złodziejów. Wybraliś- 
ta se go, to was, ale nie nas rzod.

Sobieraj, który brodę gwałtownie ręką przytrzymywał, roz
glądał się po izbie. Kowalski usta otworzył, a oczy gwałtem wy
rywały mu się spod powiek. Wiącek nową maciejówkę zmiął 
w garści, że omal daszek nie pękł. Dąbek wychylił się do przodu, 
jakby chciał z pazurami na sołtysa skoczyć, a zawsze spokojny 
i wesoły Kos pluł gwałtownie, bo papierosa ogniem do ust wsadził.

— To wom ino powiem — huczał Kleń — zęby wos wszyst
kich z wasym rzodem pierony jasne wy tłukły.

Kiedy Kleń skończył, w izbie ucichło. I w tę ciszę, chrząka- 
niem nawet nie przerywaną, jak zgrzyt długo niesmarowanych 
kół, wdarł się śmiech Jazgota. Stał w drzwiach, opierając się 
głową o wierzch futryny i śmiał się. Aż coś wszystkich szarpnęło

— Hhie, hhie, hhie — śmiał się Jazgot. — Patrzta, chłopy, 
jaki ich strach ogarnął — pokazywał siedzących ręką, a palci 
o zdartych paznokciach zdawały się sięgać spoconego łba Bzymka. 
i bardziej niż zwykle sinego nosa jego zastępcy. Sod ostatecny 
idzie na wos. Hhie, hhie, hhie.

Poderwał się Bzymek i pięścią w stół grzmotnął.
— Cicho, psiebraty, powietrzniki. Popamietos mnie jeden 

z drugim. Pogrożę jo ci, ino do gminy pojade.
— Nie stroscie, Walenty — przerwał mu Kora. — Z narodem 

trza iść, po sprawiedliwości, a nie na udry i po cygańsku. Wy- 
znaceli wos sołtysem, to prowda, ale przebiero się miarka i uwo- 
zojcie, Walenty, uwozojcie.

— Na posteronek do policji chodzi, razem z synem nos tu 
śpieguje. Ooo, zapłaciwa ci, zapłaciwa, ino pocekoj.

Sołtys przestał wyliczać zaległości podatkowe.
— Nie po to wos tu zwołaliźwa na dzisioj — zawołał, bo 

się przestraszył. Uciszyło się, znowu ciekawie nadstawili uszu
Bzymek podał Siwokowi zadrukowany arkusz.
•— Cytojcie, Piętrzę — rozkazał.
Siwok ogórkowaty nos z obu stron palcami potarł i zaczął 

czytać. Jąkał się, przystawał, składał trudniejsze wyrazy po sy
labach.
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— Cytojcie sami sołtysie, bo ten, jucha, tylko z kantycek 
umie śpiewać — odezwało się z różnych stron.

Siwok poczerwieniał i sam oddał pismo Bzymkowi.
— Niewyraźnie wydrukowane — tłumaczył się.
Wtedy Bzymek przeczytał rozporządzenie ministra, a z dru

giej kartki zarządzenie gminy. W tym drugim piśmie było na
pisane, że dla upiększenia naszej ojczyzny, podniesienia kultury 
i smaku estetycznego, wszystkie płoty przy drodze winny być na
prawione i pomalowane jednym, harmonizującym z otoczeniem 
kolorem. Bzymek przeczytał w zapale nawet podpis sekretarza 
gminy pana Eugeniusza Przybyłki.

Zebrani spoglądali po sobie nic nie rozumiejąc.
— Jakże to mówicie, sołtysie? — zapytał Pciuch. — Pomalo

wane maj o być wszyćkie płoty? Kaj? U nos we Włochach będzie
my malować?

— Tak stoi napisane. Tydziń casu wyznaceli. Kto nie po
maluje strat zapłaci, abo trzy dni hareśtu — wyjaśnił Bzymek.

— Jo chciołem sie zapytać — zaczął powoli Kubicki, sąsiad 
Jóźwiaka — jakom forbom mom pomalować swoje zyrdki, olej
no nie chyci, bo nieheblowane. No i jesce jakiem kolorem. — 
Kubicki mówił tak poważnie, że sołtys ani się spostrzegł, że kpi.

— Gmina uradzieła, zęby wopnem bielić, ino równo, roz 
wele razu — odpowiedział Bzymek.

— U mnie śtachetów ni ma ino zyrdki — zaczął znów Ku
bicki. —e A z ptokami co bedzie? Przecie wrony, wróble i kury 
popaskudzo zaroz. Trzaby ano stróża wyznaczyć do pilnowanio, 
zęby zawse pieknie te nase malowańce wyglodały.

— Po co nowego urzędnika opłocać. Momy podsołtysa, to 
niech pilnuje — krzyknął Caja.

— I pobieli wszystkim, bo i tak ni mo co robić — zawołał 
z kąta Grzela.

Zniknął ostatni cień powagi, jaka przed chwilą była widoczna 
■na wszystkich twarzach. Kpili na wyścigi byle głośniej i do 
śmiechu.

— Siwoku, nos sobie wymalujcie. Brzuchola se pobielcie, 
Walenty.
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— Swojem babom niech wybielo. Na sól ni mom a jucha, 
zapowietrzony minister, płot mi kozę bielić. Wściekły sie.

Bzymek siedział czerwony, spocony, a że o chustce zapomniał, 
to świeciła mu się twarz, jakby olejem namaszczona. Siwok dmu
chał dymem przez siwy nos.

— Chodźta do domu, chłopoki — krzyknął ktoś i cała groma
da ruszyła ku drzwiom. Śmiechy i żarty słychać było jeszcze na 
drodze.

U Siwoka zostali tylko zagórzaki. Siwok izbę przewietrzył, 
potem z komory gąsior wódki wyniósł i zaczęli radzić, a wyrzekać 
na tych ,.fabrykantów", kumunistów i łachmaniarzy, którzy niko
go nie uszanują, przeciwko władzy wsiowej powstają, na rząd wy
klinają.

— Ogłupiajo naród te ministry — prowde mówio. Nasycb 
do rządów nie dopuscajo. Do wyborów chłopi nie posli. Same 
gieneroły i pulkowniki rzodzo, to i musi być narzekanie — po
wiedział mały, chuderlawy Bryka, bogacz równy Bzymkowi, prze
pijając do Kalety.

— Prodwe mówicie, jak na święty spowiedzi — przytaknął 
Sadurski. — Witosa pokrzywdzieły. Chłop jakiego sukać. I dzie
dzicom dobrze chcioł i nom.

— I Ociec Święty mu ponoć błogosławieństwo przez biskupa 
przysłoł -— wtrącił Krupski.

— Dobrze godocie — przytaknął Bryka, czarny, o świecących 
oczach i równiutkich, białych zębach. — Po sprawiedliwości chcioł. 
Ziemie komu odbierać tak, bez niscegój — grzech. Jakby tak za 
darmo ziemie dajali, to byś cłowieku morgi, jak śmierć przy sku- 
naniu oglodał. Dołby ci powochoć taki Caja Kleń, cy nawet 
i Sobieroj.

— Ummm, to milcek. Wdzieliśta jak mu sie broda trzęsła 
Słowa nie wyrzekł, a wszystkie patrzały na niego — podsuwał 
Siwok.

— Nie zmyślojcie, Piętrzę, po próżnicy. Kumunista un, to 
juz tam policyjo dobrze o tem wie, ale przycich teraz, bo sie boi. 
Mozę do opamietanio przydzie. Kobiete jego ksiodz, ojciec du
chowny rozgrzeseli. Pon Bóg może przeminie.
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— Ale nom skody narobieł, ze wstyd, chłopy, zeźwa sie ta
kiemu dali — powiedział z zawziętością Bzymek. — Podbuntowoł 
chłopów, kunia se kupiely, od Mielecha żyto pozycajo i we żniwa 
przyńdzie sie nom samem za kosę wzioć.

Spowiadali się tak sami przed sobą, suchej nitki nie zosta
wiając na doliniakach.

— A co myślita zrobić z tern malowaniem, kumie sołtysie? — 
zapytał w końcu Bryka.

— Pomyślało się o wszystkiem. Z wójtem zeźwa uradzieli, 
ze wopno sie do wsi przywiezie i bierzta chłopy, bielta, gmina 
daje.

— Chłopy nie przyńdo — stwierdził Kaleta.
— Chłopy nie, ale baby nie wytrzymajo. Bedo chciały i cha

łupy przy ty okazyi wyrychtować. Rozlasuje sie u mnie i bedzie- 
wa z Pietrem miarkami dajać, za darmo niby, a potem gmina do- 
dotek do podotku dopise i kuniec.

Śmiali się z dobrego pomysłu i przepijali do siebie. Bzymek 
Siwokowego parobka posłał do siebie po nową flachę.

— Wypijewa niedługo chłopy na weselu — krzyczał mocno 
już podchmielony Bryka.

— Kajze to, kumie? — pytali.
— Nie kajze, ino u nos — u mnie i u Bzymka. Skoligaciwa 

sic i niech nos wtedy spróbuje kto rusyć.
Całować się zaraz z Bzymkiem zaczęli, a Siwok zasępił się 

i nosem zaczął pociągać. Obliczał, że Bzymek do niego swaty 
pizyśle. Krewnymi co prawda byli, ale dalekimi, Siwok za swoją 
Kasią dziesięć morgów dawał, resztę dla młodszych synów zosta
wiając.

Z zamyślenia wyrwał go Kaleta. Prosił go szeptem, aby po są
siedzku parę wiaderek wapna jakoś tam i dla niego wymyślili, 
bo wiadomo przecie, że o sobie nie zapomną.

— Gmina i tak zapłaci — mrugał do Siwoka Kaleta, z brązo
wym piętnem nad brwią.

Na dworze deszcz przestał padać. Niebo przecierało się. 
Spoza przemykających chmur zaczęło wyzierać słońce.

Chłopi przystawali gromadkami omawiając zebranie.
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Z chałupy Gruzikowej dochodziło śpiewanie nabożnych pieśni. 
Zebranym babom przewodziła Gromcowa, zaciekła tercjarka i pie
kielnica, której nie każda mogła w kłótni miejsca dotrzymać. Sła
by człowiek na tym padole, szatan go do grzechu na każdym kro
ku namawia. Chodziła więc Gromcowa w każdy piątek do spo
wiedzi i grzeszyła z dopuszczenia bożego.

Rozdział XLVIH

Nowina o żeniaczce Jaśka Bzymka, syna sołtysa we Wło
chach, z Józefką Bryki ożywiła całą wieś. Dwaj najpierwsi bo
gacze się łączyli, nie dziwota więc, że ludzie mieli o czym mówić 
Starzy kiwali głowami z żalem, że na weselu nie będą — pod
jadłby sobie człek należycie wśród takiego postu jak przednówek.

Najwięcej, jak zwykle, miały do powiedzenia kobiety. Przy
stanęły przed sienią dwie, przyleciała trzecia, a inne to jeno na 
tę minutkę przychodziły posłuchać.

— Wstydu nijakiego ni maj o — mówiła Gruzikowa do Kwiet
niowej. — W chałupie juz nawet wytrzymoć ni możno. Dzieci za 
jcdłem płaco, a te źbereźniki, pogany, wesele w taki cas sprawiajo.

— Juści prowda — przytaknęła Kwietniowa, karmiąc Pan
kracego.

— Alee — przeciągnęła brzuchata, jak polewanica Korowa. 
— Wstydzić sie ni majo cego. Kozdy wie, ze u bogatego cały rok 
żniwa. Sadosko godali, ze dwa korce psenicy zmełły. A wieprzka 
to kozdy swojego bije. Księdza zaprosajo i som pon Małoborski 
mo przyjechać.

— Blizy do Pana Boga jarchaniołom, aniżeli janiołom.
— Bryka swoi Józefce całe dwanaście morgów zapisuje.
— Moiściewy, mój Boże. Tylachno ziemi bedzie mioł taki 

smrodek.
— Ty na jedny mordzy nie seścioro abo i dziesięcioro urodzls. 

a te ino jednego ciołecka se uchowały.
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— Nie bluźnijcie Paluchowo — skarciła Gromcowa. — Z wolt 
Boży wszystko.

— I chłopskie zachcionki tyz — syknęła Cajowa.
Potem znów wyliczały zaproszonych na wesele i przebaczyć 

Bzymkowej i Bryce nie mogły, że z doliniaków tylko starą Szwu- 
grową zaprosili.

— Cary baba zno, to sie bojo, aby Jaśkowi cego nie zadała.
Dziewczęta zazdrościły Brykowej Józefce, obmawiały narze

czoną i dziwiły się ze smutkiem w sercach.
Miał Jasiek żenić się z Przygubianką z Psar, krewną Bolka 

Przyguby z Włoch. Dawno już mówiło się o tym, więc niektóre 
zrozumieć nie mogły skąd nagle Jasiek i Brykówna. Ani ładna, 
ani młoda była. Pryszczata na gębie, jakby ją komary pogryzły. 
Co jeden czerwony bąbel zniknie, to dziesięć na to miejsce wy
skoczy, od brody po rozdziałek nad czołem. Podobno i Jasiek po
czątkowo nie chciał, ale miał to co do powiedzenia? Ojcowie po
stanowili i jak amen w pacierzu — musi być wedle ich woli.

Szykowała się więc ucieszona Józia Brykówna do ślubu, twarz 
co dzień w mleku i śmietance myła, ale nie pomagało. Jednego 
wieczoru do babki Szwugrowej w tajemnicy przybiegła.

— Babciu, ziele jakie dajcie, abo co — prosiła.
Poszperała Szwugrowa w komorze, przekładając wiązki su

szonych ziół, owoców, korzeni. Przyglądała się zeschniętym, 
przykurzonym roślinom, mamrotała pod nosem zaklęcia czy mo
dlitwy, i dała Józi widlasty korzeń.

— Utrzyj i z sodą trzy razy dziennie pij. Nie pomoże ci ten, 
to sie Józiu nie mortw. Po ślubie insy korzonek ci pomoże, sama 
se go posukos.

Nie pomogło Józi ziele Szwugrowej. Brzuch ją tylko rozbolał 
i musieli zaraz tę samą babkę Szwugrową wzywać.

Pięć jaj kazała sobie podać, kiedy przyszła.
— Ino świeże muso być, bo w starem złe siedzi, które swo- 

jem smrodem najzdrowsego może zabić.
Potem wypędziła wszystkich z izby, jedno jajko rozbiła nad 

chorą, chowając pozostałe do kojdy. Przelała rozbite jajko par : 
razy z jednej skorupki do drugiej, dmuchnęła Józefce w oczy. 
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gorącego naparu z kopru i rumianku kazała jej dać i zabierała się 
do domu.

— A na wesele przyńdźcie — zapraszała bezzębna, o zapad
niętych wargach, Brykowa.

— Przyde, przyde — zapewniała Szwugrowa. — Ziele lo mło
dych mom. Posypiecie próg, kiej z kościoła wróco i piersy syn bę
dzie. Zęby ino się w starego Bzymka nie wlog. Ale na to i jo ni 
mom nijaki rady.

Wesele przypadało na czternastego czerwca. Niedziela była 
jak malowana. Nad polami błękitniało niebo bez chmurki, choć 
deszcze ostatnio często padały. Błękit nad górami silniej ciemniał, 
jakby tam farba ściekała po pochyłości niebieskiej. Puszcza jodło
wa pod Świętym Krzyżem fioletem się przyodziała, który przele
wał się przełęczą na Jeleniowską.

We Włochach tylko z górki tej za ogrodem widać było i Ły
są i Łysicę.

Włochy, w dolinie ukryte, jedynie zieleń drzew i zbóż pod 
górkami widziały. Urodzajny rok przepowiadali, żeby tylko grady 
odwróciło w inne strony, a pogodę we żniwa przyniosło. Odży
liby wtedy ludziska, oj odżyli.

Zyto pęczniało z dnia na dzień. Dzieci o tym najlepiej wie
działy, wydłubując z kłosów słodkie, mleczne ziarna. Najeść to 
się tam nie najadły, ale żołądek oszukiwały. I pszenica zakwitła 
u tych, co w stronę Przytulisk mieli pola. Złociste kłosy pyszniły 
się szeleszczącymi na wietrze liśćmi, jak trzcina na jeziorze koło 
młyna. Unosiła się nad nim kurzawa delikatnego pyłku. Wędrowa
ło po niebieskim bezkresie słońce i wygrzewało chlebne pola.

W ciszę słonecznego poranku wdarły się z nagła dźwięki siar
czystego marsza. Znak to był, że muzykanci przyjechali już dc 
Bryki i poczęstowani na początek, ogłaszali wesele Jaśka Bzymka 
z Brykówną. Od tej chwili nie przestawali już grać przez cały 
dzień. Ucichło granie na te parę godzin, kiedy goście na umajo
nych zielenią i przystrojonych w kolorowe wstążki z bibułki wo
zach pojechali do Bicychowa na ślub.

Weseliło się Zagórze, cicho było u doliniaków. A śpiew i gra
nie leciało daleko po całej wsi. Młodzi przytupywali po drogach 
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zmawiając się na wieczorowego. Co im tam zaproszenie — wie
czorem wesele dla wszystkich. Jasiek z nimi kolegował, to i o wód
ce nie zapomni. Co innego drużbować, a co innego na potańcowa- 
nie iść. Przed południem tylko dzieci w domu zostały. Pogoda 
ludzi do kościoła wyciągnęła. Jedni szli pomodlić się, drudzy 
ślub zobaczyć. To wszystkim wolno.

Niewielu wiedziało, że zostały tej niedzieli w domu Zośka 
Sobierajówna i Stefcia Paluchówna. Nie umawiały się, ale jedna 
o drugiej wiedziała. Zośka całą noc nie spała. Płakała cichutko, 
aby jej nikt nie słyszał. Modliła się, chciała umrzeć, ale śmierć nie 
przychodziła. Nie zlitowała się Najświętsza, którą o to skonanie 
nagłe prosiła. Rano bolała ją głowa, więc została z ojcem w domu

— Idźcie wy, mama, do kościoła, ja już obiad ugotuję — pro
siła. Maryna, nabożna ostatnio, jak nigdy jeszcze w życiu, chęt
nie poszła. Wiedziała co się z Zośką dzieje, ale o nic się nie dopyty
wała. I Sobieraj nie odezwał się do niej ani słowem. Krowę nad 
rzekę popędził, gdzie przegwarzył z Jazgotem do obiadu.

Przyszła wtedy Stefcia do Sobierajów. Zielona, z podkrążo
nymi oczami, już w progu wy buchnęła płaczem. Jęk w łkanie 
i skowyt prawie się zamienił. Słowa powiedzieć nie mogła. Zośkę 
za szyję obłapiła i nie wiedziała, że płaczą obie. Nie wiedziała, że 
podobny ból serce Zośki szarpał.

Myślała tylko o swoim nieszczęściu.
— Co ja teraz pocznę, nieszczęśliwa, co ja teraz pocznę?
I znów płakała bez opamiętania.
Zośka przy Paluchównie poczuła się silniejsza. Wiedziała, że 

Stefcia, jak i ona kiedyś, spodziewa się dziecka. To dlatego Ja
siek tak śpieszył się z weselem. Ale Stefcia nie myśli o topieniu 
się. Ona nie taka. Próbowała wszelkich sposobów, aby Jaśka do 
żeniaczki zmusić. U Bzymka była. Powiedziała temu „opasłemu 
wieprzowi", że Jasiek obiecał jej ożenek, ale ją stary pies za drzwi 
wyrzucił.

— Idź dziadówo. Z niejednym dokazywałaś, a teroz mojego 
se na chłopa upatrzełaś.

Kiedy szły zapowiedzi Stefcia do księdza Grzesika poszła. 
Do nóg ojcu duchownemu upadła i do wszystkiego się przyznała

267



— On jest ojcem mojego dziecka, które noszę. Nie dajcie mu 
się z inną żenić, ojcze duchowny.

— Takaś ty jawnogrzesznica — ryknął ksiądz Grzesik. — 
Toś przed tym nie przyszła do mnie po radę. Nie spytałaś, czy ci 
wolno cnotę niepoświęconą ślubem oddawać. Gziłaś się wieczora
mi, a teraz szukasz ojca dla swego znajdka? Marsz mi do kościoła. 
Przy konfesjonale opowiesz wszystko, jak było. A pamiętaj, dokto
rów nie szukaj, bo cię opublikuję z ambony i wyklnę. Chciałaś, to 
noś, bezecnico.

Paluchówna z kościoła przez kruchtę uciekła, nie czekając 
spowiedzi.

— Swoją gospodynię niech sobie wyspowiada, kiej taki oj
ciec duchowny — skarżyła się przed Zośką. Została jednak bez
radna, w strachu wielkim, co będzie, gdy ojciec zauważy.

I teraz strach ją nagle z płaczu otrzeźwił.
— Tato mnie zabiją. Wypędzą i zabiją. O mój Jezus, zabiją, 

zabiją — jęczała.
W Zośce narastał gniew. Nie na Stefkę, bo cóż ona winna? 

Zupełnie spokojna, zaczęła doradzać Stefce, aby do doktora 
w Wierzbowie poszła. Co tam grzech. Bzymkowi ksiądz dał roz
grzeszenie, bo przecież ślub bierze z inną. Dla niego nie było grze
chu, jego nie wyklął. Jej ojciec ma rację — bogatym wolno grze
szyć.

Pieniędzy na to potrzeba, ale we dwie poradzą sobie jakoś. 
Zośce przyszedł na myśl Kraź z kopalni. Jeżeli ją tak lubi, jak 
mówił, to powinien jej pożyczyć te kilkadziesiąt złotych, będą 
chodziły na zarobek do dworu, spłacą dług, choćby miały ręce po 
łokcie sobie urobić.

Zośka odprawiła wreszcie Stefcię do domu, a sama krzątała 
sie gorączkowo przy kuchni. Postanowienie jakieś w niej rosło, 
zawziętość czoło marszczyła, usta zaciskała.

Przy obiedzie czuła na sobie badawczy wzrok ojca. Uśmiech
nęła się do niego, jakby nigdy nic.

Po południu upał powyganiał ludzi z chałup. Siedzieli w cie
niu pod ścianami, lub nad wąwozem pod drzewami. Dzieci po
biegły grania posłuchać, tylko najmniejsze bawiły się ze starymi.
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7. daleka dolatywało huczenie bębna. Poznawali po jego odgłosie 
co grają.

— Dun, dum-dum, dum-dum, dum-dum — oberek — zga
dywali.

— Ta-ri-ra-ra, ra-ra-ra, ta-ri-ra-ra, ra-ra, gonił dudnienie 
bębna klarnet, a kiedy przycichało jego zawadiackie pokrzykiwa
nie, niosły się słodkie, chwytające za serce tony skrzypiec i poję
kiwały basy.

Bawili się na weselu zagórzadki. Nikogo z nich nie brakowało 
jak krewnych, wszystkich Bzymek z Bryką zaprosili.

Przyszedł Kaleta z myszą nad lewą brwią z zezowatą Franią 
utykający Sadurski ze swoją potulną a ładną Brońcią. Mówili, że 
Bryka czasem do niej zachodził. Starego Bzymka też pomawiali 
0 to samo, ale gadki to były niesprawdzone, bo Sadurski oko miał 
bystre i Brońci pilnował. Był też i Krupski z całą rodziną aż osiem 
osób liczącą. Mórg najmniej ze wszystkich bogaczy miał, ale dzie
ci najwięcej. W dodatku aż pięć córek. Ostatnie lata koligacji z ta
kimi sąsiadami jak Bryka. Synom rozpisze tych dwadzieścia mor
gów, córkom też coś musi dać, bo inaczej będą siedziały i — po 
bogactwie. Pił Krupski z tego zmartwienia na weselu, że wieczo
rowego poczęstunku już nie doczekał. Wciągnęli go synowie do 
stodoły, gdzie spał do poniedziałkowego świtania.

Zośka Sobieraj ówna nie mogła się wieczoru doczekać.
Kiedy ściemniało już zupełnie, wyszła przed dom rozglądając 

się za ojcem. Siedział pod jabłonką z Wiąckiem i drugim. Słuchali 
muzyki i gwarzyli o swoich sprawach. Cofnęła się do izby i siedzia
ła w mroku nie zapalając lampy. Matka klęczała przy łóżku od
mawiając ostatnie paciorki różańca. Potem z ciężkim wzdycha
niem położyła się spać.

Minęła godzina, może więcej, kiedy Zośka usłyszała nagle 
muzykę. Najpierw bęben, potem trąbkę i wreszcie, zupełnie blisko, 
skrzypki z wtórowaniem. Zdawało jej się nawet, że obluzowana 
szyba brzękła od tego grania.

Zośka przycisnęła obu rękami łopocące serce. To na pewno 
Jasiek wraca z żoną. Odprowadzają ich z marszem do samych 
orzwi. Jasiek z tą krościstą Józią, a nie z nią.
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Zośka jak duch przesunęła się przez izbę. Niezamknięte na 
klamkę drzwi nie skrzypnęły nawet. W sieni po omacku wyciąg
nęła zza beczki zwiniętą, cuchnącą naftą szmatę. Za stanikiem 
uciskał ją róg źle włożonego pudelka z zapałkami.

Noc była ciemna. W głębokiej ciemni nieba mrugały do siebie 
gwiazdy. Czasem oderwał się od nich złoty promień i leciał w dół.

Zośka wyczuwała każdy kamień koło ściany. Ukryta za węg
łem domu wpatrywała się w sadek, gdzie siedział niedawno ojciec. 
Nie było nikogo. Poszedł już na pewno do stodoły, gdzie sypiał 
teraz sam.

Od Osetówki leciało śpiewanie:

Oj, świeci sie, mieni sie
Oj, na kościele krzyzyk 
Oj, powiedź mi Jasieńku, 
Cegoześ sie mnie wyrzyk .

Polic ty dziewcyno, 
Ile gwiazd na niebie, 
Tyle ja wydeptał 
Sciezecek do ciebie.

■odpowiedział pierwszemu śpiewaniu zachrypnięty głos chłopaka.
Kapela znów odezwała się w dole u Bryki.
Zośka skradała się w stronę zabudowań Bzymka, które jed

nym bokiem dotykały ich sadu śliwkowego. Ta ciemna ściana — 
to są niskie chlewy z nawisłą czapą strzechy.

Przystanęła za gęstwiną śliwkowych odrośli. Wyjęła zapałki 
wdychając głęboko powietrze.

W tej samej chwili czyjeś mocne ręce ujęły ją z tyłu wpół.
— Ojciec — przemknęło jej przez myśl.
Sobieraj wyjął jej z omdlałych rąk zapałki i cuchnącą szmatę.
— Zosiu, dziecko, co ty chciałaś zrobić, Zosiu? Nie płakała, 

ani myślała płakać.
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— Niech zginie taki gad — odpowiedziała szeptem. — Wie
cie — on Stefkę Paluchównę też skrzywdził. To za nas obie... Dla
czego odebraliście mi, tato... dlaczego? — żaliła się po cichu.

Sobieraj gładził ją po głowie.
— Idź spać, Zosiu. Zapomnij o tym. Na wszystko przyjdzie 

czas i na nich też.
Siły opuściły Zośkę zupełnie. Skręciła na podwórze, jak na 

drewnianych nogach. Umyła ręce i zasunęła drzwi z sieni na pole. 
Leżała wyczerpana, zmęczona, że ani płakać, ani myśleć jej się 
nie chciało. I wtedy przez zamknięte powieki wyczuła tężejący 
w siłę blask. Zerwała się z łóżka nagle, że przewróciła ławę obok 
stojącą. W izbie widno było jak w dzień. Paliło się. U Bzymka, na 
pewno u niego, bo ogień w lewe okno bił drgającymi falami.

— Tato, tato, to za mnie, za moją krzywdę. Tato, nie trzeba 
już było, nie trzeba — szeptała drżąca ubierając się szybko. 
W izbie wrzasnęła na matkę. Przez otwarte już drzwi od sieni 
Zośka zobaczyła ojca na podwórzu, jak ciągnął na powrozie opie
rającą się krowę.

Zabudowania Bzymka oddzielał od Sobieraj owej chałupy tyl
ko mały sadek, pożar mógł w każdej chwili przerzucić się na tę 
stronę. Obawa okazała się niesłuszną, bo wraz z ogniem poderwał 
się z zachodu wiatr i niósł już snopy iskier nad rzekę. Gwar ludz
kich głosów przekrzykiwał trzask ognia. To weselnicy przybyli na 
pomoc.

Doliniacy przystawali grupkami. Nikt oprócz Gromca i Szwu- 
gra nie poszedł ratować.

■— Chłopy, zęby na wos kara boska nie spadła za to stonie. 
Ratujta przecie — krzyczała tercjarka Gromcowa.

— Jego juz pokoro! zdziertusa — odpowiedział jej Dąbek. — 
A ty, babo, pysk zamknij. Nie twoja rzec. Nie chcioł z nami zyć, 
to sie i teroz bez nasy pomocy obeńdzie. Weseleły sie, pięły, za- 
pruseły ogiń, to niech ratujo.

A ogień pierzastymi jęzorami kąsał ciemności i rwał się do 
góry, jakby do gwiazd dalekich chciał uciec.
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Rozdział XLIX

Miesiąc czekania na podwyżkę obiecaną przez dyrektora Rur- 
akiego przeminął bez szczególnych zmian. Tak się przynajmniej 
robotnikom wydawało. Po pierwszych dniach gadatliwej radości 
i wychwalania się, co to „jo“, wzięli się do roboty.

W kopalni zapanował ład i zawrzała praca.
Już w trzecim tygodniu Kromierzański meldował telefonicz

nie Rurskiemu, że wszelkie straty związane ze strajkiem zostały 
wyrównane z grubą nadwyżką.

— Dobrze — cieszył się Rurski. — Nie wypuszczaj pan teraz 
sytuacji z rąk. Łagodnie i nie szczędzić obietnic. Przyzwyczają się 
i wszystko przeminie bez śladu.

— Nie zapominaj pan — krzyczał do słuchawki naczelny dy
rektor — o prowodyrach. Policja policją, a my musimy sami 
wszystko wiedzieć.

Kromierzański wypełniał dokładnie instrukcje z tą różnicą, że 
działał w porozumieniu z Jankowiakiem, zaufanym komendanta 
Kuraka, świeżo awansowanym na plutonowego.

Ludzi chętnych znaleźli bez trudu. Wódka, pięć czy dziesięć 
złotych dodatkowej, nieujawnionej dopłaty do zarobku, przynęciły 
takich zdrajców.

Wyśmiewany i lekceważony Jazgot nie pomylił się — Krzywy 
Franek za dużo pił w ostatnich czasach. Krupka, u którego za
mieszkał, tylko przez miesiąc dawał mu na kredyt. Potem uregulo
wał Frankowe poczęstunki, dopisując systematycznie po parę zło
tych długu w tygodniu, który rósł ciągle. Biedny Franek wpadł 
w sidła, z których nie mógł już się wyplątać. Robił więc wszystko 
co mu Krupka kazał. Przede wszystkim zalecał się do Jabłcń- 
szczanki. Zanim Sobieraj, w porozumieniu z Miziarskim, zdołał mu 
posłać w konkurencji Jędrka Kłóska, Mania opowiedziała już Fran
kowi w wielkiej tajemnicy o tajnym zebraniu, jakie się u nich od
było. Przyrzekała nawet powiadomić go, gdy przyjdzie znów do 
»ich ten pan w okularach, bo Krzywy Franek wyraził gorące prag
nienie spotkania się z nim.
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Policja wpadła na trop. Komendant Kurak stracił spokój. 
Pochwała komisarza z Wierzbowa, obietnica awansu, nie dawały 
mu spać po nocach. Franek dostał od pana komendanta pięć zło
tych i przyrzeczenie, że zostanie sztygarem. Frankowi przewróciło 
sie w głowie. Z żartów rozkochał się w Mańce naprawdę i przyznał 
jej się do współpracy z Krupką i komendantem.

Daleko jednak było Frankowi do Jędrka Kłóska. Jędrkowi 
przede wszystkim w urodzie nie każdy mógł dorównać. Za głupi 
był Franek dla Jędrka, za płocha Mańka.

Sobieraj już następnego dnia po sprawozdaniu Jędrka przy
szedł na zebranie, które odbyło się tym razem u inżyniera Kry- 
jaka. Inżynier zwołał naradę najlepszych górników celem uspraw
nień w pracy. Był też na niej i Kromierzański. Aż ręce zacierał 
słysząc fachowe wskazówki Kry jaka i wypowiedzi górników.

Po naradzie zostali Mizarski, Sobieraj i Piskór.
Kryjak aż kląć zaczął dowiedziawszy się o odkryciu Krzywego 

Franka.
— Teraz kiedy czas rozpocząć decydujący strajk, ten idiota 

pomógł policji wywąchać ślad naszego współdziałania w akcji. 
A jednak nie możemy się zatrzymać — zakończył inżynier.

Było to na tydzień przed weselem u Bzymka. Według opraco
wanego u Kryjaka planu każdemu ze szpiclów przydzielono opie
kuna. Nie trudno ich było wykryć. O jednych wiedzieli już dawno, 
innych poznali po ich ruchliwości.

Sobieraj coraz bardziej poznawał sprężyny działające nad 
scementowaniem wspólnego frontu do walki z dyrekcją kopal
ni. Mizarski nie miał teraz przed nim tajemnic.

— Nie boisz się, Władek? — spytał go pewnego razu, kiedy 
Sobieraj zaszedł do warsztatów świder naprawić.

Sobieraj uśmiechnął się w odpowiedzi.
— Kiedy ktoś siłę w sobie odnajdzie, że łańcuch, na którym 

jest przywiązany może zerwać, to już się niczego nie boi — od
powiedział. — Chcieli nas chłopów oddzielić kolczastym drutem 
od was robotników, a przecież z jednego my barłogu. Kopalnia 
nam oczy otworzyła, wy pokazaliście nam gdzie jest nasze miej
sce. Rozmawiałem z Kończakiem — stwierdziliśmy, że znów zmia
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na od dołu u nas chłopów się zaczyna, jak przed zjednoczeniem 
naszego ruchu ludowego.

Miziarski lubił Sobieraja. Lubił jego zaciętość i szczerość.
Tego wieczora Władek odwiedził Jojnę Chmurę w Słupcu, 

Stary Chmura wiedział więcej, niż sam komisarz policji w Wierz- 
bowie. Ostrzegał go znowu przed Paluchem.

Sobieraj miał żal do Palucha. Dobry przecież z niego był 
chłop. Żył lepiej niż jemu podobni, bo dzieci miał tylko troje, 
a jednak za nędzne parę złotych poszedł na służbę najgorszą — 
sprzedawać nędzę ludzką. Gdyby choć z innej wsi był, nie 
z Włoch.

Dwudziestego czerwca robotnicy wybierali normalną wypłatę.
— A podwyżka, chłopaki, gdzie? — przypomniał nagle przed 

okienkiem Kończak.
— Prawda. Gdzie podwyżka? Obiecali za miesiąc, a tu i pięć 

dni więcej przeszło, zaczęli zaraz przypominać sobie inni.
— Nie brać pieniędzy.
— Brać, ino kiej podwyżki ni ma, to śtrajk — wrzasnął Lis 

ze Słupca.
Gdy chmury się nagromadzą, burzę i mały wietrzyk potrafi 

wy wołać. Następnego dnia kopalnia stanęła.
Robotnicy wszystkich trzech zmian zgromadzili się przed 

markownią.
Początkowo przemawiał, kto chciał, kto głos miał silniejszy 

i innych mógł przekrzyczeć. Wszyscy o jednym mówili: oszu
kano ich. Dyrektor oszukał, panowie ze Związku, poseł i Kromie- 
rzański.

Dorwał się do głosu i Czyż z Olszówki. Krzyczał aż mu echo 
z nad rzeki odpowiadało. Wygrażał pięścią niewidzialnym „ob- 
dzieraczom“, a nastroszonymi wąsami ruszał.

— żeby nom przysło kopalnio zawalić — do kopalni nie pó- 
dziemy — krzyknął na zakończenie.

— Nie pódziemy — wrzasnęły setki głosów.
Wtedy wystąpił Miziarski. Mówił spokojnie, słów dobierając, 

aby ten wybujały ogień przytłumić i w trwałe, rozżarzone ognisko 
zagarnąć.
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- Towarzysze, koledzy. Nie 'socjaliści winni, jak tu niektó
rzy mówili. Socjaliści to jesteśmy my tu wszyscy. Tamci z Zarządu 
to są nasi wykolejeńcy. Kiedy głowa pijana, człowiek robi głup
stwa, ale nie umrze, gdy serce ma zdrowe. My, koledzy, jesteśmy 
sercem i my decydujemy, a nie poseł Krępa. Jeżeli pan poseł, wy
brany z ramienia pepeesu nie poprze naszej robociarskiej sprawy, 
to my obejdziemy się bez niego.

Koledzy, kopalni nie będziemy zawalać. Kopalnia jest nasza. 
Wasza jest. Na waszych polach stoi, tylko dzięki wam istnieje, 
dzięki waszej pracy.

Nikt domu nie rozwala, dlatego, że się w nim szczury zagnieź
dziły. Szczury łapie, wypłasza z chałupy. Wróciliśmy do pracy, 
bo przyrzekli nam podwyżkę. Sam dyrektor to przyrzekł, zarząd 
kopalni i tylko do dyrektora mamy pretensje. Pracujecie już tu 
niektórzy więcej niż dziesięć lat. Pytam was za co? Spójrzcie na 
siebie. To polski robotnik, górnik tak wygląda? Ludzie — do dzia
dów jesteście podobni. Nie ma się kto o nas upomnieć, o nasze 
prawa, o nasz chleb. My sami się upomnimy. Pomogą nam robot
nicy całej Polski. Dość kłamstw. Dość obietnic. Żądamy pięćdzie
siąt procent podwyżki i nie ustąpimy.

— Nieee — wstrząsnęło powietrzem.
— Musimy pamiętać o tym — ciągnął dalej Miziarski — że 

kopalnia jest przedsiębiorstwem prywatnym. Zwyciężymy, jeżeli 
nie będzie wśród nas świń, które chciałyby ryć w naszym ogro
dzie. Są w naszej kopalni tacy, którzy donoszą i dyrektorowi i po
licji. Ale my sami głośno mówimy o tym czego chcemy. Spra
wiedliwości, ludzkiego życia. Pamiętajcie — zarząd kopalni liczy 
na to, że przednówek przestraszy was i przerwiecie strajk. Pamię
tajcie — teraz, albo nigdy. Piędziesiąt procent podwyżki, zapłata 
za dni strajkowe — niczego więcej nie żądamy. Kto jest innego 
zdania niech się wypowie.

Wrzawa powstała tak wielka, że teraz nikt już nikogo nie sły
szał.

Po dłuższej chwili na podwyższenie, wskoczył Bucek z Nowego 
Słupca.

275



Od paru tygodni Bucek stał się dla niektórych figurą. Za przy
kładem socjalistów odbył się na kopalni wiec z udziałem sameg* 
Kromierzańskiego, Małoborskiego, adwokata Dybusa z Wierzbo
wa i kierownika szkoły z Bicychowa pana Krócińskiego. Robotni
ków na wiecu było niewielu, chociaż Slizień z Żubrem ogłaszali, 
że ,,pon derektór zaprasajo wszystkich". Założyli wtedy OZON, 
którego prezesem wybrali Bucka. W gazetach podobno wydruko
wali o tym wiecu i fotografię zarządu zamieścili. Odkryli nagle 
kopalnię w Rudziskach. Pisali o wielkim zwycięstwie obozu rządo
wego, ale w kopalni robotnicy śmiali się z Bucka.

— Dziedzicowa trąba — wołali na niego. — Na organistę 
poszedłbyś teraz, Wacuś. Przygrywać jem tam trza nie bele jak, — 
mówili inni, a stary Krasoń, stróż na kopalni, powiedział wprost:

— O ojcu swojem zapumnioł, bezwstydnik. To przecie nie kto 
insy, a Stach Bucek w Słupcu na smentorzu kole kościoła zmar 
nieborok. I opowiedział Krasoń znaną niektórym historię.

— Dziadowoł stary Bucek, bo przecie z ty morgi nie wyzyjes 
w pięcioro. Przesiedzioł nieborok cało niedziele o głodzie, na pod
winiętych nogach. Desc go potem przyłapoł, to sie miedzy dwa 
kaśtany schowoł. Zimnisko przysło w nocy nagłe, wiadomo — jak 
w listopadzie. Na rano stary Bucek juz u Pana Boga o grosiki pro- 
sieli. Baby go znalazły. Siedzioł se biedok w kucki. W gornusecku 
ino dwa grose znaleźli. Musioł, jucha, kościelny zauwozyć i wybroł 
staremu drobnioki. Dzisioj nojpierw zrobio z ciebie dziada, a po
tem i dziada okradno.

Taki Wacuś posedł do panów na służbę — mówił z’ politowa
niem Krasoń.

Kiedy Bucek stanął na betonie, z którego wszyscy przema
wiali, uciszyło się, bo ciekawi byli, co im ten znowu chce po
wiedzieć.

— Ja, chłopaki, przeciwny jestem strajkowi — zaczął Bucek.
Tyle tylko powiedział. Zakrzyczeli go, zagwizdali, a kiedy ktoś 

kamieniem przez żart rzucił, Bucek zeskoczył z betonu i do Mi- 
ziarskiego się zbliżył, jakby się przy nim czuł bezpieczniejszy.

Zapomnieli o nim, bo Sobieraj na studziennej beczce stanął.
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— Ciii, cichojta, Władek Sobierajów bedzie mówieł — uspa
kajali jeden drugiego. Ich dawne chłopskie strajki im się przy
pomniały. Władek Sobierajów zawsze wtedy przemawiał.

— Koledzy! O chłopską sprawę, o ziemię, o chleb razem wal
czyliśmy. Mówią, że tylko robotnicy w miastach potrafią walczyć 
o swoje dobro. Ale dzisiaj kilof czy młot w naszych rękach nie 
gorzej od kosy pracuje. Prawdę mówił Miziarski: ani dyrektor, 
ani panowie ze zjednoczenia, ani nawet sam pan poseł nam nie 
pomogą. Pamiętaj jeden z drugim — gromadą jesteśmy silni. Lasu 
wiatr nie złamie. Zechce kto w pojedynkę polepszenia swego życia 
szukać, to go potem jak dziczkę do ziemi zegną. Ogłaszamy strajk 
aż do zwycięstwa. Kto się z niego wyłamie, ten nasz wróg. Wy
bierajcie komitet. Tylko z nim może zarząd kopalni rozmawiać.

Na wniosek Piskóra, który przemawiał po Sobieraju, wybrali 
alo Komitetu strajkowego Miziarskiego, Sobieraja, Czyża, starego 
Lisa, Kończaka i Piskóra.

Tłum odprowadził komitet do zarządu kopalni.
Kromierzański jak zwykle nie panował nad sobą. Usłyszawszy 

żądania podwyżki, zwymyślał przedstawicieli górników. Zaczął 
grozić policją, więzieniem, a w końcu oświadczył, że nie uznaje 
żadnych delegatów ani komitetu. Robotnicy mają do niego zaufa
nie i z nimi będzie rozmawiał.

— Czekają właśnie przed biurem, to może pan dyrektor po
rozmawia — zaryzykował Sobieraj.

Kiedy stanęli za Kromierzańskim na ganku, Miziarski chciał 
uprzedzić robotników o stanowisku dyrektora do komitetu, ale 
Sobieraj pociągnął go do tyłu.

— I ja boję się, że zaczną się targi, ale musimy zobaczyć, ko
go mamy.

Kromierzański spojrzał po tłumie z uśmiechem i zawołał pew
nym siebie głosem:

— Cieszę się, że przyszliście do mnie ze swoimi kłopotami. 
Lubię to i cenię sobie wasze zaufanie. Czegóż to życzycie sobie od 
dyrekcji? — spytał łagodnie. Mówił swobodnie, głosem donośnym, 
jak megafon.
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Tłum górników poruszył się. Delegaci stojący za Kromierzań- 
skim zobaczyli jak robotnicy spoglądają po sobie. Bliżsi uśmie
chali się nawet — z pewnym uniżeniem. Wyczuwało się zadowole
nie, że będą mogli pertraktować z Kromierzańskim.

I wtedy, w ciszy, jaka zapadła po przemówieniu Kromierzań- 
skiego, gdzieś z końca tłumu rozległ się mocny głos.

— Oberzijno sie, ty dyrektorski smrodku — kumitet za tobą 
stoi. Z niemi ozmowioj, a nom tu nie kadź. Znomy sie na pańskich 
cygaństwach.

Nie widać było kto mówi. Opowiadano potem, że to ten bez 
nosa z Włoch. W tej chwili jednak głos ten, jak skok do wody, 
wstrząsnął gotowymi do petraktacji górnikami.

— Prawda, z komitetem mów, nie z nami. Nie chcemy słu
chać. Szachraj, złodziej — sypały się przezwiska.

Jak grad z drobnych początkowo kryształków, z nadejściem 
chmury gęściej zaczyna siec wielkimi już kawałkami lodu, tak 
wzmagały się i rosły wołania.

Kromierzański próbował uciszyć wzburzonych podniesioną 
ręką, ale kiedy nie odniosło to żadnego skutku, zawrócił gwałtow
nie do biura.

— Chamstwo, hołota — krzyczał roztrącając rękami stoją
cych blisko niego ludzi.

Sobieraj tarł dłonią brodę, Piskór śmiał się, a Miziarski ści
skał wyciągnięte dłonie.

Nazajutrz pusto było i głucho w Rudziskach. Tak już pozo
stało przez pięć, czy sześć dni. Ludzie nie pokazywali się na k»- 
palni, jakby ich w ogóle nie było. Tylko stróż Krasoń na zmianę 
z Kuśnierzem siedzieli przed swoją budką przy bramie.

Po tygodniu Kromierzański telefonował, jak codziennie, do 
Rurski bgo:

— Stan bez zmiany. Udało nam się zaledwie pięćdziesięciu 
przeciągnąć na naszą stronę. Za tydzień rozpoczną się żniwa i wte
dy wszystko przepadło. Eędą mieli nowy chleb i nie przyjdą do 
pracy, choćby przez trzy miesiące. Co robić?

Kromierzański wliczał do podanej pięćdziesiątki stałych lizu
sów, płatnych przez zarząd lub policję, donosicieli i ozonową gru
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pę Bucka. Faktycznie złamało solidarność szesnastu robotników 
i to głównie tych od lżejszych robót.

Rurski wymyślał wicedyrektorowi od smarkaczy i niedołęgów.
— Ogłosić — rozkazywał telefonicznie — że ci, którzy zgłoszą 

się w ciągu czterech dni, otrzymają siedem procent podwyżki. 
Przyjąć na dawnych warunkach nowych i kopalnia musi ruszyć, 
choćby na jedną zmianę. Zrozumiał pan?

Kromierzański prężył się przed słuchawką i wrzeszczał po 
wojskowemu:

— Tak jest, panie dyrektorze.

Rozdział L

W OStCttnim dniu czerwca Kromierzański w obecności inż. 
Kryjaka i nadsztygara Klonczaka zorganizował pierwszą i jedy
ną tylko zmianę z dwustu czterech ludzi. Wrócili robotnicy z naj
bliższych wsi: Sosnowa, Całkowa i Wronowa. Nie wytrzymał'. 
Zwabiła ich znów obietnica podwyżki. Na płocie kopalni pojawiały 
się codziennie odezwy, wezwania i wykazy łamistrajków. Wśród 
odezw znalazły się i drukowane, nawoływujące do walki z faszyz
mem, z uciskiem kapitalistycznym, z rządem pułkowników. 
U Swistonia i Krupki rozmieściło się paru tajnych policjantów, 
myszkując po okolicy.

Kromierzański triumfował.
— Brawo, kochany inżynierze — chwalił go telefonicznie 

Rurski.
Pierwszego lipca po wsiach biegali gońce ogłaszając górni

kom, że Komitet strajkowy postanowił okupować kopalnię i prze
pędzić łamistrajków i nowoprzyjętych. Mechanik unieruchomi 
dźwig, oni będą strzec wejścia przez pochylnię. Kto może, niech 
w kopalni dłużej przebywa, lepiej gdy więcej ludzi będzie. We 
Włochach nie zawiadomili jedynie Palucha, który w ogóle nie 
chciał strajkować. Już trzeciego dnia strajku zgłosił się do pracy.

— Idź — mówiła mu kobieta. — Cóż to, Sobieraja sie bedzies 
boł? Płaco mu podobno za to, zęby śtrajk robieł. Całemu kumite- 
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towi płaco, a ty głupi bedzies cekoł. W chałupie bieda az piscy, 
a ty bedzies strajkowo!.

I Paluch poszedł do roboty. Już następnego dnia przyłapali 
go koło młyna na Skałach jacyś ludzie usmarowani sadzą, że ich 
poznać nie mógł. Wepchnęli go do wody i dotąd zanurzali całego 
z głową, aż przysiągł, że więcej do kopalni nie pójdzie.

Tej nocy Jędrek Kłósek pilnował drogi z Włoch na Mierzeje 
bojąc się, aby ich Paluch nie przechytrzył.

Następnego dnia Krasoń szeroko otworzył bramę i śmiał się 
do wchodzących:

— Aż się człowiekowi nie wiem co robi — mówił szarpiąc 
wąsa.

— Witojta, chłopy, i nie daj ta sie, cholera, nie daj ta.
Była właśnie godzina szósta. O siódmej przychodziła nowa 

brygada Kromierzańskiego. Przybyli zastali drzwi markowni i bra
mę zamknięte. Przyleciał Kromierzański. Zaczął wołać do Kraso- 
nia:

— Otwierać, ludzie do roboty przyszli.
— Przecie, panie derektorze, juz pierso zmianę puściłem — 

odpowiedział Krasoń przez bramę.
— Kogo? Kiedy?
— Ano, przyśli starzy robotnicy i mówio: — Otwieraj, do 

roboty idziemy, dosyć juz próźnowanio. Tom otworze! i som tu
taj wszyscy.

Kromierzański nie dowierzał własnym uszom.
— Puść mnie, muszę zobaczyć.
Krasoń uchylił bramy i wpuścił Kromierzańskiego do środka. 
Na belkach, pod ścianami biura technicznego, na stosach rudy, 

siedzieli robotnicy nieprzyzwoicie biali, o czystych, niezbrudzo- 
nych pirytowym pyłem rękach.

Patrzyli tak na siebie przez dłuższą chwilę bez słów: — dy
rektor i robotnicy.

— Po co przyszliście? — zapytał wreszcie Kromierzański.
— Kopalni pilnować — odpowiedziały pomieszane głosy.
— Ciurze sie jawtu zacynajo gnieździć, toźwa przyszli wy

kurzyć ich stod — dodał Dąbrowski z zajęczą wargą. Kromierzań- 
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ski słuchał ze ściągniętymi brwiami i mrugał powiekami, jakby 
się starał coś trudnego zrozumieć.

— Chcecie okupować kopalnię? — spytał.
— Chcewa przypilnować — odpowiedzieli.
— Krasoń, otworzyć bramę — krzyknął Kromierzański na 

stróża.
Na plac wsypało się dwieście ludzi.
— Za mną, do kopalni — zawołał Kromierzański i ruszył 

pierwszy. Wtedy podnieśli się siedzący. Każdy wspierał się — to 
na kilofie, to na rydlu, niektórzy trzymali świdry na ramieniu.

Przepuścili Kromierzańskiego i murem zagrodzili drogę pierw
szej brygadzie.

— Dokąd to idziecie, chłopcy? — zawołał do nich Kończak. 
Swinieśta nie ludzie. Wracajcie do domu i nie pokazujcie się tu 
więcej w kopalni. Zzzabijemy — zgrzytnął sycząco.

Kromierzański otoczony uzbrojonymi w kopalniane narzędzia 
górnikami zbladł i przecisnął się z powrotem do nowoprzyjętych. 
Ustępowali mu z drogi bez słowa.

— Ja wam pokażę, chamy — zawołał, znalazłszy się wśród 
swoich.

— Nie pokazuj, bośwa nie ciekawi — zawołał ktoś i gruch
nęło śmiechem. Po twarzach nowych przeleciał uśmiech odprę
żenia.

Bez słowa sprzeciwu i kłótni wycofali się za bramę.
Zmiany urzędowały w doskonałym porządku. Drugiego dnia 

zjawił się na kopalni pan komendant Kurak ze swoimi posterun
kowymi. Groził, namawiał i wreszcie prosił robotników o opusz
czenie kopalni.

Nie odzywali się do niego. Czasem tylko któryś z nich krzyk
nął: — Nie pójdziemy — i dalej siedzieli lub stali milczący.

Przepuścili policję z Kromierzańskim na kopalnię, ale nowi 
nie próbowali nawet wejść za bramę. Wejście do podziemia oka
zało się zawalone belkami, dźwig rozkręcony. Policja groziła, ale 
właściwie nie wiedziała, co zrobić z tyloma ludźmi.

Wieczorem wywrócili do góry nogami mieszkanie Ziewacza. 
Zerwali dach na starej kuźni, jedyną murowaną ścianę rozebrali 
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nie mówiąc czego szukają. W końcu zapowiedzieli Ziewaczowi, że 
jeżeli robotnicy nie przerwą jutro strajku, to on to popamięta. 
Podobną rewizję przeprowadzili u Piskóra i Czyża. Ludzie myśleli, 
że i do Sobieraja poszli, ale policja zniechęcona niepowodzeniem, 
wróciła do Bicychowa.

Pilnowanie kopalni, jak nazywali teraz strajk, odbywało się 
we wzorowym porządku. Zmiana nie wyszła za bramę, zanim nowa 
nie przyszła jej zluzować. Oddawali sobie z rąk do rąk narzędzia. 
Przez całą dobę ludzie wyznaczeni przez kierownika zmiany scho
dzili w podziemie obchodząc wszystkie chodniki i pilnie bacząc, 
czy gdzie nie kurzy, czy woda oszalowania nie zniszczyła lub 
stempli nie podmyła. W kopalni tylko pompy i wentylacja były 
przez cały dzień czynne.

— Gospodarzą jakby kopalnia ich była — powiedział raz So
bieraj do inżyniera Kryjaka, który po dawnemu prowadził swoje 
badania nad złożami rudy.

— Przyjdzie czas, że naprawdę będą tu gospodarzami — od
powiedział w zamyśleniu Kryjak.

Kromierzański, nie wiadomo — sam, czy w porozumieniu 
z Rurskim, wymyślili nowy sposób zastraszenia górników. Rozpo
czął ze swoimi ludźmi bić nowy szyb po przeciwnej stronie drogi 
Wezwał inżyniera Kryjaka aby przeprowadził badania i pomiary. 
Kryjak jak nigdy okazał się uległy. Wymierzył miejsce pod nowy 
szyb i zapewnił Kromierzańskiego po cichu, że w tym miejscu i za 
sto lat pirytu nie napotka.

Przejrzał grę dyrektora i zaraz powiadomił o tym Miziarskie- 
go, a ten dyżurujących na kopalni. Płoty zaroiły się od ludzi. 
W mig zmajstrowali z desek stojaki, aby lepiej widzieć to przed
stawienie. Krzyczeli do nowych górników kpiąc z nich niemiło
siernie:

— Do piekła sie prędko dokopieta zas... górniki — wołali
— Franek, a kopnij ze lepi w ...pana derektora i chodź do nos 
Minęło trzy dni, a Kromierzański nie przestawał kopać.
— Abo się chłopu we łbie przeonacyło, abo naprawdę chce 

nowo kopalnio odkryć — zaczęli powątpiewać niektórzy.
Nadszedł czwartek, drugiego lipca.
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Na górkach bielało żyto. Żęli już nawet tu i ówdzie, młócili, 
kijankami, suszyli ziarno na słońcu, aby w żarnach choć na ten 
prazgol zemleć. Żniwa się rozpoczęły, wytęsknione, i długo wy
czekiwane.

Na kopalni gwarzono wesoło.
— Do zimy możemy tak siedzieć. Przetrzymomy ich psie- 

wiarów.
Około godziny jedenastej do bramy, przy której teraz stróżo

wało ze dwudziestu chłopa, zapukał Kromierzański z ludźmi.
— Otworzyć — krzyczał.
— Nie otwierać, nic tu ni mo do rozkazywanio. Buduje swoje 

kopalnio, to niech se tam rzodzi .
Sobieraj, który opiekował się zmianą, rozmawiał właśnie 

w warsztatach z Miziarskim. Nie zdążył nadejść, gdy krewki Ja
błoński kazał bramę otworzyć.

— Nie ma się go co bać, otworzyć — zadecydował.
Kromierzański kazał swoim ludziom brać deski, których duża 

teraz leżało, porozciąganych po placu .
— Hej, chłopy, nie próbujcie nawet — pogroził ktoś i robot

nicy przybyli z Kromierzańskim stali w miejscu. Wtedy Kromie
rzański sam chwycił za koniec długiej dwucalówki.

— Nie dawaś— krzyknął Jabłoński. — Na taczkach go z ko
palni wywieźć.

Ruszyło paru po taczki do szopy. Stojący najbliżej Caja 
7. Włoch skoczył obiema nogami na deskę, której jeden koniec 
trzymał Kromierzański. Syknął pan wicedyrektor z bólu i ledwie 
zdążył z nogami uskoczyć.

I nagle rozległ się trzask wystrzału.
Caja chwycił się rękami za bok, stał chwilę z otwartymi, wy

krzywionymi z bólu ustami. Potem rękami zamachał, jakby opar
cia w koło siebie szukał i osunął się miękko na ziemię.

Kromierzański cofał się tyłem do bramy. Wystrzelił jeszcze 
parę razy w powietrze na postrach i nagle rzucił się pędem do 
ucieczki.
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Teraz dopiero oprzytomnieli wystraszeni robotnicy.
— Trzymaj. Łapaj bandytę.
Gromada rzuciła się w pogoń za uciekającym. Roztrącili sto

jących przy bramie pomocników Kromierzańskiego i pędzili nie
pomni na nic. Kończak, trzeźwiejszy od innych, deski w ogro
dzeniu wyłamał i skrzyknąwszy paru biegł na przełaj odcinając 
drogę do zarządu.

Kromierzański zrozumiał, że dom Swistonia nie uratuje go od 
zguby. Gnał więc jak wilk, któremu psy drogę z boków zabiega
ją, prosto do rzeki.

— Woda niegłęboka — myślał. — Przejdzie lub przepłyń1 e 
na drugą stronę i przez góry, olszynowy zagajnik — do Słupca.

• Robotnicy tymczasem przecięli drogę do Bicychowa, Sosno
wa i Mierzejów. Zataczając półkole do rzeki go napędzali. Tłum 
dwustu ludzi wrzeszczał i klął. Obejrzał się Kromierzański i strach 
poderwał go do szybszej ucieczki. Jedni z kijami, drudzy z kilo- 
fsmi lub z gołymi pięściami gonili go i krzyczeli. O pięćdziesiąt 
kroków od Kromierzańskiego biegł pojedyńczy człowiek. Pochy
lony, wielkimi krokami odsądził się daleko od innych.

Wicedyrektor zrozumiał, że jeżeli go złapie, nic go już urato
wać nie może. W biegu sprawdził rewolwer — jeden nabój, 
ostatni. Kiedy go otoczą, zabije pierwszego, a potem...

Dobiegł już do olch na brzegu Osetówki i skoczył do wody. 
Z ręką, w której trzymał rewolwer nad głową, brnął po szyję w wo
dzie. Dochodził już do drugiego brzegu, kiedy usłyszał za sobą 
plusk. Obejrzał się i siły opuściły go do reszty. Nad wodą zoba
czył straszną twarz bez nosa, głowę z postrzępionymi, jakby po
gryzionymi uszami. Twarz zdawała się śmiać okropnym gryma
sem wykrzywionych warg i obnażonych zębów.

Był to Jazgot. Zobaczywszy padającego Caję od razu sko
czył z tylnich szeregów do Kromierzańskiego. Potknął się jed
nak na kamieniu w swoich drewniakach i padł jak długi. Po
derwał się natychmiast i kto tam wie jaką siłą i sposobem ściąg
nął z nóg zasznurowane drewniaki. Wtedy dopiero poczuł się lek-
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ki. Nie okrążał, nie zabiegał drogi zabójcy, ale gonił wprost za 
śladem Kromierzańskiego. Dlatego też pierwszy był na brzegu 
i bez namysłu skoczył do wody. Nie myślał o niczym. Chciał 
tylko złapać tego złodzieja, który Caję z jego wsi zastrzelił. Sę
kate pięści zacisnął, jakby już miał nimi uderzyć.

Kromierzański wygramolił się na brzeg. Dyszał ciężko, cały 
ociekał wodą. Nogi dygotały pod nim. Szybko łapał otwartymi 
ustami powietrze. W olszynach po tamtej stronie huczało od 
gniewnych okrzyków nadbiegających ze wszystkich stron robot
ników. O trzy kroki przed nim wynurzał się z wody człowiek 
z potworną twarzą.

Kromierzański bez słowa opuścił rewolwer i wycelował 
w środek twarzy, tam gdzie ciemiały otwory nosa. — Nie wy
strzeli — przebiegło mu przez myśl. Pociągnął za spust. Zdawa
ło mu się, że nie trafił, bo Jazgot pochylił się nagle i wyciągnię
tymi rękami uchwycił za wystający, przybrzeżny kamień. Po 
chwili jednak, jakby go prąd wody w tył odrzucił, runął na wznak 
o skrył się pod wodą.

Głuchy jęk rozległ się z drugiego brzegu i Kromierzański 
skoczył naprzód. Biegł krętą ścieżką aż do zagajnika. Kiedy 
przystanął i obejrzał się za siebie, nie dostrzegł już pościgu.

Kilku ludzi wydobyło Jazgota z wody. Ze środka czoła ra
zem z wodą płynęła krew. Nie żył już.

Milcząc wracała gromada na kopalnię. Jak wielki kondukt 
pogrzebowy szli za niosącymi na przodzie ciało Jazgota. Opu
szczone głowy, omdlałe ręce, szurgające nogi — tłum oniemia
łych, zaskoczonych nagłym widokiem śmierci towarzysza.

Z przed bramy kopalni ruszał wasąg Swistonia, zaprzężony 
v/ wypasione kasztany. Kończak jechał po doktora do Słupca.

Caja blady, z zamkniętymi oczami, leżał na ganku zarządu 
na posłanej słomie. Na grubych bandażach, opasujących go wpół, 
rosła czerwona plama.

— Zęby ino krew nie usła, to wytrzymo — mówił półgłosem 
stary Lis, który na ranach znał się nienajgorzej, bo w czasie woj
ny światowej za noszowego “ był w polowym szpitalu.
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ROZDZIAŁ LI

W piQliSk już od godziny ósmej rano zajeżdżały przed za
rząd kopalni wozy ciężarowe.

— Jeden, dwa trzy — liczyli robotnicy.
Z każdego wozu wyskakiwali policjanci trzymając w rękach 

karabiny. Z ostatniego wysiadł Kromierzański z oficerem i je
szcze jakimś cywilem w sportowym ubraniu. Policjanci patrzyli 
na kopalnię, gdzie panowała cisza, jakby nie było za ogrodzeniem 
żywego człowieka.

Po blisko dwóch godzinach wyszedł z zarządu Kromierzań- 
ski, oficer i szpakowaty cywil. Policja ruszyła czwórkami do bra
my kopalni.

W tym samym czasie przez odbite deski w płocie z zachodniej 
strony przekradali się do wnętrza robotnicy. Szli ze wszystkich 
stron, nie wiadomo przez kogo zawiadomieni. Szli na pomoc, zde
cydowani na wszystko, pewni swojej siły.

Krasonia nie było przy bramie i policja musiała ją wyważyć. 
Syrena kopalniana zaczęła nagle wyć przeciągłym rykiem przy 
wtórze świstów dwóch lokomotyw. Najmniej czterystu ludzi za
grodziło drogę policji. Stali ciasno jeden obok drugiego. Wspie
rali się ramionami, jak drzewa konarami w gęstym lesie. Wy
glądali też jak te chojary, co jeno pod toporem paść mogą. Na
stroszone brwi, zacięte usta, zaciśnięte na kilofach pięści.

Policja szła ostrym krokiem z karabinami, jak do ataku na 
bagnety. Drgnął pierwszy szereg, ale podtrzymywany z tyłu nie 
ustąpił, nie rozluźnił się na cal. Policja zatrzymała się o parę 
kroków przed zwartym tłumem.

— Rozejść się — krzyknął oficer policji. — Rozejść się i w tej 
chwili opuścić teren kopalni — powtórzył.

Zafalowała zbita ciżba.
Przeleciał po niej pomruk przyduszony, głuchy, jak ten 

pierwszy grzmot, co burzę zapowiada.
— Precz stąd, bo każę strzelać.
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Policja szła ostrym krokiem z karabinami jak do ataku na ba
gnety. Drgnął pierwszy szereg, ale podtrzymywany z tyłu nie 

ustąpił.



— Nic pójdziemy, aż spełnią nasze warunki — poleciał głos 
z tłumu.

— Taaak — podniósł się przeciągły krzyk. I znów nastała 
cisza, gróźna, napęczniała gniewem i czekaniem.

— Naprzód —; ryknął wściekle oficer.
Policja ruszyła i w tej chwili tłum, jakby olbrzymia bryła 

z jednej masy ulejSona, zakolebał się i zaczął się cofać, wolno po 
ćwierć, po pół kroka, bez zamieszania, bez słowa. Zbity, szary, 
wydłużony blok ludzi skręcał powolnym ruchem na lewo, po pod
kładach i szynach kolejki między nasypami rudy do wejścia ko
palni. Potem jeszcze wolniej ustępował ochraniając znikających 
w ciemnym otworze do podziemia.

Z boku stał blady, zmęczony Kromierzański i uśmiechał się 
zjadliwie i zwycięsko. Obok stał nieznajomy. Twarz miał jak 
z kamienia wykutą. Zmarszczone brwi, prosty nos i usta wykro
jone jak u dziewczyny. Ani jedno słowo nie padło z tłumu ro
botników.

Policja zatrzymała się przed wejściem pod ziemię.
Plac kopalni był pusty. domku, w którym mieściło się 

biuro techniczne, wyszedł inżynier Kryjak z nadsztygarem.
— A ci co za jedni? — spytał oficer policji Kromierzańskie- 

go. Wicedyrektor namyślał się nad czymś, bo milczał przez 
chwilę.

— To nasz inżynier z nadsztygarem. Są po naszej stronie. 
Pilnują kopalni, aby strajkujący nie uszkodzili urządzeń.

Pan dyrektor miał wielką ochotę zemścić się na inżynierze 
za doznawane od niego upokorzenia. Gdyby nie to strzelanie... 
O dałbym mu teraz radę. Nie warto jednak zadzierać ze wszyst
kimi w takich okolicznościach — myślał Kromierzański.

Policja rozsypała się po placu. Była zadowolona ze zwycię
stwa. Oficer z Kromierzańskim zbliżyli się do biura technicz
nego.

— My do pana — zwrócił się oficer do Kryjaka. — Jedno py
tanie tylko.

— Słucham.
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— Jak długo mogą wytrzymać robotnicy w podziemiu, jeżeli 
nn zamkniemy dopływ powietrza?

Inżynier Kryjak nie od razu odpowiedział. Patrzył na Kro- 
mierzańskiego z całą pogardą, jaką tylko mógł zamknąć w tym 
spojrzeniu. Odgadł czyj to był pomysł.

— Pytam pana, inżynierze — przypomniał się oficer.
— Nie mam obowiązku odpowiadać na takie pytanie, ponie

waż uważam to za potworność, na którą nie każdego stać. To ja 
chciałbym z kolei zapytać, kto będzie odpowiadał za śmierć dzie
siątek ludzi, którzy mogą się podusić, jeżeli każę pan wyłączyć 
maszyny, tłoczące powietrze do chodników? Czy może pan, panie 
poruczniku? A może pan dyrektor? — zwrócił się do Kromie- 
rzańskiego.

Porucznik zaśmiał się rechocącym głosem.
— Pan, widzę, współczuje robotnikom?
— Tak, współczuję im. W całej Polsce nie znajdziecie po

dobnych głupców, którzy pracowaliby tyle lat za darmo i to w ta
kich warunkach, jakie tu istniały.

— O, należałoby pana aresztować, bo takie twierdzenie wy- 
daje mi się mocno podejrzane — powiedział oficer.

— Nie ma pan do tego prawa, jak nie ma pan prawa dusić 
ludzi. Kopalnia jest prywatną własnością i ludzie mogą się upo
minać u przedsiębiorcy o warunki płacy w sposób, jaki im się po
doba, byleby porządek publiczny na tym nie ucierpiał.

— Właśnie ten porządek został zakłócony i dlatego my tu 
jesteśmy, aby winnych ukarać — przerwał ostro oficer.

— Winny i to najpoważniej winny stoi właśnie obok pana. 
To pan Kromierzański naruszył spokój strajku, zabijając człowie
ka i raniąc śmiertelnie drugiego.

— Cha, cha, cha, świetny znawca prawa z pana. Szkoda, że 
nie adwokat. Zapomniał pan niestety, że pan dyrektor działał 
w obronie własnej.

Kromierzański pobladł.
— Nieprawda — ciągnął spokojnie inżynier Kryjak. — Stu 

świadków stwierdzi, że bez powodu pierwszy strzelił do człowie
ka. Zresztą to już sąd rozstrzygnie. Ja stwierdzam, że pan nie 
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tylko nie aresztował mordercy, ale jeszcze słucha jego potwornych 
projektów. Ja zabraniam wyłączania wentylacji.

Powiedziawszy to inżynier odwrócił się i wszedł do biura 
trzasnąwszy drzwiami. *

Przez cały czas rozmowy nieznajomy nie odezwał się ani 
słowem. Rozglądał się po terenie kopalni, jakby go nic poza tym 
nie interesowało. Raz spojrzał tylko uważnie na Kromierzańskie- 
go i Kryjakowi zdawało się wtedy, że uśmiechnął się ironicznie.

Oficer klął szpetnie i w końcu kazał Klonczakowi prowadzić 
się do maszynowni.

- Główny technik Miziarski ze swym pomocnikiem Swiderskim 
odmówili wstrzymania maszyn.

Porucznik dowiedziawszy się, że Miziarski jest jednym 
z członków komitetu strajkowego, kazał go zabrać posterunko
wym i zamknąć w biurze zarządu.

Jeden z pomocników technika, zaufany Kromierzańskiego, 
wyłączył na żądanie pompy.

Wychodząc z maszynowni Kromierzański i oficer zobaczyli, 
że strażnicy stojący przy wejściu do podziemia wpuszczają do ko
palni inżyniera Kry jaka.

— A to bydło. Dałem rozkaz nie wpuszczania nikogo, a ci... 
Tak to rozumieją służbę — pienił się ze złości oficer.

— Dobry pasterz poszedł do swoich owieczek, dyrektorze, — 
powiedział do Kromierzańskiego.

— Wykurzymy ich, jak lisy z nory. Dwóch godzin nie wy
trzymają. Przeszło czterystu ludzi. Zobaczy pan, że inżynierek 
pierwszy wyskoczy — uspokajał go wicedyrektor.

— Boję się, że wtedy lisy gotowe zapolować na myśliwego, 
a strzelać, przypominam, nie wolno bez ostatecznej konieczności 
— powiedział obojętnie pan w cywilnym ubraniu.

Wieczór się zbliżał, a robotnicy nie wychodzili.
— Poduszą się, gnojki śmierdzące — zaczął obawiać się Kro

mierzański, stawiając w swoim pokoju nową butelkę jarzębiaku.
— Zal panu, panie dyrektorze? Miękkie... ukmmmy — 

czknęło się panu porucznikowi. — Miękkie serca macie. Wzywa
cie policję, a potem prosicie o łagodność. Cz...czego właściwie 
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chciał ten oberdyrektor z Warszawy, że tak na pana wrzeszczał? 
Jakby tak do mnie, a nie przez telefon, to bym go tak trzasnął, 
żeby się na samo dno kopalni schował. On przecież tu powinien 
sam być. Powiedziałem, że zrobię tu porządek, to zrobię, a zale
cenia tego, jak mu tam, Rurskiego o, tyle u mnie znaczą — strzelił 
z palców.

— A pan co myśli, prokuratorze? — zwrócił się do szpako
watego w sportowym ubraniu.

— Nic — odpowiedział prokurator, wychylając kieliszek.
— Chamów trzeba w mordę i do kryminału. Aleście sobie 

tu komunistów wychowali, nno, nno. „Nastojaszcze“ bolszewiki. 
U nas w Wierzbowie tego nie ma. Z takimi trzeba krótko. Kaj
danki i marsz do ciupy. A ja jeszcze inaczej z nimi zrobiłbym. 
Chcesz — to jazda do raju. Tam — do bolszewii — wrzeszczał 
pijany już oficer. — Prawda, panie prokuratorze?

— Nie wiem — uciął zpów szpakowaty, łupiąc suchą kiełba
sę ze skórki.

Po jarzębiaku poszła żytniówka, a po żytniówce śliwowica 
i dopiero wtedy pan prokurator ożywił się trochę.

— Zdaje się, że mielibyście tu dyrektorze, idealny spokój ze 
strajkującymi, gdyby nie wasze zabójstwo. Ten inżynier miał 
niestety rację. Cały rok mogliby strajkować i bez policji obeszło- 
by się zupełnie dobrze. Mówili nam o komunistach, sam pan zda
je się mówił, ale ja ich tu na razie nie widzę Stwierdzam tylko, 
że pan zabił niepotrzebnie człowieka.

— Broniłem się, panie prokuratorze. Grozili mi śmiercią.
— Ja panu tym samym grożę, a jakoś nie ma pan ochoty do 

mnie strzelać.
Oficer kiwał się na krześle.
— Nie wiem jak się pan wymiga sądowi, panie Kromierzań

ski — zaczął znów prokurator.
— Ja to wytłumaczę panu prokuratorowi od początku.
— Nie. Koniec dla mnie ważniejszy, jeżeli pan potrafi koń

czyć.
Kromierzański wahał się chwilę.
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— Potrafię, panie prokuratorze. Powinniśmy jakoś to za
kończyć. — Kromierzański przysunął swoje krzesło bliżej i zaczął 
rozmowę szeptem, spoglądając na drzemiącego komisarza.

Prokurator słuchał, a potem parę razy potrząsnął głową prze
cząco.

— Cha, cha, cha — śmiał się prokurator. Przypuszczałem, że 
pana na wszystko stać, nawet na przekupstwo. Nic z tego. Ze 
świadkami może pan tak rozmawiać, nie ze mną. Pan tu zdaje 
się ma swoich zaufanych ludzi? — spytał.

Potem nalał dwa kieliszki śliwowicy i podniósł swój do góry.
— No, powodzenia, dyrektorze. Staraj się pan strajk jakoś 

załagodzić, bo rozgłos nic dobrego panu nie przyniesie.
— Policja powinna trochę energiczniej interweniować — za

uważył Kromierzański.
— Energiczniej, to znaczy według pana zastrzelić kilkunastu 

robotników, aresztować z miejsca przynajmniej jedną zmianę 
a reszta wróciłaby ze strachu jutro do pracy. Ooo, bardzo to pro
sta sprawa, prawda? Nam wcale nie żal tej brudnej hołoty, ale 
mamy trochę inną metodę, choć do tego samego celu prowadzi.

— Ta kopalnia jest prywatną własnością trochę krętacza, tro
chę przedsiębiorcy, z którego nikt nie ma żadnej korzyści. Nie da 
sobie rady — to państwo przejmie kopalnię. Piryt to nie jest ja
kaś tam ruda. Wojną pachnie i nic tu dyrektorowi nie pomoże. 
Mam odpowiednie instrukcje. Zresztą, jak pan widzi, nie potrafi
cie zarządzać kopalnią, więc powinniście z niej ustąpić. Cudzo
ziemca nie ruszylibyśmy, ale was... Taki właśnie nadamy kieru
nek tej całej awanturze strajkowej. A strzelaninę niech pan so
bie z głowy wybije. Oho. Gdybym was tu z komisarzem we 
dwóch zostawił, wozami trzeba by trupy wywozić.

Żartować można, ale my doskonale się orientujemy, czyją ro
botą są wszystkie strajki. Komuniści wszędzie docierają, tylko 
niech pan nie myśli, że wszyscy pańscy robotnicy, to właśnie ko
muniści i dlatego należy strzelać do tłumu. Tu już na pewno od 
pierwszego dnia strajku są odpowiedni ludzie, którzy może po
trafią złowić niejednego czerwonego ptaszka. Do takiego strzelić 
nie będzie przykro. Policja mundurowa wcale się do tej roboty 
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nie nadaje. Radziłbym więc panu, aby się pan przestał intereso
wać komunistami. Mnie na przykład, jak pan widzi, nic oni nie 
obchodzą, dlaczegóż więc pan miałby się o nich troszczyć.

No, wypijmy jeszcze jednego i chodźmy spać. Życzę panu, 
aby się nikt w kopalni nie udusił. Byłaby to znów nowa sprawa, 
w której pan grałby pierwsze skrzypce.

Wykrojone, dziewczęce usta pana prokuratora krzywiły się 
w uśmiechu, podczas gdy oczy drapieżne przylgnęły do twarzy 
Kromierzańskiego.

Porucznik spał z głową opartą o stół.

Rozdział LII

Kiedy w kopalni ustał nagle szum powietrza i jego orzeź
wiający chłodny oddech, robotników ogarnął strach.

— Wychodzimy, koniec strajku — odezwały się głosy. Zdy
chać tu nie ma za co. Niech ich nagła śmierć wydusi tych diab
łów.

W tym właśnie momencie wszedł do podziemia inżynier Kry- 
jak. Przeciskał się przez ciżbę powtarzając bez przewy:

— Siadajcie, chłopcy, powietrze będzie miało wolniejszy do
stęp. Za godzinę będziemy mieli go pod dostatkiem. Przebijemy 
otwór na powierzchnię w końcu drugiego poziomu, spowodujemy 
przeciąg.

Otucha znowu wstąpiła w serca uwięzionych. Rwali się na 
ochotnika do roboty.

Inżynier pomylił się tylko o godzinę. Po zwaleniu stempli 
i części stropu w końcu głównego korytarza na drugim poziomie, 
musieli usunąć takie zwały osypiska, że dziw brał, jak stemple 
i oszalowanie mogły utrzymać taki ciężar. Szczęściem nie natra
fiono w tym miejscu na skałę. Tak więc po dwuch godzinach pra
cy w duchocie przebili otwór na powierzcluiię o pięćdziesiąt me
trów za ogrodem Swistonia.
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Siedzący na korytarzach odczuli zaraz świeży powiew prze
ciągu.

— No, teroz wytrzymomy — westchnął z ulgą stary Lis. — 
A to kiej me ino trochę zaceno dusić, zaroz kostuchę pocułem kole 
siebie. Psy nie ludzie, udusić nos chciały.

— A spróbuj no który wyjść, co tyz uny bedo robić, te' pos- 
teronkowe — zaproponował ktoś.

Jak się okazało chętnych do wyjścia znalazło się więcej niż 
przypuszczano.

Wyszli obaj Sóbczaki z Wronowa, ojciec z synem, a za nimi 
Błędziński z Bicychowa. Błysnął snop światła kieszonkowej la
tarki.

— Stój — usłyszeli siedzący bliżej wyjścia. — Dokąd to?
— A dyć za stodołę idziewa, bo kajzeby cłowiek sed — od

powiedział ojciec Sobczak.
— Daj mu w pysk, niech żartów nie stroi z porządnych lu

dzi — mówił jeden z policjantów strzegących wejścia.
— Co ty, draniu, ojca mi bijesz? doleciał głos młodego Sob

czaka. W ciemni korytarza usłyszeli szamotanie się i przyduszone 
zawziętością okrzyki.

— A masz strajk, a masz!
W tej chwili na stojących w obramowaniu wpadł Błędziński. 

Wyrwał się policjantowi i uciekł z powrotem.
Potem znów usłyszeli gniewny głos:
— Antek, odprowadź ich do bramy. Tam powiedzą im „do- 

branoc“ tak, że jutro przyjdą o robotę prosić.
Nie zdążyła jeszcze wiadomość o Sobczakach dotrzeć do 

wszystkich chodników, gdy przez przebity otwór w górze zsunęli 
się z wysoka Sobczakowie — ojciec i syn. Nie chcieli wracać do 
domu, choć myśleli o tym, wychodząc. Krzyczeli teraz głośno, aż 
echo dudniało po bocznicach.

— Stłukli nas jak baranów. Na markowni jeden do drugiego 
popychał i prali gdzie popadło. Każdego to czeka. Słyszałem, co 
mówiły do siebie te ścierwy. Na co będziemy czekać, chłopaki? 
Noc na dworze ciemna, że jeno gwiazdy świecą. Wyleziemy i na 
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rano będzie wszystko gotowe. Karabiny odbierzemy, a ich na sa
mochody wepchniemy jak prosiaki i — wio!

— Tam jedzcie, skądżeście przyszli — wołał Józek Sobczak 
do słuchających w milczeniu górników.

— Tylachno nas tu narodu, psia ich...
Chętnych na propozycję Sobczaka znalazłoby się wielu, może 

nawet i wszyscy, gdyby nie Sobieraj i inżynier Kryjak, którzy 
chodzili od jednego do drugiego i tłumaczyli po kolei.

— Policja tylko na to czeka, aby bitkę zacząć. Jest ich około 
osiemdziesięciu, jutro może przyjechać tysiąc. Aresztują, wy
wiozą i koniec sprawy. Pewnie, że nie trzeba się bać, ale to żad
na sztuka pomagać policji.

— W Łodzi robotnicy na cały pułk Kozaków się rzucili, ale 
to były inne czasy — powiedział Kryjak.

— Strajk musimy wygrać — tłumaczył po swojemu Sobieraj. 
Dla was i dla tych, którzy przyjdą kiedyś na nasze miejsce pra
cować. Kopalni więc nie opuszczać i do policji ani słowa!

— Ty, Sobieraj, za mądryś lo nos — odezwał się Krysa z Je
ziorka siedząc pośrodku kręgu światła, jaki rzucała zawieszona 
u stropu karbidówka. — Znaczy się, zdechniewa tu z głodu. Od ra
na nic w gębie ni miołem, jo i wszystkie z piersy zmiany. Nie 
z powietrza, to z głodu wyzdychomy. Moja rada — wyłazić tą 
dziurą, cośwa jo przekopali i do domu. Tu możemy nic nie wygrać, 
a tam robota w domu ceko — żniwa przecie. Jak zgnije żyto, cy 
wyleci od wiatru, to już od śmierci sie w zimie nie wykrecis.

Tłok się zaraz przy Krysie zrobił.
— Prawdę mówi — przyświadczały mu coraz śmielsze głosy. 

Ale teraz dopiero okazało się kto za nich myśli. Sobieraj podniósł 
głos, aby go i ci z daleka słyszeli.

— Głupi, albo kupiony za psie pieniądze tak myśli jak Krysa. 
I ja nie jadłem, ale kto brzuchem myśli, ten portki na głowie po
winien nosić? Mogę wam jeno tyle powiedzieć, że jutro, to jest 
w sobotę, baby przyniosą nam tu obiad na południe. One dadzą 
sobie radę z policją. Każda już wie o obiedzie. Spać, chłopy, kto 
może. Kto głodny, to chleb za godzinę będzie i podzielimy. Wo
dą popijemy. Wystarczy nam to, Krysa, jak myślicie?
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— Nno, to sie obocy, cy ześ ty, Władziu, taki mocorz — po
wiedział już ustępliwiej Krysa.

Wiadomość o Chlebie i obiedzie szybko rozeszła się po zauł
kach kopalni. Nie upłynęła i godzina jak przebitym otworem 
wleciał do kopalni worek chleba, a za nim Jędrek Kłósek i Mazur 
z Sosnowa. Rozbłysnęły dodatkowe lampy i ożywienie zapano
wało na chodnikach.

O północy policję na placu zbudził śpiew dochodzący z pod
ziemia: „O cześć wam panowie magnaci... a potem Nasz sztandar 
płynie ponad trony...“

— Diabły nie ludzie — mówił pan porucznik Błazik do Kro
mierzańskiego, dopijając trzecią butelkę jarzębiaku. — Bez po
wietrza, o głodzie i śpiewają. Gdyby nie rozkaz, aby nie strzelać, 
to dałbym ja im...

Rozdział LIII

Rano spali jeszcze wszyscy, zarówno robotnicy w kopalni jak 
i policja na placu, kiedy inżynier Kryjak wyszedł z podziemia 
i kazał się straży przy wejściu zaprowadzić do pana komisarza.

Swistoń ledwie mógł się dobudzić pijanych. Wyjrzał wresz
cie Kromierzański przez uchylone drzwi. Nie czuł się widać bez
piecznie, choć obok w pokoju spał sam komisarz policji.

— Czego chcecie? — spytał ostro, widząc Kryjaka samego.
— Obudź porucznika, tylko prędko.
— A to co za tykanie. Przywołuję pana do porządku, inży

nierze.
— Nie jesteś już dla mnie żadnym zwierzchnikiem smarka

czu, durniu, idioto, morderco — nie panował nad sobą inżynier. -— 
Prędko, bo za dwadzieścia minut może być już za późno. Robot
nicy kopalnię podminowali, zrozumiałeś? — krzyczał Kryjak.

Kromierzański zapominając o obelgach otworzył szeroka 
drzwi.
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— Prosimy, panie inżynierze — zapraszał z wystraszonym 
uśmiechem.

Na ganku ciemniała jeszcze niezmyta plama krwi, gdzie leżał 
ranny Caja. W biurze pachniało pustką. Główny buchalter Za
ręba i jego pomocnik Krąż przyłączyli się do strajku. Resztę pra
cowników zmusili do pozostania w domu.

W gabinecie dyrektora porucznik Błazik wycierał zmoczoną 
w zimnej wodzie głowę.

— Ależ pan nastraszył naszego dyrektora — zawołał, śmiejąc 
się, do inżyniera Kryjaka. Inżynier usiadł na jednym z głębo
kich foteli i wyciągnął fajkę.

— Nie mam zamiaru straszyć nikogo — zaczął bezosobowo. 
Kazaliście panowie wyłączyć motory. Trzeba być pozbawionym 
krzty rozumu. Chcieliście ludzi zmusić do opuszczenia kopalni. 
Owszem, za kilkanaście minut zaczną wychodzić. Opuszczą ko
palnię, ale musimy ją i my opuścić. Ktoś wydał robotnikom ła
dunki dynamitowe. Wszystkie chodniki podminowane. Będą ni
szczyli każdy po kolei. No, może za wyjątkiem dwóch najniż
szych poziomów, bo te już woda całkiem zalała. Oto do czego do
prowadził pański spryt, marny dyrektorze. Kopalnię pan zni
szczył. Będzie pan za to odpowiadał. Próbowałem robotników 
skłonić do zaniechania zamiaru, ale to już pół żywi z wyczerpa
nia ludzie. Bez powietrza tyle godzin... Trzeba nie być człowie
kiem moi panowie.

W tej chwili z sypialni Kromierzańskiego wyszedł prokurator 
i nie witając się. z inżynierem usiadł na drugim fotelu.

— Dość, dość — wrzasnął nagle Kromierzański. — Wypuś... 
wypuścić Miziarskiego... Poruczniku, prokuratorze... wypuścić 
Prędzej... jeszcze parę minut zostało. Prędzej, bo my tu wylecr- 
my w powietrze. Maszyny puścić w ruch.

Kromierzański wybiegł jak oszalały na dwór. Za chwilę 
z tą samą szybkością wpadł do gabinetu.

— Poruczniku, ten cholera strażnik, nie chce wypuścić Mi
ziarskiego. Prędzej!

Porucznik o zmiętej, niewyspanej twarzy uwierzył wreszcie 
Kryjakowi, bo wybiegł szybko za Kromierzańskim. Kryjak wi
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dział przez okno, jak śpieszyli do bramy ponaglając Miziarskiego. 
Inżynier uśmiechnął się do siebie z zadowolenia.

— Dobrze, piesku, pilnujesz dyrektorskiego gospodarstwa — 
mruknął.

— Cr> oan mówi? — spytał prokurator.
Kryjak drgnął.
— Przepraszam, nie wiedziałem, a raczej zapomniałem, że 

nie jestem sam i, że pan podobno jest prokuratorem. Jak pan 
mógł na to pozwolić?

— Ani to moja rzecz, ani pana, inżynierze. Stwierdzam, że 
pan jest tą całą sprawą strajku mocno zdenerwowany i boi się 
pan, że może się on nie udać, to znaczy skończyć sie fiaskiem. 
Dyrektora i porucznika na dudków pan, zdaje mi się, wystrych
nął.

Inżynier Kryjak spojrzał uważnie w twarz prokuratora.
— Co pan zamierza zrobić z tym technikiem Kromierzań- 

skim?
— Nic.
— Jasne.
— Co jasne, panie inżynierze, Kryjak?
— Nic — odpowiedział z kolei inżynier.
— Pan, zdaje się, mocno zaangażował się w strajku.
— A pan po czyjej stronie stanąłby, rzeczniku sprawiedliwo

ści, prokuratorze?
— Ja pilnuję interesów państwa.
— To znaczy stoi pan na straży niewolnictwa.
— Niewolnikom nie wolno się buntować a tu, jak widzę, ro

botnicy robią, co im się podoba. Mocna przesada, jak pan widzi.
— Nie wierzę, aby pan nie wiedział, po czyjej stronie jest 

słuszność. Prosiłbym jednak pilnować tych dwóch młodzików. 
Krew się może polać przez ich ryzykanctwo. Krew, która spad- 
nie i na pana, przedstawiciela rządu, państwa.

— Rząd wytrzyma. I to spłynie po nim jak woda po gęsi, 
ale panu radziłbym uważać, panie Kryjak, „Patronie".

Kryjak śmiało popatrzył w oczy prokuratora.
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— Zdziwił się pan, prawda? Tak przecież pana nazywali 
kiedy urzędował pan w „Matyldzie". Zwyczajna przecz — ciągnął 
prokurator. — Ktoś w kopalni oskarżył pana o działalność komuni
styczną i policja musiała aż na Śląsku zasięgać o panu informacji. 
Tak, tak — przed nami nic się nie ukryje. Niepotrzebnie się pan 
plącze tutaj w tę historię. Ileż to lat był pan bezrobotnym? Pięć 
czy osiem? No, moglibyśmy policzyć. Z wiatrem, panie, trzeba 
iść, z wiatrem, bo inaczej oczy może zaprószyć. Nie straszę, ale 
jak inteligent do inteligenta mówię. Pokrewieństwo społeczne, jak 
pan widzi. A więc — uważaj pan, panie „Patronie". O pracę te
raz trudno, a pan, zdaje się ma żonę i dzieci.

— I sumienie — dodał Kryjak.
— Zycie jest przyjemne, a świat obejdzie się bez naszej po

mocy. I ja przez pięć lat bawiłem się w socjalizm — ot, takie 
marzenie i wiara w zbawienie ludzi i sprawiedliwość ogólną. Wy
leczyłem się sam, ale widocznie coś tam jeszcze zostało, bo ludzi 
mi żal. Niepotrzebny balast charakteru. No, cześć towarzyszu 
Patronie — uśmiechnął się prokurator wyciągając do Kryjaka 
rękę.

— Płaz. — Śmieje się, a jutro każę mnie z zimną krwią po
wiesić, kanalia — szeptał inżynier, schodząc z ganku.

Dzień rozkwitał pogodny, słoneczny. Lekki wiaterek spiętrzał 
w głębokim błękicie śnieżne bryły chmur. Lasy na górach ciemną 
wstęgą przecinały horyzont.

— Ciężko będzie stąd odchodzić — westchnął Kryjak idąc 
w dół do młyna.

Z kopalni dolatywał turkot puszczonych w ruch pomp.

Rozdział LIV

V/ południe na wszystkich drogach i ścieżkach prowa
dzących do Rudzisk zaroiło się od ludzi. Były to przeważnie ko
biety.
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W dwojaczkach, w garnuszkach, w miskach związanych obrit- 
skami, lub wstawionych do koszyka i lnianym ręcznikiem przy
krytych, niosły obiad swoim chłopom. Nie były odświętnie ubra
ne. Tyle, że ochędożyła się każda tak, aby na wstyd, czy śmiech 
obcy się nie narażać. Szły więc w czarnych zapaskach na ramio
nach, choć upał był taki, że aż ptaki ze śpiewaniem pomilkły 
i tylko świerszcze ostrym ciurkotem grały na piaszczystych pa
górkach.

Jak polne maki wykwitały na ścieżkach wśród dojrzałych 
zbóż strojne chustki dziewuch. Wiele kobiet niosło na rękach, 
w przewiązanych przez ramię chustkach małe dzieci, większe 
biegły na wyścigi przed nimi.

Oddzielnie, małymi grupkami szli mężczyźni, robotnicy 
w codziennych obdartych, przepoconych bluzach. Byli to ci 
wszyscy, 'których strach zatrzymał w chałupach, a dzisiaj wstyd 
i kobiety wygnały.

— Idź — powiadały do nich — żebyś mi sie pośmiewiskiem 
potem nie ostoł. Chłopów bijo, musis iść.

Nie z lekkim sercem to mówiły, bały się przecież, i jak je
szcze, ale kobiety siłę mają, choć słabe. Kiedy kobieta z chłopa 
się śmieje, źle już z nim.

Szli więc maruderzy, dodając sobie odwagi, klnąc na policję, 
dyrektora i cały rząd, który pozwala ich tak prześladować.

Policja zagrodziła przejście w bramie nie przepuszczając ko
biet na teren kopalni.

— Niech wasze chłopy idą do domu jeść, tu nie restauracja 
— odpowiadali, śmiejąc się i żartując.

Tłum bosych kobiet, dziewcząt i dzieci rósł, aż wypełnił całą 
drogę.

Porucznik jadł właśnie z panem prokuratorem śniadanie u pa
na Kromierzańskiego, kiedy mu donieśli o kobietach.

— Nie puszczać — powiedział krótko, nalewając sobie kieli
szek wiśnióweczki. Nie dokończyli jednak karafki, gdy krzyki 
wzburzonych kobiet wdarły się nagle do pokoju Kromierzań
skiego.

Wyszli we dwóch zostawiając prokuratora samego.
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Kromierzański śmiało szedł z komisarzem rozpychając ko
biety. W połowie drogi tłum niewiast oddzielił Kromierzańskie- 
go od komisarza. Rozsuwała się żywa fala przed policjantem, za
mykała przed dyrektorem.

— Bandyta, złodzij. To un strzeloł do nasych chłopów ■— 
wrzeszczały kobiety.

Kromierzański pchnął najbliższą o roztarganych włosach 
z dwojaczkami w ręku.

— Jezusie, zabiel mnie — krzyknęła i w tej chwili wyciąg
nęły się rozczapierzone palce dziesiątek rąk.

Pazurami rwały ubranie na panu dyrektorze. Pięści waliły 
gdzie popadło. Kromierzański zawrócił, ale droga do ucieczki 
była zamknięta.

Słomińska z Sosnowa, baba czerwona na twarzy i silna, że- 
korzec żyta sama z ziemi na ramię sobie zarzucała, chwyciła pana 
dyrektora za jedną rękę. Cabajowa z Całkową za drugą i zatrzy
mały na miejscu. Inne pluły na niego, szarpały za włosy, waliły 
pięściami po plecach, po głowie, darły pazurami twarz.

— Zabić, zoraze, powietrznika.
— Za Caje. Za Jazgota. — A mos diable, a mos, a zdychoj.
Kromierzański ryczał, wołając o ratunek, ale nikt go nie sły

szał. Komisarz dobrnął do bramy, zadowolony, że znalazł się 
wśród swoich policjantów. Trochę był tylko zdziwiony nieobec
nością dyrektora.

Uwolnił wreszcie Kromierzański jedną rękę, tę którą Caba
jowa trzymała i grzmotnął nią w brzuch Słomińską, aż się za
chwiała i uścisk zwolniła. Szarpnął się wtedy ostatkiem sił. Uwol
nił ręce i zaczął bić na oślep pięściami przed i za siebie. Prze
straszone kobiety rozsunęły się trochę, pofolgowały w biciu.

Z urwanym rękawem, w marynarce w strzępach, z twarzą 
ociekającą krwią, dopadł na koniec ganku. Wpadł do biura, prze
kręcił klucz w zamku i zaczął walić na drzwi — krzesła, stół, 
biurko, wreszcie szafę z aktami zarządu. Wtedy dopiero przetarł 
twarz oblepioną krwią, potem i kurzem. Prokurator patrzył na 
niego ironicznie, lecz twarz mu nie drgnęła.
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Gdzieś od bramy kopalni rozległ się strzał karabinowy, jeden, 
potem drugi, i znów kilka na raz.

Zadźwięczały tłuczone kamieniami szyby w oknach zarządu.
Kromierzański przykucnął w rogu swego gabinetu przykła

dając chustkę do podrapanej twarzy.
Prokurator, usłyszawszy strzały karabinowe, skoczył do po

koju. Kromierzańskiego, szarpnął niezamknięte drzwi do pokoju 
Andzi i przez kuchnię Świstonia wybiegł pędem przed dom.

Na drodze przed kopalnią rósł krzyk kobiet, płacz i pisk 
dzieci.

— Puście nas do chłopów — wołały kobiety.
— Jeść im niesiemy, puście.
— Dranie przeklęte. Ancychrysty zapowietrzone. — A zęby 

wos połomało. — Zebyśta lentkiego skunanio nie docekały.
— Rozejść się, bo będę strzelał — ryczał komisarz, starając 

się przekrzyczeć wrzaski.
— Strzeloj se pijoku o, tu, tu strzeloj — bliżej stojące za

dzierały mu przed nosem spódnice.
— Chleba ni momy lo dzieci.
■— Chleba nom dej ta. Chle-e e-ba — leciało echo po łące, 

olszynami na żniwne górki.
Tłum kobiet napierał na policjantów stojących w bramie, 

spychał ich do tyłu. Nie zważały już na nic. Nie przelękły się 
strzelania na postrach.

Chustki im pospadały z głów na ramiona, wiatr włosy im roz
rzucił po wynędzniałych, zczerniałych od słońca twarzach, tłok 
koszule na piersiach rozchełstał. Oczy, jak u zgłodniałej gromady 
wilków, zionęły nienawiścią. Wiele dwojaków i dzbanków glinia
nych leżało na ziemi. Skorupy kaleczyły do krwi bose nogi. Ko
biety nie pamiętały już po co przyszły. Nad rozczochranymi gło
wami trzęsły się nagie pięści.

— Chleba ni momy, puście chłopów.
Wieść o kobietach przy bramie, ich krzyki i wreszcie huk 

strzałów karabinowych poderwały robotników’.
— Do naszych kobiet strzelajo.
— Bijo nase baby — rozległy się wołania po chodnikach.
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— Cego my tu cekomy? Bić psiawiarów!
Ręce wyciągnęły się po kilofy, rydle, łopaty. Tłok powstał 

u wyjścia.
Sobieraj, Piskór i paru innych stojących na przodzie zostali 

wypchnięci na zewnątrz.
Dwudziestu policjantów strzegących wejścia, cofnęło się z na

stawionymi karabinami. Z kopalni wypełzł ciemny wąż ponurych 
twarzy. Po nasypie rudy zsunął się nagle Miziarski stając 
w pierwszym szeregu obok Sobieraja i Piskóra.

Sobieraj odwrócił się do ludzi i razem z Miziarskim i Piskó- 
rem coś mówili do najbliżej stojących. Głowy odwracały się wol
no i robotnicy podawali dalej zasłyszane słowa.

— Spokojnie. Nie bić, nie bić, nie bić.
I powtórzyła się historia z poprzedniego dnia.
Grupa policji z nastawionymi do strzału karabinami zagra

dzała drogę, a na przeciw szła zbita masa ludzi. Tłum jakby ol
brzymia bryła ulepiona z jednej masy posuwał się wolno, a policja 
cofała się krok za krokiem. Głową nad tłum wystrzelał Sobieraj 
obok szedł Miziarski, Piskór i stary Lis. Sobierajowi w pierw
szym momencie zadrżała na chwilę broda, ale już za chwilę stężał 
w sobie i uspokoił się. Pobiegł oczami ponad szeregi policji do 
bramy, gdzie wygrażały w powietrzu pięści nagich, opadłych z rę
kawów ramion kobiecych. Myśl, jak błyskawica przeleciała mu 
przez głowę, że strzelą. Zdawało mu się, że czuje już nawet ból 
w piersiach. Policja jednak cofała się ciągłe niezdecydowana i wy
straszona. A oni szli pochyleni, jakby holujący tratwę po mieliź
nie rzecznej. Za nimi toczyła się milcząca, groźna, gotowa, na 
wszystko, żywa bestia o setkach głów, o setkach zaciśniętych 
pięści.

Przy bramie rósł krzyk kobiet i płacz dzieci. Wystrzały po
derwały i prokuratora. Kiedy zobaczył zbity, rozszalały tłum ko
biet, zapomniał o powadze, o zwykłym spokoju. Rozpychał ko
biety, błagał je, aby go przepuściły. Nie słuchał go nikt i nie 
słyszał.

Dojrzał go, biegnący wzdłuż rowu ściekowego inżynier Kry
jak i dobrnąwszy z trudem do niego, pociągnął w tył za sobą.
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— W płocie jest przejście. Prędzej, prędzej prokuratorze, 
zęby nie było za późno. Prędzej.

Biegli koło płotu do ruchomych, odbitych desek.
W bramie stał pan komisarz blady, z wyciągniętym z pochwy 

rewolwerem.
— Ładuj broń — krzyknął jak mógł najgłośniej.
Szeregi przed robotnikami rozwarły się na boki i w tej chwili 

wpadli w tę lukę prokurator z inżynierem. Prokurator rozłożył 
ręce.

— Stać, psiakrew! Nie strzelać! Stój!
— Zabija. Jezusie, zabiją chłopów — wzbił się w powietrze 

krzyk kobiet.
Parły teraz- naprzód niczym ta nawałnica, przed którą ni 

zboże w polu, ni płot, ani dom co słabszy nie może się ostać. 
Pękł na dwoje kordon policji. Uderzyły o siebie dwie fale kobiet 
i mężczyzn. Radosne okrzyki, pełne płaczu, śmiechu przez łzy, 
rozlały się po placu kopalni.

Prokurator z inżynierem zepchnięci na stos desek patrzyli 
zadyszani, bez słowa. Kryjak był wyraźnie wzruszony. Prokura
tor gwałtownie łamał zapałki, nie mogąc zapalić papierosa. Za
ciągnął się wreszcie wonnym dymem i trącił w bok inżyniera.

— Kto to jest ten wysoki, tam w środku?
— Górnik, Sobieraj — odpowiedział Kryjak niechętnie.
— Wspaniały typ. Jak on szedł, widział go pan? Wspaniały 

typ — powtórzył.
Przy bramie stała policja spoglądając na siebie ogłupiałymi 

oczami. Niektórzy spluwali ze złością pod nogi. Starszy, piego
waty blondyn pociągnął nosem i chrząknął zmieszany.

— Ty, Józek, co tobie — spytał go sąsiad, barczysty brunet.
— Psiakrew, dosyć już mam tego. Ostatni dzień mojej służ

by. Patrz do kogo chcieliśmy strzelać. Patrz — łachmaniarze. 
A mówili nam, że to komuniści. Czy wiesz, ile oni zarabiają na 
miesiąc? Spytaj ich. Złodziejom nie chcą służyć.

— Cicho, Józek, doniosą i koniec z tobą.
— A niech tam, wszystko mi jedno.
Komisarz Błazik wydał rozkaz wycofania się za bramę.
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Kiedy podszedł do niego prokurator z Kryjakiem, oficer nie 
mógł opanować oburzenia.

— Śmieją się z naszego niedołęstwa, prokuratorze.
— Lepiej, że się śmieją z nas, niż mieliby w domu potem 

płakać po nas — odpowiedział prokurator. — Proszę wycofać po
licję przed zarząd kopalni, spokój tu na pewno nie będzie naru
szony. A my ch.odz.my coś przełknąć i cucić pana wicedyrektora, 
którego baby trochę podskubały. Na pewno ze strachu pod pie- 
rzynkę panny Andzi się już schował. Pan z nami, panie inżynie
rze — zwrócił się do Kryjaka.

— Dziękuję, ale nie. Muszę zjechać pod ziemię, uszkodzenia 
sprawdzić.

Inżynier Kryjak ukłonił się i odszedł prędko na plac kopalni.

Rozdział LV

Na podwórzu kopalni zapanowała nagle niezwykła cisza. Ko
biety rozwijały w milczeniu ocalone w ścisku jedzenie. Dzieliły je 
równo na dwie a nawet i trzy części, aby choć po zusku starczyło 
i dla tych, których obiad zdeptano przy bramie. Mężczyźni ociera
li spocone czoła, choć przecież nikt z nich ani razu kilofem w skałę 
nie uderzył. Zdejmowali czapki, żegnali się szerokim ruchem 
i jedli.

Kobiety, jakby ich już rok nie widziały, podsuwały, co tam 
która przyniosła najlepszego: schowany ukradkiem przed dzieć
mi kawałek sera, to jajko na twardo, to ostatni w domu kawałek 
pieczonego na płycie placka z Żarnowej mąki. Milcząc spoglądały 
na swoich, dumne, że to i one — baby też na swoim potrafiły w ko
palni postawić. Jakże — policję przegnały, chłopów na świat boży 
wyciągnęły z tych krecich jam, z tej dusznicy, gdzie nie wiadomo 
kiedy na dół — studnię trafisz do samego piekła prowadzącą. Odór 
to diabli, smrodliwy czuć na przodkach, na urobiskach, a nie żadną 
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rudę. Pod ziemię zejść to by ich nikt nie namówił, ale tu przydały 
się oj, przydały swoim chłopom.

Milczały więc, patrząc pilnie na ich twarze i ręce, czy szkody 
jakiej kto nie poniósł.

Dopiero gdy mężczyźni pierwszy głód zaspokoili, zaczęły się 
rozmowy. Było o czym mówić, choć u niektórych dopiero dwa dni 
upłynęło, jak chłopów w domu nie stało.

Pogoda się ustaliła. Dał Pan Jezus urodzaj na polach, a nawet 
i na ich górkach. Zaczęły się już żniwa.

— Ten prazgol, to przecie już z nowego. Juści, ze tak, nie po- 
znołeś?

— Boś kiej ten wilk głodny.
— Snopki juz w zydkach.
— Krowem do Bzymkowego byka dognała — opowiadała swo

jemu Wiąckowa.
Nie kończyły się opowiadania, aż i o strajku zaczęły baby na

pomykać, że to czas byłby już skończyć. Ino bez podwyżki, to niech 
się w chałupie żaden z nich nie waży pokazywać.

— Jakże? Tyla mizeracji, tylachno utraty i za darmo? Po
trzebny chłop w domu, ale niechby uradzili, jakby po kolei, choć
by na te pół dnia, każdy w pole poszedł.

— Przetrzymać ich, powietrzników trza, niech wiedzą, że 
chłop nie bele pomietło.

Zośka łatwo odnalazła Sobieraja. Kluski z zimnym mlekiem 
i placek z płyty, choć trochę przypalony, znikły szybko. Sobieraj 
nie pytał ani o Marynę, ani o dom. Ale Zośka sama zaczęła.

— Nieszczęście, tato, było.
Sobieraj przygarbił się, jakby plecy pod nowy ciężar nadsta

wiał.
— Konia zmarnowali.
— Jakiego konia?
— A naszego, wspólnego kasztana. Wczoraj w wieczór zdechł. 

Wiąckowa na zarzecze go wyprowadziła, bo tam trawa większa, 
a kiedy wieczorem po niego poszła, leżał przy wodzie. Rozdęło go 
dziwnie i stękał jak ten człowiek, jeno przemówić nie mógł. Za
raz ludzie się zbiegli. Chcieli go przeganiać, bo myśleli. że go kol
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ka chwyciła, ale koń wstać już nie mógł. Kiedy go Pciuch z Kę
dzierskim i innymi podnieśli, to nogi mu drżały jakby z wielkiego 
strachu. Położył się i tak już zdechł. Szwugrowa mówili, że może 
salemandre zeżarł z trawą i struło go.

Sobieraj ukrył twarz w rękach wspartych na kolanach i jakby 
nie słuchał Zośczynego opowiadania. Podbiegli do niego Wiącek 
ze Scałubą.

— Słyszeliście, Władek, kunia nom otruły. Paralusy. Ciorty 
przeklęte. Diabelskie nosienie.

— Ale se porę wybrały galanto. Na żniwa nos osierociły. 
Idź teroz, proś, na odrobki chodź, po rekach całuj. A zęby wos 
jasne pierony — klął zrozpaczony Wiącek. — Wy, Władek, do 
mnie bedziecie teroz zol mieli, bo moja kobieta...

— Iii, gdzieby znowu. Nic wasza kobieta nie winna. Próbowa
li już ukraść konia. Nie udało im się, to spróbowali innego sposobu 
i — nie ma konia.

Podniósł nagle Sobieraj głowę i powiedział z mocą: — Wy
gramy strajk, to kupimy nowego, a truciciela znajdziemy. Już ja 
zapłacę — potrząsnął pięścią. Na kolana nas nasze wsiowe dyrek
torzy nie popchną. Za łagodni byliśmy dla nich.

Do stojących podszedł zastępca głównego buchaltera 
Krąż. Zobaczył z daleka Zośkę Sobierajównę i witał ją uradowa
ny. I Zośka rada mu była od czasu, kiedy ich tajemnica Stefci Pa
lu chówny związała.

Po obiedzie robotnicy odbyli krótkie zebranie. Piskór ogło
sił, że obowiązuje po staremu zmiana ośmiogodzinna. Do czwartej 
zostaną jeszcze ci, którym się to należy, choć już niektórzy całą 
noc siedzieli w kopalni. Potem dyżur obejmie trzecia zmiana. Ko
mitet strajkowy uważa, że wystarczy w kopalni dwieście ludzi. 
W’ razie potrzeby, na wezwanie, każdy powinien rzucić wszystko 
i w kopalni się stawić.

— Dzisiejsze wypadki, mówił Piskór — dowiodły, co znaczy 
zwarta gromada. Kobietom należy się podziękowanie. Policja na 
pewno nie będzie już taka sroga, ale komitet wzywa wszystkich, 
aby nie dali się sprowokować.
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Zaraz po odejściu kobiet robotnicy naprawili bramę. Odnalazł 
się i Krasoń, wąsa kręcił, a ustami cmokał.

— Ani mi sie śnieło, ze na starość jesce takie dziwy oboce — 
mamrotał pod nosem.

Policja w ogródku Swistonia gotowała obiad. Smakowite za
pachy rozchodziły się po obejściu, aż w gardle łaskotało.

...Nad wsią zawisła cisza. Uspokoiły się gwary ludzkie. Nikt, 
nie poznałby, że niedawno zanosiło się na taką burzę.

Rozdział LVI

V7 niedzielę piątego lipca zajechała przed bramę ko
palni błyszcząca limuzyna. Wysiadło z niej trzech panów i bez 
pytania o zezwolenie Kromierzańskiego, czy policji zakołatali do 
bramy.

— Jesteśmy z ministerstwa. Chcieliśmy zwiedzić kopalnię 
i zapoznać się z warunkami pracy — powiedział do Krasonia gru
bas średniego wzrostu.

— A zezwolenie je? — syptał Krasoń. ■o
— Od kogo? — uśmiechnął się grubas.
— Od nasego komiteta.
— Takiego zezwolenia nie mamy. Zawołajcie jednak tego 

,,komiteta", to poprosimy o zezwolenie.
Przyszedł Piskór, a za nim zjawił się zaraz Miziarski i inży

nier Kryjak. Przybyli pokazali jakieś książeczki. Obejrzał je Kry
jak i zaraz kazał Krasoniowi bramę otworzyć. Przez cały czas 
zwiedzania kopalni panowie z ministerstwa rozmawiali z Kryja- 
kiem. Interesowało ich przede wszystkim wydobycie rudy, jej 
złoża, choć pytali też szczegółowo o zarobki robotników i przebieg 
strajku.

— To się zupełnie zgadza z opisem w „Wiadomościach Robot
niczych" — powiedział jeden z nich i podał Kryjakowi gazetę.
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— To o was piszą, przeczytajcie sobie — powiedział. Na 
pierwszej stronicy widniał tytuł wypisany tłustym drukiem: 
„Strajk i krwawe starcia z kierownictwem kopalni w Rudziskach**.

Panowie z ministerstwa bąknęli z tajemniczym uśmiechem, 
że w krótkim czasie zmieni się to gruntownie i odjechali. Nie 
chcieli nawet zajść do Kromierzańskiego, a porucznikowi, który 
zjawił się w asyście policjantów, pokazali te same czarne legity
macje. Wtedy pan komisarz zasalutował i skłonił się parę razy za 
odjeżdżającym samochodem.

„Wiadomości Robotnicze** szły z rąk do rąk. Czytali głośno po 
dziesięć razy opis strajku w ich kopalni. Dziw ich brał, że o nich 
piszą, że wiedzą w całym świecie o ich krzywdzie. „Jesteśmy 
z wami, towarzysze. Życzymy wam zwycięstwa. Nie wolno wam 
się załamać w walce z oczywistą niesprawiedliwością zachłannego 
przedsiębiorcy. Rząd powinien wreszcie zobaczyć, co się dzieje 
w Wolnej Rzeczypospolitej Polskiej**.

Nowy duch wstąpił w robotników. Nie byle kto już są oni, 
jeżeli w gazetach tak piszą. „Towarzysze** — piszą, jak do praw
dziwych robotników z miast, fabryk i kopalni.

— Pewnie, ze sie nie domy. Hale, nie teroz jem z nami wojo
wać. Spóźnieły sie, juchtry.

— Towarzyse my som i miarkuj sie, kto chce z nami zacy- 
nać — pokrzykiwali co niektórzy.

Nie upłynęło i dwie godziny, gdy nowe auto stanęło tym ra
zem przed zarządem kopalni. Robotnicy dowiedzieli się, że przyje
chał sam Rurski. Dziwili się, że tak późno zdecydował się na przy
bycie. Nie pokazał się jednak tego dnia w kopalni. Zupełnie jakby 
nie była jego, jakby go już całkiem nie interesowała.

Następnego dnia do kopalni przychodzili bez przerwy robotni
cy. Oczekiwano czegoś nowego. Nadzieja przeradzała się w obawę, 
bo policja zaczęła nie wiadomo po co czwórkami chodzić po dro
gach. Paru stanęło na moście koło młyna, kilku usiadło w olszynie 
nad rzeką. Widzieli ich ludzie i w Całkowie, a niektórzy twierdzili, 
że nawet i do Słupca paru ścieżkami poszło.

Gromadzili się więc i robotnicy, po wsiach biegali gońcy, aby 
opieszałych, a „bojaków** przypilić.
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Patrole policyjne i cisza, jaka nagle zapanowała, złym prze
czuciem napełniała serca chłopów. Czuli niepokój, jak przed tą 
burzą wielgachną, co czarnymi chmurzyskami wszelką żywiołę po 
dziurach, czy inszych schowiskach rozprasza, a ludziom gromnice 
każę palić przed obrazem świętego Floriana.

Robotnicy stali kupami w różnych miejscach,_ o żniwach, o go
spodarskich kłopotach pogadywali, ale każdy wiedział, że tutaj ich 
gospodarka, tu na żniwo czekają i onego, chłodem bijącego gradu 
się bali.

I wtedy nadszedł Skowron z Bicychowa. Prawie ostatni przy
szedł, ale też i nie blisko miał do kopalni.

Nie przystanął z nikim, jeno rozglądał się po gromadkach, aż 
Sobieraja, sterczącego jak żurawia, dojrzał. Nie byle jaką niósł 
wiadomość i nie byle z kim chciał się nią podzielić.

— Policyjo Ziewoca harteśtowała — powiedział głośno, od
chrząknąwszy.

Jak sznurkiem pociągnięte wszystkie głowy zwróciły się do 
Skowrona. Ziewacz mało stykał się z górnikami i nawet w czasie 
strajku rzadko go kto widział w kopalni. Pracował w warsztatach 
jako kowal, pomocnik Miziarskiego. Aresztowanie nikogo nie zdzi
wiłoby, bo Ziewacz często przesiadywał w areszcie. Policja zabie
rała go przy lada okazji, nawet kiedy sołtysowi w Całkowie zło
dzieje konia ukradli. Każdy wiedział, że to tylko przez złość go 
wtedy wzięli. Ziewacza bowiem wszyscy znali i wiedzieli, że nie 
wziąłby nikomu grosza. Dzisiaj jednak aresztowanie Ziewacza po
ruszyło wszystkich.

— Widzieliście sami? — spytał Skowrona Sobieraj.
— A jakże! Do kuźni dochodziłem, kiej go posteronkowe wy

prowadziły. Z dziesińć ich belo, bo to widzicie i drugiego jesce 
przy Ziewocu pnowadzieły. Nieznajomek jakiś i musi cłowiek mia
stowy, bo okulary, wiecie, w takich złotych oprowkach mioł i na 
łańcusku. Kajdanki jem, cholery, na ręce załozeły. A karabiny to 
o, tak trzymały! — Zgiął Skowron wyciągniętą naprzód rękę.

— Jakby się boły, ze uciekno. A chałupa, powiodom wom, lo- 
boga... Pirze fruwało az pod samo strzechę. Rewizyjo, widzi sie 
sielno beła.
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Sobieraj nie słuchał już dalszego opowiadania. Odsunął się 
nieznacznie od gromady i przyśpieszył kroku idąc w kierunku war
sztatów.

Z twarzy Miziarskiego odgadł, że ten wie już wszystko. Pa
trzyli sobie w oczy długo, jakby się każdy z nich bał pierwszy 
odezwać, jakby szukali wzajemnie u siebie poratowania.

— Czy Piskór i Czyż przyszli już? — spytał Miziarski.
— Nie ma ich.
— To znaczy wzięli ich też. Przeklęte psy — zgrzytnął Mi

ziarski. Ktoś zdradził — dodał po chwili.
— W gorączce zapomnieliśmy o szpiclach. Jędrek wczoraj 

wieczorem mówił, że Nowaczek, Krzywy Franek i paru nowych, 
z tych świeżo przyjętych, było podobno z nami w kopalni w tę 
noc, kiedyśmy wentylację z Kryjakiem przebijali.

Znowu obaj umilkli. Sobieraj popatrzał w okno.
— Ludzie tu jacyś idą — powiedział, widząc starego Lisa 

z paru górnikami.
Miziarski dużymi kowalskimi kleszczami wyrzucał gwoździe 

z paczki na ziemię. Weszli górnicy.
— Dyrektor kozoł, zęby kumitet strajkowy przysed do nie

go — powiedział Lis.
— Dyrektor może nas prosić, nie kazać — poprawił spokojnie 

Miziarski.
— Piskóra, uwozacie, ni ma, ani Jabłońskiego, ani Końcoka.
— Pójdziemy we dwóch'z Sobierajem, a może i wy na trze

ciego. Powiedzcie ludziom, aby się zgromadzili koło szopy, chce- 
my się z nimi naradzić. No, idźcie już, my za minutkę będziemy 
tam u was. Kiedy wyszli, Miziarski podszedł do Sobieraja.

— Złe jest, Władek, bo i wszystkich ludowców biorą. Wzięli 
Kończaka, to mogą aresztować i ciebie. Możliwe, że was puszczą, 
bo policja natrafiła na nasz ślad i głównie o nas chodzi...

Widzisz, Władek, ja nie jestem socjalistą, choć tu pepesow- 
com sekretarzowałem. Jestem komunistą... i ja, i Piskór, Ziewacz, 
Jabłoński, nawet Czyż, choć waszą legitymację ma i wielu innych. 
A najważniejszy Stefan. Mówię ci dopiero dzisiaj o tym, chociaż 
ufaliśmy ci. Zresztą było ci to niepotrzebne, sam domyślałeś się 
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wielu rzeczy. Dobrze się.z tobą pracowało. Zobacz, co z nas nasz 
front ludowy zrobił — nie ma już prawie żadnej różnicy w tej 
wspólnej walce między Lisem, zażartym zwolennikiem Witosa 
i Czyżem, komunistą, między Sobierajem i Miziarskim — powie
dział jakoś dziwnie serdecznie technik.

Twoja to, Władek, zasługa, że chłopi, ci nowi robotnicy są jak 
z kamienia. Twoja, Kończaka, waszego Stronnictwa. I to ci jeszcze 
dzisiaj powiem, że nie doceniałem was, ludowców. Stefan — tak, 
ten odróżniał Witosa od Sobieraja, ale ja nie. Dziś widzę, że z ta
kimi sprzymierzeńcami, jak wy, dużo można zbudować.

Sobieraj brodę ręką potarł i Miziarskiemu wprost w oczy po
patrzył.

— I ja już nie taki sam, Kazik. Dużo się od was nauczyłem. 
Teraz strajk chłopski od Karpat do morza rozpaliłbym... i wytrwa
libyśmy — zakończył po chwili.

— Władek, bracie — Miziarski ściskał mocno dłoń Sobie
raja. — Władek — odezwał się Miziarski po chwili milczenia — 
powiedz mi — miałeś jakie materiały w domu?

— Tak. Odezwy pierwszomajowe i parę broszur, tych od 
ciebie.

— Znaleźli.
— Jak to znaleźli? — spytał Sobieraj.
— Jędrek tu przed chwilą był. I jego szukali. Ukrył się jed

nak i widział, jak u ciebie rewizję przeprowadzali. Córkę ci zbili. 
Jakiś obraz przez okno wyrzucili, coś z niego zabierając.

— W obrazie za tekturą schowałem — powiedział Sobieraj.
— Co myślisz robić, Władek?
Sobieraj wyprostował się. Oczy błysnęły mu stalowym spoj

rzeniem.
— Teraz to już mi wszystko jedno. Przyjdą tu po nas, to z ro

botnikami w nich uderzymy i niech już będzie.
Miziarski potrząsnął go za rękę.
— Władek, nauczyłem się ja od ciebie wiele w pierwszym 

strajku, ale teraz posłuchaj i ty mnie. Co robotnicy na tym zyska
ją? Co zyskają, pytam?

Sobieraj milczał.
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— Chyba nie po to strajk zaczynaliśmy, aby parę policjan- 
ckich łbów rozbić i skazać na nędzę kilkanaście rodzin najbied
niejszych. A ty wiesz najlepiej co to znaczy pozostawić ich bez 
rąk do zarobku i wpędzić ich w biedę stokroć gorszą od tej, 
w której się obecnie znajdują.

Nie. Tego nie możesz zrobić, Władek. My już skończyliśmy 
swoje, ale górnicy -— ci nasi półchłopi, półrobotnicy, muszą coś 
mieć za to. To nie jest takie błahe. Te pięćdziesiąt procent pod
wyżki, której żądamy na pieniądze nie można przeliczyć. Ja my
ślę, że teraz my musimy się i na piętnaście bodaj zgodzić, bo cza
su nam brak. Mogą się potem bez nas załamać.

Zwyciężymy, to pozostanie im wiara we własne siły, wiara 
w ludzi, którzy zajmą nasze miejsce.

Wzrośnie nienawiść do tych szakali. Stefan wzięty, z nim 
Ziewacz, Jabłoński, Kończak, Czyż, Piskór. Sześciu.

Aresztują więcej, ale pozostaną jeszcze twoi silni chłopi i paru 
naszych.

Będzie sąd, rozprawa i nagle górnicy, straszeni policją, księ
dzem, dziedzicem i, co najważniejsze, komunizmem, dowiedzą się, 
że to właśnie owi komuniści ręka w rękę z wami wywalczyli patę 
butów więcej na zimę, olej do omasty.

Władek, czy ty to -widzisz? Czy rozumiesz? To wszystko my 
zrobiliśmy. My, komuniści, we wspólnym froncie z wami. To już 
nie będzie dla nich czerwona propaganda, bolszewicki wymysł. To 
będzie dowód, że walczymy z wrogami narodu.

Sobieraj wyciągnął do Miziarskiego rękę.
— Dawniej bolałoby mnie to, że muszę się z wami zwycię

stwem dzielić, ale dzisiaj rad jestem. Jak na jarmarku żyłem. Ty
le ludzi wokoło było, a ja ich nie widziałem. Mórg dla ludzi chcia- 
łem, zamiast ich uczyć, jak je sami powinni brać.

No — otrząsnął się nagle — idziemy do dyrektora.
— Ani mi się śni — powiedział Miziarski. — Tam na nas cze

kają z kajdankami. Sześciu im wystarczy, Władek. To strasznie 
głupio włazić w bramę więzienia, którą dla innych otwierają. Na 
nas czeka praca, ludzie na nas czekają. Miliony takich jak twoi 
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z Włoch. Doprowadzimy do ugody z dyrektorem, który do nas 
przyjdzie, a potem przeczekamy. Tu poczekamy, zobacz.

Miziarski ukląkł na ziemi, wsunął się pod długi stół ślusarski, 
potem pchnął mocno jedną deskę w ścianie, o którą był oparty 
stół. Otworzyło się dość szerokie przejście. Zatrzasnął deskę z po
wrotem strzepując kurz z dłoni.

Za warsztatem jest skład narzędzi górniczych. Metr prze
strzeni pomiędzy jedną budą a drugą, ale z zewnątrz nikt tego nie 
pozna, bo specjalny architekt składówkę budował — Miziarski po
kazał palcem na siebie.

— Kłósek już tam odpoczywa. Przybędzie nam jeszcze na 
pewno Swiderski z maszynowni, jeżeli nie uda mu się przejechać 
kolejką kopalnianą.

Do drzwi zapukali robotnicy.
— Wszyscy czekają — powiedział czarny chłop ze szramą na 

policzku.
— Idziemy, Sobieraju.
Miziarski wsunął w zapomnieniu kleszcze kowalskie do kie

szeni i wyszli we trzech. Czekał na nich tłum około sześciuset ro
botników.

— Mów ty, Władek. Pamiętaj, od ciebie znowu zależy nasza 
wygrana — rozumiesz?

Sobieraj kiwnął głową i krzyknął donośnym głosem:
— Towarzysze!
Lekko to powiedział, swobodnie, jakby od kolebki zrósł się 

z tym słowem, z jego treścią.
— Dyrektor przysyła po komitet strajkowy, aby z nim wa

runki omówić. Kłamie on, zapasiony wieprz, łże. Znaleźli się 
wśród nas szpicle i zdrajcy. Nagroda ich nie minie. Nie wolno nam 
o nich zapomnieć. Policja aresztowała dziś rano członków naszego 
komitetu. Mnie nie zastali w domu, a po Miziarskiego przyjdą na 
pewno po naszym rozejściu się. Boją się. Kobiety bić potrafią, do 
bezbronnych strzelać, gdy ich jest stu na dziewięćdziesięciu, ale 
nie ośmielili się nas tknąć tu, w kopalni, gdy widzieli w naszych 
spracowanych dłoniach kilofy. Nowy my już naród. Ani malo
wanym płotem nas nie oszukają, ani karabinem przestraszą.
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Chce dyrektor rozmawiać, niech tu przyjdzie, sam bez po
licji, bo inaczej nie będzie kopalni oglądał. Kto przyszedł od dy
rektora?

— Nowaczek — zawołało kilka głosów.
— Idź, sługusie, i powiedz, co słyszałeś.
Nowaczek drobny, łasicowaty z twarzy i ruchliwy w ruchach 

chłop z Jeziorka, wymknął się szybko z tłumu i pobiegł do bramy.
— Koledzy — ciągnął dalej Sobieraj — musimy zachować 

spokój. O nas się nie martwcie, ani próbujcie potem przeszkadzać 
policji. Nie wezmą nas, możecie być pewni. Żadnych krzyków ani 
bitki niech nie będzie. Podwyżkę musimy mieć. Będziemy ją mieli. 
Rurski przyjechał, bo się boi, że mu kopalnię upaństwowią. Pój
dzie na ustępstwa.

Krasoń dał znać z bramy, że dyrektor idzie, ale z komisarzem 
i policją. Szeregi górników zwarły się ciaśniej. Sobieraj z Miziar- 
skim cofnęli się w zbitą ciżbę. Rurski jednak wszedł sam na plac 
kopalni. Policja obstawiła bramę.

Dyrektor uśmiechał się swobodnie do robotników, jakby nie 
widział ich nachmurzonych, surowych twarzy i oczu pełnych po
gardy i nienawiści.

— No, i cóż moi kochani ludzie? Dużo krzyku o nic. Przyrzek- 
łem wam przecież siedem procent podwyżki i tylko przez niedo
patrzenie administracji wam jej nie wypłacono. Natarłem ja już 
porządnie uszu temu hultajowi Kromierzańskiemu. Wypłaci wam 
zaległości i jutro stajemy do pracy. Niepotrzebnie naraziliście 
mnie na straty i tyle nieprzyjemności.

— Ino bez cygaństwa, ty stara ropucho. Siedem procentów to 
se lo siebie schowoj. Pienćdziesiot nom sie nolezy, rozumies — 
krzyknął ktoś z tłumu ostro.

Rurski wspiął się na palce, jakby chciał zobaczyć mówiącego.
— Grosza mógłbym wam nie dołożyć, ale wiedzcie o tym, że 

sprawiedliwy i ludzki jestem. Daję dziesięć procent na wieczną 
zgodę.

— Nieee! — podniósł się wrzask.
— Jak chcecie — zaczął znów Rurski przeczekawszy gwar. 

Mam w ręku sposoby, aby was zmusić do uległości.
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— Spróbuj — odezwał się poprzedni głos. — Mozes se Kro
mierzańskiego zmusić, ale nie nos. Ino se nowo kopolnio wykopies. 
Ta je nasa. Tak ci jo wyrychtujemy, ze i za sto lot ji nie naprawis, 
sachroju.

— To cóż wy chcecie ludzie — ze skóry mnie obedrzeć? — 
rozłożył bezradnie ręce Rurski.

— Nie schudnies, nieboracku, nie... — próbował ktoś żarto
wać, ale go zaraz inni uciszyli.

■— Piętnaście — zawołał znów dyrektor.
— Nieee.
Rurski umilkł. Pochylił głowę, aż mu się podbródek spiętrzył 

na sztywnym kołnierzyku. Spod zmarszczonych brwi błyskał na 
ludzi złym spojrzeniem.

— Dwadzieścia. Więcej nie dam. Nie chcecie, to nie. Rezyg
nuję z kopalni, sprzedam ją, a wy będziecie za zniszczenia przed 
sądem odpowiadać. Tym razem nie usłyszał wysokiego „nie“.

Zastanowienie wstrzymało protest. Poruszyły się głowy, jak
by szukały kogoś, jakby prosiły o radę.

— Zgoda, chłopcy. Zgoda na dwadzieścia procent — wystrze
lił donośny głos Sobieraja. Poznali go i westchnienie ulgi przeto
czyło się po tłumie.

— I za dni strajkowe też — poderwało się wołanie.
— I dzisiaj pieniądze płacić, abyśmy podwyżkę zobaczyli.
Uśmiechnął się dyrektor i chusteczką wytarł spoconą, tłustą 

twarz.
— Wypłatę z podwyżką i zaległości otrzyma każdy jutro 

przed swoją zmianą.
Powtarzam, że tylko nieporozumienie nas poróżniło. Zawsze 

byłem z was zadowolony. O kopalnię dbacie i nawet chcę wam po
dziękować, że podczas strajku strzegliście jej od uszkodzeń.

— Gadaj sobie pan zdrów — przerwał mu Miziarski. — Umo
wa musi być z nami podpisana na dwadzieścia procent.

Rurski wcale się takiemu żądaniu nie zdziwił, był na nie 
przygotowany.

— Zgoda, zgoda. Umowę spiszemy dzisiaj. Wybierzcie, choć
by zaraz, pięciu, tylko uczciwych — podkreślił z naciskiem — de
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legatów i umowę podpiszemy, chociaż jest to, powiadam, zby
teczne.

— Jeszcze jeden warunek — zawołał Miziarski. — Kromie
rzański w ciągu dwudziestu czterech godzin powinien zniknąć 
z kopalni.

* — Zupełnie słusznie — potwierdził dyrektor. — Takiego dur
nia ani godziny dłużej nie będę trzymał. Na razie będzie mnie za
stępował pan inżynier Kryjak.

— A co będzie z Cają, którego ten pies postrzelił? — zapytał 
Sobieraj.

— Pomyślałem i o tym, moi kochani. Leczenie otrzyma na 
koszt kopalni i trzymiesięczny, płatny urlop. Jak będzie mógł, to 
może potem do pracy wrócić. Rodzina zabitego też niech się zgło
si, pomożemy.

— Wspomożyciel — odezwało się w pierwszych szeregach. — 
Jazgot żywy dusy nie ostawieł, to mu chce pomogać. Ksiodz jak 
tego psa kole płotu na smentorzu kozoł pochować, bo niby bez 
dwadzieścia roków w kościele, czy ta u spowiedzi nie beł.

— No więc do jutra, drodzy przyjaciele — zawołał dyrektor, 
machając na pożegnanie ręką.

— Niech żyje pon derektor — wyrwał się pojedyńczy głos, 
ale go nikt nie pochwycił.

— Dziękuję — odkrzyknął mimo to Rurski i powiewając 
trzymaną w ręku chusteczką, potoczył się do bramy, jak kaczka 
na krótkich nogach.

Wysypała się ciżba górników przez bramę na drogę. Przecho
dzili obok policji z podniesionymi głowami, uśmiechnięci, zado
woleni, jak żołnierze, którym po zwycięskiej bitwie ogłoszono 
nagle wieść, że zawarto pokój. Przystawali jednak z dala spoglą
dając na bramę, kiedy będzie wychodził Sobieraj. Nie doczekali się 
jednak. Krasoń bramę zamknął, a jego nie było widać. Zawiedze
ni policjanci też czekali cierpliwie przed bramą. Ludzie cieszyli się.

— Nie taki un głupi, ten Władek Sobierajów, aby bez bra
mę sed.

— A to ich osukoł.
— I ociec rodzony, a nie lepsy lo swoich dzieci, jak un.
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— Prowde godocie.
— Nie zapomno mu tego biedoki póki zycio.
Tak to pogadywali sobie zwycięscy strajkowi wracając de 

swoich chałup. Od pól niósł się zapach zżętego żyta i dzwoniły 
kłosy.

— Szczęść Boże — wołali — a taka radość i ochota ogromna 
drżała w ich głosie, że ten i ów z kosiarzy przystawał, wbijał ko- 
sisko w ziemię i pytał:

— A wam jak tam, poszczęściło się, co?
— Jakbyście zgadli, że poszczęściło — odkrzykiwali.
Przed takimi jak my, nic się nie ostoi.
I zwarte, żylaste pięści, jak te młoty, podnosili do góry.
— Co sie z chłopami porobieło przez te kopalnio? — dziwo

wali się kosiarze.

Rozdział LVH

Policja pilnowała kopalni przez cztery dni. Co prawda zo
stało ich tylko dwudziestu, bo reszta na samochodach odjechała. 
Kręcili się obok kopalni i zaglądali w każdy kąt. Najwięcej pilno
wali ogrodzenia i bramy. Wiedzieli nawet, jak się później okazało, 
o przebitym tunelu pod ogrodem Swistonia.

A Sobieraj z Miziarskim jakby się pod ziemię zapadli. Podej
rzewała policja i robotnicy też tak myśleli, że się ukryli gdzieś 
w kopalni. Dziur i starych urobisk deskami oszalowanych, pustych 
a obszernych kryje się wszędzie pełno za tą dudniącą ścianą. My
szkowali więc po zakamarkach szpicle, których się teraz namnoży
ło jak szczurów.

Kromierzańskiego nikt już nie ujrzał więcej. Opowiadali, że 
w nocy pod ochroną policji wyjechał do swojego majątku, który 
kupił od Wrońskiego. Nie było go jednak i tam, bo jak zaczęły 
chodzić gadki, Mielech, kupiec zbożowy ze Słupca, ziemię od niego 
kupił.
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Swistoń rozpił się na dobre i całe wieczory przesiadywał 
u Krupki z żalu, że teściem pana dyrektora nie został. Kopalnią 
kierował inżynier Kryjak, ale Rurski mianował Nowaczka na
czelnym dozorcą. Nowaczek przyjął pięćdziesięciu nowych robotni
ków, którzy na prawo i lewo oczami strzelali, a uszy jak klej 
wiśniowy im się wydłużały.

Strach trochę ludzi obleciał, bo policja aż siedemnastu górni
ków aresztowała. Przepowiadali co słabsi a w sny wierzący, że 
jeszcze nowych wezmą.

Zaczęły krążyć pogłoski, że to samych komunistów wyłapują. 
Płacz się po wsiach rozlegał. Ksiądz Grzesik, jak ten archanioł 
Pański wymachiwał w niedzielę krzyżem na ambonie, jak mie
czem ognistym. Sprawiedliwości boskiej wzywał i za odwrócenie 
kary sodomskiej od narodu dziękował.

A w kopalni zaczęło znowu straszyć. Nie pod ziemią, a w szop
ce, gdzie narzędzia górnicze składano. Poszedł raz wieczorem stary 
Wójcik kilof sobie odmienić, bo mu stylisko pękło. Otworzył drzwi 
do składówki, a tu jak nie hycnie coś na niego. Parsknęło jak kot, 
jakby rogiem w piersi go trzasnęło, że upadł i ledwie ducha Panu 
Bogu nie oddał z ogromnego lęku. Uwierzyli mu ci, z którymi na 
przodku pracował, bo widzieli, co mu się z tego strachu przytrafi
ło, że aż spodnie w wodzie musiał potem prać i w maszynowni 
suszyć.

Policja owym pokutującym duchem też się zainteresowała 
i rano cały skład z narzędziami przetrząsnęła. Nie dziwota, że ni
kogo nie znalazła. Diabeł i w biały dzień koło człowieka się kręci, 
a dojrzeć go nie można.

Szóstego dnia odjechała wreszcie reszta policji, ale ludzie na
dal mieli się na baczności. Po wsiach włóczyło się pełno jakichś 
nieznanych przybłędów. Zdrowe to było i młode, a do żadnej ro
boty nie chcieli się najmować, choć czas był żniwny.

— Kto tam wie, co za jedni. Bez łeb by takiego w nocy zdzie
lić, to by sie może i wygodoł kto i skód — mówili do siebie chłopi 
w zaufaniu.

Pan Kurak z Bicychowa teraz „cysorzowoł“ po okolicy ze 
swoimi ..posterunkowymi". Zły był, laboga jaki zły, że to niby nie 
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on tego w okularach u Ziewacza aresztował i odznaczenie go mi
nęło. Wąchał więc, a przewąchiwał, i kiej ten pies myśliwski pil
nie śladów szukał, aby chociaż tych pozostałych — Sobieraja 
i Miziarskiego przyłapać.

Ludzie zaczęli w końcu przebąkiwać, że Sobieraj pewnikiem 
do Warszawy już dawno uciekł z Miziarskim i Jędrkiem Kłóskiem. 
W dużym mieście, jak w losie człowiek ginie.

Z aresztowanych z Włoch tylko Gruzik wrócił, a z Wronowa 
Hamera. Inni mieli .siedzieć do rozprawy, którą przepowiadali na 
sierpień.

A w kopalni przez cały czas, kiedy policja wejścia przy bra
mie pilnowała i płotu strzegła, stróż, Józef Krasoń, każdej nocy na 
zmianę z Kuśnierzem z Włoch przekradali się do składówki na
rzędzi z zawiniątkiem. Przy drzwiach czekał zawsze na nich ma
gazynier Krysa, u którego nagle zrodziło się dziwne upodobanie do 
piwa, bo parę butelek dziennie kupował w Raju i do magazynu ze 
sobą zabierał. Krąż codziennie zajeżdżał na nowym rowerze do 
Sobierajów. Niewesołe jednak były te spotkania, bo nie tylko Zo
śka, ale i Maryna popłakiwały słuchając Krazia, że Sobierajowi 
niczego nie brak w kopalni.

Rozdział LVIII

Wsie ogarnęła żniwna gorączka, że i czasu mało było na gadki. 
Przystawali czasem chłopi na miedzach kosę poklepać, papierosa 
zakurzyć i znów do roboty. Zyto leżało już w stodołach u tych, 
którzy mieli własnego konia. Inni nosili na plecach, ciągnęli po 
dwa snopki na biedkach, lub na zmiłowanie bogatszych czekali, 
choć wiedzieli, że czeka ich za to krwawa odróbka. Niektórzy 
i jęczmiona wąsate już zżęli, i pszenicę. Dojrzewały latoś chlebne 
zboża prędko, bo to i słońce prażyło, jak rzadko kiedy. Jakby roz
palonymi do żywego obręczami ktoś te górki pospinał, taki gorąc 
od nich szedł i na ziemię i na wszystko, co na niej się znajdowało. 
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Liście na drzewach wisiały w dzień omdlałe, brzegami do słońca 
się nastawiały, jakby chciały palące promienie ostrzami swych 
brzegów odstaraszyć.

Ptaki nie świergoliły, nie nawoływały się, nie śpiewały jak 
zwykle. Tłukły się jeno po olszynach i topolach nad rzeką, gdzie 
i chłodu było więcej i owady wszelkie się trzymały.

Noce były duszne i ciężkie, że i sen z trudem przychodził na 
człowieka. Księżyca jeszcze nie było, bo niedawno powędrował 
kajsić za morza, aby się odnowić i nowego światła nabrać, przy 
którym staremu ckno się robi, a cóż mówić dopiero o młodych. 
Trudno ich wówczas w chałupie utrzymać, lub upilnować. Kocha
nie wtedy młodych rozpiera, że i na wszystko gotowi.

W taką noc trzech ludzi wyszło z Miełosowa, lasku sosnowego, 
w którym na każdym drzewie więcej gniazd wronich bywało niż 
szyszek. Pusto było w tym wronim królestwie tego roku. Jaja 
chłopaki wybrały nie czekając na młode wronięta, znane z deli
katnego mięsa, bo nawet i chorym ono nie szkodziło.

Przystanęli na skraju od strony na Wronowo i Włochy.
— Władek, ominąć by nam jednak twoją wieś, po co samym 

w pazury włazić. Kwiecień mówił, że nie ma dnia, aby się tam ktoś 
nie kręcił — mówił półgłosem Miziarski.

Sobieraj odpowiedział dopiero po dłuższej chwili milczenia.
— Muszę, Kazik, muszę ostatni raz chałupę zobaczyć. Lżej 

człowiekowi na duszy będzie.
Ruszyli znowu miedzami, aż doszli do Włoskich górek i poszli _ 

wąwozem, który od dworskich pól się zaczynał.
Poderwała im się spod nóg para starych kuropatw z krzykiem 

i turkoczącym furkotem, ale zaraz przypadła do ziemi. Młode 
widocznie przeprowadzały z owsa w ziemniaki po drugiej stronie 
wąwozu. Gdzieś od rzeki buczał gruby głos bąka.

Sobieraj po ciemku odnalazł znajomą ścieżkę pod górkę i wy
szli na ściernisko.

— Nie poznosiły jeszcze żyta. Dobrze, że poskładały w men
dle i przykryły. W razie deszczu z wichurą nic by na tym wy
dmuchowie nie zostało — powiedział więcej do siebie, niż do Mi- 
ziarskiego i Jędrka, który milcząco wlókł się z tyłu, za nimi.
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Sobieraj snop żyta wysunął z mendla i założył sobie ostrożnie 
na ramię.

— Zaniosę im chociaż jeden. Poczekacie na mnie na górce, 
stamtąd do wsi dwa skoki będzie — zwrócił się do Miziarskiego 
i Kłóska. — Niedługo zabawię.

•— To i ja do ojca skoczę — odezwał się Jędrek. — Nie wie
dzą nic o mnie, to się ucieszą, że żyw jestem.

— Uważajcie tylko — radził Miziąrski siadając na stromej 
górce pod gruszą.

— Krzykniemy jakby co. Wtedy na lewo w dół idźcie do 
samej rzeki, a potem brzegiem do Koprzywnicy — wyjaśnił Ję
drek.

— Uważaj, Władek, i nie siedź długo...
Pies zaskomlił cicho, radośnie na podwórzu i zaczął szarpać 

łańcuch.
Sobieraj snopek żyta pod stodołą postawił i koło psa przy

kucnął. i

— Ciiiicho, Burek. — Pogłaskał psa po łbie czując na policz
ku wilgotne liźnięcie.

— Psisko, kochane, dobre psisko. Pilnuj, bo psy mogą wpaść. 
Pilnuj.

Drzwi od chałupy skrzypnęły cichutko. Z sieni wyjrzał ktoś 
i wpatrywał się w ciemność.

— Zosiu, to ja — powiedział ledwie dosłyszalnym głosem So
bieraj, wyczuwając więcej niż poznając córkę.

Nie usłyszał odpowiedzi. Ręce Zośki oplotły mu szyję. Przy
cisnął ją do siebie i czuł jak drży wstrzymywanym szlochem.

W izbie nie zapalili światła. Sobieraj okno z haczyka ode
mknął. Zośce zasuwę przy drzwiach kazał sprawdzić. Maryna 
ogień pod kuchnią chciała rozniecać, aby choć tego mleka zagrzać, 
ale Sobieraj nie pozwolił.

— Czasu nie mam. Zaraz iść mi trzeba.
Ciężka cisza zapanowała po tej zapowiedzi odejścia. Tylko 

Stasiek pochrapywał na słomie pod piecem i świerszcz tarł drzewo 
w ścianie. Przysiadła się Maryna obok Sobieraja na ławie, rękę 
jego po ciemku odnalazła i przywarła do niej ustami. Płacz ją 



rozpaczliwy porwał, długi, wstrząsający, że i słowa się w nim 
rwały bez ładu.

— Sierotami my tu zostaniemy bez ciebie, Władziu, sierota
mi — łkała. — Bóg nas pokarał za moją zawziętość. Tylem ci 
krzywdy narobiła. Samegom cie ostawieła bez tylachno dni. Co 
my tu pocniemy bez ciebie.

Nagle Maryna do kolan się Sobierajowi osunęła i jak ta 
grzesznica największa błagała:

— Odpuść mi, Władziu, przeboc. Mój ty nojmilsy i nojlepsy. 
Księdzu uwierzełam, śmiechu ludzkiego sie bołam i az tyła nie- 
scęścio trza beło, abym zrozumiała, ze jak ten święty jezdeś. Nie
nawidzę jo ich wszystkich dzisioj. Kobiety sie chwolo, ze z po
licjom na kopalni sie bieły o podwyżkę, a jo w domu wtedy sie
działam, nie beło mnie przy tobie. Zośka i to mądrzejso je ode 
mnie.

Sobieraj Marynę z klęczek dźwignął i obok siebie posadził.
— Nie ty jesteś winna, jeno złość ludzka. Ani mi w głowie, 

ani w sercu gniewanie. Wrócę do was na pewno. Chłopaka pil
nuj. Niech do szkoły chodzi, choćby o suchym chlebie, a na świat 
niech patrzy i niech biedę ludzką i łzy rozumie. Tego niech się 
uczy. Twardości, miłowania ludzi, a nie wzdychania i pokorne
go proszenia. Ziemi, którą mi Jazgot podobno już dawno u re
jenta zapisał, jako niby kupioną, nie bierz. Komornikom daj, 
niech sobie uprawiają. Z Zośką dacie sobie we dwie radę.

— Ten urzędnik z kopalni tu do ni chodzi. Nie pies to jaki? 
— spytała już spokojniej Maryna.

— Zośka sama najlepiej będzie wiedziała, co robić. Dobry 
to chłopak i uczciwy, ale ty nie mieszaj się do nich. A będzie 
wesele, to szczęść im Boże. Zosiu, chłopaka mi pilnuj — zwrócił 
się znów do córki.

Potem Marynę ramieniem otoczył, cisnął aż jej tchu zabrakło, 
w usta pocałował jak za dawnych czasów i wstał. Maryna 'wy
li uchnęła znów płaczem.

— Nie płacz, niech samych łez na drogę nie biorę.
Poszukał w kieszeni zapałek i potarł jedną o pudełko. W drga

jącym, żółtym świetle patrzył chwilę na śpiącego Staśka. Potesa 
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ukląkł na rozgrzebanej po izbie słomie, podparł się rękami 
i musną ustami głowę syna.

— Ostajcie z Bogiem. Drugi to już raz muszę z tego domu 
w świat iść. Trzeci raz nikt mnie już nie wyrzuci.

Maryna nie ruszała się z ławy. Słabość ją jakaś obezwładni
ła, że ani słowa pożegnania nie mogła powiedzieć. Rękę tylko 
w ciemności wyciągnęła, jakby chciała Sobieraja zatrzymać, tym 
niewidzialnym, niemym ruchem.

Zośka wyprowadziła ojca na podwórko.
Burek znów szarpać się zaczął na łańcuchu i skomleć. Sobie

raj przytulił do siebie Zośkę i gładził ją po warkoczach.
— A Bzymka, Zosiu, to nie ja podpaliłem. Kto inny. Myśla- 

łaś pewnie, że to ja. Nie na taki pożar ja czekałem — szeptał jej 
do ucha.

Uwolnił się nagle z jej rąk i znikł za domem. Zdawało mu 
się, że zobaczył wśród drzew jakiś cień. Skoczył nagle i jak kle
szczami chwycił za kark uciekającego, przestraszonego mężczyznę.

— Choć, bracie, ze mną i nie szarp się, bo uduszę — syczał 
przez zęby.

Popychał nieznajomego w kierunku, gdzie czekał Miziarski. 
Jędrek już był na miejscu. Poderwali się, słysząc dwa szamocące 
się cienie.

— Psa złapałem. Mojego domu pilnował.
W szarzejącym mroku poznali Palucha. Kłósek trzasnął sta

rego w twarz aż klasnęło.
— Powiesić go na tym drzewie — powiedział prawie głośno.
— Rąk szkoda brudzić, Jędrek — powiedział szeptem Sobie

raj. Kto ci kazał śledzić mój dom? — spytał Palucha.
— Som chciałem, bo cię nienawidzę, jak wszyscy we Wło

chach i w kopalni. Wcale sie wos nie boje. Uciekos — pewnie. 
Dwudziestu chłopów zabrali do wiezienio, a ty uciegeś. Po wsiach 
płac, lament — dzieci bez ojców sie ostały. Twoja to, Sobierajo- 
wego Władka sprawka. Kobiety cie juz przekleny. Boga chcio- 
łeś ludziom odebrać, jednych na drugich scułeś. Spotko cie kara, 
choćby cie nawet policyjo nie złapała.

— Bydle — zauważył Miziarski.
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— Żal mi cię, Paluch — powiedział Sobieraj. — Za brata cię 
miałem, a ty jak ten wilk. Wiem za czyje pieniądze szczekasz, 
ale ci krzywdy nie zrobię, jak nie chciałem jej zrobić nikomu. 
Idź do domu. Ty będziesz teraz wolny, syty, a ja — patrz, jak włó
częga w świat muszę uciekać. Aż serce boli, że ty z naszej biedy, 
z tej wspólnej niedoli taki wyrosłeś. No, idź z Bogiem — pchnął 
Palucha lekko do wsi.

Szarzeć już zaczynało. Górą przecierała się ciemność, jakby 
kto jaśniejącym piaskiem rzucił, dołem jeszcze się mrok ziemi 
czepiał, przywierał do niej, opierał się jeszcze.

— Czas na nas. O świcie musimy być na Dołach. Przecze- , 
kamy tam do zmroku i do Ostrowca na noc zdążymy — mówił 
głośno, bez obawy Sobieraj, ogarniając ostatnim spojrzeniem czar
ną jeszcze plamę wsi w dolinie.

Kiedy przechodzili na drugą stronę ścierniska, Sobieraj schy
lił się i garść ziemi wyrwał pazurami. Potem wziął drugą z Bzym- 
kowego pola i trzecią z dworskiego, kiedy przez Lisi Parów prze
szli. Do kieszeni wszystkie trzy wsypał i potrząsnął.

— Nie kłóci się, nie żre jak ludzie. Jednakowa ci ona — 
nasza, tylko ją złodziejskie działy poróżniły i granicami podzieliły 
na naszą nędzę.

Westchnął ciężko.
— Żeby jak psa człowieka ze swego wypędzać, to już i krzty 

ludzkości trzeba nie mieć.
Drogę skracając przez dworskie niwy poszli, potykając się 

o garście pszenicy.
— I dwór nowy zwyczaj wprowadza — zauważył Sobieraj. — 

Pszenicę na garściach trzyma. Sandomierka to przecież, pół dnia 
za długo przetrzymasz i leci jak spod cepów.

— Nie nowy zwyczaj, Sobieraju, ale fornale już trzeci dzień 
u pana Małoborskiego strajkują — wyjaśnił Kłósek.

— Fijuuu — gwizdnął przeciągle Miziarski. — Toś jednak nie 
spał Jędrek, swoje w czworakach zrobiłeś.

— Ja to może niewiele. Nasz udany strajk zrobił. Podwyżki 
ordynarii zażądali i to na piśmie chcą potwierdzenia. Ojca mojej 
Jadwisi aresztowali i dlatego mnie szukają, nie za kopalnię. — 
Jeszcze sobie wszystkiego nie umieli powiązać.
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— Zobacz, Władek, bogatszy jest nasz plon, niż przypuszcza
liśmy — zwrócił się Miziarski do Sobieraja.

— Co oni z tym narodem wyprawiają? — zaczął Sobieraj, 
jakby o swoim myślał. — Dokąd go chcą zaprowadzić? Czego by 
nam brakowało, gdyby chłop miał ziemię, a robotnik pracę?

— Złodziej tylko ze swoimi łupem się dzieli, Władek.
— Oby tylko ten utrudzony naród nie musiał za ich szacher- 

stwa płacić.
— Sobieraju — przerwał milczenie, jakie nagle zapadło, Ję

drek. — Mój ojciec ze Scałubą byli wczoraj u Cai. Konia pójdą 
w środę kupować wspólnego. Caja już chodzi po chałupach. 
O Paluchu też wie, co potrzeba.

— Dziękuję ci, Jędrek — ulżyłeś mi. Nawet strajk wygrany 
już mnie tak nie cieszy. Tam byłem pewny wygranej, a Włochy 
mi kamieniem na sercu leżały. Myślałem, że zagórzaki zadręczą- 
teraz ludzi, gdy mnie nie będzie. Dzielny Caja.

Rzeka szumiała skacząc po kamieniach, łącząc swój śpiew 
z tupotem kroków trzech podróżnych. Szli milcząc. Prowadził 
Sobieraj, który znał tu każdą dróżkę polną, każdą ścieżkę. Skrę
cali w głęboki parów pod górę, w lewo od rzeki kiedy Sobieraj 
odwrócił się nagle i powiedział spokojnym głosem, jakby w ko
palni do swojej dwójki mówił.

— Paluch zdradził. Za jałowcem przed nami policja. Ucie
kajcie ku rzece, na drugą stronę. Jędrek — prowadź na Prósino- 
wice! Potem spokojnie ruszył sam naprzód. Kiedy trzej policjan
ci doskoczyli do niego z karabinami, udawał obronę.

Powalony na ziemię, bity kolbami karabinów, pozwolił sobie 
wreszcie nałożyć kajdanki.

— Gdzie tamci, psie parszywy? — wrzasnął zasapany pluto
nowy Jankowiak, którego Sobieraj poznał od razu po mocnym 
biciu.

— Nie wiem, szukaj ich sobie.
Silne uderzenie w podbródek oszołomiło Sobieraja. Janku- 

wiak z jednym z policjantów skoczyli ku rzece. Sobieraj siedział 
na ziemi pod jałowcem nasłuchując. Znad rzeki rozległy się jed
nocześnie dwa wystrzały karabinowe, potem znów parę pojedyn
czych. Po dłuższej chwili wrócił Jankowiak z kolegą.
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— No i co? — spytał wartownik pilnujący Sobieraja.
— Uciekli, złodzieje — warknął Jankowiak — ale ten nam 

wystarczy za wszystkich — dodał po chwili z dumą.
— Wstawać i naprzód marsz. Wróżyłeś mi, że takim jak ja 

ręce usychają, a tu zdaje się, że ty pierwszy uschniesz, a raczej 
zgnijesz w piwnicy — powiedział ze złością do Sobieraja.

Sobieraj w milczeniu podniósł się z ziemi.
Rozwidniło się już na dobre, kiedy szli drogą na Bicychów 

przez Trzeciankę. Ludzie przystawali przed sieniami, przy bra
mach ogrodzenia.

— Toć to Władka Sobieraja prowadzą. Sobieraja hareśtowa- 
ły psiekrwie — leciała nowina, wyprzedzając konwój.

Sobieraj uśmiechem witał znajomych.
Spojrzeniem ogarniał siniejące w oddali bory na górach.
W czystym powietrzu rysowały się ostro na szczycie Łysej 

Góry mury więzienia świętokrzyskiego.
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