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CZĘŚC PIERWSZA

DZIECKO





DO OSŁÓW CZY DO PIERWSZEJ

Zaraz po śniadaniu zacząłem się zbierać do szkoły. 
Pierwszy raz. Miałem już przecież siedem lat. Byłem pa
tykowaty, długi, piegowaty i całe moje szczęście, że nie 
ryży. Siostry — a nierzadko i matka — nazywały mnie 
w złości „kropato ziaba“, co pamiętałem im zawsze i do 
kucźałem za to, gdy tylko nadarzała się okazja.

Tego dnia krowy wypędziła za mnie starsza siostra, 
Maryna. Musiałem się umyć porządnie i ubrać. Matka od- 
cedziła do cebrzyka świńskie ziemniaki, a ja, siedząc na 
niskim stołeczku, obydwiema rękami trzymałem nogi wy
soko w buchającej parze. Czekałem, aż kąpiel nieco 
ostygnie.

— Stasek, bo łapy poparzys — upominała matka.
— Ii, poparzę-ta — odpowiedziałem opuszczając nogi 

coraz niżej.
Cały czas myślałem o szkole. Jak to tam będzie? Biją, 

to wiedziałem, i w ,,kozie" zostawiają, ale co to ta koza, 
to nie mogłem sobie w żaden sposób wytłumaczyć. Pyta
łem starszej siostry, ale Maryna śmiała się tylko i po
wtarzała:

— Podois porę razy, to zobocys. Podois kozę, podois.
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Domyślałem się więc sam. Na pewno pan kierownik, 
pan Ciarupa, ma kozy i za karę uczniowie muszą je doić. 
„Phy, myślałem sobie, też kara. Krowę matka doi, to i ja 
kozy potrafię. Wielka mi sztuka. Stawia się stołeczek bli
sko, a potem tylko ciągnie za dójki i mleko strzyka do 
skopka — szu szu, coraz to grubiej. Tylko że to wstyd, 
żeby chłopak doił i to kozę“. Postanowiłem wystrzegać 
się kary, a sprawę kozy zbadać na miejscu.

Nogi opadły mi teraz do samej wody. Lubiłem zawsze 
najpierw zanurzać pięty, a potem całą stopę. Nie czuło 
się w ten sposób gorąca. Wystarczało jednak poruszyć 
nogą gwałtowniej, a woda parzyła nie do wytrzymania. 
Woda gotowana po ziemniakach dla świń była śliska i sza
rozielona, ale za to myła bez mydła. Mydło leżało wysoko 
na murku i zdejmowano je tylko raz w tygodniu, w nie
dzielę. Jedynie ojciec mógł sobie bez pytania sięgnąć na 
murek i pomydlić ręce, ile razy chciał. Ale co tam, taki 
ojciec mógł przecie robić w domu, co pomyślał.

Woda z ziemniaków myła szybko i bez mydła. Aż nie
przyjemnie było patrzeć, gdy wytarłem nogi w matczyną 
zapaskę — takie były białe.

— Widzis — powiedziała matka — teroz musis co dziń 
tak nogi sorować, bo nos na trzewiki nie stać.

To mi się nie bardzo podobało. Też szkoła, zamiast się 
uczyć, to trzeba nogi co dzień myć. Potem nastąpiło my
cie uszu i szyi. Zdziwiłem się, gdy matka zdjęła z murka 
duży kawał żółtawego mydła i położyła obok na ławie.

— Tylko nie wymydloj, Stasiu, za dużo — powiedzia
ła miękko.

Nacierałem ręce, a to mydlisko jak ryba, myk i myk 
do wody. Dwie młodsze siostry, Zośka i Baśka, nie odstę
powały mnie ani na chwilę. Wpatrzone we mnie, dotyka
ły grubymi palcami moich umytych nóg, pomagały mi 
łowić mydło w cebrzyku, lały wodę na ręce.
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—< Stasiu — szepnęła pięcioletnia Zośka — urżnij ka- 
wołecek mydła, będziemy puscali bańki.

— Idź, ty smarkulo jedna, ja do szkoły idę, a nie bań
ki mi w głowie — krzyknąłem na nią głośno.

Matka popatrzyła na nas uważniej. Zośka ze złości lu
nęła mi od razu cały garnuszek wody na ręce i bryknęła 
do sieni.

— Kropato ziaba — krzyknęła wsadzając głowę we 
drzwi.

— Klopato ziaba — sepleniła za nią Baśka, uciekając 
jak kaczka na krótkich, grubych nogach.

Puściłem się w pogoń za nimi, ale nagle mydło za
częło mnie żreć w oczy. Musiałem zawrócić, brać wodę 
w usta, wypluwać na ręce, aby dokończyć mycia. Mogłem 
za to teraz bez świadków oderwać patykiem wystający 
kant mydła. Schowałem go pod szafę — będą się jeszcze 
kaczochy prosiły, aby im pozwolić puścić bańkę.

Matka przyniosła tymczasem wysuszone na słońcu, 
wymaglowane majtki. Portki dostałem dopiero w klasie 
drugiej. Majtki sięgały pod szyję, były bez rękawów i za
pinały się z tyłu na guziki. Największym moim zmartwie
niem była klapa z tyłu i „osporek“ z przodu niezapinańy 
w ogóle na żadne haftki ani zatrzaski. Klapa zapinała się 
na dwa guziki i nie daj Boże, gdyby się który urwał. 
W domu to jeszcze nic, ale w szkole — wstyd okropny.

Taką samą hańbą była „chusteczka".
— Te, chłopiec, schowoj sobie chustecke — słyszałem 

czasem, na ulicy.
Łapałem się wtedy jedną ręką z przodu, drugą z tyłu, 

nigdy bowiem nip wiedziałem, skąd mi ta chusteczka wy
gląda. A ta nędzna koszula wysuwała się, diablica, przez 
wierzch spod klapy i powiewała sobie w takt biegu na 
wietrze. Albo niespodziewanie wyłaziła białym klinem 
z rozporka, którego zapiąć nie było można.
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Majtki miałem z lnianego płótna. Wąziutkie, do pół 
łydki, malowane na siwo, jak mówiła matka, chociaż 
w szkole nauczycielka tłumaczyła mi potem, że to jest 
kolor fioletowy. Takie majtki nazywały się „krótkie" i by
ły bardzo eleganckie, zwłaszcza gdy wyblakły od słońca 
na udach, przyzieleniały na klapie od trawy i sterczały 
wypchane na kolanach.

Włożyłem też świeżo wypraną, lnianą koszulę, zapina
ną z przodu na gruby, siwy guzik. Matka popluła parę 
razy dłoń i wygładziła mi sterczące nad czołem włosy. 
Byłem gotów. Drżałem z radości, gdy zdejmowała z belki 
nowiutką czapkę kupioną u Mośkowej. Była trochę za du
ża, gdy ją matka przyniosła, ale to dobrze — w szkole 
głowa prędko rośnie, to czapki na dłużej wystarczy. Z bo
ku, pod ceratką, podłożyli gruby zwój papieru i była te
raz akurat.

Nałożyłem ją zaraz na głowę, bo słychać już było 
w sieni głosy mieszkających w sąsiedztwie Stefka i Jaśka 
Ziołów. Jasiek Zioło też szedł po raz pierwszy do szkoły, 
ale był z nim jego brat, Stefek, który chodził już do trze
ciej klasy. Przyszli po mnie, bo matka prosiła ich o to. 
Nie miał mnie kto odprowadzić, jak to było zawsze w zwy
czaju w pierwszy dzień szkolny. Siostra Maryna musia- 
ła krowy paść, najstarszy brat Józek nie chciał, a ojciec 
odwiózł w ten dzień Kazika do gimnazjum do miasta.

— Idzies, Stachu, a to bedo zaroz dzwonili na połud
nie — krzyknął już z sieni Stefek Zioły.

Zdjąłem nową czapkę i pocałowałem matkę w rękę.
— A pamiętoj, Stasiu, o sobie. Uwozoj i nie zapum- 

nij sie spytać, do jaki cie przyjmio: do osłów cy do piersy.
— Haino, do osłów — obruszyłem się ze złością — 

czytać przecież umiem.
W drodze przez wieś zebrała się nas spora gromada. 

Chłopcy — podobnie jak ja — w krótkich spodniach, 
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dziewczęta — w pstrych sukienkach, długich do kostek, 
z gładko przylizanymi włosami, splecionymi w warkoczy
ki. Wszyscy boso.

Trzymałem się dosyć odważnie przy Ziołach, ale gdy 
tylko weszliśmy na plac szkolny — Stefek znikł i zosta
łem sam z jego bratem, Jasiem. Właściwie była nas ku
pa ogromna, ale każdy stał ze swoim sąsiadem lub bra
tem i ruszyć się nie śmiał. Plac szkolny, korytarz przezna
czone były dla starszych klas, my mogliśmy stać tylko 
pod ścianą. Niechby tylko kto ośmielił się wyjść na śro
dek, dostawał zaraz szturchańca, a jeżeli miał nową czap
kę jak ja, to lepiej mu było nie przychodzić do szkoły. 
Czapka latała w powietrzu z rąk do rąk, a biedny 
,,oślak“ — jak na nas wołano — stał w środku i płakał. 
Co chwilę podchodził ktoś do nas i pytał z drwiną w gło
sie:

— Do osłów cie przyj eni cy do baranów?
Rozległ się wreszcie dzwonek. Wszyscy rzucili się do 

otwartych drzwi sali. Chłopaczyska z grubymi głosami, 
w butach, szurgały nogami przy wejściu do klasy przed 
panem kierownikiem Ciarupą i nauczycielką, którzy roz
mawiali przy stole. Dla nas, najmłodszych, miejsc w ław
kach nie było — zabrakło. Nikt się tym nie turbował. 
a my najmniej. Zbici w ciasną gromadę staliśmy koło pie
ca z rozdziawionymi gębami i wybałuszonymi na wszyst
ko oczami. W ławkach rozlegały się co chwila śmiechy 
i piski, ale wśród nas panowała cisza. Zauważyłem, że 
niektórzy, podobnie jak i ja, patrzą coś pilnie na ręce 
pana Ciarupy. Pan kierownik trzymał w obu rękach li
nię. Wyginał ją z lekka i zaglądał w oczy nauczycielce. 
Czekałem, kiedy rzuci się nagle między ławki i zacznie 
sypać tym krzykaczom łapy. Poplułem na wszelki wypa
dek w dłonie, bo jakby tak i nas...
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Niespodziewanie pan kierownik walnął kantem linii 
w stół, aż nasz tłum pod piecem zafalował. Pan kierow
nik zauważył to i uśmiechnął się.

— Dobry materiał będziemy mieli z tych małych, li
nię czują od razu — powiedział do stojącej obok nauczy
cielki.

Nie podobała mi się ta nauczycielka. Była jak piec sze
roka, a zęby miała żółte i porozstawiane jak to ściernisko. 
Pan kierownik zaczął mówić. Mówił Bardzo ładnie, a li
nia wyginała mu się sama w rękach. Naprawdę jak żywa. 
Patrzyłem tylko na nią i zdawało mi się czasem, że wy
skoczy z ręki pana Ciarupy i będzie sypała.

—■ Chłopcy i wy dziewczęta, razem dzieci — mówił 
pan kierownik — od jutra będziecie przychodzili do szko
ły, pandzieju. Tylko mi, pandzieju, przychodzić regular
nie, bo jeżeli nie, to was znajdę, pandzieju.

Cofnąłem się za róg pieca, bo długa linia poderwała 
się jednym końcem do góry i, zdawało mi się nawet, za
mierzyła się na mnie. Przymknąłem oczy. „Zacznie sy
pać" — pomyślałem, ale usłyszałem znowu głos pana kie
rownika.

.— A uczyć mi się, bałwany, musicie, bo, pandzieju, 
skóra będzie w robocie.'

Myknąłem znowu z głową za piec. Czułem mrówki na 
plecach, a w okolicy klapy zrobiło mi się ciepło.

—■ Zapamiętajcie sobie, złodzieje, że jeżeli mi z ogro
du zginie, pandzieju, choćby jedno jabłko, jeden ogórek, 
pandzieju, to na pokładankę i do kozy na całą noc, pan
dzieju, zapakuję.

„Aha, jest i koza", pomyślałem, tylko ani rusz nie 
mogłem zrozumieć, kto to był taki ten „pandziej". To na 
pewno jakiś duży ogórek albo ten, co przy kozach jest... 
Zamyśliłem się o tym pandzieju i nic nie słyszałem, co 
mówił dalej pan Ciarupa.
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— Te, czego się gapisz, gawronie jeden, słuchaj, co 
do was mówię — usłyszałem nagle straszny ryk i aż 
przysiadłem, bo linia frunęła w powietrze.

Całe szczęście, że pan Ciarupa trzymał ją mocno. Pa
trzył na mnie i do mnie się na pewno odnosił ten „ga
wron".

— A więc ci wszyscy — kończył pan Ciarupa — któ
rzy przyszli pierwszy raz do szkoły, będą przychodzili 
w południe, jak tylko usłyszą dzwon w kościele, i wszyscy 
zapisani będą no... do osłów — zakończył. — Rozumiecie?

Kiwnąłem głową, bo moja wystawała najwyżej. 
W ławkach rozległ się wesoły śmiech.

A więc jednak do osłów.
Nie słyszałem już nic więcej. Wracałem do domu 

smutny, jak ten bociek, com go tydzień temu znalazł na 
łące ze złamanym skrzydłem. Tylko że on do szkoły nie 
będzie chodził i to do osłów. Zaraz też uciekłem na łąkę;
i cały czas pomagałem Marynie paść krowy. Aż się dziwi
ła, że tak chętnie nawracałem je z łąk sąsiadów.

Wieczorem powrócił ojciec z miasta, zły, bo był głod
ny i wydał wszystkie pieniądze do „ty gimnazyi", tak że 
kropli wódki nie mógł sobie wypić na lekarstwo.

— Cholery, dusze by z tego chłopa wydarły. Jak tam, 
Stasek — przypomniał sobie nagle.----Gdzie un je?

Wyszedłem z cienia izby.
— Jak tam w szkole? Do który cie przyj eni? 
Milczałem.
— Noo, mowę ci odjeno, scynioku? Do który klasy cie 

zapisali?
— Do osłów —• jęknąłem wreszcie.
— Do osłów. O, ty ośle jeden, to jo cie darmo cało 

zimę ucyłem w domu? Chodzi no tutaj!
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Sięgnął do pasa i wysunął szeroki, znany mi już do
brze rzemień. Matka szarpnęła mnie za rękę i schowała 
za siebie.

— Cyś ty osaloł, to ty dziecko bedzies bieł? A tego 
Ciarupe to ni mozes? A pytoł sie go to o co abo jak? Do 
osłów! A pewnie, dużo go ty tam mógeś naucyć, jakześ 
som głupi i tylko bić umies.

— Cichoj, bo i ciebie nauce — mruknął już łagodniej 
ojciec, rzemień jednak wsunął z powrotem.

— Pode jo jutro do niego, ale i tobie, jucho, przy
pomnę, jak mi nie potraf is cytać w piersy.

Pomogło. Pan Ciarupa, dobrze ojcu znajomy, obiecać 
przenieść mnie do pierwszej i przyrzekł kija nie żałować. 
Jeżeli tylko nie będę się do nauki przykładał, to pan- 
dzieju...

Aha, pandzieju, to na pewno ten od kqz.
I

MÓJ OJCIEC

Mój ojciec był sławny w całej okolicy. Sam opowiadał 
nam nieraz wieczorami, że znają go nawet w mieście. 
Niech no tylko wypije dwa, trzy większe to ho... „uważać, 
bo jo ide“.

Dumny byłem, że mam takiego ojca, chociaż na przy
kład taki Stach Kubacki albo Wójcik Władek, ten z „faj
ki", mówili mi, że mój ojciec dlatego sławny, że „pijok 
i bijok". Tego Kubackiego to wepchnąłem potem do rowu 
z zimną wodą. Wójcikowi naplułem do kałamarza z naj
lepszym atramentem —• za mojego ojca.

Ze ojciec lubił pić i pił, to ja sam wiedziałem. Co ty
dzień, w czwartek, zaprzęgał karego i jechał na jarmark. 
Jechał zawsze sam, wracał też sam, ale zły — jaki zły! 
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Konia odprzęgał, uprząż wieszał na grubym gwoździu 
i szedł do chałupy. Nie daj Boże, gdy kolacja nie była 
jeszcze gotowa. Nie jadł jej przecież wtedy nigdy, ale mu- 
siała być. Jeżeli nie wypił za dużo — śpiewał sobie pod 
nosem i żartował z nami. W takich wypadkach zawsze 
kładłem się wcześniej spać, bo wiedziałem, że jeżeli tylko 
ojcu nie podobała się jakaś nasza odpowiedź — nie wia
domo kiedy trzaskał parę razy w miejsce, gdzie znajdo
wała się klapa, a bił mocno. Wołałem udawać, że śpię, 
i przysłuchiwać się, jak ojciec w kuchni pogwizduje, 
kinie, śpiewa lub bije.

Wiedziałem, że we wsi wszyscy boją się mojego ojca 
i to mi się najwięcej podobało. Bo mnie to się w szkole 
nikt nie bał. Kto tylko chciał, to mnie popchnął lub dał 
szturchańca. Później, kiedy wiedziałem już, co to jest 
„koza“ i ,,łapa“, bali się trochę i mnie.

W niedzielę po sumie stawałem sobie na schodach pod 
kościołem, aby popatrzeć, jak ojciec rozmawia ze znajo
mymi. Schodził po schodach wysoki jak ta topola księ- 
dzowa, co koło ganku rosła, podkręcał wąsa, śmiał się 
głośno, a białe, równiutkie zęby aż świeciły białością. Ko
biety oglądały się za nim, a on zdejmował granatową ma
ciejówkę i przygłaskiwał czarne, lśniące włosy. Ładny 
był ten mój ojciec...

Ale nie lubili go, bo o byle co nawet przed kościołem 
łapał takiego „sprzciwę“ za kurtkę i szast-prast po gębie. 
Krew się zaraz lała, ludzie krzyczeli, łagodzili i w końcu 
szli do pana Mendla na wódkę. A jeżeli ojciec nie poje
chał na jarmark lub nie miał za co kupić kwaterki u Men
dla, wtedy lepiej było uciekać z chałupy na koniec świa
ta, do Kulkowa albo jeszcze dalej. I ja też ojca nie lu
biłem. Ładny Dył, bo ładny, ale co mi to za ojciec. Nic 
nigdy z jarmarku nie przywiózł, nie pozwolił się bawić 
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w życie w chowanego, nie dał huśtawki z powroza na 
wierzbie zrobić — a za wszystko bił.

Więcej jednak od mojego ojca bił stary Wawrzek 
Psiatreś, który na górce koło Wądołu miał koślawą cha
łupę.

Posłała mnie raz matka do Psiatresiowej pożyczyć 
wyskrobka, bo chleb miała piec. Już w sieni zrozumia
łem, że piekło musi być w domu, tak krzyk i płacz było 
słychać. Właściwie krzyczał tylko Psiatreś, a wszyscy 
płakali. A u Psiatresia miał kto płakać. Ośmioro coraz 
to mniejszych było w chałupie, a dziewiąte leżało w opał
ce zawieszonej na gwoździu u powały. Otworzyłem drzwi 
do izby i stanąłem w kącie. Wawrzek czerwony na twa
rzy, jak księdzów indyk, prał swoją kobietę miotłą tak 
zdartą, że same grube patyki zostały. Wawrzkowa zasła
niała się jeno rękami i powtarzała z płaczem w kółko:

— Wawrzuś, dzieci patrzą, Wawrzuś...
Dwie dziewczyny o krzywych nogach czepiały się 

matczynej spódnicy i płakały tak rozdzierająco, że i mnie 
na płacz się zbierało. Uciekłem, zapomniawszy o wy
skrobku.
* U nas mnie ojciec bijał najwięcej. Mnie a następnie 
siostry, ale to było później. Sam nawet nie wiedziałem za 
co. Podobno gdy byłem mały, to trzy lata nic tylko choro
wałem i chorowałem. Umierałem nawet kilka razy. Raz mi 
nawet swok Błażej trumnę już zrobił, ale ja nie umarłem. 
Może za to, a może za co innego. A może i za to, że nigdy 
nie płakałem, kiedy mnie ojciec bił. Nie to, że nie chcia- 
łem, ale nie mogłem.

Zioły Jasiek, gdy zobaczył, że ojciec chce mu wsypać, 
to już z daleka szedł drobnymi kroczkami, płakał, choć go 
jeszcze nie uderzył, i błagał:
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—• Tatusiu słodki...
Jaki to może być słodki tatuś, który bije? Ja swojego 

ojca nazywałem po prostu „tata“ i nigdy go słodkim nie 
wołałem.

A może ojciec bił mnie za to, że byłem w domu naj
brzydszy?

Czasem to mi żal było, że wtedy, gdy mi trumnę robi
li, nie umarłem. Ale może i lepiej, że żyję... niech tylko 
urosnę...

A ten nasz ojciec umiał bić. Łapał mnie zawsze mocno 
za rękę, potem kładł sobie moją głowę między kolana 
i nawet klapy nie odpinał... Jeżeli bił pasem, to już gdzie 
popadło, a gdy wziął za ucho, to tak skręcał, że później 
zawsze zdawało mi się, iż na pewno mi je wyrwał, bo 
i krew ciekła.

Krowy, konie i Bukieta bił, gdy był zły, kiedy wódki 
nie pił, a jeżeli wypił — to też mógł zbić. Co mu taki głu
pi koń był winien, że kopał go butem w brzuch. Gdy to 
widziałem, zawsze uciekałem za stodołę i płakałem, bo 
przecież koń nie umie płakać.

Bywały dni, kiedy mój albo raczej nasz ojciec był do
bry. Wieczorami, gdy podjadł sobie dobrze, brał na kola- 

- na Zośkę lub Baśkę, udawał, że jadą na koniu, cmokał im 
„wio, wiśta“, śpiewał krakowiaki i gwizdał. Albo leżał 
w kuchni na łóżku rozzuty i długimi palcami u nóg szczy
pał wszystkich, kto siedział najbliżej, nawet matkę. Cza
sem czytał z nami książkę albo uczył nas długiego, bar
dzo długiego wiersza o tym, jak to:

Idą, idą dzieci drogą — siostrzyczka i brat,
i nadziwić się nie mogą, jaki piękny świat...
Lub ten o panu, co pieniądze zgubił.
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Najlepiej lubiłem słuchać opowiadań ojca o rybach, 
ptakach, leśnikach albo o strasznych duchach i czarow
nicach. Wtedy ojciec był dobry, w domu było ładnie jak 
w kościele, a kolację jedliśmy długo i taka była smaczna.

Ojciec w domu nic nigdy nie robił. Nie gotował, kro
wie ani kurom, ani gęsiom, ani świniom jeść nie dawał. 
Sieczki nie rżnął, nie prał bielizny. Miał swego konia, ale 
i to musiał o nim Józek pamiętać. Ojciec pracował tyl
ko w polu, a wszędzie rozkazywał.

W niedzielę musiałem mu zawsze czyścić but: jeden 
tylko, bo drugi czyściła Maryna. Ale gdy wyczyściła źle, 
to mówiła, że to ja go czyściłem, bo ona sobie swój na
znaczyła, i wtedy ja dostawałem od ojca cholewą po gło
wie i musiałem czyścić oba buty, aż się błyszczały jak 
słońce. Nigdy tego nie mogłem zrozumieć, dlaczego się 
tak mówiło, bo przecież słońce nie jest czarne i nie błysz
czy się, ale świeci tak mocno, że patrzeć w nie nie moż
na, bo zaraz w głowie się kręci i chociaż potem oczy za
mkniesz — widzisz ciągle takie ogromne słońca i chciał- 
byś uciekać, bo walą się na ciebie.

Mój ojciec jadał zawsze oddzielnie. My z donicy, a oj
ciec ze swojej miski i zawsze lepiej okraszone... i zawsze 
musiał mieć swoją łyżkę. Właściwie to myślałem sobie, 
że gdy tylko urosnę, to zostanę ojcem. Wszystko wtedy 
muszę mieć w każdej chwili gotowe. Bił me będę, ale 
ojcem być muszę, bo to wygodnie jak ten król chodzić 
sobie po domu, a każdy ci musi zrobić wszystko, co ze- 
chcesz.

A bić to chyba wszystkie ojce biją na świecie. Pyta
łem w szkole kolegów. Jeden tylko Gromski Stefek chwa
lił się, że ojciec go nie zbił jeszcze ani jednego razika. 
To prawda, ale za to bijała go matka, tylko co to tam za 
takie bicie. Można zawsze uciec, schować się, a potem ma
tka zapomni.
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PAN CIARUPA WYZNACZA SWEGO ZASTĘPCĘ. — 
KOZA

Pana kierownika Ciarupę przestałem szanować już od 
pierwszych dni w szkole. Nam zabraniał kłamać, a sam 
oszukiwał. A to nieładnie i podobno grzech. I mnie oszu
kał. Powiedział przecież ojcu, że będę chodził do pierw
szej, a uczyłem się w ,,osłach". Oszukał i dlatego nie wie
rzyłem mu nic a nic. Umiałem przecież czytać i pisać 
i rachunki też znałem, a on kazał mi pisać razem ze wszy
stkimi litery. Raz napisałem literę „o“ prędziutko, całą 
stronę, a potem czytałem sobie z książki o kowalu, co to 
młotem wali, aż się iskry sypią z rozpalonego żelaza.

Podszedł do mnie pan Ciarupa i od razu:
— Pokaż no zeszyt, pandzieju.
Pokazałem. Przekreślił ołówkiem całą stronicę i jak 

nie zacznie krzyczeć:
— To ty, ośle jeden, przychodzisz tu próżnować? Ja 

ci, u licha, bałwanie, pandzieju, pokażę. Przepisz to dwa 
razy.

— Ja sobie czytam — powiedziałem
— Siadaj, ośle. Gdy cię nauczę czytać, to wtedy bę

dziesz czytał.
Byłbym mu jeszcze coś powiedział, ale trzymał w ręce 

tę swoją długachną linię. Przepisywałem więc odtąd po 
dwie strony, aby tylko myślał, że się uczę. W domu cy
ganiłem ojca, że czytamy już daleko... pokazywałem którą 
bądź stronicę w środku książki. Mówiłem, że litery pisze- 
my tylko tak sobie. W szkole mamy inne zeszyty, to tam 
piszemy różne różności. Bałem się przyznać, bo ojciec za 
te przeklęte „osły“ znów nie pożałowałby pasa.

Z tą pierwszą klasą to było już zupełne cygaństwo. 
Nie było w całej szkole pierwszej klasy. Druga była, bo 
Stefek Zioło chodził do drugiej i siedział w tym właśnie 
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rzędzie, pod oknami. Trzecia i czwarta też były, bo gdy 
przyszliśmy czasem wcześniej, to te wielkie chłopaczyska 
uczyły się o królach, o wojnie. Słuchaliśmy zawsze pod 
drzwiami. Razem z drugą klasą uczyliśmy się my — 
„osły". A pierwsza gdzie? Nie było. A więc miałem ra
cję, że nie wierzyłem panu Ciarupie, bo to prawdziwy 
oszukaniec. A ojcu co powiedział?...

Dopiero Stach Cybuch, syn policjanta, który siedział 
w trzeciej ławce, wytłumaczył mi — a jemu powiedział 
ojciec, i to musi być prawda — że ,,osły“ a pierwsza to to 
samo. Że dawniej była taka klasa przed pierwszą, ale te
raz w Polsce tego już nie ma. My wszyscy jesteśmy pierw
sza klasa i tylko nas tak przezywają, bo nikt nic nie 
umie. Ten Cybuch był potem moim najlepszym kolegą. 
Już teraz był mądrzejszy od pana Ciarupy. Na pewno, bo 
ojciec jego już niejednego złodzieja złapał, a pan Ciarupa 
co? Nic.

Gdyby taki Cybuch chciał, to by i pana kierownika 
zaprowadził do ,,hareśtu“ za tę pierwszą klasę. Tylko nie 
chciał. Pan Ciarupa na pewno wiedział o tym, bo nigdy 
małego Cybucha nie bił. Bał się. Gdyby mój ojciec był 
policjantem, to ja sam przyszedłbym z nim do pana kie
rownika, wprost do klasy i... trach — tę długą linię, 
ciach — powróz na ręce pana Ciarupy i wszystkie kozy 
na pole, do lasu powypędzałbym. Ale mój ojciec to 
chłop —• tłumaczył mi mały Cybuch.

A więc pod oknem siedziała ta druga klasa, a my — 
nie wierzę całkiem Cybuchowi — my, pierwsza, byliśmy 
pod ścianą bez okien, bliżej pieca. Było nam ciemno, ale 
za to naprzeciw nas były drzwi, którymi szło się do kan
celarii a dalej do kuchni pana kierownika. Te drzwi mia
ły dobre i złe strony. Czasem, gdy były trochę otwarte, 
pachniało zza nich kapustą smażoną, przypalonym mię
sem... Raz pachniały przysmażane ziemniaki, które ja bar
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dzo lubiłem, a czasem to buchało takimi słodkościami, że 
zapominałem o pisaniu i tylko wciągałem to pachnienie, 
i kurtkę nawet rozpinałem, żeby się do mnie przyczepiło. 
Chciałem do domu zanieść. Matka i Maryna tłumaczyły 
mi, że to na pewno pani kierownikowa takie słodkie plac
ki piecze, a to co pachnie, to ,,wangielijo“ — taki proszek 
od Mendla. Obiecałem sobie, że, gdy będę miał dużo pie
niędzy, kupię sobie tego „wangielijo" całą torbę i zjem.

Kiedy te zapachy tak szły z kuchni przez otwarte 
drzwi, to i pan kierownik nie mógł wytrzymać. Przesta
wał zaraz piłować paznokcie, pociągał głośno nosem, a ta 
duża kość pod brodą, którą ojciec nazywał tak śmiesz
nie „grzdyka", zaczynała mu mykać z góry na dół. Gdy
by zapomniał, to mógłby ją wypluć, bo mu na pewno do 
ust wpadała. Ale on nie zapominał. Jeżeli wtedy czyta
liśmy „mamemimomumy", to zaraz pisał na tablicy ca
ły wiersz, kazał nam przepisywać, a sam zmiatał do 
kuchni.

Pewnego razu te drzwi sprowadziły na nas nieszczęś
cie. Czytaliśmy po sylabach i na wyrywki. Patrzyłem 
uważnie, jaką sylabę czytają. Trzymałem palcem „mu", 
a tu spod ławki wylazł mocny zapach przysmażanych 
ziemniaków z jakimś mięsem. Aż mi ślina kapnęła na 
książkę. Wlazło mi to pachnienie do gardła i kręci się, 
a tu słyszę:

—■ Jastrząb, dalej.
— Mu-uu — zacząłem, a pachnienie siadło mi na ję

zyk i nie mogłem ruszyć dalej.
— A ty, ośle, widzicie go, jak ryczy — huknął na 

cały głos kierownik. — Wyłaź z ławki.
Wiedziałem, że to będą łapy. Cybuch, syn policjanta, 

podszepnął:
—• Popluj ręce, popluj.
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Nie zdążyłem popluć, bo przysmażone ziemniaki do
szły już do ogromnego nosa pana Ciarupy. Zobaczyłem, 
że ,,grzdyka“ uciekła mu do góry, a potem nurknęła aż 
za kołnierzyk w dół.

Uratowały mnie moje ulubione ziemniaki.
— Cicho mi siedzieć pandzieju! Druga klasa przepi

sze to, co czytała, a ty, Jastrząb — zwrócił się do mnie 
pan Ciarupa — będziesz moim zastępcą. Mają wszyscy 
czytać razem i na wyrywki.

Znikł też zaraz w drzwiach do kuchni. W klasie było 
cichutko. Druga pisała. Ziej a, przezywany Zającem, bo 
patrzył zawsze wybałuszonymi oczami, siedział na pierw
szej ławce i zapisywał każdego, kto chociaż chciałby roz
mawiać. Za jedno zapisanie — dwie łapy, za dwa — czte
ry. Czasem dochodziło do dziesięciu, a pan Ciarupa liczył 
potem dokładnie.

Przełknąłem już zapach i zacząłem uczyć. Czytałem 
dobrze, toteż wyrywałem do czytania śmiało, a najwię
cej z mojej ławki Stacha Ziołę, Kubackiego i Kopysla, 
bo to były prawdziwe ,,osły“. Ani be, ani me, a zawsze 
darli pióra na mojej głowie. Takie darcie to nie żarty. 
Brało się w dwa palce włosy z tyłu głowy i... szarp do 
góry. Za to darcie pytałem ich teraz, a Zając uważał, bo 
kto nie umiał trzy razy, to go zapisywał i dwie łapy goto
we. Kopyś był najgłupszy. Czytał na pamięć:

— Mama ma, pandzieju, mu, me, mi, pandzieju.
Aż skoczyłem do niego. Myślałem, że ma inną książ

kę, ale gdzie... nie było tam żadnego ,,pandzieju", a tu kla
sa już ryczy z uciechy.

— Pandziej, pandziej. Mama ma pandzieja. Po d.... 
pana pandzieja.

Stałem między ławkami i nie widziałem, kiedy wpadł 
do klasy pan Ciarupa. Kropnął mnie pierwszego. Ude
rzył linią po głowie. A potem prał już, kogo popadło.

22



— Kto to, pandzieju, rogate diabły, pandzieju. Kto to 
powiedział?

,,Grzdyka“ drżała mu w miejscu i była duża jak pięść. 
Usiadł wreszcie przy stole i szarpał ze złości guzik u ka
mizelki. Bolało mnie gorzej niż darcie piór na głowie. 
Wstał Zając i oddał listę zapisanych. Głupi Zając, ale 
głupi.

Ciarupa — nie będę go już więcej nazywał panem, 
taki niesprawiedliwy, to mi żaden pan — Ciarupa odli
czał łapy. Walił z całej siły. Ręce puchły. Każdy wracał 
do ławki z płaczem. Nawet Kwiecień z Ciurlic, który zwy
kle uśmiechał się po najsilniejszych „łapach". Mówił, że 
ma taką maść, którą sobie smaruje ręce i nic nie boli. 
Nawet i Kwiecień skrzywił się dzisiaj, jakby go brzuch 
zabolał. Widziałem, że podłożył sobie zaraz ręce pod sie
dzenie, gdy wrócił na miejsce. Na przerwie pokazywał 
nam potem dłonie. Na prawej skóra mu pękła i pełno 
miał krwi w garści. Przysięgał się, że zapomniał sobie rąk 
posmarować, bo matka maść mu schowała. W klasie było 
tak cicho, że słyszeliśmy, jak w kuchni stara Stefcia, słu
żąca pani kierownikowej, szorowała rondle. Te drzwi do 
kancelarii to były dzisiaj piekielne drzwi. To one były 
winne wszystkiemu.

Przed samym dzwonkiem Ciarupa powiedział ze zło
ścią:

— Jastrząb i Zając zostaną po lekcjach w kozie.
Zając zaraz rozbeczał się głośno. Ja nie. Dobrze tak 

Zającowi — niech nie zapisuje na drugi raz. Całą na
stępną lekcję myślałem tylko o tej kozie. Jak ja ją będę 
doił? Potem wszyscy wychodzili do domu. Ciarupa stał 
przy drzwiach i pilnował, żebyśmy nie uciekli. Kiedy 
już wszyscy wyszli, zamknął nas na klucz w klasie. Za
jąc położył się na ławce i płakał.
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Do klasy przyszedł duży, krasy kot z kuchni. Był ob
żarty i ocierał się o moją nogę. Chciałem go kolnąć ob
sadką, ale patrzył na mnie i mruczał tak przymilnie, że 
mi go było żal. Nagle Zając zobaczył kota. Przestał pła
kać i poszedł w kąt, gdzie stał pleciony kosz. Coś tam 
majstrował kozikiem, a potem przyszedł do mnie:

—■ Stachu, nie powiesz? — spytał.
Nie patrzyłem na niego zupełnie.
— Skarżypyta pod kopyta — powiedziałem mu 

tylko.
— Nie gniewoj się na mnie, Jastrząb. Nie bede już 

więcy zapisywoł. Żeby mnie zabił, to nie bede. Słuchoj, 
zrobimy mu na złość.

Złapał kota i podszedł z nim do tych drzwi od kuch
ni. W kancelarii przy stole siedział Ciarupa i pisał coś 
w dużym kajecie. Zając rozszczepił koniec brzozowego 
patyka i wsadził w kij ogon kota. Wrzask okropny. Kot 
skoczył do kancelarii a stamtąd do kuchni. Słychać było 
krzyk kobiet i bieganinę. Pani kierownikowa wysyłała 
Ciarupę po strzelbę do księdza, bo kot na pewno się 
wściekł i w domu może być nieszczęście. Ciarupa po 
strzelbę nie chciał iść i powiedział, że baby same są dzi
siaj wścieknięte, pandzieju. Kiedy zajrzał do klasy —■ 
ja patrzyłem w okno, a Zając udawał, że płacze. Teraz 
to już na pewno pójdziemy doić kozy — pomyślałem.

— No, jazda mi stąd na podwórko — zawołał Ciaru
pa — próżnować się wam zachciewa, pandzieju.

Poprowadził nas przez podwórko do stodoły. Zając 
mrugał do mnie, ale mu nie odpowiadałem. Zal mi było 
kota, a Zając i tak skarżypyta. Dojenia nie bałem się już 
wcale. W domu mnie ojciec spierze, gdy się dowie, że 
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oberwałem po głowie i doiłem kozę. Kozy nigdzie nie 
widziałem, za to Ciarupa kazał nam przebierać zwiezio
ne na klepisko ziemniaki. Duże osobno, małe osobno. Nie 
będę już chyba lubił przypiekanych ziemniaków. Prze
bieraliśmy i przebieraliśmy. Brzuch mnie zaczynał bo
leć. Jeść mi się okropnie chciało, a ziemniaków była je
szcze kupa ogromna.

— Ty, Antek, a gdzie te kozy? — spytałem Zająca.
— Aleś ty głupi — zaśmiał się Zając — nijakich ko- 

zów nigdzie ni ma, to się tylko tak mówi. My mamy i tak 
scenście. Kiesik to chłopoki musiały w kozę gnój od krów 
wyrzucać, a dzieuchy podłogę u pani myć. Takie prze
bieranie ziemniaków’ to nic.

Słońce już zachodziło, kiedy przyszedłem do domu. 
Wszyscy już wiedzieli, że dostałem po łbie i siedziałem 
w „kozie11. Całe szczęście, że kopali ziemniaki i w domu 
była tylko matka.

— Ojca sie pilnuj dzisioj, Stasiu — radziła. — Zjedz 
se kasy z mlekiem i idź do krów. Jo powiem ojcu, ze juz 
downo przysedeś, a Maryna mi beła potrzebno przy cha
łupie.

Pogłaskała mnie po głowie i wsunęła w garść kromę 
chleba.

— Głupie te skoły, męco tylko dzieci — słyszałem 
już w sieni narzekania matki.

Wieczorem dostałem pasem od ojca za to, że zasłuży
łem na „kozę“ i za guz na czole od linii Ciarupy. Teraz 
to już wiem. Dzieci są po to na świecie, aby starsi mieli 
kogo bić, gdy im się tak podoba. Stara Filipka nie ma 
dzieci, to bija za to swoją krowę. Mówi, że ucieka jej 
w cudze zboże, ale to nieprawda, bo Filipka sama krowę 
wpędza w żyto Wzorka. Widziałem nieraz.
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ZNÓW TE ZIEMNIAKI

Kiedy byłem w pierwszej klasie, w domu było nas 
wszystkich siedmioro bez rodziców i bez tych dwojga, co 
już umarli, to jest Gienki i Stacha, po którym ja imię 
dostałem. Dlatego nie lubię swojego imienia, bo to nie 
moje, a tamtego Stacha, mojego brata. Tylko tamten 
Stanisław pierwszy był ładny i ojciec go lubił, a ja byłem 
brzydki i ojciec bił mnie najwięcej. Zresztą u nas w do
mu nikt nikogo nie lubił. Tyle nas było, że nie wiadomo 
było, kogo lubić, bo każdy był brat albo siostra.

Najwięcej lubiłem babkę Franciszkę i najstarszego 
brata, Józka. Babka nie była jeszcze taką prawdziwą 
babką. Stach Kubacki miał prawdziwą babkę, widzia
łem ją. Nie miała już ani jednego zęba, była garbata 
1 gdy tylko było zimno, to jej kapało z nosa. A Pietrek 
Głowacki mówił, że ich babcia to często na łóżko tego... 
Albo babka Kaczmarskiego to znów nie słyszała. Gdy 
tylko spotkaliśmy ją na drodze, wrzeszczeliśmy jej do 
ucha:

—■ Głuchoście, babko!
— Na wieki wieków, amen — odpowiadała.
I tak zawsze ni w pięć, ni w dziewięć.
Nasza nie była ślepa ani głucha. Miała wszystkie 

zęby i czwartego już chłopa, którego nazywałem dziad
kiem. Nigdy nie mogłem obliczyć, ile babka miała lat. 
Raz wychodziło mi 82, a raz 91. Babka sama nie wie
działa.

—■ Lic se som — mówiła — jak wychodziłam za 
pierwszego, to miałam siedemnaście lot. Żyła zem 
z pierwsem osiemnaście lot. Trzy lata bełam wdową. Za 
drugiem bełam piętnaście lot, za trzeciem szesnaście, za 
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cwortem jezdem siedem lot, a między trzeciem i cwor- 
tem bdłam zem seść lot wdową.

To było dla mnie najtrudniejsze zadanie z rachun
ków. Nigdy mi dokładnie nie wychodziło, bo babka 
przypominała sobie w końcu jakieś zapomniane dwa 
lata.

Najstarszy brat Józek miał już 16 lat. Czytał lepiej 
od ojca i raz pił już wódkę. Ojciec przeznaczył go na go
spodarza. Józek był dla mnie najlepszy. Nigdy mnie nie 
przezywał i nie bił. Czyściłem mu za to buty w niedzie
lę, a on mnie strzygi. Tylko ja czyściłem mu buty „na lu- 
sterko“, a on strzygł mnie „na schodki", bo się dopiero 
uczył. I nie pozwalał mnie bić ojcu. Właściwie to nikt ni
czego nie mógł zabronić naszemu ojcu. Józek zasłaniał 
mnie tylko sobą, a kiedy ojciec jego wytrzepał porząd
nie, to go już złość odchodziła i mnie dostawało się nie
wiele. Józek nosił już długie portki na pasie, kupione na 
jarmarku —• był dorosły.

Potem szedł Kazik. Miał być księdzem, dlatego oj
ciec odwiózł go do miasta, do gimnazjum. U nas wiedzia
ło się już od małego, czym kto będzie. Gdy się tylko uro
dził brat, to zaraz ojciec mówił, kim będze. I koniec... bo 
ojciec to był ojciec, co kazał, to musiało być. Siostry się 
w ogóle nie liczyły, bo „dzieucha" może być tylko „ba
bą", to znaczy „ożenić" się z chłopem.

Na Kazika powiedział ojciec, że musi być księdzem. 
Ksiądz ma zawsze co jeść, to i ojcom będzie lepiej. 
I zawsze będzie się modlił za całą rodzinę. Ojciec na 
pewno myślał tylko o sobie, bo sam się modlić nie lubił. 
Zazdrościłem Kazikowi, bo mu ojciec ciągle posyłał to 
masło, to serek, to cukier. Księdzem to i ja chciałbym 
być. Nic taki „ojciec duchowny" nie robi, po „ochwla- 
rze“ chodzi i wszyscy go w rękę całują. I mądry jest. 
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Wszystko wie, bo ludzie muszą mówić na spowiedzi, co 
ukradli, kogo oszukali. Ksiądz powinien być komendan
tem policji — wyłapałby wszystkich złodziei, bo spowia
dać się każdy musi, a to zrobi z ambony takie piekło, że 
potem wstyd i wszyscy wiedzą.

Za Kazikiem szła Maryna — „dzieucha", więc jej oj
ciec nic nie przeznaczał. Musiała w domu pracować. Po
magała matce obiad gotować, świniom dawać jeść. W po
lu już wszystko umiała zrobić. Biła mnie i przezywała 
najwięcej. Ze złości tylko, bo kobiety muszą się na ko
goś złościć i kłócić z każdym a przezywać. Czwarty by
łem ja. Gienki i tamtego Stacha nie liczę. Mogli nie umie
rać, byliby za mnie krowy paśli i buty czyścili.

Ja miałem być nauczycielem i to takim samym jak 
Ciarupa. Tak postanowił ojciec. Początkowo to mi się 
nawet podobało. Będę sobie chodził po klasie i — łup li
nią po łapie, buch książką po głowie lub wykręcę za 
ucho, postawię za karę na kolanach. Tak myślałem przed
tem, ale kiedy zobaczyłem Ciarupę, to już więcej nie 
chcę. Ciarupy nikt nie lubi i teraz wszyscy przezywają 
go „pandziej u licha". Gdy zostałbym nauczycielem, na 
pewno wyrosłaby mi taka „grzdyka" jak u niego i nos 
miałbym siwy, a ja przecież i tak jestem brzydki. Wał
ków Józek powiedział mi w tajemnicy, że jak tylko Cia
rupa będzie szedł koło ich domu, to mu łeb kamieniem 
rozwali i już.

Nie będę nauczycielem na złość ojcu, niech tylko uro
snę. Pójdę na biskupa i Kazik musi mnie słuchać, i oj
ciec, i wszyscy w domu, bo ksiądz to tylko chrzci, a bis
kup... biskup to nie wiem jeszcze, co robi, ale na pewno 
coś ważnego... Słyszałem przecież, jak raz ksiądz Ściska
ła krzyczał z ambony, że powie biskupowi, jakich ma 
u siebie grzeszników.
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Małej Zośki i Baśki nie liczę w ogóle. Są smarkule 
i umieją tylko babki z błota piec. Albo zrobią z gałgan
ków byle stracha, kołyszą i śpiewają mu. Głupie są 
i trzymają się matki za spódnicę, gdzie się tylko ruszy. 
A mazgaje okropne, o byle co skarżą i zaraz płaczą.

Tak samo malutki Jurek. Leży tylko w kolebce i led
wie się przebudzi, już na cały głos — aee, aee. Ojciec 
mówi, że będzie doktorem, ale to nieprawda. Gdzie taki 
moczek może być doktorem, kiedy nic nie rozumie i co 
tylko złapie w rękę, zaraz do ust pcha. Muszę go czasem 
kołysać.

To wszyscy. Potem było nas jeszcze więcej, bo aż 
dwanaścioro.

Oprócz nas był jeszcze koń i czerwona krowa. Świnia 
jedna tylko i dwa małe prosiaki. Były też i gołębie, i pies 
Bukiet, i krasa kotka, ale ją ojciec wyniósł w worku na 
drugą wieś, do Bostowa, żeby nie mogła trafić z powro
tem do domu. Myszy nie chciała łowić, więc dobrze jej 
tak.

Mieliśmy pięć morgów. Nie mogłem zrozumieć, dla
czego ojciec nie kupił więcej ziemi. Taki Głowacki, prze
zywany Siwym Antkiem, miał aż osiemnaście.

Najlepsze jedzenie w domu to były kluski z mlekiem 
albo ze skwarkami, a jeszcze lepsze — kluski z twaro
giem polewane śmietaną. Tylko że kluski bywały jeno 
w niedziele, a na codzień rzadko. Rano jadaliśmy barszcz 
z ziemniakami, w obiad kaszę i zupę z ziemniaków albo 
kaszę z mlekiem czy kaszę ze skwarkami. Wieczorem 
znowu barszcz. Kawa też była czasem z chlebem, ale bar
dzo rzadko, bo cukier drogi, a herbata tylko wtedy, gdy 
kto był chory. Ja raz naumyślnie zachorowałem i chcia
łem herbaty, ale o mało nie dostałem w skórę. Ojciec po
wiedział, że jak kogo głowa boli, to musi leżeć cicho i nic 
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nie jeść. Nie ma głupich, zaraz mnie głowa przestała bo
leć i wstałem, bo matka ziemniaki przysmażała. Ale Zoś
ka też nie była chora i głowa jej nie bolała, a herbaty 
jej dali, kiedy zaczęła płakać. To dlatego, że ja mam już 
takie szczęście, gdy tylko czego chcę, to ojciec zaraz:

— Stul pysk, bo jak ci wleje, to zobocys.
Jadaliśmy zawsze w kuchni. W pokoju stały trzy łóż

ka i stół z pasyjką i tam się spało. A w kuchni też był 
stół, łóżko i ława. Na stole jadał tylko sam ojciec z od
dzielnej miski. My z matką jadaliśmy na ławie i też 
z jednej miski. Jeżeli był barszcz, to na środku ławy sta
ła „donica" z ziemniakami, a po bokach dwie miski 
z barszczem. Na stołku siedziała matka lub Józek z Ma
ryną, bo matka musiała dolewać i nie miała czasu sie
dzieć. My, reszta, musieliśmy stać po obu stronach ławy.

Takie jedzenie to była cała wojna. Brało się łyżkę 
ziemniaków, potem do tego trochę barszczu i chap — 
jadło się. Trzeba było uważać, aby się nie pochlapać, bo 
za to też można było oberwać od matki. Lepiej było sie
dzieć na stołku, bo jeżeli chlapnęło, to na ziemię. Ale 
jednak najlepiej było stać, bo oszukiwali.

Tak, oszukiwał każdy. Gdy tylko nie pilnowało się 
ziemniaków przed sobą, a pokazał się skwarek, to zaraz, 
kto mógł, capnął go łyżką. Gdy się stało, to lepiej było wi
dać, chociaż i tak mógł ktoś ukraść takiego pachnącego 
skwarka ze słoniny. Gdy tak każdy brał ziemniaki sprzed 
siebie, tworzyły się przegrody i trzeba było pilnować, 
aby nie przewalić przegrody na tamtą stronę, bo skwarki 
przepadały.

Nie wolno było przed kimś gmerać w misce. Dlatego 
nie lubiłem małej Zośki, bo się tego prawa nie słuchała. 
Jej było wszystko wolno, bo jeszcze mała. Smarkula jeść 
nie chciała, tylko kopała za „zyskami11 — tak się te 
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skwarki u małych nazywały. Latem dobrze było raniut- 
ko wypędzić krowy na łąkę. Wtedy matka albo Maryna 
przynosiły ziemniaki w dwojaczkach. Ale w zimie trze
ba było pilnować swojej przegrody w donicy.

Łyżkę to już każdy miał swoją. Cudzą nie wolno było 
jeść, bo się zaraz ,,zojady“ robiły. Ja naznaczyłem sobie 
swoją kółeczkiem i nikt mi jej nigdy nie brał. Kaszy 
nikt z nas nie lubił, bo to nie jedzenie. Mięso jedliśmy 
tylko wtedy, gdy się wieprzaka zabiło albo gdy kura 
zachorowała lub zaczynała piać. Matka brała ją wówczas 
i przemierzała nią izbę od okna do drzwi. Jeżeli na progu 
wypadł łeb, to jedliśmy mięso, a jeżeli ogon, to kura 
była uratowana. Potem to już zawsze Józek „przemie
rzał". Jemu musiał zawsze łeb na progu wypaść.

Mówiło się w domu, że biedy nie ma, ale ja byłem 
zawsze głodny. Dorabiałem zwykle chlebem. Brało się 
kromkę przez cały bochen i, jeżeli nikt nie widział, sa
charyny z szafy. To było bardzo dobre i słodkie jedze
nie. Mleka można było wypić, gdy się krowa ocieliła. 
Sera i masła nie jedliśmy, chyba troszeczkę, cieniutko na 
chleb, bo reszta szła dla księdza, niby dla Kazika. Kazik, 
gdy przyjeżdżał, to też jadał oddzielnie, na tym samym 
stole co i ojciec.

W lecie było daleko lepiej. Człowiek narwał jabłek, 
strąków grochu na polu, marchwi — jedzenia, ile chcieć. 
W domu tylko trzeba było mlekiem popić i starczało. Gę
si nigdy nie jedliśmy. Matka sprzedawała je i kupowała 
chustki, spódnice i trzewiki „dzieuchom". Nam, chłopa
kom, kupował wszystko ojciec. Matka kupiła mi tylko 
czapkę.

W trzy dni po „dojeniu kozy" na kolację był barszcz 
z ziemniakami. Matka wysmażyła słoniny malutko 
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i skwarków było „kajniekaj". Kiedy mieszała okraszone 
ziemniaki, mówiłem prędko pacierz — całe „Zdrowaś” 
i „Wierzę". Prosiłem Boga, aby przede mną wypadło 
najwięcej skwarków. Ale gdy już zaczęliśmy jeść, moje 
miejsce zajęła Zośka. Musiałem jej ustąpić, bo ojciec się
gał po pas. Polewanica jedna. To ja dla niej zmówiłem 
taki długachny pacierz. Od razu wiedziałem, że mi Pan 
Bóg na tamto miejsce skwarki podsunął. A na nowym 
nic już znaleźć nie mogłem. Nic mi ziemniaki nie smako
wały. Aż mi się w oczach kręciło ze złości.

Dojadaliśmy już ziemniaków, gdy zaczerniło się coś 
dużego. Niosłem akurat pełną łyżkę do ust, a skwarek 
siedzi tam, w moim dołku w donicy. Ale Maryna też 
szczęścia dzisiaj nie miała, toteż przewaliła przegrodę 
z ziemniaków na swoją stronę i skwarek znikł. Machną
łem ią tą pełną łyżką przez głowę. Złodziejka jedna. Ona 
mi zaraz oddala swoją łyżką. Matka uderzyła mnie po 
ręce. Zaczął się krzyk i płacz. Skończyło się na tym, że 
ucho bolało mnie potem przez dwa dni. Ojciec umiał tak 
specjalnie za nie ciągnąć i jednocześnie kręcić.

PASIENIE BYDŁA

Był koniec października. Matka obudziła mnie wcze
śniej. Maryna i Józek pojechali z ojcem do lasu ,,na 
ściółkę", musiałem więc paść krowy. Wołałbym jechać 
do lasu, ale dobre i pasienie, przynajmniej do szkoły nie 
pójdę. Po kryjomu przygotowałem sobie parę zapałek — 
ognisko v/ polu potrzebne.

Słońce wylazło już zza górki i zaspane ledwie że 
chciało grzać, gdy pędziłem Wiśniochę na „gacki", gdzie 
były łąki i rosły stare wierzby, na których można było
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robić huśtawkę. Z kieszeni sterczała mi kroma razowca. 
Ojcowa kurtka obijała mi się po kolanach i co chwila 
musiałem wyszukiwać wyjścia dla rąk, bo rękawy zsu
wały się w dół. Nogi zostawały mi zawsze trochę w tyle, 
bo matczyne buty też były z lekka za duże.

Nie myślałem jednak o tych drobiazgach. Przede mną 
był dzień wolny: bez szkoły, bez Ciarupy i linii, bez nud
nego przepisywania. Dzień wśród pól, choć pustych i sza
rych, ale za to krowy mogły chodzić po nich — bezkarnie 
dla nas, pastuchów. Z daleka widziałem, jak pędził swoją 
krowinę Stach Kubacki, Stefek Zioło, Młynarzów i inni. 
Z zieleniejącego już żyta wypadł zając i gnał wśród krzy
ków przez skiby i miedze. Wrony ogromnymi stadami 
kołowały w górze na pogodę. Aż się serce radowało. Hej, 
dana, śpiewało się samo. A nad wsią słupy dymów sięga
ły porwanymi czapami aż do nieba. Dobrze było paść 
krowy późną jesienią. Trawy na łące było niewiele. Wy
pędzało się bydło, aby je przewietrzyć, ale nie na żarcie.

Ledwie tylko wypędziliśmy krowy na łąki — zbiły się 
w kupie i stały łbami do słońca. Chłodno już było ranka
mi, toteż liście sypały się bez wiatru. Liść z wierzby 
kręcił się cichutko jak wrzeciono lub zjeżdżał łódką 
w dół. Topolowe liście żółte i duże leciały z szelestem, 
kołysały się jakby na falach i od razu było ich mnóstwo. 
Zapaliliśmy zaraz ognisko, a ziemniaki każdy przyniósł 
w kieszeniach.

Nic tak nie smakowało jak pieczone ziemniaki w polu. 
Nie mogliśmy się nigdy doczekać, kiedy będą gotowe. 
Brało się takiego ziemniaka, mocno nieraz spalonego, 
wprost z ogniska, kozikiem zeskrobywało się na węgiel 
zetloną łupinę i jadło się z palców brudnych i osmolo
nych. Para z nich buchała, pachniały dymem i smakowa
ły jak nic na świecie.
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Tego dnia paliłem osobno swoje ognisko. Nie chcia- 
łem razem z chłopakami, bo to były straszne „grześniki". 
Gdy kiedyś rozpaliliśmy wspólne ognisko, Kubacki zna
lazł pod kupą ziemniaczysk ropuchę i wrzucił ją w pło
mienie. Uciekłem na swoją łąkę. Przezywali mnie ze złoś
ci z daleka:

„Stachu, kury na dachu, copka w sieni, g.... w kieseni“.
Niech tam. Nie odzywałem się do nich wcale. Nie wie

rzyłem w to, co mówili, że ropucha to czarownica, a oni 
pójdą za to do piekła i będą ich smażyć jak tę ropuchę. 
Zal mi tylko było huśtawki, którą zrobili na grubej ga
łęzi wierzby. Huśtali się po kolei i krzyczeli, że im do
brze. A ja kładłem gałązki na swoje ognisko i wciąż my- 
ślałem o ropusze. A co będzie, jeżeli piekła nie ma? Kto 
ich za to ukarze? — myślałem sobie, a zawziętość rosła 
we mnie straszna. Chleba na południe nie mogłem jeść. 
Tymczasem koledzy, chociaż nazywało się wtedy prosto 
„chłopoki“, a nie żadni koledzy, radzili o czymś przy 
swoim ognisku. Nie zauważyłem nawet, kiedy przyszli do 
mnie.

— Ty, Stachu, majo wasi tata nowe buty? — zaczepił 
Kubacki.

— A kapelus wasi tata majo? — dodał Zioło Stefek.
Wiedziałem już, że będzie bitka. Było ich pięciu, a ja 

jeden. Wyrwali mi chleb z kieszeni, zrzucili czapkę, 
ściągnęli ojcową watowaną kurtkę, a ja stałem w miejscu 
bez słowa. Coś się jak zwykle we mnie zacięło, że ani 
płakać, ani mówić nie mogłem.

Rozrzucili mi nawet ognisko, a nie dopieczone ziem
niaki kopali butami.

— Dać mu ropuchę, niech zje — krzyknął nagle Ste
fek Młynarzów.

34



To mnie obudziło. Trzasnąłem kijem najbliższego 
Stefka Ziołę przez twarz. Wyrosła mu od razu gruba kre
cha i pociekła krew. Kubacki dostał przez rękę. Reszta 
uciekła. Stefek poszedł do domu i nawet krowę zostawił.

Wiedziałem, że matka Stefka przyleci do mojego ojca 
ze skargą. Bałem się tego, bo ojciec wróci z lasu głodny, 
zły i bił będzie mocno. Wracałem taki smutny, jak gdy
bym był tylko jeden na całym świecie.

— Ceguj tak wceśnie przygnołeś, Stasiu? — pytała ■ 
matka.

—■ Zimno mi było — odpowiedziałem.
Prawdziwie to mi się dopiero teraz zimno robiło, bo 

ojciec wjeżdżał akurat z drogi w obejście.
Ale głupia ta Ziołowa, matka Stefka. Przyszła równo 

wtedy, gdy ojciec łyżkę po jedzeniu położył, przeżegnał 
się i wąsy wycierał. Był zadowolony, bo w lesie zająca 
śpiącego przydybał i kijem zabił. Za Ziołową wpadł Bła
żeja Jasiek, ten po ciotce. Chciał zobaczyć, jakie to bę
dzie lanie.

—• Co powiecie, kumo? — zapytał ojciec.
— A to ten was, zoraza, mojego chłopoka zabiel.
—■ Na śmierć?
— Nie na śmierć, ale mu ta nie dużo brakuje. Cało 

gębę mu kijem rozcion. Spuch i jeńcy, aż strach. Dochto- 
ra zapłacicie abo zerżniecie swojemu d..., żeby siedzić 
ni móg.

Patrzyłem na ojca. Kręcił spokojnie papierosa, wąsa- 
mi ruszał, brwi marszczył.

— Jak to belo, Stasek? — spytał — zreśtą nie trza — 
dodał zaraz i zerwał się od stołu.

Skuliłem się pod piecem, bo myślałem, że już się 
zacznie.
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Ojciec jednak chwycił Ziołową z przodu za chustkę 
i trząsł nią jak śliwką.

— Ty, psiokrew, jucho, smrodnico. Tobie chodzi ino 
o bicie mojego dziecka, a nie o dochtora. Jo sie do chłopo- 
ków nie wtroncom. Jakby mojego sprały, to bym do wos 
nie sed. Niech sie som broni, a jak nie umie, to niech 
sie naucy.

Puścił przestraszoną babę i uspokoił się trochę.
— Tak, kumoska. Niech wos tu więcy nie widzę, bo 

zamorduje. Chłopoki niech się godzo same.
Nie powiedziała Ziołowa ani słowa, bo ojciec drzwi 

otworzył i wypchnął ją. Nie mówił więcej nic. Ćmił pa
pierosa i obdzierał zająca ze skóry.

Szedłem spać, gdy zawołał mnie do siebie.
— Ty, jucho, mos sceńście, ze mi po drodze Mynorz 

wszystko rozpowiedzioł. Tylko zęby mi to beło ostatni 
roz. To ty ni mos kaj bić, ino bez łeb — dodał na za
kończenie.

Ten tylko raz w moim życiu ojciec mi bicie darował.

PIERWSZY KOLĘDNIK

Najważniejszym świętem w naszej wsi było Boże Na
rodzenie. Cybuch i Benulicha mówili, że ważniejsze są 
imieniny. Ale to cygaństwo prawdziwe, nieprawda 
1 grzech. Ja przecież nie wiedziałem nawet, kiedy są mo
je imieniny, i nikt w całej klasie też nic o swoich imie
ninach nie wiedział. Nigdy na imieniny nic nie dostałem 
ani ja, ani Kubacki — bo on też Stach — ani Wójcik 
z Kulkowa, ani nikt, komu było inaczej na imię. A może 
nawet w imieniny oberwałem od ojca pasem lub po 
uszach, czy ja wiem.
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Nikt nam nigdy o imieninach nie mówił. Stach Cy
buch opowiadał, że w imieniny matka piecze mu słodkie 
bułki i ciastka, Benkowi też. No i ,,brezent“ dostaje. Co 
to był ten „brezent" — nie wiedziałem. Kawałem tylko 
głową i dziwiłem się. Skłamałem nawet przed nim, że 
i mnie moja mama „brezent" daje, lecz lepszy niż jego, 
bo z samego cukru i miodu. Śmiał się ze mnie i dlatego 
nie będę więcej rozmawiał z nim o żadnych imieninach.

Imieniny to chyba tylko w mieście bywają — na wsi 
nie.

Za to Boże Narodzenie to prawdziwe imieniny dla 
wszystkich. I moje. Je się wtedy, ile tylko w brzuchu 
się zmieści, i nie trzeba się śpieszyć, bo dla wszystkich 
wystarcza. I chleba czarnego nie ma, tylko biały i herba
ta z cukrem, i ojciec wtedy nikogo nie bije. Najwyżej 
pokrzyczy, ale i to tylko żartem. To dopiero imieniny. 
„Brezentów", to prawda, nikt nikomu nie daje, za to 
ojciec kupi coś każdemu w tajemnicy: to czapkę, to bu
ty — choćby ze starymi cholewami — albo kozik, lub 
chustkę, a jak nie, to matka ze starego coś na maszynie 
przeprawi, że wygląda jak nowe.

Mnie to tam zawsze przeprawiała ze starego, ale to 
nic: przecież starej kapoty Jóźka czy Kazika nie wyrzu
cą na pole. Co innego, gdybym był najstarszy w domu, 
tak jak Józek. Takiemu to już trzeba kupić nowe, chyba 
że z ojcowego się przerabiało. Kazikowi też, bo k,to by 
„ojcu duchownemu" dawał stare, przeszywane. Ten Ka
zik to najwięcej z nas wszystkich skorzystał, chociaż po
tem i tak księdzem nie został — nie chciał. Powiedziałem 
to wszystko Cybuchowi, ale on się śmiał. Na gwiazdkę 
oni też otrzymują te „brezenty", bo się tamte na imieni
ny nie liczą. I znowu nie rozumiałem, co to znaczy 
„gwiazdka". Ten Cybuch to chyba trochę głupi, bo ja mu
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I
o Bożym Narodzeniu, a on mi o jakiejś gwiazdce baj du
rzy. Wreszcie powiedział, że u nich będzie choinka i u pa
na komendanta także, ale u nas na pewno nie. Powiedzia
łem mu, że właśnie będzie i już, i nawet mi się śmiać 
chciało, bo przecież jakby mój ojciec chciał, to przy
wiózłby pół lasu samych „wielgachnych chojoków". Ma 
się czym Cybuch chwalić. Wieczorem zapytałem ojca, czy 
u nas będzie na święta choinka, bo u Cybucha będzie. 
Maryna aż miskę upuściła na ziemię, gdy to usłyszała. 
A ojciec zupełnie spokojnie:

— Jo ci przywieze tyła choiny, ze u Cybucha by sie 
w chałupie nie zmieściło. Zreśtą jo nie miołem choinki, 
to i wy nie bedzieta miały. Pon Jezus kozoł słomę do izby 
przynosić, bo sie na słomie urodzieł, a nie jakieś tam 
niemieckie choiny.

Maryna podjęła miskę z ziemi, Józek mruknął coś 
pod nosem niewyraźnie, a ja domyśliłem się, że choin
ka u Cybucha to musi być jakaś inna choina niż ta 
z lasu.

A jednak jednego to na pewno Cybuch ani Benek, 
ani też pan komendant na święta nie będą mieli — ko
lędników. A nasz Józek uczył się za kolędnika. Chodził 
do Głowackiego Józka i do innych chłopaków, uczył się 
śpiewać i przedstawiać. Właściwie to jeszcze nie wia
domo było, czy mu ojciec pozwoli chodzić z kolędni
kami, bo to i butów szkoda, i jeszcze czego innego.

Kolędniki zbierają, co im kto da, a potem sprzedają 
u Mendla, kupują wódkę i piją. Tego to już ojciec nie 
lubił. Nie wódki, ale tego picia, bo Józek „ma jesz
cze czas na picie". Józek jednak uczył się za Śmierć. 
Raz przyniósł nawet do domu maskę i prosił, aby ojcu 
nie mówić. Włożył ją sobie na twarz. Zośka i Baśka 
w płacz i za spódnicę matki. Nad Baśką to potem mu- 
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siała matka jajko przelewać: przestraszyła się i spać nie 
mogła. Ja nie uciekałem, ale mi tak straszno było, że 
słowa powiedzieć nie potrafiłem. To była prawdziwa 
śmierć. Na drugi dzień zmajstrowałem sobie i ja, ale nie 
śmierć, ino diabła, tylko że mi go matka porwała, bo 
te ,,polewanice“ — Zośka i Baśka — wrzeszczały z prze
strachu jak głupie.

Na tydzień przed świętami matka powiedziała nam, 
że będzie jeździł ksiądz Ściskała po kolędzie. Myślałem 
całe dwa dni, jak też to będzie wyglądało. Nie wiedzia
łem, czy ksiądz przyj edzie sam, czy ze wszystkimi ko
lędnikami. I kogo będzie przedstawiał: czy diabła, czy 
śmierć, czy Heroda. A może ,,toronia“.

Kiedy spytałem Maryny, to powiedziała mi, że muszę 
się z tego spowiadać, bo ksiądz za diabła być nie może, 
najwyżej za dziada. Dopiero mi sztuka. Dziadem każdy 
potrafi być, nawet ja. I czy też ksiądz Ściskała będzie 
kolędy śpiewał i jakie? Myślałem, ale nic nie mogłem 
wymyślić.

Kiedy we wtorek przyszedłem ze szkoły, Maryna na 
gwałt zamiatała izbę, tę, w której śpimy, a matka nale
wała na talerz święconej wody i wyjęła ze skrzyni kro
pidło. Ksiądz Ściskała był już u kowala po kolędzie.

— Stasek, tylko mi pocierza nie pomel — przypomi
nała matka.

Nie wiedziałem, co miał wspólnego pacierz z kolęd
nikiem. Żadne kolędniki nigdy nikogo pacierza nie py
tali, to już ja dobrze wiedziałem.

W ostatniej chwili, kiedy Maryna krzyknęła: — Już 
idom — wymknąłem się za Józkiem do stajni. Już tam 
Józek najlepiej wiedział, co robić. Wybiegła wkrótce 
Maryna i zaczęła wołać ojca, ale nigdzie go nie było. 
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Józek szepnął mi na ucho, że ojciec też się schował. 
Zamknął się w stodole.

„To coś paskudnego z tym kolędnikiem", myślałem 
sobie, nawet ojciec się go boi. A może matka poskarży 
się księdzu Sciskale za to bicie ojcowe. Nie. Matka tego 
nikomu nie powie, nawet księdzu. Płacze tylko sama 
przed sobą, żeby jej nikt nie widział. Józek wysłał mnie 
do izby zobaczyć, czy już ksiądz pojechał, ale nie chcia- 
łem. Poczekaliśmy jeszcze trochę. Ojciec wyszedł ze sto
doły i gwiżdżąc szedł do chałupy — to znaczy, że ksiądz 
już pojechał. Zaraz też i my z Józkiem weszliśmy do 
kuchni.

Ksiądz Ściskała stał pośrodku kuchni z rękami za so
bą i coś ojcu tłumaczył. Aż mi się zimno zrobiło. Czasu 
nie było na ucieczkę, bo Józek już księdza całował w rę
kę. Pocałowałem i ja, a ksiądz zaraz:

— A, jesteś, ty tyko. Od ojca duchownego uciekasz, 
od swego pasterza?

— Ja nie uciekam — odpowiedziałem.
— A ino co? Kajżeś beł — zaczął zaraz po naszemu, 

bo ksiądz Ściskała nie umiał mówić po pańsku.
— Nikaj nie byłem — powiedziałem ze złością, bo 

i co go to mogło obchodzić.
A on zaraz za ucho. Świeczki zaświeciły mi w oczach. 

Nic —■ tylko mój ojciec u księdza Ściskały nauczył się 
takiego skręcania ucha i podrywania do góry. Wyglądało 
to na lekkie pociągnięcie, a bolało okropnie. ,

Nie pisnąłem nawet. Niech sobie ciągnie. Widocznie 
na świecie wszystkie ojce jednakowe i te od dzieci, i te 
duchowne. Ale zaraz, jakby na osłodę, ksiądz kolędnik 
wyjął z kieszeni całą furę świętych obrazków i dał mi 
anioła z miotłą.
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— Będzie ci, krnąbrny chłopcze, przypuminoł, że od 
swojego ojca duchownego uciekać nie wolno.

Musiałem go za ten „obrazik" jeszcze w rękę pocało
wać, bo ojciec patrzył na mnie surowo. Stanąłem pod 
oknem i oglądałem „kolędnika". Obrazek mnie nie cieka
wił. Babka Agnieszka mówiła mi, że anioł nawet złego 
dziecka pilnuje, bo wie, że się poprawi. Anioł wcale nie 
bije. To musiał być nieprawdziwy anioł, ten od księdza, 
bo z miotłą. Babka na pewno mówiła prawdę, bo raz jej 
się we śnie anioł prawdziwy pokazał.

A ksiądz Ściskała też nie był prawdziwym „kolędni
kiem". Ubrany był w gruby kożuch i tylko pod kożu- 
cfiem miał biały przyodziewek. Matka mówiła, że to 
„kumzo". Nie był malowany na nic- ani maski nie miał. 
Nic nie przedstawiał ani nawet kolędy nie śpiewał, cho
ciaż był z Wickiem — kościelnym. Nie rozumiałem, za 
co mu matka dała pół kopy jaj, a ojciec zaniósł na sa
nie, które odjechały już przed Ziołę, pół ćwierci pszeni
cy. Ojciec klął potem bardzo, że się dał oszukać fur
manowi. Kiedy zobaczył, że ten odjechał sprzed naszej 
chałupy, myślał, że i ksiądz już sobie poszedł i dlatego 
wrócił ze stodoły do izby.

Przez tego głupiego furmana to i mnie ucho bolało. 
Gorzej jeszcze, bo wszyscy się ze mnie śmiali, że mi 
ksiądz Ściskała dał nauczkę. Ojcu nie, Józiowi nie, tylko 
ja za wszystkich oberwałem. Anioła z „rózgom świętom", 
bo tak matka tę miotłę nazwała, schowałem na strychu 
pod strzechą. Potem go już znaleźć nie mogłem — wi
docznie odleciał do nieba zanieść tę „rózgę świętom", bo 
mu nie pasowała dla mnie. Anioł dobrze wie, komu 
smutno, a mnie było smutno po tym pierwszym kolęd
niku.
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WIGILIA

Wigilia nazywała się u nas dziwacznie „wielijo". Ni
gdy nie wiedziałem, co to znaczy. Do szkoły nikt nie 
szedł, bo była zamknięta. Kiedy wstałem, na ławie pod 
piecem i na tej, na której jadamy, leżały już duże bo
chenki białego placka. Z wierzchu były ciemniejsze, spod 
spodu białó, a u niektórych z boku wyrastała ,,gęba“ i wy
raźnie śmiała się do nas, jakby prosiła, aby ją oderwać. 
Ale nie było wolno.

— Niech cie ręka bosko broni — upominała matka. — 
Placki z mlekiem som i smarowane jojkiem, zaroz by ci 
zęby powylotały.

Patrzeć nie mogłem na te placki. Urwałbym na pew
no jaką „gębę“ i zjadł, ale te baryły, Zośka i Baśka, pil
nowały mnie najlepiej. Jak tylko co, to zaraz w krzyk:

— Mama, Stasek bierze!
A same to „rypały1* po kawałeczku i nic. Im można, 

bo jeszcze małe. I żeby chociaż barszcz był na śniadanie, 
a tu nic. Jeść nic nie można, aż dopiero wieczorem. 
Szczęściem matka ulitowała się i dała herbaty, ale chleb 
był tylko czarny i suchy.

Kiedy potem położyłem czarny bochen obok tych bia
łych, to aż się tamte jakby odsunęły od niego. Prędko 
zabrąłem go z ławy, bo i mnie żal było czarnego, po
wszedniego chleba.

Biedny, czarny chleb.
W piecu paliło się już na drugie pieczenie. Też plac

ki. Dużo ich będzie, ale muszą wystarczyć aż do Trzech 
Króli. Muszą, a przecież nie wystarczyły i w Trzech 
Króli musieliśmy przeprosić nasz czarny chleb.

W domu, choć dużo ludzi, każdy dostał robotę. Nawet 
Kazik, który przyjechał na święta, rznął sieczkę z Józ
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kiem. Pobiegłem im pomagać. Pchałem słomę do siecz
karni, ale więcej słuchałem, co sobie opowiadali o mieś
cie. A Kazik mówi ładniej niż sam Ciarupa, jakby 
z książki czytał. I nikt się z niego nie śmiał, chociaż mówił 
„po pańsku". Lubiłem takiej mowy słuchać: była jak bia
ły placek, a nasza jak ten czarny chleb, który musiałem 
jeść na śniadanie.

Wieczór już był, ciemniało, a matka z Maryną jesz
cze swojego nie zrobiły. Józek zakończył mnie właśnie 
strzyc, ku ogólnej wesołości, bo powystrzygał na mojej 
głowie to drabinę, to pokosy siana, to pole nierówno 
w skiby zorane. Każdy widział co innego. Nic mnie to 
jednak nie obchodziło. Co znaczyły schody na głowie wo
bec zapachu racuchów smażonych na oleju.

Byłem głodny i ogromnie zły na zakaz jedzenia. To
też gdy Maryna zawołała mnie do robienia „kołeczków" 
(takie kluski z ciasta), szepnąłem jej na ucho, że będę ro
bił, ale ma mi dać natychmiast dwa racuchy. O jednym 
w ogóle słyszeć nie chciałem. Muszą być dwa i koniec. 
Dała. Zjadłem je w ciemnej sieni. Gorące były, ale jakie 
smaczne! Grzech — to prawda, ale obiecałem Panu Bo
gu zmówić za to dwa pacierze po kolacji. Matka nie wi
działa, bo karmiła akurat małego Jurka, aby nie prze
szkadzał, gdy będziemy jedli.

A ja potem z nosem spłaszczonym o oddmuchaną 
z mrozu szybę wpatrywałem się w kawałek nieba na 
wprost kuchennego okna.

— Jest, jest już — krzyknąłem. — Jest pierwsza 
gwiazda!

Nareszcie. Codzienna .ława wydała mi się wspaniałym 
stołem, chociaż wkoło niej staliśmy wszyscy ci sami, każ
dy ze swoją łyżką zaznaczoną kreską lub kółkiem. Ojciec 
też w ten jeden dzień w roku siedział razem z nami przy 
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naszej kulawej trochę ławie. Właściwie to z początku 
łyżkę trzymałem tylko ja i dwie małe siostry. Wszyscy 
inni byli jacyś spokojni i nieśmiali. Podejrzewałem ich, 
że na pewno nie są głodni, na pewno „podsmycyły" już 
czego. Musiałem jednak i ja łyżkę położyć, bo matka 
przyniosła z pokoju całą paczkę opłatków. Teraz dopiero 
zobaczyłem, że były na dużym placku, leżącym na sianie 
i przykrytym białym płótnem. Każdy z nas otrzymał po 
połówce lub trochę więcej opłatka. Staliśmy wszyscy 
przy ławie. Nikt nikomu nie dawał łamać opłatka, dopóki 
ojciec nie zaczął.

Słuchaliśmy wszyscy w skupieniu, jak ojciec mówił 
do matki głośno, wyraźnie:

— Zyce ci scenścio, zdrowio, fortony, a po śmierci 
w niebie korony, żebyś sie poprawieła i wiency myśla- 
ła o gospodarce.

— A juści, bo to mało myślę — zaczęła matka, ale 
urwała zaraz i podsunęła ojcu swój opłatek, a gdy łamał 
go malutkimi kawałeczkami, mówiła tak samo wolno 
i wyraźnie:

— Zyce ci scenścio, zdrowio, fortony, a po śmierci 
w niebie korony... a żebyś sie nie złościeł, nie zemście! 
i mnie nie bieł i...

— Te, jucho — nie wytrzymał ojciec — cóz ty zno
wu z biciem wyjezdzos. Jak ci...

Pomiarkował się jednak i zakończył dobrotliwie:
— Dobrze, dobrze, zobocymy, ale ci dzisioj obiecuje, 

ze bieł nie bede. A teroz ty, Józek.
I zaraz podzieliliśmy się na dwie grupy. Jednym ży

czył ojciec, drugim matka, a potem zamiana i dopiero 
w końcu my między sobą. Każdy musiał najpierw wy
mienić i to koniecznie — inaczej nie byłoby ważne —• 
to, co najważniejsze: szczęścia, zdrowia, fortuny i koro
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ny w niebie, a potem dopiero mógł dołożyć na końcu 
swoje życzenia. A życzenia były różne. Józkowi i Mary
nie życzył ojciec, aby dobrze krów i konia pilnowali, Ka
zikowi i mnie, abyśmy się dobrze uczyli, a naszym sio
strom, aby rosły duże. Wszystkim nam, abyśmy o rodzi
cach nie zapomnieli. Cały czas powtarzałem sobie w pa
mięci: „zdrowia, szczęścia, fortuny" — i udawało mi 
się potem powiedzieć prędko i bez zająknięcia, a o to naj
więcej chodziło. Kiedy jednak zacząłem życzyć Marynie, 
pomyliłem się.

Pierwsze było dobrze:
—■ Życzę ci szczęścia, zdrowia, fortuny.
Za to w drugim wierszu krzyknąłem prawie, z po

śpiechu trochę za głośno:
— A po śmierci w niebie „kołtony11 — zamiast ko

rony.
I od razu zrobiło się piekło.
Maryna sypnęła mi w twarz ułamane kawałeczki 

opłatka i powiedziała przy wszystkich: — Ty „kropato 
ziabo“ —• i życzyć mi więcej nie chciała. Powiedziała, że 
ja tak naumyślnie, bd ona miała raz kołtun we włosach 
i musiała jej stara Koproska zażegnywać, aż dopiero się 
ten kołtun rozczesał. Zapomniała trochę o tym życzeniu, 
gdy zaczęliśmy jeść, ale i potem patrzyła na mnie jak 
stara młynarka, kiedy jej gruszki w lecie obrywałem 
i złapała mnie na drzewie.

Najpierw jedliśmy barszcz z grzybów z plackiem 
a potem śledzia. Następnie szły po kolei: kasza, fasola, 
kapusta, paluszki, czyli „kołki11 z makiem posypane cu
krem, pierogi z kapusty z olejem, ptasie mleko, soporek 
i w końcu racuchy z herbatą z cukrem.

Matka nie siedziała z nami. Dokładała jedzenia. Z każ
dej potrawy brała kilka łyżek do żeleźniaka stojącego 
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pod ławą — dla krów. Sama pojadała trochę, stojąc. 
Nikt się nie kłócił przy jedzeniu. Każdy jadł, ile chciał, 
ale musiał wszystkiego choćby po jednej łyżce zjeść — 
bo inaczej grzech. Trzeba było tylko łyżki dobrze obli
zywać, gdy matka stawiała nowe jedzenie.

Najwięcej zjadłem barszczu, bo głodny byłem. Fasoli, 
kaszy i paluszków z makiem wziąłem tylko po łyżce, 
a pieroga z kapustą z olejem tom tylko ocyganił, że zja
dłem. Jakże — sam przecież z tego oleju mysz wyłowi
łem. Długo tam musiała pływać, bo już na brzuchu była 
goła. Matka prosiła, żebym nikomu o tej myszy nie mó
wił. Dlatego też, chociaż zobaczyła, że pieroga nie jadłem, 
nic nie powiedziała.

Ptasie mleko to był sok z maku wyciskany wałkiem 
od maglownicy, a w tym makowym mleku ugotowana 
była tylko jedna garść jaglanej kaszy. Z cukrem sma
kowało mi to ptasie mleko bardzo, chociaż to było oszu- 
kaństwo takie przezwanie. Żaden ptak mleka nie daje, 
więc po co tak śmiesznie nazywać.

Soporku matka nagotowała pół dzieżki, tylko też był 
trochę oszukański, bo z sacharyną. Ale śliwki i gruszki 
gotowane, aby tylko było ich dużo, to i z sacharyną sma
kują i chronią od boleści — tłumaczyła nam zawsze 
matka.

Najsmaczniejsze jednak były racuchy. Wyrośnięte, 
posypane cukrem, te bardziej przysmażone trzeszczały 
w zębach i „same się jadły“. Przy śledziu była też i wód
ka, ale pił sam ojciec i to tylko trochę. Widziałem, że 
przyglądał się butelce i miał wielką ochotę wypić wszy
stko, ale matka zabrała zaraz wódkę do szafy. Aż dziw 
brał, że ojciec nie klął. Niechby tak spróbowała w inny 
dzień schować — strach pomyśleć, co by to było.
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Jak tylko dopiliśmy herbatę, ojciec przydźwigał do 
kuchni wielki snop słomy. Toż to była uciecha! Ojciec 
położył słomę pod oknem. Każdy brał garść i rzucał za 
belki sufitu. Zaraz też cała kuchnia i pokój przystrojone 
były to długimi źdźbłami, to całymi garściami słomy. 
Pachniało w domu stodołą i polem we żniwa. Resztę 
matka podmiotła i zrobiła wygodne posłanie.

To było już dla nas. Wywijaliśmy na nim kozły i na
wet dochodziło do bitki o lepsze miejsce. Słomę można 
było wyrzucić dopiero w drugi dzień świąt, a tę zza be
lek dopiero w Nowy Rok. Wtedy robiło się z niej krzyż 
i stawiało na polu żyta, aby duże rosło i aby je grad nie 
wybił we żniwa.

Mały snopek z przyniesionej słomy odebrał zaraz na 
początku Józek i razem z Maryną i Kazikiem wybiegli do 
ogrodu. Pobiegłem i ja za nimi, chociaż mnie nikt nie 
prosił, bo co tam ja dla nich? Po słomie się turlam, tom 
smarkacz i nic mi do wiązania drzew. Ale ja poszedłem 
i chociaż tylko cieniutką śliwkę i gałąź bzu, ale zawsze 
związałem.

Mróz skrzypią! pod nogami, gwiazdy mrugały do nas 
z nieba, jakby i one miały „wielijo“, a we wszystkich 
sadach rozlegały się wesołe krzyki, a ze wszystkich okien 
błyszczały światła. Cała wieś i wszystkie wsie naokoło 
śpiewały. To było prawdziwe święto, bez smutku, bez 
pomstowania, bez bicia. Wszystko się wszystkim zapomi
nało i wszędzie w chałupach było jak w kościele. Nawet 
u Wójcika, gdzie już cały rok czekali, aby stara Karwo- 
ska, ich babka, która już z łóżka nie wstawała, umarła, 
nawet i u nich zapomnieli się kłócić. Sam Wójcik zaniósł 
starej babce pierogi z kapusty, co prawda same popękane, 
ale z olejem — nie żałowali jej.
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Drzew w ogrodzie nie było dużo, ale należało zwią
zać wszystkie. Maryna związała starą gruszkę przy Ku- 
colowym polu i krzyknęła na cały głos:

— U nos jabłka, gruszki, śliwki, a u Zioły same ogry- 
zki!

Zaraz też odpowiedzieli jej z ogrodu Zioły to samo. 
Nikt się o to nie gniewał, bo wiadomo — kto nie zwią
zał swoich drzew, temu w lecie nie obrodziły. Krzyczało 
się tylko tak, aby ludzie wiedzieli, że się wiąże. Kto 
pierwszy związał swoje drzewa, u tego na pewno będzie 
najwięcej owoców.

Tymczasem w izbie słychać już było głos ojca, który 
zaczynał śpiewać „Wśród nocnej ciszy". Wpadliśmy ra
zem do kuchni i zaczęło się prawdziwe śpiewanie. A po
tem każdy mył się po kolei, a dobrze, bo następne świę
ta będą dopiero za trzy miesiące. Spałem tej nocy długo. 
Zamiast anioła, który w tę noc każdego odwiedza — jak 
mówiła babka Franciszka — śniły mi się tylko racuchy. 
Ojciec przynosił je z pola w workach i sypał w kuchni 
aż pod powałę — duże, pachnące, pocukrowane.

KOLĘDY

W domu śpiewało się zawsze. Co dzień, jeżeli tylko 
nie było kłótni albo bicia. Śpiewała rano matka „Kiedy 
ranne" a wieczorem „Wszystkie nasze". Wtórowała jej 
tylko Maryna, bo takie śpiewanie codzienne było nie
ciekawe. W niedzielę — w całej wsi słychać było rano 
„Godzinki".

Prawdziwe jednak śpiewanie zaczynało się u nas od 
Bożego Narodzenia. Kolędy — to dopiero było śpiewa
nie. Zaczynaliśmy je śpiewać zaraz po pośniku i śpiewało
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się aż do postu, a ja to nawet i w lecie śpiewałem, gdy 
tylko przyszła mi nuta do głowy. W wigilię nikt dużo nie 
śpiewaj. Spracowany każdy był, zmęczony i zanadto na
jedzony. Przespać się chciał choć trochę, aby w kościele 
na pasterce nie drzemać. W dodatku w wigilię śpiewało 
się tylko same pobożne kolędy „Bóg się rodzi", „Wśród 
nocnej ciszy" i „W pole pasterze zaszli".

Zrozumieć nie mogłem tego Bożego Narodzenia. Raz 
śpiewało się, że urodził się Pan Jezus w szopie, to znów 
gdzie indziej w stajence, ale to prawie to samo. Najgor
sze było to, że Pan Jezus urodził się przecież w zimie, 
a pasterze paśli sobie owce, barany i woły na łące. Ja od 
listopada nie wypędziłem naszych krów ani razu, a oni: 
„woły, barany wraz pozganiali, a na wygonie pasą się 
konie razem..."

Cygaństwa być nie mogło, bo kolęda była drukowana 
w kantyczkach, a kantyczki babka Franciszka kupiła 
w Częstochowie i były poświęcane. Ale niech tam i tak 
będzie. Pan Bóg wszystko może. Żydom naspuszczał ka
szy na pustyni, to dlaczegoby wołom i baranom nie miał 
trawy w zimie dać.

Tej kolędy „W pole pasterze zaszli" i tak nie śpie
wałem często, bo zawsze się myliłem. Słowo „razem" 
trzeba było na końcu powtórzyć dwa razy, a ja tak się 
zapamiętywałem, że śpiewałem aż cztery i naturalnie do
datkowe dwa razy sam, bo inni zaczynali już następną 
zwrotkę. A nawet nie zaczynali, bo śmiali się ze mnie.

Kantyczki — to była najmądrzejsza chyba książka na 
świecie — tyle kolęd! Co kolęda, to cała historia, aż się 
zaraz chciało śpiewać. Raz próbowaliśmy z Józkiem i Ma
ryną prześpiewać w niedzielę całe kantyczki. Zaczęliśmy 
od kolęd na literę ,,A“. Ale gdzie tam... Pierwsza poszła 
dobrze: „A wczora z wieczora", jednak do następnych nie
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znaliśmy „nuty“, to jest melodii, i musieliśmy je opusz
czać, choć były bardzo ładne. Na inne litery też zaśpie
waliśmy najwyżej po dwie i już mieliśmy dosyć. Aż gar
dło bolało, a mnie i pięść, bo waliłem przy tym w stół 
udając bęben, przy którym śpiewało się lepiej i głośniej.

Z kolęd dowiedziałem się wszystkiego, ‘jak to było 
przy narodzeniu Chrystusa. Całą historię umiałem do
kładnie, lepiej nawet niż ksiądz Ściskała, który tak ją 
przekręcał, że często było nie tak jak w naszych kantycz
kach. Księdzu Sciskale zresztą ja nie bardzo wierzę. Skąd 
ksiądz może wiedzieć wszystko, jeżeli kan ty czek nie śpie
wał? A do stajenki to żaden ksiądz Pana Jezusa przywi
tać nie przyszedł, wiem to na pewno, bo szukaliśmy 
w całych kantyczkach, na wszystkie litery i nigdzie 
o księdzu się nie śpiewało. Przyszli pasterze, przyjechali 
królowie, pośpieszyli

szewcy, krawcy, cyrulicy, 
kuśnierz, piekarz, powroźnicy, 
cieśla z kowalem...

a o księdzu nie było nic i już. Dobrze mu tak za to, że 
uszy wykręca i krzyczy w kościele z ambony. Gdyby tak 
nasz Ściskała „przybył" do Betlejem, to zaraz krzyczałby:

— Usuńta sie, usuńta sie, bo ojciec duchowny idzie, 
wasz pasterz.

I tamci pasterze na pewno obraziliby się, bo wyglą
dałoby na to, że są barany, a nie „pastuszkowie". Zresz
tą księdza Ściskały nie puściliby do szopy, bo ma wiel
ki brzuch, a w kolędzie na literę „A" wyraźnie się śpie
wało:

...a Maciek musiał stać u drzwi z obuchem,
bo się tam nie zmieścił z tym wielkim brzuchem...
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Organisty Marka też nie wpuściliby, bo śpiewać nie 
umiał. Kolędy to zawsze Zieja i Błędziński za niego śpie
wali, ale kiedy musiał księdzu odśpiewywać po łacinie, 
to już i ksiądz nie mógł wytrzymać i chociaż nie wypa
dało, odwracał się od ołtarza i zamiast „spirytus" krzy
czał głośno:

— A przestaniesz ty tam beczeć nareszcie ?
I Marek przestawał. Gdyby taki Marek zaczął w Be

tlejem kolędy śpiewać, to wszyscy uciekliby z szopy, 
a w końcu Matka Boska przegnałaby go:

Precz, Marku, precz z szopy...

bo przecież, gdy stary Kuba

...nie miał co Panu dać, 
kazali mu śpiewać..,

A Kuba:

...dobył tak wdzięcznego
głosu baraniego, 
aż się Józef stary 
przestraszył od niego. 
Już uciekać myśli, 
ale drudzy przyszli. Hej kolęda, kolęda.

A organista Marek na pewno gorzej śpiewa od owego 
Kuby pastucha.

Nie miał Pan Jezus biedy ani Matka Boska, ani świę
ty Józef, to pewne. Jak tylko pasterze zobaczyli wielką 
jasność, co to:

...jak góra by chmura na dół się toczy, 
błyszczy się przedziwnie, aż bolą oczy... 
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to zaraz zaczęli uciekać, jak kto głupi. Dobrze, że im się 
anioł objawił i kazał do Betlejem iść, do szopy, a dary ze 
ze sobą wziąć, bo się Pan Jezus narodził. ,,Wraz“ się 
wtedy zabrali „oni pastuszęta“, zabrali, kto co mógł, 
i w drogę —■ marsz!

Jeden tylko Wojtek musiał zostać, bo

...zerwał się prędko, drabinę minął, 
zleciał na ziemię, nogę wywinął...

dlatego wciągnęli go do „budy”, przyprószyli słomą i po
szli. Niech się na drugi raz nie śpieszy, jak go strach zła
pie, i niech z kopy siana złazi po drabinie, a nie skacze.

A pasterze dźwigali dary. Jasiek „małe jagniąteczko“, 
Grzela „garnek masła", Maciek „parę gołąbeczków, 
takich jeszcze w pierzu", inni sery, miód, chleb, a

Stach bogaty, chłop kudłaty,
wziął czerwony złoty,
nie chciał się nikomu kłaniać, 
biegł prędko do szopy.

Nawet kozę i raki nieśli, bo przecież było w kantycz- 
kach, że

...koza mu się wyrwała,

a on pastuszek

...biegł za nią przez krzaki,
zgubił se chodaki,
a wilcy mu skubali,
z kobieliny raki.

Wściekłe psy te wilki. W taką noc i to napadały ludzi.
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Pasterze weszli do szopy jak na wesele: z muzyką, 
z tańcowaniem i ze śpiewaniem. Grali, na czym kto miał 
i umiał.

I tak:

...Wach do swoich basów 
przypiął sześ' kielbasów, 
rzępoli, rzępoli.
A Jach na oboi
wielkie figle stroi, 
hosasa, hosasa!

Żal mi było Stacha, który na skrzypcach grał, bo

...Stach wpadł w dołek,
zgubił kołek,
Kuba ryczy 
na basicy.
— Hej nam, hej!

A tu w dodatku biedny Stach

...kalafonii nie chciał schować, 
nie miał czym smyczka smarować.
— Hej nam, hej.

Wach, choć na kiełbasach, musiał dobrze grać, bo

...Zaczął koncert włoski,
aż wszyscy brali się za boczki. —

■ Hosasa, hosasa!

Tańcowali pasterze z radości, aż ich w końcu Pan Je
zus pożałował i pić kazał dać. Musiała go chyba sama 
Matka Boska tylko usłyszeć, bo przecież dopiero się na
rodził, więc mówić nie mógł.

Kiedy pasterze, napatrzywszy się do woli, chcieli iść do 
domu, na zakończenie zaśpiewali:
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...Bądź zdrów, Panie młody, 
trzeba iść do trzody — 
ścieżeczką, ścieżeczką.

a tu \

...Jezus mruga brewką —
„Daj im miód z konewką 
i z beczką, i z beczką".
...Dziękują panięciu pastuchy, 
nalawszy po gardła swe brzuchy: 
„Chwała tobie, Panie".

Jezus, chociaż malutki, znał już ludzi dobrze i wie
dział, że za śpiewanie nagroda im się należy, a wiadomo, 
że pić każdy pastuch lubi i to dużo.

Czasem to mi się płakać chciało z żalu, że nie byłem 
w tych czasach pastuchem. Tylko mnie i tak nie zabra
liby do stajenki, bo w kantyczkach mówią wyraźnie tyl
ko o dorosłych. Widocznie w tamtych czasach tylko do
rośli bydło pasali. Dobre czasy były, szczęśliwe. Chłopa
ki mogli sobie hasać po lasach i polach, ile dusza zaprag
nęła. I do szkoły na pewno nie chodzili, bo pasterze czy
tać ani pisać, ani składnie mówić nie umieli.

Wyraźnie pisało w kantyczkach, że pasterze prosili 
starego Jana:

...Za wszystkich gadaj,
ofiary składaj, 
boś ty był w szkołach u fary.

To znaczy, że tylko jeden stary pastuch chodził kiedyś 
do szkoły, gdzie pewno kierownik nazywał się Fara, ni
by nasz Ciarupa. A wszystkie inne pastuchy to były zwy
czajne fujary, głupie jak barany, bo nawet darów nie 
potrafili składać. Mój ojciec do szkoły nie chodził, 

54



a czytać umiał. Niechby go tylko puścili do szopy, a one- 
go miodu dali, to on by tam porządek z pastuchami zro
bił. Matka moja też umiała czytać, ale tylko drukowane 
i to musiały być duże litery, bo jej się myliły.

Ale matka się nie liczy, bo do szopy żadnej kobiety 
nie wpuszczali. Jechały i szły same chłopy. Nawet kró
lowie przybyli bez swoich kobiet. Dziwne. Chyba anio
łowie zakazali wstępu kobietom. I dobrze, bo to napcha- 
łaby się ich pełna szopa, siedziałyby całą noc i mogły
by się jeszcze pokłócić —• jak to baby, o byle co.

Powiedziałem to raz Marynie, ale ona zaraz ni w pięć, 
ni w dziewięć, że „anioły" to są dziewczynki i że jestem 
głupi. Skończyło się na tym, że zabrała mi kantyczkl. 
Z dziewczynami to nigdy nie warto o poważnych rze
czach rozmawiać. Jeżeli tylko czego nie wie lub nie ro
zumie, to umie skończyć tylko jednym słowem — głupi. 
Nie było nawet o co się gniewać, bo pastuszkowie na 
pewno byli nieżonaci, to i poszli bez kobiet do szopki.

W kantyczkach były też i takie kolędy, w których nic 
o Jezusie nie było. Na przykład ta kolęda o Adamie, któ
ry musiał precz z raju iść, i o Ewie, która w boleściach 
miała rodzić i w wianeczku już nie chodzić. Dziwaczne. 
W wianeczku, to dobrze. Każda dziewczyna w lecle 
w wianku chodzi, ale tylko, gdy jest mała. Dorosła dziew
czyna wstydzi się już wianka, co najwyżej parę kwiatów 
we włosy wepnie... Ale te boleści to bez sensu. Jeżeli się 
ktoś raz urodził, to po co mu drugi raz rodzić i to w bo
leściach. Boćka przecież nic nie kosztuje przynieść ko
muś dziecko.

Była też kolęda o strasznym Herodzie — okrutniku, 
o Żydzie, nawet o gęsi i o kaczce. Przy jednych kolędach 
płakać się chciało z żałości, przy drugich — strach czło

55



wieka ogarniał i włosy się same jeżyły, a przy innych 
znowu aż podrywało, aby tańczyć, tak się wesoło śpie
wały.

KALIKANT

Organista Marek umiał tylko parę kolęd i zawsze śpie
wał te same w kółko. Ledwie że mu ich starczyło na 
całą mszę. Sprzykrzyło nam się to wreszcie i kiedy 
w Trzech Króli spotkałem Zieję z Trzeskowa, Kwietnia- 
,,Wójta" i innych kolegów, zayaz zaproponowałem im, że 
musimy w czasie sumy zaśpiewać nową kolędę, a nie te 
dziadowskie organisty Marka. Podobało im się to od ra
zu. Na kolędę też się zgodzili, bo ją prawie każdy znał. 
Nazywała się „Hej nam, hej" i była bardzo ładna.

Kłopotu nie mieliśmy żadnego. Całą paczką, jedenastu 
chłopaków, wcisnęliśmy się na chór, gdzie mieściły się 
stare organy. Majster z Radomia naprawił je właśnie na 
święta, toteż grały cudownie. Po jednej stronie siedział 
na ławie organista Marek z Ciurlic, a po drugiej my.

Ja kalikowałem. Kalikant to była ważniejsza osoba od 
organisty. Niech tylko za mocno nadął miechy, zaraz or
gany zaczynały piszczeć jedną nutę tak przeraźliwie, że 
ksiądz Ściskała odwracał się od ołtarza i groził pięścią 
w stronę organisty, bo myślał, że to on się pomylił. Albo 
też wystarczało — gdy pan Marek śpiewał jak Zioły ko
gut, co mu łasica trochę szyję przegryzła — wystarczało 
wtedy zapomnieć o kalikowaniu. Organy przestawały 
grać, a pan Marek beczał na różne sposoby i w końcu 
klął nawet, i przestawał śpiewać, bo mu ksiądz znów gro
ził sprzed ołtarza.
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Postanowiliśmy skorzystać z takiej przerwy i wtedy 
zaśpiewać swoją kolędę. Aby tylko zacząć, a ludzie dalej 
zaśpiewają.

Ja kalikowałem. Koledzy ustawili się na schodach do 
góry, aby mnie w każdej chwili przepuścić, gdyby organi
sta chciał bić kalikanta. W kościele było ładnie i poboż
nie. Nawet pan Marek śpiewał mniej przeraźliwie niż 
zwykle. Było po podniesieniu. Organista śpiewał właśnie 
„Dzisiaj w Betlejem", gdy dałem znak Ziei i Kwietnio- 
niowi, żeby uważali. Puściłem pedał od miechów. Wska
zówka opadała coraz niżej, aż wreszcie stanęła. Muzyka 
urwała się nagle, gdy organista zaczynał „bydlęta klęka
ją". Zaskrzypiało mu coś nagle w głosie, zapiał, zaskrze
czał, zaczął walić w klawisze organów i w końcu próbo
wał bez muzyki, ale beknął tylko i ze wstydu powtarzał 
w kółko: „bydlęta klękają, bydlęta klękają". W kościele 
rozległ się cichy szum śmiechu i wreszcie głos księdza 
Ściskały:

— Te, bydle boże, przestaniesz tam?
Pan Marek przestał, a na to tylko czekaliśmy. Ziej a 

machnął czapką i buchnęło z chóru:

...Hej nam, hej.
Jaś wpod w dołek, 
zgubieł kołek, 
Kuba rycy 
na basicy. Hej nam, hej.

«
Odsunąłem się od pedałów na schody i patrzyłem na 

ołtarz. Zdawało mi się, że ksiądz Ściskała był zły, gdy się 
odwrócił w stronę chóru, ale ludzie potem mówili, że się 
śmiał. Widziałem, jak pogroził nam pięścią. Obok nas 
rozległy się głosy:

■— Cicho. Cichojta. A to smarkoce.
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Nie było już na co czekać. Chociaż kolęda dalej była 
jeszcze ładniejsza niż na początku, jasne było, że się nam 
nie udała.

JESTEM POLAKIEM

Skończyły się w domu placki a razem z nimi święta, 
kolędowanie i szczęśliwe czasy siedzenia w domu. Co 
prawda to w domu smutno było siedzieć samemu. Pusz
czanie mydlanych baniek, to dobre i ładne, ale tylko raz. 
Na sanki nie można było iść, bo sanek swoich nie mia
łem, butów szkoda i mogłem się przeziębić. Lepiej już 
iść do szkoły, kiedy w domu nawet placków na pociechę 
nie było.

Zaczęła się znów szkoła, czarny chleb, Ciarupa, łapy 
i koza. Za to można było po lekcjach polecieć całą ku
pą na stawy, a tam lód gładki jak szklanka i śliski. Nie 
zdejmowało się drewnianej torby na książki z pleców, 
aby można było prędzej uciekać, w razie gdyby tak ojcu 
zabrakło machorki do palenia i wybrał się po nią do 
Mendla koło stawu.

Przyjemnie było. Nic nie znaczy mróz ani wiatr. Pę
dziło się po lodzie, byle nogami z góry, a potem na kan- 
tach zelówek — szuuuu! — daleko przed siebie, jak na 
skrzydłach. Specjaliści z trzeciej i czwartej, a od nas 
tylko niewielu, śmigali na podkówkach. Można było je
chać stojąc albo „na przykucki“, „kowalem" lub, kto i te
go nie umiał, to bodaj na klapie, byle po lodzie.

Łyżew nikt nie znał i dopiero w dwa lata potem do
wiedziałem się, że istnieją takie cuda na świecie, gdy Ka
zik Strużycki przyjechał na święta i zaczął ślizgać się 
na stawach. Nam buty zastępowały łyżwy i dawały cał
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kowitą przyjemność. Psuł ją tylko niekiedy Ciarupa, któ
ry z linią albo z porządną laską wpadał na lód. Wystar
czały wtedy dwa słowa: — Ciarupa idzie! — aby lód 
opustoszał.

Ciarupa nie gonił po lodzie, ale wiadomo: na drugi 
dzień walił dotąd łapy, aż któryś mazgaj albo skarżypy
ta wydał wszystkich. Jeszcze gorzej było, gdy ojciec za
szedł niespodzianie. O tym aby mnie złapał, nie było 
mowy, ale wstyd, bo każdy wiedział, że w domu Ja
strząb „dostanie po portkach1'.

Jeżeli ślizgałem się na swoich butach, a były całe, 
i na podkówkach, to pół biedy; ale jeżeli w ojcowych 
albo maminych — to wtedy ojciec prał bez opamiętania. 
Tylko że to bywało rzadko. Ojciec nie miał czasu chodzić 
nad staw, a Ciarupa wołał siedzieć w kuchni i wciągać 
nosem słodkie zapachy.

Ja lubiłem ślizgać się w ojcowych butach lub matczy
nych, moje starczały wówczas na dłużej i ojciec był za
dowolony, że szanuję przyodziewek. Najlepiej było w bu
tach matczynych, bo mniejsze i nie spadały tak łatwo 
z nóg. A chodziło się w nich śmiesznie. Nogi wyciągało 
się jakby z drugiej chałupy, a potem buty ustawiały się 
same z czubami tak bardzo od siebie, że w pierwszych 
dniach aż kolana bolały. W klasie trafiało się nas zawsze 
kilku w butach o wiele za dużych. Niedobrze to było, bo 
każdy mógł nas popchnąć w śnieg i uciec bezkarnie. 
Wiadomo, że zająca się w takich butach nie dogoni.

Raz Stach Kubacki —• ten który mi kazał w jesieni 
ropuchę zjeść —■ trafił Cieślę spod Kulkowa kulą śniegu, 
do której włożył grudę ziemi. Cieśla pokazał wszystkim 
rozcięte czoło i powiedział, że Kubacki jest Świnia nie 
kolega i że powinien zaraz być ukarany.
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Wracaliśmy właśnie do domu. Każdy przyznał Cieśli 
rację. Kubacki musiał być ukarany. Miał więlką ochotę 
uciec i próbował nawet, ale tego dnia był w ojcowych bu
tach, więc złapaliśmy go łatwo. Dostał od każdego z nas 
po kuli śniegu, gdzie kto trafił, a potem Cieśla i ja (ja 
za tę ropuchę) wepchnęliśmy go w głęboki śnieg. Ku
backi wyleźć nie mógł, bo wyłaziły mu nogi, ale bez bu
tów.

Śmiechu było co niemiara, ale kiedy Stach wyskoczył 
nagle na śnieg boso i puścił się po zmarzniętej drodze 
do domu, zrozumieliśmy, że może być bieda. Każdy ucie
kał szybciej od Kubackiego, bo baliśmy się, że stary Ku
backi drogę nam zastąpi i nas złapie. Nam, tym w dużych 
butach było najgorzej, ale udało się szczęśliwie.

Przez te ojcowe buty byłbym raz miał wstyd na całe 
życie.

Było tak.
O tym, że w szkole biją, mówić w domu nie było 

wolno. Śmiałby się każdy z człowieka — to raz, a dru
gi — Ciarupa i w ogóle wszyscy powtarzali: — „Choćby 
cię smażyli w smole — nie mów, co się dzieje w szkole". 
A ja mówiłem... Opowiadałem o każdym biciu, o każdej 
kozie i o wyzywaniu Ciarupy — Józkowi. Nikomu wię
cej, tylko jemu. On mnie żałował i sam zresztą o wszyst
ko wypytywał.

Aż wreszcie raz powiedział mi stanowczo:
— Nie pozwalaj się bić. Nie bój się nic Ciarupy i nie 

daj się. Powiedz mu przy wszystkich, gdy cię uderzy, że 
teraz nie są carskie czasy, tylko Polska, że Polaka nie 
wolno bić. A ty jesteś przecież Polak. I ja też. Rozumiesz?

Co miałem nie rozumieć? Tylko myślałem, że ja to 
chłop jak i mój ojciec, a nie Polak. Wiedziałem dotąd, że 
Polak — to Ciarupa, ksiądz Ściskała, policjanci i ludzie 
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z miasta. Ale Józek przecież wiedział lepiej ode mnie. Ja 
jestem Polak, a Polaka bić nie wolno, zrozumiałe. Kropka.

Czekałem niedługo.
W parę dni po Gromnicznej Benek Ciarupa kolnął 

mnie piórem w nogę. Kto by to wytrzymał — krzykną
łem. Ojciec Ciarupa był tego dnia zły, bardzo zły. Walnął 
mi dwie łapy, ale z całej siły. Poczekałem, czy nie bę
dzie miał ochoty jeszcze na dwie, a potem powiedziałem 
mu przy całej pierwszej i drugiej klasie:

— Teraz jest Polska, a nie carskie czasy, i Polaka bić 
nie wolno. I mnie bić nie wolno, bo ja jestem Polakiem.

W klasie zrobiło się cichutko. Ciarupa oczy wybału
szył na mnie.

— A ty, pandzieju, skąd to wziąłeś? — wrzasnął. —• 
Ty jesteś, u licha, osioł, baran, bałwan, cymbał — rozu
miesz? Gawronie, pandzieju!

I ciach mnie dłonią po twarzy. Ciach z jednej, ciach 
z drugiej strony.

Siadłem bez jednej łzy.
„A gdyby cię uderzył" — przypomniały mi się słowa 

Józka — „to bierz książki i uciekaj do domu, ja cię obro
nię".

Pod ławką namacałem czapkę. Poprawiłem sznurki 
od drewnianego pudła na książki, które nazywało się 
teczką i nosiło się na plecach. Kiedy Ciarupa pochylił 
się nad czyimś zeszytem w ostatniej ławce — jeden skok 
i byłem już za drzwiami.

Z wysokiej góry nogi zniosły mnie wiatrem. Byłem 
koło stawów, kiedy usłyszałem od szkoły wrzask:

—■ Trzymaj go!
Spojrzałem w tamtą stronę i zrozumiałem. Ciarupa 

urządzał pogoń za mną. Poznałem go nawet. Mówił coś 
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do uczniów, a w ręku trzymał swoją długachną linię. 
Przywołał nawet tych z trzeciej i czwartej, którzy zo
stali w kozie i rznęli sieczkę w stodole. Razem wielka 
gromada, około sześćdziesięciu chłopców i dziewcząt. 
Przez wieś uciekać nie mogłem, bo byłby to wstyd nad 
wstydy i każdy mógłby mnie zatrzymać. Skręciłem więc 
od razu koło Mendla w pole.

Śnieg był głęboki. Zmarznięta z wierzchu pokrywa 
łamała się pod nogami i chwilami zapadałem po pas, pa
dałem na kolana, na ręce, na twarz, ścierałem sobie dło
nie do krwi, kostniały mi z zimna palce. O wszystkim 
tym jednak nie pamiętałem. Za sobą, od łąk księdzowych 
słyszałem wojownicze: „Trzymoj go“. Strach dodawał mi 
sił. „Ciarupa nie może mnie dogonić11 — to jedno tylko 
wiedziałem. Boże mój, a tu ojcowe buty zsuwały mi się 
z nóg za każdym razem, kiedy zapadłem się w śnieg. Bo
so uciekłbym, ale buty były ojcowe, nie moje, nie mo
głem ich zostawić.

„Trzymoj go“ usłyszałem zupełnie blisko za sobą. 
Obejrzałem się. To Sewcyków Józek, znany w całej szko
le „wyścigowiec“, doganiał mnie. Za nim, daleko w tyle, 
gnał wyciągnięty sznur ścigających, a wśród zbitej, czer
niejącej na śniegu gromady Ciarupa ze straszną linią. 
Nie było wyboru. Nogi wyskoczyły same z ojcowych 
butów. Chwyciłem je pod pachę. Poczułem się lekki, jak 
gdybym w ogóle nie biegł jeszcze. Śnieg zamiast mrozić 
parzył dziwnie bose nogi. Pędziłem znów jak zając. „Ża
den Sewcyk nie jest mi już straszny11 — myślałem i w tej 
samej chwili wyrżnąłem głową w zaspę śnieżną. Kiedy się 
znów podniosłem i znalazłem buty, Józek był już ode 
mnie o parę kroków. Gdybym miał czym, byłbym go za
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tłukł tam na polu. I zupełnie niesprawiedliwie, bo Józek, 
kiedy już mógł mnie złapać ręką, krzyknął:

— Ty, głupi, wkładoj buty, bo ojcu powiem. Nie bój 
sie, jo cie nie złapie. My tylko tak lo uciechy cie gunl- 
my. Niech cie Ciarupa pocałuje w d...., jak taki mądry. 
Wkładoj buty, jo ci mówię. Przewrócę sie, a ty wkładoj 
i uciekoj wolno.

Nie wierzyłem mu. Coś mną wstrząsnęło i zacząłem 
płakać z jakimś jękiem bez słów. Biegłem dalej. Obej
rzałem się, bó Józek przestał mówić. Prawda, leżał jak 
długi w śniegu i groził mi pięścią.

— Wkładoj buty, bo cie złapie... i ojcu powiem.
Jego się już nie bałem, ale z ojcem to nie żarty. Mo

kre, zsiniałe nogi wsunąłem w buty i skręciłem ku do
mowi. Józek padał coraz częściej, a inni stracili już ocho
tę do gonitwy. Mieli dość uciechy. Jeden tylko Ciarupa 
żałował, że mi tego „cara", a głównie ,,Polaka", z głowy 
do reszty nie wypędził.

W domu przyznałem się zaraz Józkowi. Na niewiele 
się to zdało. Ojcu opowiedział wszystko Ciarupa i nie 
pomogły tłumaczenia Józka.

Zrobiło się piekło w chałupie.
Ojciec wsunął mi „głupi łeb“ pomiędzy swoje mocne 

kolana i bił raz prawą, raz lewą ręką, żeby go nie bolało. 
Tyle tylko, że nie liczył jak Ciarupa. Miałem szczęście, 
że nie wiedział o moim „bosoku" po śniegu. Dobry był 
ten Sewcyk. Dałem mu za to aż dwie nowe stalówki. 
Wziął je i przysięgał się, że mu bardzo nieładnie brać. 
Myślał, że mu uwierzyłem. Od Ciarupy nie otrzymałem 
już nic, bo ojciec przeprosił go, zaniósł ćwierć żyta i opo
wiedział dokładnie, co dostałem. Tego dnia zmówiłem aż 
dwa pacierze. Ten drugi za to, że mój ojciec nie był nau
czycielem i nie uczył razem z Ciarupą.
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MÓJ ŻAL DO BOĆKA

Przyszła wiosna. Biegaliśmy znów boso do szkoły 
i znów trzeba było co dzień nogi myć w ziemniaczanej 
wodzie lub — gdy w domu nie było już czasu — w sta
wie. Nikomu się uczyć nie chciało. Mnie tak samo. Nie 
miałem się zresztą czego uczyć. Przeczytałem przez zimę 
książkę nie tylko z pierwszej, ale z drugiej i trzeciej kla
sy i miałem już w domu dwadzieścia zeszytów zapisa
nych „przepisywaniem“. Od Ciarupy dostałem tylko je
den raz jeszcze, kiedy powiedziałem Benkowi, że zarżnę 
go nożem, jeżeli mnie kiedykolwiek choć palcem tknie. 
Powiedziałem „sprawiedliwie", a to była największa 
przysięga dla nas. Słyszała to cała klasa, a Stach Cybuch, 
syn policjanta, przyświadczył, że ja to na pewno zrobię, 
że on raz nawet widział u mnie ten nóż.

To wystarczyło. Benek rozbeczał się od razu i uciekł 
do kuchni, a ja otrzymałem potem porcję łap i godzinę 
klęczenia z podniesionymi rękami pod piecem, na rozsy
panej garści pszenicy. To było ostatni raz. Więcej już 
mnie Ciarupa nie bił. Może się i bał o Benka. Głupi ten 
Benek, ja przecież tylko tak „naumyślnie" go straszy
łem.

Czasem ciężko było wysiedzieć w klasie nawet i te 
dwie godziny. Przez otwarte okno słychać było z ogrodu 
kłótnie wróbli, świergot jaskółek pod okapem przy ok
nie, pachniało młodymi liśćmi. Jak na złość do klasy 
wpadł żółty cytrynek i tłukł się o ściany. Ciągnęło mnie 
wtedy w pole, na łąki. Bity i wyśmiewany w domu ucie
kałem miedzami w pola lub w wąwozy zwane „gacka
mi", gdzie łapałem motyle lub małe rybki i raki w stru
mieniu. Żaden też ptak nie ukrył swego gniazda przede 
mną. Wyśledziłem je ząwsze i trzymałem w tajemnicy
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przed wszystkimi. Nie wolno było, broń Boże, pokazy
wać gniazda w południe lub po zachodzie słońca — 
mrówki zaraz napadały na nie i zagryzały małe, niezdar
ne ptaszki.

We wsi przez ten czas nic się ważnego nie stało. Lu
dzie posiali owsy, posadzili ziemniaki, ten i ów wycho
dził w pole, ręce na pośladki założył i patrzył, czy 
wszystko dobrze rośnie. Umarł stary Wzorek za cmenta
rzem, ale mu już czas było, miał osiemdziesiąt lat i tyl
ko miejsce w domu zajmował. W ostatnią zimę to ju2 
nawet nie tak bardzo, bo go do stajni wypędzili. To na 
pewno za to, że w domu wszystkich bił, gdy był młod
szy'. Stara Ziejna jednak mówiła, że to dlatego, że był 
głupi, bo wszystką ziemię dzieciom za wcześnie zapisał. 
Sam słyszałem, jak się zaklinała, że ona tego nie zrobi, 
bo nie jest głupia i żeby ją — „o tu“ — całowały, to nie 
zapisze. Ale to chyba niezupełnie prawda, bo u nas we 
wsi wszyscy, w każdym domu, kłócili się i bili. Dopóki 
ojce byli silni, to bijali dzieci i matki, a potem na sta
rość to znów dorosłe dzieci biły starych za swoje. Józek 
tak mówił, a on widział niejedno. Ciekawy byłem, który 
z nas będzie naszego ojca bijał. Ja nie, bo sobie pójdę 
w świat. Może do Ameryki a może do miasta jakiego, 
a starego ojca bił nie będę. Ja nie taki.

A u Głowackiego krowa zdechła. Nie na śmierć, bo Ją 
dorżnęli, mięsa szkoda. Ktoś na pewno urok rzucił i zde
chła. U Kubackiego Cyganka urok rzuciła i krowy nie 
pozdychały, ale mleka nie chciały dawać, tylko wodę. 
A kiedy już czasem dały i mleko, to pachniało zdechłym 
psem. Matka mówiła, że u nas, parę lat temu, rzucił ktoś 
urok na kury i nie chciały wcale nieść jajek w domu. 
Chowały się gdzieś w stodole lub u sąsiadów. Nic nie 
pomogło. Trzeba było rżnąć po jednej i nowe na ich
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miejsce hodować. Dlatego też na swoje podwórko nie 
wpuszczało się nikogo, bo mógł czary rzucić.

Słuchałem zawsze uważnie, co mówili o czarach, bo 
chciałem się nauczyć czarowania. Zaraz rzuciłbym czary 
na „mynarzowego“ Burka, aby starej ,,Kolki-Młynarki“ 
nie poznał, pogryzł ją i porwał na niej spódnicę. Wszyst
kie kury we wsi zaczarowałbym, aby niosły jajka w na
szym życie za stodołą. W szkole rzuciłbym pierwsze cza
ry na Ciarupę, tak że musiałby cały dzień klęczeć koło 
pieca z podniesionymi rękami. A jego Benkowi zrobił
bym tak, żeby nigdy nie zdążył do ustępu dolecieć. 
Niechby mu majtki co dzień prali. Nikt mi jednak nie 
chciał powiedzieć, jak to się czary rzuca.

— To już trzeba się takim urodzić — powiedziała 
mi raz matka, gdy ją o to czarowanie wypytywałem.

Gdybym był wcześniej o tym pomyślał, to byłbym się 
takim urodził. Ale to wina mojej matki, bo przecież ona 
nas wszystkich u bocianów zamawiała i kiedy bociek 
kogoś przyniósł, to się nazywało, że się urodził. Albo cy
gaństwo, albo co innego z tym boćkiem. Na naszej sto
dole nie było gniazda bocianiego, przy mnie urodził się 
Jurek, a nie widziałem wcale, aby jakiś bocian przyla
tywał do nas. I którędy on przynosi? oknem czy drzwia
mi? Matka mówiła, że zamawia sobie dziecko, a bocian 
przynosi i kładzie je w umówionym miejscu. Potem idzie 
tam babka, to jest „stryjno-Zielno“, i przynosi to dziec
ko do chałupy. A u Basy, mojego chrzestnego, to Pietrek 
urodził się w zimie. I mróz był wtedy duży, i boćków nie 
było nijakich, i jak taki mały mokrzyk może wytrzymać 
na śniegu?

Dobrze to sobie zapamiętałem, ale mi powiedzieli, że 
głupi jestem, .bo w zimie to i wrona może dziecko przy
nieść. Aha, może... Raz wrona kurczę złapała u nas, to 
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ledwie leciała z nim, a co tu mówić z dzieckiem. Nie kłó
ciłem się z nikim o to, ale nie wierzę. I dlaczego nie chcą 
mi prawdy powiedzieć? Raz Słomińskiego Helka, ta któ
ra koleguje z naszą Maryną, powiedziała mi, że na 
drugi rok to pokaże mi, jak się dzieci rodzą, ale teraz je
stem jeszcze za mały. I śmiały się potem z Maryną.

Chyba naprawdę jestem głupi, bo nic wymyśleć nie 
mogłem. Dawniej musiały się dzieci inaczej rodzić. Na 
religii słyszałem, jak ksiądz Ściskała opowiadał tym 
z drugiej, że Abraham zrodził Izaaka, Izaak zrodził Ja
kuba, a Jakub zrodził dwunastu synów. A to mądry był 
ten Jakub! Od razu dwunastu zrodził i koniec, a potem 
tylu chłopów w chałupie i robota już szła sama, aż dwu
nastu. Wielką chałupę musiał mieć ten Jakub, żeby zmie
ścić dwanaście kołysek. A pieluch ile! A jak zaczęli krzy
czeć wszyscy razem — to dopiero był jarmark. Ja nie 
chciałbym się w takim domu rodzić. Za nic na świecie.

A dzisiaj się mówi: „Wójcikowo urodzili, Głowacko, 
Biegasiowo", a nie Kubacki czy Jastrząb. Gdyby „chło
py “ miały rodzić, to nasz ojciec nie chcialby. Przepę
dziłby wszystkie bociany, wrony, sroki i nikogo — żad
nych dzieci, najwyżej dwoje, troje. Wiem, bo jak kie
dyś matka powiedziała nam, że na żniwa zamówiła u boć
ka siostrę, to od tego czasu ojciec był zły i bił o byle co.

Postanowiłem pilnować, gdy bociek będzie niósł tę 
nową siostrę, a jeżeli nie zobaczę, to będę uważał jeszcze 
następnym razem, bo matka na pewno sobie zamówi je
szcze parę na złość ojcu. Poznam to teraz, bo gdy ojciec 
będzie dłuższy czas zły, to — uwaga, bociek przyleci.

Naszej matki bocian słuchał. Co zamówiła, to przy
nosił. Jak dziewczynkę — to dziewczynkę, jak chłopca — 
to chłopca. A ciotki Błażej owej nie słuchał. Chciała 
dziewczynkę i co rok zamawiała, a bociek się uparł i na 

67



złość przynosił chłopaków. Obraził się na pewno, bo 
każdy mały chłopak nogi miał krzywe jak dwa sierpy od 
siebie wygięte.

Albo jednej pani policjantów ej to zrobił jeszcze 
śmieszniej. Ona prosiła o jednego syna, bo jeszcze dzieci 
nie mieli, a ten czerwony dziobał przydźwigał jej aż 
trzy dziewczynki. Śmiali się wszyscy, a pan policjant pił 
przez cały tydzień ze złości. Głupi. Powinien podzięko
wać za trzy, bo bocian, jakby chciał, przyniósłby dwana
ście jak Jakubowi. Zmówiłby sobie stado innych bocia
nów i przynieśliby razem wszystkie, bo jeden nie uniósł
by aż tyle. I jak on niesie dzieci? W dziobie czy na 
grzbiecie, i w czym?

Co prawda, zawsze śpiewało się boćkowi:

Kle, kle, boćku, kle, kle,

/

twoja matka w piekle, 
a twój ojciec na ulicy 
nosi dzieci w rękawicy.

Ale to tylko tak dla śmiechu, bo przecież może sobie 
worek wziąć albo koszyk, a nie w rękawicy. Mnie mat
ka znalazła w życie, po deszczu. Pozieleniło mi żyto 
twarz i dlatego „kropaty“ jestem. I dlatego nie lubię 
bocianów. Obrzydliwe paskudy. Łażą całymi dniami po 
łąkach, żrą żaby, ropuchy, pi jawy, żmije i nie chce im 
się dzieci do samego domu zanieść, tylko rzucają je w ży
to. „Kropatym" zostałem przez takiego leniucha. Nie da
rowałem żadnemu. Waliłem kamieniami, gdy tylko na 
naszej łące osiadł, i chociaż mówili, że to grzech, wcale 
się nie bałem. A czy to nie grzech, że przez niego, głu
piego boćka, przezywają mnie „kropato ziaba“?

Albo gdyby tak chciał ten mój bociek, to oszukałby 
moją matkę i zaniósł mnie do kogo innego. Do miasta 
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albo do księdza, gdzie w domu było dużo jedzenia, ład
nie ubierali dzieci i nie bili. Czy nie prawda? Mógłby, 
gdyby chciał, a jeżeli nie chciał, to i ja go nie potrzebuję 
teraz i szkoda, że się na naszej stodole nie zagnieździł. 
Złapałbym zaraz tego oszukańca i pomalowałbym na 
żółto, niechby zobaczył, jak to jest przyjemnie być żół
tym od piegów.

KSIĄDZ ŚCISKAŁA

W naszej wsi, a nawet w całej parafii, były cztery 
najważniejsze osoby. Pierwszym był Mendel Goldberg, 
bo miał wódkę, machorkę i pożyczał pieniądze, jeżeli ko
muś były bardzo potrzebne. Każdy kłaniał się panu 
Mendlowi i mówił:

— Dzień dobry Mendlu. Jak sie mocie?
A Mendel gładził długą brodę i odpowiedział coś cicho 

pod nosem. Kto tam wiedział, co mówił — może klął na 
chłopa.

Drugą osobą był pan Ciarupa, bo gdyby chciał, to by 
nikogo we wsi niczego nie nauczył i żyłyby tylko same 
osły i barany, tak jak w pierwszej klasie. Ale on tego nie 
chciał.

Trzecią osobą był ksiądz Ściskała, a czwartą pan ko
mendant policji. Był na ostatku, bo chociaż komendant 
i policjant, ale nikt się go nie bał. Taki komendant, co 
złodzieja nigdy nie mógł złapać. Bzymkowi pierzyny po- 
kradli, Kulikowi gęsi i kury, Falkowi krowę i — nic. 
Złodzieja nie było, bo pan komendant i wszyscy poli
cjanci nie mogli go złapać. Komendantowi nikt się nie 
kłaniał, bo i za co?
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Najważniejszy jednak ze wszystkich był ksiądz Ścis
kała. Chociaż na trzecim miejscu i tak był zawsze „naj- 
pierwszy", i każdy go musiał Ruchać. Każdy musiał zdjąć 
przed nim czapkę, w rękę pocałować, a ładnym głosem 
mówić. Każdy — czy to stary, czy młody. Bez Mendla 
można się było obejść — wódki nie pić, bez Ciarupy 
też — można było baranem zostać, bez komendanta tak
że, bo przecież nie każdy był złodziejem, ale bez księdza 
Ściskały — ani rusz. Urodził się kto, umarł, zachoro
wał — do księdza musiało, się iść. Jeden, aby się wyspo
wiadać, drugi na mszę dać, trzeci o ślub prosić.

A ksiądz Ściskała jak ten król chodził se po swojej 
plebanii i pacierze odmawiał. Wysoki był jak mój ojciec, 
tylko brzuch miął wielki, jakby mu kto ze ćwierć ziem
niaków do niego nasypał. Kiedy rozmawiał z kimś, ręce 
na brzuch zakładał. Jak baby całowały go w te ręce, to 
wyglądało, że go w brzuch całują. Sam ksiądz Ściskała 
krzyczał nieraz:

—■ Cóż mi ty, babo, brzuch ślinisz?
Nos miał śmieszny. Duży, spuchnięty na końcu jak 

ziemniak. Kiedy go w kościele wycierał, to trąbiło coS 
w nim, że słychać było aż na chórze. Czasem ten nos był 
jak nos, a czasem czerwienił się jak burak albo znowu 
był siwy jak niebo nad głową świętego, który wisiał 
w zakrystii.

Wszyscy bali się księdza Ściskały okrutnie. Dobry 
był, bardzo dobry, ale jak zaczął krzyczeć z ambony, to 
lepiej było urodzić się w innej parafii.

Raz, kiedy Siwy Jantek spowiadał się coś za długo, 
ksiądz rozgniewał się na niego, wychylił się z konfesjo
nału i grzmotnął go przez łeb, a krzyczeć zaczął:

— Bij się w piersi, złodzieju, bij się w piersi.
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Nieraz też przed małym ołtarzem leżał ktoś krzyżem 
ku wstydowi swojemu, bo każdy głupi wiedział, że mu- 
siał to być wielki grzesznik.

Na plebanii u księdza Ściskały rządziła gospodyni, 
pani Józefina, która miała małego Józia. Osiem lat już 
miał jak i ja, a wszyscy mówili na niego „Mały Józio“. 
Na mnie to w domu Maryna krzyczała często: „Idź ty, 
stary byku“, a na niego mówią jeszcze „mały Józiu**. 
Dobrze mu było, bo ojca nie miał, tylko matkę, chociaż 
opowiadali, że jego ojciec, to ksiądz Ściskała. Tylko że 
to nieprawda. Ksiądz Ściskała był ojcem, ale duchow
nym, bo sam tak nas uczył w szkole. Mały Józio nazy
wał się Józef Józefin, a nie Ściskała.

Mądry był ksiądz Ściskała — wszystko wiedział. Raz 
zginęła mu w polu koniczyna. W niedzielę ludzie kazania 
słuchają, kiwają głowami, baby płaczą, bo ksiądz żałoś
nie mówił, aż tu nagle o piekle przestał opowiadać i da
lejże wrzeszczeć:

— Grześniki, kunicynęśta księdzu, swojemu dobro
dziejowi, ukradły! Piekło cie ceko, złodzieju, widzę cie — 
i palcem pokazuje na chłopów, którzy pod chórem sta
li. — Widzę cie, rabusiu. Oddej swemu pasterzowi kuni- 
cyne!

Chłopi spoglądali jeden na drugiego, bo każdy my- 
ślał, że złodziej za nim albo obok niego stoi. Poszło 
wszystko na Biegasia, bo ten klęczał wtedy i w piersi 
się bił, więc każdy myślał, że żałował za tę koniczynę. 
Biegaś się obraził i ksiądz musiał potem z ambony ogło
sić, że to nie na niego pokazywał.

Ksiądz Ściskała, jak każdy ksiądz na świecie, nie 
miał co robić i dlatego byłem nieraz zły na ojca, że to nie 
mnie, lecz Kaźka na księdza przeznaczył. Ksiądz wyspo
wiadał co dzień parę bab, wypił kielich wina w czasie 
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mszy, modlitwę jaką zmówił i już po robocie. Chodził so
bie w lecie po sadzie, gruszki i jabłka zbierał i rozmawiał 
z psem Czekaj em, który się za nim włóczył nie wiadomo 
po co, bo przecież do księżego sadu nikt na jabłka nie 
chodził: poświęcane były, zęby od nich powylatywać mo
gły-

Odkąd zacząłem chodzić na naukę przygotowawczą 
do pierwszej spowiedzi, przyglądałem się pilnie, jak się 
to spowiada. Siedzę sobie raz na chórze koło organów. 
Ułożyłem na poręczy grube śpiewniki pana Marka, żeby 
mnie widać nie było, i patrzę przez te księgi na konfe
sjonał. Ksiądz Ściskała siedzi sobie w białej „kumzy, 
głowę przechylił i słucha, bo mu właśnie Gromcowo 
spod górki coś szeptali do ucha. Nie dosłyszał widać cze
goś i zaraz:

— Głośni, czego sie boisz? Grzeszyć potrafisz a mó
wić nie?

I znowu słucha, a głową jakoś kręci. Zmarszczył się. 
To chyba Gromcowo mówią, że coś ukradli.

— Ile razy? — krzyknął znowu ksiądz.
Gromcowo coś powiedzieli, ale pewnie nieprawdę, bo 

ksiądz znowu:
—■ Co, tylko dwa razy?
„Będzie leżenie krzyżem", pomyślałem sobie, a teraz 

ksiądz zaczął z kolei szeptać coś przez okienko.
Krzyczał na pewno na nią, ale cicho, bo palcem jej 

groził przed nosem i w końcu ze złością zawołał:
—• Bij się w piersi.
Gromcowo upadli na kolana, głową aż do posadzki 

i szeroko, całą pięścią walili się w piersi. Przed konfe
sjonałem cała jeszcze kupa czekała na swoją kolejkę.

— Usuńta sie — krzyknął nagle ksiądz Ściskała — 
usuńta sie.
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Zacharkał i plunął na środek kościoła, ale źle celo
wał, bo nie trafił w ten gruby filar. I znowu spowiada. 
Nagle jakby mu anioł coś powiedział do ucha. Zerknął 
na chór i już stoi.

— He, ty urwipołciu, co ty tam robisz? Złaź mi tu 
zaraz! Złaź mi tu, bo cie ogniem piekielnym zaleje — 
krzyczał.

Przykucnąłem od razu i patrzę, i patrzę przez szparę, 
a ksiądz wali prosto na chór.

„No, koniec ze mną“, pomyślałem sobie. Jeżeli zła
pie, zamknie w zakrystii na cały dzień, bicia się już nie 
liczy. Nad chórem było trzy piętra. Na drugim znajdo
wały się dwie duże izby pełne świętych. Leżały tu, stały, 
klęczały świątki rozmaite, o których ludzie już zapo
mnieli. Dawniej ci święci ładnie wymalowani na pewno 
stali w kościele na ołtarzach. Ludzie całowali im nogi, 
płakali przed nimi, opowiadali im swoje zmartwienia, 
dziękowali, jeżeli im który święty pomógł. Przed takim 
pewnie i kwiatki stały. Dobrze im wówczas było. Nasłu
chał się każdy o tej nędzy ludzkiej, o nieszczęściach. Wi- 
dżiał zapłakanych, ładnych, brzydkich, dużych, małych, 
nadziwował się wszystkiemu. A w nocy ci święci zapa
lali sobie świece i opowiadali, jaka to bieda temu, tam
temu — no i uradzali pomóc albo nie pomóc.

Dobrze im było w tamte dni. Dobrze i wesoło. Każdy 
się przed nimi kłaniał, w piersi ze skruchą bił, a patrzył 
do góry tak płacząco i biednie, że im się na pewno 
i śmiać nieraz chciało jak i mnie, kiedy patrzyłem na sta
rą Kasprową w czasie kazania.

Ci święci to jak ludzie — każdy miał inną twarz. Je
den był młody, drugi stary, ten z brodą, tamten bez bro
dy. Jeden śmiał się, a drugi był skrzywiony, jakby się 
octu napił. Potem chyba ci święci nie chcieli już więcej 

73



ludziom pomagać, więc ich ksiądz, ten przed Sciskałą, 
kazał wszystkich na drugie piętro wynieść i w tej izbie 
postawić.

Tu święci musieli się kiedyś ze sobą pokłócić i pobić. 
Może pokłócili się o to, który z nich ważniejszy, albo mo
że krzyczeli na tych, co nie chcieli w kościele nic robić. 
Nie wiadomo. To tylko było pewne, że potarmosili jeden 
drugiego. Nawet stary Maksym, który był w Prusach, 
mówił tak, więc musiała to być prawda. W tej bitce po
kaleczyli się i zostały prawie same kaleki.

Płakać mi się chciało, kiedy patrzyłem na nich. Gru
by święty z promieniami ną głowie nie miał ręki. Inny, 
mniejszy od niego, był bez ucha i nosa, a jeszcze inny 
stał oparty o ścianę na jednej nodze i palce od wyciąg
niętej ręki miał poobrywane. Dużo z nich leżało na po
dłodze bez głów albo na połowę rozłupanych. Próbowa
liśmy raz pooddawać każdemu, co czyje. Poustawialiśmy 
najpierw pod oknem tych, którym nic nie brakowało, 
a potem tych rannych i przy każdym jego część: czy to 
nogę, czy rękę, czy głowę. Na nic się jednak nie zdała 
nasza robota. Głowy nie chciały pasować do szyi, bo by
ły za duże albo za małe. W końcu okazało się, że było 
o jedną głowę za dużo. To już grzech świętemu tylko gło
wę zostawić. Były też wśród świętych dwa małe aniołki 
ze skrzydłami, ale skrzydła były już szare, jakby aniołki 
całą noc na deszczu latały. Biedne anioły. W takim 
ubraniu nie mogły się już nigdzie pokazywać, bo wstyd. 
Anioł źle ubrany — jak jaki oberwaniec — to nie pasuje.

Za izbą ze świętymi były w murze drzwi, którymi 
wchodziło się na strych nad kościołem. Ciemność tam pa
nowała zupełna nawet w dzień, za to można się było do
brze ukryć. Przytuliłem się w samym kącie i czekałem. 
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Ksiądz Ściskała nie znalazł mnie. Spowiedzi od tego cza
su zacząłem się bać nie na żarty.

Ksiądz Ściskała śpiewał grubszym głosem niż pan 
Marek organista. Na nieszporach w lecie zostawał ksiądz 
dłużej i odmawiał z ludźmi litanię. Nigdy nie mogłem 
znaleźć w książeczce tego, co mówił. Niby to była lita
nia do Matki Boskiej, ale jakby nie ta sama. Słychać by
ło, jak ksiądz mówił: — Królowo ...elska, a ludzie odpo
wiadali: — Módl się za nami. — Królowo ...ystkich świę
tych. — Módl się za nami. — Naczynie ...owne, Arko 
...erza. — Módl się za nami — huczało w kościele.

I jak tu znaleźć taką litanię, a przecież modlenie bez 
książeczki było nieważne. Powiedziałem raz o tej litanii 
w domu, to mnie matka skrzyczała, że się z księdza 
śmieję i będę się musiał z tego spowiadać. Nie, tego już 
księdzu Sciskale nie powiem za nic i nigdy. Zerżnął
by mnie w kościele na kwaśne jabłko albo i ucho urwał. 
Wolę już iść do piekła. Ale tu strach mnie ogarniał 
przed ogniem i gorącą smołą w piekle i przed diabłami. 
Od tego czasu przestałem chodzić na nieszpory, wołałem 
pójść na jabłka do dworskiego sadu.

*

ZABAWA W KSIĘDZA

Nauka z księdzem Sciskałą była straszniejsza niż 
z Ciarupą. Do szkoły się chodziło, ale kto miał twardą 
rękę lub siedział na ostatniej ławce, to mógł się nie uczyć. 
A „na nauce“ u księdza nawet głupi musiał się nauczyć, 
że prawd bożych jest cztery, a Bóg jeden w trzech oso
bach, że kościół stoi na wierze naszej katolickiej i jest 
opasany sercami miłującymi, a ksiądz jest pomazańcem 
bożym, pasterzem dusz i ojcem duchownym parafian.
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Wszystko to umiałem na pamięć i powtarzałem sobie 
co dzień na łące przy pasieniu bydła.

Z mówieniem przed księdzem szło mi dobrze, ale z my
śleniem przed samym sobą szło mi źle. O prawdach bo
żych myśleć, to był grzech, trzeba było umieć na pamięć 
i już, bo tak stało w katechizmie, z którego mnie ojciec 
przepytywał czasem w domu. Kościół to przecież każdy 
głupi wiedział, że stoi na górce i opasany jest murem, a za 
murem rosną kasztany, wierzby, orzechy i agrest.

To była prawda najprawdziwsza. A ksiądz tymczasem 
mówił, że kościół stoi na wierze naszej katolickiej. W ja
ki sposób tę wiarę zakopali pod kościołem, to tego już nie 
wiedziałem i nie rozumiałem. Żadnej miłości opasującej 
nasz kościół też nigdy nie widziałem, bo jakże ją można 
było zobaczyć? Orzechy na leszczynie to były, nawet gę
ste, i agrest duży i słodki. Każdy to widział i mógł ze
rwać, gdyby chciał, tylko nie było wolno — grzech.

W domu zawsze mi mówili:
— Nie rwij i nie jedz, bo ci zęby wylecą. Poświęcane.
A ja urwałem. Nigdzie już agrestu w ogrodach nie 

było, bo zrywaliśmy go, kiedy był jeszcze zielony i kwaś
ny. Smakował nam i tak. Kto by tam czekał, aż dojrzeje. 
Agrest został tylko pod murem kościelnym. Był duży 
i gęsty. Nikt go nie zrywał, bo był poświęcany, więc rósł 
sobie i dojrzewał spokojnie.

Parę razy zaglądałem do niego, myśląc, że może już 
ktoś zaczął rwać, ale nikt nie zaczął. Zacząłem w końcu 
ja. Agrest był duży, słodki i gęsty, jak nigdzie. Smako
wał mi bardzo. Wszystkiego jednak zjeść nie mogłem. 
Narwałem więc w kieszenie i w czapkę i zaniosłem do 
domu.

Po drodze próbowałem palcami zębów, czy się czasem 
nie ruszają, czy nie zaczynają wypadać. Nie. Siedziały 

76



mocno i wcale się nie ruszały. Nie bałem się. Zęby mia
łem krzywe i po obu stronach sterczały mi duże, ostre 
kły. Takie zęby to tylko wstyd — jak u psa, lepiej, żeby 
sobie wypadły.

W domu powiedziałem, że agrestu narwałem we dwo
rze. To było już mniejszą winą. Dwór był pana Weisa, 
a pan Weis był kalwinem, to jest takim heretykiem, 
który wierzył w innego Boga. Takiemu ukraść nie było 
grzechem, aby tylko nie złapał. Wszyscy jedli agrest 
i mówili, że im bardzo smakuje, a ja czekałem, kiedy im 
zaczną zęby wylatywać. I znowu nic. Do wieczora niko
mu ani jeden ząb nie wypadł. Myślałem, że może w nocy. 
Rano przyglądałem się wszystkim uważnie i — nic. Ani 
jeden ząb nie wypadł w całym domu. To już nawet nie
ładnie. Tyle agrestu poświęcanego zjedliśmy i nic.

Nie wytrzymałem i powiedziałem matce, skąd był ten 
agrest. Teraz dopiero wszyscy zaczęli pluć, a Marynę od- 
razu jeden ząb rozbolał i płakała nawet z bólu. Naresz
cie. Marynie jednak ząb nie wyleciał, a w południe po 
,,nauce“ z księdzem ja znowu jadłem agrest. Odtąd tak 
było co dzień. Wszystkim chłopakom z „nauki“ tłumaczy
łem, że agrestu takiego jeść nie wolno. Broń Boże, bo 
zęby...

Po co miałem się z nimi dzielić? Niech się boją dalej, 
to i orzechy będą moje, myślałem sobie.

A ksiądz uczył nas, z czego się trzeba spowiadać.
—■ Czy nie kradłeś i ile razy?
Każdy z nas musiał sobie przypominać, co ukradł. Co 

kto inny ukradł, to trochę wiedziałem, ale o sobie wie
działem tylko jedno — „ukradzenie — grzech". Kradłem 
całą wiosnę matce jajka. Za dwa jajka kupowało się 
u Mendlowej trzy pudełka kapiszonów, „pizdonów" po na
szemu. Strzelaliśmy potem z tych pizdonów na łące.
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Z ośmiu kapiszonów zawiniętych w papierek i uderzo
nych kamieniem —• huk był jak z armaty. Albo strzelało 
się w zębach, ale to już było wielką sztuką i nie każdy 
potrafił. Kupiłem ze trzydzieści pudełeczek tych kapiszo
nów, ale wykryło się wszystko. Wtedy ojciec wystrzelał 
mnie po obu stronach. Maryna śmiała się potem, że strze
lało tak, jakby kto łupnął w całe pudełeczko kapiszonów. 
Więc to było ze trzydzieści razy.

z-— Czy przezywałem i ile razy?
Chyba milion razy, a milion to tyle, że nie można po

liczyć. Tylko że na spowiedzi powiem, że i mnie przezy
wali, i powiem nawet jak. Niech wszystko na mnie nie 
będzie. Cudzych grzechów, mówił ksiądz, nie trzeba opo
wiadać na spowiedzi, ale ja powiem, bo przecież sam 
ksiądz uczył nas, są i grzechy cudze. Pierwsze — grzeszyć 
komu kazać. Drugie — grzeszyć komu radzić. Trzecie — 
do grzechu kogo namawiać itd. O tych właśnie grzechach 
miał ksiądz mówić na spowiedzi i nic nie powiedział. 
A więc ja o nich powiem.

Jajka kradłem, ale mnie Kubackiego Stach do tego 
namawiał, więc to jego grzech a nie mój. Stefek Zioły 
mnie chwalił, że to sprytnie zrobiłem, więc to i Stefka 
grzech. Niech im ksiądz da pokutę. Ja za nich nie chcę 
iść do piekła. Na „nauce“ ksiądz wybrał nas czterech 
i uczyliśmy się służyć do mszy.

To służenie nie było po polsku i nigdy nie mogłem się 
tych dziwacznych słów nauczyć. Jak tylko nauczyłem się 
i ja żegnać po łacinie i mówić „Dominus vobiscum“ 
Amen, to zaraz powiedziałem Kubackiemu, że musi 
przyjść do nas, bo umiem już mszę odprawiać i będzie 
w domu nabożeństwo.

Akurat raz księdzu zabrakło komunikantów i posłał 
mnie i Kulika po te „komunikanty1' do organisty. Pan Ma
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rek nasypał nam bielutkich okrągłych „komunikantów1' 
i kazał zanieść do kościoła. Po drodze wzięliśmy z Kuli
kiem po trochu: on z dziesięć, a ja tylko garstkę. W domu 
schowałem „komunikanty" na strychu. Wyjąłem je do
piero w niedzielę, kiedy nabożeństwo miało się odprawiać. 
W domu została tylko matka, bo wszyscy poszli na sumę. 
Matka musiała obiad gotować, a my odprawialiśmy na
bożeństwo w drugim pokoju.

„Narodu" zebrało się dużo. Był Stach Kubacki, Stefek - 
Zioło, Jasiek Błażej, Zośka, jego siostra, Marysia Kacz
marska, nasza Zośka i Baśka, i inni. Ołtarz zrobiliśmy na 
stole z „pasyjki" i „maminej" książki do nabożeństwa. 
Ja byłem księdzem. Włożyłem matczyną koszulę, długą 
do samej ziemi, na ramiona nałożyłem ręcznik i ksiądz 
gotowy. Ministrantem był Stach Kubacki i musiał śpie
wać „amen" za każdym razem, gdy ja skończyłem swoje. 
Inni klęczeli na podłodze i mówili po cichu pacierze albo 
modlili się na przyniesionych z domu książeczkach.

To było trochę oszukaństwo, bo taki Wójcik ani jed
nego słowa nie umiał jeszcze przeczytać i książeczkę trzy
mał „do góry nogami", ale wargami ruszał i szeptał pra
wie tak samo jak Ogrójec. Potem zapowiedziałem, że bę
dzie spowiedź. Każdy miał mówić prawdę i wszystko, bo 
inaczej „komunikanta" nie dostanie. Jak tylko pokazałem 
im prawdziwe opłatki, każdy chciał się spowiadać.

Wówczas Kubacki powiedział, że on też chce być księ
dzem i spowiadać, bo inaczej powie wszystko księdzu 
Sciskale. Głupi — myślał, że go się boję. Ustąpiłem mu 
jednak, bo nie było się o co kłócić. Spowiadać może 
i dwóch księży. Do mnie szło więcej do spowiedzi. Słu
chałem grzechów uważnie i jak tylko Jasiek Błażej szep
nął, że powiedział swojej babce „żebyś zdechła", zaraz 
kazałem mu krzyżem leżeć pod stołem. Jak chce: albo le
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żeć krzyżem, albo „komunikanta*' nie dostanie. Musiał się 
zgodzić. Spowiadałem naszą Zośkę, gdy nagle Stach Ku
backi, który spowiadał Stefka Ziołę, kropnął swojego 
grzesznika w głowę pięścią i krzyknął na cały głos:

—• Złodzieju, oddaj kluczyk. •
I znów bęc go w głowę.
Stefek też nie był słabszy, więc porwał się z klęczek 

i na księdza! Zaczęła się prawdziwa wojna, krzyk i pisk. 
Na to wszystko wpadła matka, a kiedy zobaczyła mnie 
w swojej koszuli, nie mogła powstrzymać się od śmiechu. 
Koszulę musiałem zdjąć i, kiedy matka znów poszła do 
kuchni, rozdałem „komunikanty". Stefek Zioło nie do
stał, bo na spowiedzi przyznał się, że ten żółty kluczyk 
on sam Kubackiemu ukradł, a za to bicie „na złość" nie 
odda mu go i już. Ze złości poszedł do kuchni i powie
dział matce, że ja mam „komunikanty". Na szczęście za
raz uciekł —• skarżypyta.

Resztę komunikantów musiałem matce oddać i w rę
kę pocałować, aby ojcu o nich nie mówiła.

Nie powiedziała.

CHRZEST JOSKA

I sprawdziło się. Bociek przyniósł matce małą Helkę, 
a ja nie widziałem nic: ani bociana, ani tej nowej Orze
kały, która wrzeszczała odtąd całe noce i dni. Sam sobie 
byłem winien, bo dałem się oszukać.

Matka pomagała akurat żąć żyto. Żęła bardzo wolno 
i ojciec śmiał się z niej, że zostaje w tyle. Na południe 
jeszcze nie dzwonili, gdy matka położyła sierp na garści 
żyta i zawołała przez miedzę stryj nę Ziejną. Rozmawiały 
coś ze sobą po cichu i poszły obie do domu.
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I wtedy właśnie wszystko się stało, a ja głupi żąłem 
matczynym sierpem i całe moje pilnowanie przepadło. 
Ale to nic, poczekam i na drugi raz będę lepiej uważał.

Od tego dnia było nas już razem z ojcem i matką dzie
sięcioro. Wieczorem ojciec klął bardzo, że znowu trzeba 
będzie jeszcze jedną parę butów kupować i jeszcze jedną 
łyżkę. O misce nic nie mówił, bo przy naszej ławie zmieś
ciłoby się jeszcze ze czworo. Mały Jurek, który już sam 
biegał i walił śmiesznie piętami po podłodze, stawał już 
z nami przy ławie ze swoją łyżeczką.

Nowa siostra nie dawała nikomu spać swoim płaczem, 
toteż ojciec wyjął ze skrzynki pieniądze i poszedł do Men
dla. Widziałem, jak przyniósł pięć dużych butelek wódki. 
Trzeba było zrobić chrzciny, bo mała była niezdrowa. 
Chrzciny nic mnie nie obchodziły. Zejdą się na pewno 
wszystkie ciotki, swoki i krewne, zaczną pić wódkę, śpie
wać, płakać, aż w końcu ojciec na pewno rozezłości się 
i pobije kogoś. Dla mnie najważniejsze było to, jak ksiądz 
będzie chrzcił.

Poszedłem do kościoła i stałem blisko, kiedy ksiądz lał 
wodę na głowę Helki i mazał ją czymś po czole i oczach. 
Chrzestni trzymali w rękach świece i mówili głośno pa
cierz, a właściwie to tylko „Wierzę w Boga“. To był 
Chrzest — pierwszy i najważniejszy sakrament. Potem 
szło Bierzmowanie, trzecie — Ciało i Krew Pańska itd., 
tak uczył nas ksiądz Ściskała na nauce.

Opowiadał nam kiedyś, że wszystko jest bardzo waż
ne, ale bez chrztu ani rusz. Człowiek niechrzczony, to 
„pogan", Murzyn i byle co. U takiego diabeł zawsze za 
kołnierzem siedzi i takiego do nieba nie wpuszczą — naj
wyżej do raju. Nie wiedziałem, czego się było martwić, 
bo w raju musi być ładnie: pełno drzew, ciepło, bez ubra
nia się chodzi, jeść jest co i nic się nie robi. Tylko że
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I
w raju są te paskudne węże, a w niebie ich nie ma. 
Ksiądz Ściskała mówił, że jedne Żydy tylko do raju nie 
pójdą, bo nie chcą się ochrzcić.

Rozmawialiśmy często o tych niechrzczonych Żydach. 
Pewnego razu Szymek z Nieczulic poradził nam, aby ma
łego Joska Mendlowego, który chodził razem z nami do 
pierwszej klasy, ochrzcić koniecznie, bo szkoda, żeby do 
piekła poszedł. Dobry chłopak był, bułkę czasem Szym- 
kowi albo Klusce dawał, na ślizgawkę z nami w zimie 
chodził, a w szkole nigdy nie skarżył. Lubiliśmy go na
wet. Jeden tylko Benek Ciarupa i Cybuch, syn policjanta, 
nie chcieli z nim rozmawiać, ale oni i tak nie z naszych, 
więc się nie liczyli.

Joska należało więc ochrzcić i to prędko, bo gdy mu 
broda urośnie, to koniec już z jego duszą. Postanowienie 
zapadło, ale nikt z nas nie wiedział, jak się to robi. Ksiądz, 
co prawda, opowiadał, że takich czarnych Murzynów 
wpędza się do rzeki i chrzci. Chodziło tylko o to, co trze
ba mówić, gdy się chrzci, a tego ksiądz właśnie nie mówił.

Dobrze, że się nam Helka urodziła. Byłem w kościele 
i na swoje uszy wszystko słyszałem. Nie mogłem się do
czekać następnego dnia. Na cmentarzu zawołałem zaraz 
chłopaków — tych, z którymi do szkoły chodziłem. Pod 
kasztanami opowiedziałem im o chrzcie. Teraz możemy 
już Joska ochrzcić. Byłem w kościele i wiem, co się mówi. 
Ja będę chrzcił, a oni będą się modlić. Postanowione!

I znów zrobił się nowy kłopot. Ojcem chrzestnym wy
braliśmy Kubackiego Stacha. Nie mieliśmy jednak 
chrzestnej matki. Ja twierdziłem, że bez chrzestnej matki 
wszystko będzie nieważne. Dopiero Stach Cybuch wytłu
maczył nam, że chrzestna jest niepotrzebna. Święty Jan 
Chrzciciel chrzcił bez matki chrzestnej, a i Murzynów też 
chrzczą bez matki. Zresztą Żydowi matka chrzestna nie
potrzebna.
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Wszyscy potwierdzili, że to prawda, i wyznaczyliśmy 
termin. Chrzest musi się odbyć zaraz, dziś, bo Josek mógł
by w nocy umrzeć i co wtedy? Strach pomyśleć, co cze
kałoby wówczas biednego Joska. Postanowiliśmy, że gdy 
tylko skończy się „nauka", pójdziemy nad staw. Bzynek 
wywoła Joska. On go posłucha na pewno, bo nawet cza
sem chodzą razem nad staw oglądać ryby. Ochrzcimy 
Joska i pójdziemy na groch Głowackiego.

Wszystko odbyło się, jak ułożyliśmy. Pobiegliśmy nad 
staw i skryliśmy się za wierzbami. Niedługo czekaliśmy. 
Z daleka zobaczyliśmy Bzymka z Joskiem. Opowiadał mu 
coś i ręką pokazywał w naszą stronę. Przylgnęliśmy do 
drzew i nawet oddychaliśmy ciszej, aby nas nie słyszał. 
Baliśmy się, że Josek zobaczy nas i ucieknie, a tu chodzi
ło przecież o jego dobro. Pójdzie sobie taki Josek z nami 
do nieba.

Bzymek z Joskiem leźli jak żaby, jak ropuchy. Wresz
cie wyskoczyliśmy zza wierzb. Josek przestraszył się 
i zaraz w krzyk:

—• Mamee!
Roześmialiśmy się, aby go uspokoić, a Cybuch powie

dział Joskowi, że i my też przyszliśmy zobaczyć te ja
kieś tam złote ryby. Odeszliśmy dalej nad drugi staw. 
Chłopaczyska pokazywali Joskowi, że „o tu, tu" przepły
nęła ryba. Biedny niechrzczony wpatrywał się w wodę 
i nic nie widział.

W końcu wszyscy umilkli i nikt nie umiał zacząć. Pa
trzyli na mnie. Zrobiło mi się gorąco. Zdawało mi się 
wtedy, że naprawdę jestem Janem Chrzcicielem i że wi
dzę już Joska w niebie, jak spaceruje sobie z aniołkami 
pod rękę i pejsy podkręca.

Kiedy zacząłem mówić, to sam nie słyszałem początku 
swego głosu.

— Josku, my chcemy cię ochrzcić — powiedziałem.
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— Twój ojciec to jest ciężki grzesznik. Ma diabła za 
kołnierzem i czeka go w piekle ogień wieczny. Diabli 
wezmą jego duszę na widły i chlup w gorącą smołę, a po
tem chlup — do przerębli i znów na rozpalone węgle, 
i dadzą szklankę smoły na ochłodę. Strach. Dlatego my 
chcemy cię dzisiaj ochrzcić, żebyś poszedł z nami do 
nieba.

Spojrzałem wokoło. Chłopcy pozdejmowali czapki jak 
w kościele. Josek stał z rozdziawioną gębą i nic nie rozu
miał.

— No, co, Josek, chcesz być ochrzczony? — spytałem 
go wprost.

Josek spojrzał na Bzymka, ale ten patrzył na mnie.
— Nu, jo powim moje tatę — wykrztusił.
— Ale, głupi — powiedział nagle Hamera. — Toć 

przecie nie twojego tatę będziemy krzcili, ino ciebie, by- 
dloku.

A Wzorek zaraz:
— Nauczymy cię potem pacierza, do kościoła bedzies 

mógł chodzić. Chces? Powiedz, ze chces.
— Nu, jo ide do tatę. Jo wsistko powiem — groził Jo

sek i zabierał się do odejścia.
— Bierzwa go, chłopoki — krzyknął Fijas i od razu 

złapało go z dziesięć rąk. — Ty, głupi, nie rozumiesz, ze 
chcemy twojego dobra? Rozbieroj sie i właź do wody!

Josek zaczął nagle wrzeszczeć, jakby go kto ze skóry 
obdzierał. Alemic mu to nie pomogło.

— Jak bedzies sie dar, to cie utopimy, ty ciorcie nie- 
chrzcony.

—• Ty satanie.
—• Ty Judosu.
Josek nie przestawał krzyczeć. Nie'było już mowy 

o dobrowolnych chrzcinach.
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Zepchnęliśmy go do wody przy samym brzegu. Josek 
pisnął przeraźliwie i zaniemówił. Stał z rękami w górę 
podniesionymi po szyję w wodzie.

Usta otworzył, oczy wylazły mu na wierzch.
—■ Uj-hy, uj-hy — zaczął wreszcie.
— Stois spokojnie, cy nie, bo cie z głową wepchnie

my — radził łagodnie chrzestny ojciec Kubacki.
— Chrzcij, Jastrząb, prędko — ozwały się głosy.
Stanąłem nad Joskiem i znów zdawało mi się, że sto

ję nad rzeką pełną Murzynów.
— W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego — zaczą

łem — Amen — odpowiedzieli wszyscy.
— Chrzcę cię, Josku, na chrześcijanina. Na imię 

niech ci będzie Wojtek Sobieroj.
— Ty —• Kubacki kopnął mnie nagle w nogę — 

chrzci się tylko na imię, a nie na nozwisko. Głupi ksiądz.
Prawdę powiedział. Sobieroj to tylko tak mi się wy

rwało niechcący. Zacząłem od nowa.
— Na imię niech ci będzie Wojtek. A teraz prze

żegnaj sie, Wojtku-Josku.
— Uj, uj, tatę, tatę —• jęczał Josek.
— Frzeżegnoj sie, poganie — krzyknął chrzestny — 

bo cie wepchne — i chwycił Joska za głowę.
— Jo nie umiem —■ błagał Josek.
— To zegnoj sie za mną.
Wojtek-Josek przykładał palce do czoła, ale słowa 

wymówić nie mógł. Wyciągnąłem z kieszeni krzyżyk od 
matczynego różańca. I znów chrzestny musiał nacisnąć 
Wojtka do wody, aby go zmusić do pocałowania krzyży
ka. Potem wszyscy zmówiliśmy chórem „Wierzę w Bo
ga"-

Ojciec chrzestny z Hamerą wyciągnęli Wojka 
t wody.
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— Idź prędko do domu, a w niedzielę mos być w ko
ściele, Wojtek.

Josek-Wojtek gnał do domu, a za nim widać było ślad 
ściekającej z nogawic wody. Było nam wesoło jak nigdy. 
Jeden anioł więcej. Groch Głowackiego był wspaniałą 
ucztą po chrzcinach.

Następnego dnia zaczął się jednak sąd boży przed 
księdzem Sciskałą. Stary Mendel, kiedy dowiedział się 
«1 Joska o chrzcinach i o całowaniu krzyża, zwołał całą 
rodzinę na naradę. Przez okrągłą noc do świtu modlili 
się, aby Bóg przebaczył biednemu Joskowi, a przeklę
tych chrzcicieli pokarał ogniem, kulawizną, ślepotą 
i wszystkimi paskudztwami. Pan Bóg na pewno słyszał 
te modlitwy i śmiał się, bo był uradowany chrześcijań
ską duszą Joska. Rano Mendel poszedł do księdza i opo
wiedział całą historię chrzcin.

— - Takie wichowanie, to Babilon, to parszywe Eglp- 
cjany — mówił.

Po południu zamiast „nauki11 odbył się sąd nad nami. 
Przyznaliśmy się. Byliśmy pewni pochwały. Ksiądz usta
wił nas w szeregu i zaczęło się rozdawanie nagród: mnie 
za kapłaństwo naderwał lewe ucho i przeciął swoim cięż
kim krzyżem czoło, Kubackiemu aż krew pociekła z no
sa, bo stał za blisko Hamery i uderzył nosem w jego gło
wę, gdy go ksiądz krzyżem łupnął, inni też otrzymali po 
trochu.

Ojciec prędko się dowiedział o moim posłannictwie 
i naderwał mi drugie ucho.

Jedna matka tylko zrozumiała mnie i tłumaczyła na
stępnego dnia łagodnie, że nie wolno nikogo zmuszać do 
religii, że Żydzi też mają swoją wiarę i trzeba ją sza
nować.
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MOJA MATKA

Byłem już w klasie trzeciej, kiedy zrozumiałem, że 
w naszym domu było dwoje ludzi za dużo: ja i moja mat
ka. Najpierw ja, bo byłem słaby i do żadnej roboty się 
nie nadawałem, byłem brzydki, chudy i kropaty. Wszyst
ko było u mnie nie tak, jak trzeba. Ręce i nogi za cien
kie, głowa za duża, zęby pokrzywione. Słowem — „od
mieniec". Im większ/ rosłem, tym stawałem się brzyd
szy i zawadzałem wszystkim.

Potem matka. Ale matka przeszkadzała tylko ojcu, 
a ja wszystkim.

Nikt nie znał na pewno mojej matki. Pewnie, że nie. 
Siedziała przecież całe dnie, miesiące i lata w domu. 
Nigdzie nie wychodziła: ani do sąsiadów, ani do krew
nych. Raz na tydzień ubierała się w wełniany sorc, 
w czarną chustkę na głowę i szła szybko do kościoła na 
mszę, a potem znów szybko wracała do domu — obiad 
gotować. Na sumę nie wolno jej było chodzić, bo za dłu
go się ciągnęła. Zresztą matce musiała wystarczyć ranna 
msza. Na sumę chodzili tylko prawdziwi gospodarze i za
możne gospodynie, które miały w domu służące albo do
rosłe córki. Oprócz tego w naszym domu zawsze było 
małe dziecko. Zaledwie jedno podrosło, już następne zaj
mowało jego miejsce w kołysce.

Malutka była ta moja mama. Ja, choć dopiero jede
nasty rok miałem, byłem już prawie tak samo duży. Ma
ła, z czarnymi włosami i siwymi oczami sama nie wie
działa dokładnie, ile miała lat, nikt tego nie wiedział i ja 
nie wiedziałem. Mogła mieć trzydzieści pięć albo dwa
dzieścia pięć. Zawsze była jednakowa. I dwadzieścia lat 
później była taka sama.
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Nigdy nie chorowała, chyba że bociek przyniósł do 
domu nową siostrę lub brata; wtedy leżała jeden dzień 
w łóżku, więcej ze zmartwienia, że ojciec się złościł o to 
przynoszenie dzieci, niż z choroby. Albo czasem kładła 
się na pół dnia, bo ją głowa bolała. Czy ładna była, tego 
nie wiedziałem, bo nigdy się nie ubierała w takie suk
nie jak pani Ciarupowa.

Nikt nie widywał nigdy mojej matki, ale każdy by ją 
poznał nawet na jarmarku lub na odpuście, gdzie tak 
dużo ludzi bywa. Miała pod lewym okiem na policzku ta
ką białą podkowę, jakby kto sierpem ciął. To była rana, 
ale zagoiła się i tylko został ślad. Matka mówiła kiedyś 
Ziołowej, że szła po drzewo i rozcięła sobie policzek na 
polanie, ale to była nieprawda. Józek i Maryna wiedzieli, 
skąd się ta „biała podkowa*1 wzięła u matki, ale nigdy nam 
nic powiedzieć nie chcieli. A może to sprawka ojca? Kto 
tam wie. Nikt o tym głośno nie mówił.

Biedna matka. Na całym świecie chyba nikt drugiej 
takiej biednej nie miał. Koniowi było lepiej niż mojej 
matce. Ledwie świt — już była na nogach. Wszyscy je
szcze spali, bo wiadomo — rano śpi się najlepiej, a matka 
już wstawała i gotowała śniadanie — ziemniaki z bar
szczem. Krowy też trzeba jej było wydoić, świniom dać 
jeść i gęsiom, i kurom, i wody przynieść, a tu już w ko
lebce wrzask i trzeba uciszać, bo ojciec się przebudzi 
i będzie zły. Po śniadaniu obiad, po obiedzie kolacja, 
a pomiędzy nimi łatanie, szycie i co kto chce. Czasem 
chleb upiec, poprać wszystko, bo czysto być musi, po
dłogi myć.

Ech...
Nawet gdy liczyłem te wszystkie roboty, to mi się 

zawsze smutno robiło i płakałem dźwigając w patyko
watych rękach ciężką konew wody, bo matka musiała 
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właśnie najmniejszą Stefę karmić, a ziemniaków nie było 
czym zalać. Dzień za dniem biegł, czasem szedł lub w sło
tę wlókł się, a matka zawsze ta sama. Z zawiniętymi rę
kawami, z białą szramą pod okiem, czasem gruba, to 
znów po pewnym czasie szczupła, biegała i pracowała.

Początkowo zdawało mi się, że wszystkie matki są ta
kie same, ale zobaczyłem, że nie. Ziołowa zawsze miała 
czas, aby polecieć do Kubackiej „porozmowiać1*. „My- 
narka“ co dzień szła z Głowacką do kościoła. Błażej owa 
co środę jeździła na jarmark. Śmiały się głośno, kłóciły, 
a moja matka nic — jakby jej nie było.

Raz pokłóciła się z Koprowską, bo jej gęś zabiła. 
Wieczorem ojciec klął na matkę, że gęsi nie pilnuje, tyl
ko z sąsiadami się kłóci. A na jarmark do miasta nigdy 
jej wziąć nie chciał.

— Chałupy pilnuj — krzyczał zawsze, gdy prosiła, 
aby ją zabrał ze sobą.

Wesele, chrzciny we wsi, wszystko odbywało się bez 
mojej matki. Wystarczało, że ojciec szedł — i tak było 
potem głośno w całej okolicy, bo zawsze tam ktoś obe
rwał od starego Jastrzębia. Matka była w domu za wszyst
ko odpowiedzialna. Ale co się dobrze stało, to była zasłu
ga ojca, co źle — wina matki. Nie poszedłem raz do ko
ścioła. Ojciec po przepisowej porcji wykręcania uszu za
raz do matki:

— To twoje wychowanie. Złodzieja sobie wycho
wasz.

A ja przecież nic nie ukradłem, wołałem tylko za
miast do kościoła iść w pole. Tam organami był mi 
śpiew ptaków, ćwierkanie polnych koników, tylko że 
ojciec tego nie rozumiał. Nie wiadomo było, kogo matka 
lubiła najwięcej — tyle nas było w chałupie, że nikt nie 
wiedział, kto kogo lubi.
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Wiedziałem jednak, że żal jej było najwięcej mnie.
— Niech cie Bóg pocieszy — mawiała zawsze, gdy zo

baczyła, że siedzę smutny, jakby wiedziała, że smuciła 
mnie moja własna i jej bieda.

Za to lubiłem ją najbardziej ze wszystkiego na świę
cie, za to i za wszystko inne była zawsze dla mnie naj
lepszą matką na ziemi.



CZĘSC DRUGA
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OJCIEC JEST SMUTNY

Był początek czerwca. Ze szkoły wróciłem wcześniej, 
więc ojciec kazał mi jechać ze sobą w pole obradlać zie
mniaki. Nie była to ciężka robota. Ojciec trzymał radło 
o dwóch skrzydłach obwiązanych słomą, a ja prowadzi
łem konia za uzdę, aby szedł równo bruzdą i nie deptał 
po zagonach. Szczęście, że chudy kasztan nie miał ocho
ty do zbytków, bo inaczej dostalibyśmy batem obaj: 
koń za złe chodzenie, a ja — za złe prowadzenie go.

Tego dnia jednak ojciec był smutny, że i złości nie 
było u niego widać. Nie rozumiałem, czego się można 
było smucić. Niebo było jak malowane na obrazku 
w kancelarii pana Ciarupy. Rozognione słońce, kłębla- 
ste, mlecznobiałe chmury, znieruchomiałe wielkimi gó
rami, wszędzie zielono. Pachniało białą koniczyną z Ku- 
colowego nola.

— Tato, pozwól mi, spróbuję choć dwie radlonki, a ty 
konia poprowadzisz.

— Nie trzeba — odpowiedział spokojnie — jesce sie 
napróbujes, synu.

To „synu“ zastanowiło mnie. Tak ojciec mówił rzad
ko. Spojrzałem od końskiego pyska na ojca. Patrzył 



na rozsypującą się na boki ziemię. Ryże wąsy sterczały 
nieruchomo. Boi się, że nie potrafię, pomyślałem sobie, 
nie mogąc nic innego wymyślić. Chociaż potrafiłbym na 
pewno.

Byłem już przecież nie ten sam z pierwszego oddzia
łu, wiatrem przewracany ,,oślok“. Miałem czternasty rok 
i za trzy tygodnie otrzymam świadectwo ukończenia 
siódmego oddziału. Patykowaty i piegowaty to pozosta
nę już chyba do śmierci, ale siłę miałem. Najlepiej mógł 
o tym powiedzieć Witoń z Boszowic. Przezywał mnie 
„Stachu kury na dochu, copka w sieni, g.... w kieszeni" 
i zapłaciłem mu za to przezywanie. Silny był, gruby, ale 
go na ścieżkę w Kamionce powaliłem i stłukłem, aż mu 
krew z nosa pociekła. W szkole byłem pierwszy i nawet 
ta nowa nauczycielka Kropicka, która i nas siódmaków 
prała dębowymi łopateczkami, mówiła, że z Jastrzębia, 
to jest niby ze mnie, muszą być ludzie. Ojcu radziła na 
doktora mnie uczyć. Z ojcem żyłem już teraz w większe] 
zgodzie, bo też i zmienił się bardzo. Kiedy rok temu Ka
zik powiedział, że na księdza za nic na świecie nie pój
dzie, bo kłamać nie potrafi, ojciec sprał go, że ruszać się 
nie mógł. Z podbitym okiem, z naderwanym uchem wy
glądał jak nasz kogut po bitce z kogutem Zioły. Pozwolił 
się bić, a kiedy ojciec trzęsącymi się ze złości rękami pa
pierosa kręcił, Kazik spokojnie powiedział:

— Musisz się, tato, zastanowić: albo nas będziesz bi
jał i pouciekamy w świat, a ty zostaniesz na starość sam, 
albo będziemy żyli jak przyjaciele. Musisz się i nas cza
sem o rozum pytać.

Ojciec trzasnął go za to w twarz, aż mu grube palce 
wyrosły od spuchnięcia. Od tego czasu jednak z ojcem 
zaczęło się coś dziać. Pijał rzadziej, ale to może dlatego, 
że było nas już razem w chałupie aż dwanaścioro 1 zda
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wało się. że nigdy mniej nie będzie, bo co rok, dwa lub 
trzy przybywał zawsze ktoś nowy.

Prawda, że odszedł z domu Józek, wyjechał Kazik, po
tem i ja pójdę, i Maryna, a łyżek zawsze będzie matka 
kładła na naszej .ławie więcej niż dziesięć.

Na wiosnę tak jak i w zeszłym roku musiał ojciec po
życzyć u młynarza w Maciejkach półtora korca żyta. Gdy 
jednak w jesieni dostał pieniądze ze sprzedaży zboża czy 
ziemniaków, zaraz po jarmarku matce oddał.

— Schowoj i nie daj mi, choćbym bieł — powiedział 
ze złością.

To było okropnie dziwne. Dziwne też było, kiedy oj
ciec — chwyciwszy mnie raz za kark jedną ręką, drugą 
już pas wyciągał — puścił mnie nagle i z kuchni wyszedł, 
nie wiadomo dlaczego. Matka poweselała też jakoś i od- 
młodniała. Klątwy a pieronowania było jeszcze w domu 
pod dostatkiem, ale ojca coś odmieniło. Zaczynałem go 
nawet lubić.

Tego dnia był ojciec smutny. Chodząc z koniem prze
liczałem wszystkie kłopoty domowe, ale żaden nie wy
dawał mi się dość poważny, aby to tłumaczył. Świnia by
ła jedna i zdechła,- ale to było jeszcze w kwietniu. Ty
dzień temu kupił ojciec za sprzedane cielę „plewniocka“, 
a więc zmartwienie już minęło. Zyta pożyczył na chleb 
i po żniwach będzie musiał za półtora korca oddać trzy, 
ale oddawał już tak nieraz. Kazik uczył się w Warsza
wie i o pieniądze nie pisał już trzeci miesiąc, widocznie 
sam sobie jakoś dawał radę. Nikt nie chorował, a o obu
wiu czy przyodziewku zawsze czas było myśleć po żni
wach. Nie było żadnego nagłego kłopotu.

Kończyliśmy już pracę, gdy ojciec zapytał nagle:
—■ Stachu, a szkoły ci bedzie żol, bo to juz niedługo 

ci chodzić.
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Obejrzałem się. Ojciec zeskrobywał uważnie zeschłą 
na capigach ziemię.

— Nie, tato, przecież idę do drugiej szkoły, do wy2- 
izej.

Ojciec zakołował batem bezmyślnie.
—■ Pódzies abo nie pódzies.
I znowu po namyśle, gdy nawróciliśmy ku łąkom:
— Rady se dać ni mogę, a nikt pomóc nie chce.
Jakby te największe dzwony, w które tylko w odpust 

dzwonią, obudziły mnie ze spania.
— A przecież mówiłeś, że pójdę jak Kazik. Chociaż 

na nauczyciela — zająknąłem się, a koń omal mi na no
gę nie nadepnął.

— Wio, malutki — zawołał ojciec — mówiłem, bom 
chcioł, ale widzis, jak je. Józek posed na swoje, musiołem 
mu te półtory morgi dać. I nie zostało prawie nic. Wio! 
Wiśta! Nie turbuj sie. Pode jutro do księdza Ściskały, 
może poratuje, chocioz bez ten rok, a jak nie, to juz che- 
ba... Wio, maluśkie — zapomniał dokończyć.

Kiedy skończyliśmy oradlanie ziemniaków, ojciec ka
zał mi sobie iść, a sam zawrócił do domu. Dziw nad dzi
wy, zapomniał nawet kazać mi powalone krzaki ziemnia
ków podnosić... Zapomniał, a może wiedział, że i mnie 
smutno się zrobiło.

Leżąc na łące, patrzyłem na białe zwaliska chmur. 
Moje uczenie, wyjazd do miasta, zdawały mi się tak sa
mo daleko jak i one. Płakałem. Ksiądz nie pomógł. Ra
dził ojcu napisać podanie do gminy, do pana starosty, ale 
sam nie pomógł nic. Ani on, ani pan Ciarupa, ani dziedzic 
Gruss, bo i u niego ojciec był. Ale pan Gruss był takim 
dziedzicem, że ledwie portki miał za co kupić. Gospoda
rzyć nie umiał, choć ziemi aż trzysta morgów miał.
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Trzy dni obchodził ojciec tych wszystkich pomocni
ków i przyniósł ze sobą tylko pełno rad. Nie mówił nic, 
gdy wracał wieczorem, ale poznawałem po zmarszczo
nym czole, po szarpaniu wąsa, że nic i nic. Trzeciego 
dnia ojciec długo w noc rozmawiał szeptem z matką. 
Nadstawiałem jak mogłem ucha, ale słyszałem zaledwie 
parę wyrazów i nic z nich wymiarkować nie mogłem. Na 
tydzień przed rozdaniem świadectw matka powiedziała 
mi, że pójdę na służbę do Gryzonia w Mierzejowicach. 
Powiedziała to tak zwyczajnie, jakby mówiła o przypil
nowaniu gęsi czy małego Tadka.

Był wieczór. Na wspólnej ławie stała donica dymią
cych ziemniaków i barszcz. Siostry i Jurek trzymali 
już każdy swoją łyżkę. Nikt się odezwaniem matki nie 
zdziwił, a Maryna powiedziała nawet ze złością:

— Hale! Dochtorami i księdzami chciałyby być, a my 
dzieuchy będziemy za nich młócić, orać i po służbach cho
dzić. Nie lepszy od nos, niech idzie zarobiać.

O mało jej nie trzasnąłem drewnem, które pod pie
cem układałem. Zazdrośnica. Sama przez trzy roki w jed
nym oddziale siedziała i czytać się nie nauczyła, to ją 
złość rozpycha, że ja chciałbym się uczyć. Nie zrobiłem 
tego, bo znów mi się na płacz zbierało. Kolacji jeść nie 
mogłem. Ulubione ziemniaki nie chciały mi przez gar
dło przechodzić. Nawet skwarki mnie nie interesowały. 
Teraz wiedziałem, co znaczyło u ojca owo „Jesce sie na- 
spróbujes", kiedy mi przy radleniu ziemniaków to po
wiedział.

W nocy układałem sobie ucieczkę. Pójdę w świat, za 
morze choćby, myślałem, do Ameryki albo na jakąś wy
spę i będę żył jak ten Robinson. Rano jednak zbudziła 
mnie matka o wschodzie słońca i pognałem krowę na 
gacki. Świat wydawał mi się mały, a ludzie okrutni.
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WOJCIECH GRYZOŃ

Tydzień już byłem w Mierzejowicach u Gryzonia na 
służbie i zdawało mi się, że do śmierci już chyba tu po
zostanę. Wciąż jeszcze pamiętałem tę sobotę, kiedy Gry
zoń zajechał przed nasz dom parą koni. Miałem właśnie 
iść po świadectwo do szkoły. W ogródku czekał na mnie 
Stefek Słomiński z Ciurlic. Był koniec roku i mieli nam 
świadectwa rozdawać. I wtedy zatrzymał się na drodze 
przed nami wóz Gryzonia. Byłbym uciekł, ale myłem no
gi jak wtedy, gdy pierwszy raz do szkoły szedłem.

— Pochwolony Jezus Krystus — powiedział Gryzoń. 
Biczysko v/ kącie przy kuchni postawił, z ojcem się przy
witał, a matce powiedział tylko: — Jak sie mocie, Jo
nowo.

To już tak zawsze bywało, że z babami nikt się nigdy 
' nie witał, bo kto by tam z nimi kiedy uradzał albo wód

kę pił. Kaszkietu nawet nie zdjął ten Gryzoń, jakby do 
swojej stodoły wszedł. Dopiero kiedy ojciec krzesło mu 
z drugiej izby przyniósł, przypomniał sobie o tym i ma
ciejówkę na gwoździu koło okna powiesił.

—■ Przyjechołem ugodzić sie o tego mojego pastucha 
i może zabrać od razu, bo na mitręgi casu ni mom — 
zaczął.

— Przecież po świadectwo dzisiaj do szkoły idę — 
powiedziałem ze złością.

— Nikt ci sie nie pyto, jo som załatwię świadectwo — 
powiedział ojciec, a Gryzoń zaraz ze śmiechem:

— U mnie ci ta zodne świadectwo niepotrzebne, 
krowy go przecie nie bedo oglodały. -*

Potem zaczęło się już targowanie. Ojca i Gryzonia 
słyszałem, jakby rozmawiali gdzieś daleko, ich głosy do
latywały do mnie jak przez gęstą mgłę. Nie wiedziałem, 
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że można się tak o człowieka targować. A może ja nie 
byłem człowiekiem? Ksiądz Ściskała z ambony często 
powtarzał, że człowiek duszą różni się od bydlęcia. Du
szą i rozumem. A mnie zdawało się, że chyba duszy już 
nie mam, bo mnie ojciec sprzedaje jak krowę, konia czy 
cielę. W końcu z rozmowy ojca z Gryzoniem zrozumia
łem jedno: Gryzonia nienawidzę i życzę mu nagłej a nie
spodziewanej śmierci. Było to największe przekleństwo. 
Za to szło się do piekła, a po spowiedzi leżało w niedzielę 
krzyżem przy wszystkich ludziach. Wszystko było mi 
jednak obojętne: i piekło, i leżenie krzyżem, i śmierć. 
Gryzoń obmierzły mi się wydał, gorzej Mendlowego ca
pa. Ojciec wyliczył, czego chce za moją służbę u „bogo- 
ca“. Buty z cholewami na zimę, nowy przyodziewek, 
kupny, a nie z domowego płótna, bekieszę, czapkę, czte
ry koszule — mogły być lniane, byle nie zgrzebne — 
i dwa korce żyta.

— Dobrego byka odhodowołbym za tylachno pinie- 
dzy — sierdził się Gryzoń. — Nie dom. A przecie chylą 
zeźre taki chłopok. Co wy se myślicie, przecie to juz wór 
nie brzuch mo taki ciołek.

— Nieoskrobany — myślałem o nim ze złością.
—• Nie dom tyła — zakończył Gryzoń i po czapkę 

sięgał.
— No, a co dajecie? Sześć krów przypilnować, żarcie 

dawać, gnój wyrzucać i insą pomoc dajać, to przecie za 
darmo nikt wom tego nie zrobi — mówił już ustępliwiej 
ojciec.

— Do gnoju mom parobka, wasego do pasienio biere 
i za drogo licycie.

Po długich targach, wstawaniach i złościach, ojciec 
przybił wreszcie rękę Gryzonia. Miałem otrzymać nowe 
ubranie, bekieszę i buty, a ojciec tylko ćwierć żyta 
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i ćwierć pszenicy. I tego właśnie nie mogłem zrozumieć —- 
bo za co ojciec? Ja miałem służyć, a ojciec dostawał za
płatę, chyba za owo przeszłe bicie. Gryzoń z góry wie- ' 
dział, że do zgody przyjdzie, bo w kieszeni czterdziestkę 
miał schowaną. Wypili. Gryzoń trochę się rozrzewnił. 
Wiecznie łzawymi oczyma mrugał, śmiał się świszczą
cym rechotem i prawił bez przerwy.

— Jo nieucony, dzieci ino cytać wyucom i kwita. 
Morgi lo nich mom. Ziemia to je nouka ło nich. Ziemia, 
a nie zodne skoły. I cy źle mi? U księdza se harbaty po
pi je, pon kierownik mi sie kłonio, a komendant ino pa
trzy, aby mu te ćterdziestke postawić. I co mi nauka? 
Sołtysem jezdem, wójtem sie ostanę, bo ziemie mom. 
A wy zmądrzeliście, Jonie. Po co sie wyniscać i na sta
rość po prosonem chodzić. Na służbę poślij cie wszyćkich, 
bedom chleb i ludzi sanowały, we łbach jem sie nie po- 
przewraco.

Maryna w kącie koło łóżka chichotała bez przerwy, 
mrugając to do matki, to do mnie. Myślałem, że śmieje 
się ze mnie, ale w końcu podeszła i szepnęła mi do ucha:

— Zoboc, jak temu kudłocowi chusteczka wyłazi.
Gryzoń z przylepionym do wargi papierosem sie

dział rozkraczony na ławie z rozpiętymi guzikami. Ta
kim już był zawsze — jakby majtki bez guzików w roz
porku na szelkach nosił, a nie portki.

Łeb miał duży, skudłaczony, brwi jak dwie kępk’1 
przyschniętej trawy, uszy omszałe białymi sterczącymi 
włosami, wiecznie łzawiące oczy i wąsy jak szczecina. 
Chłop duży jak mój ojciec, ale gdzie mu tam do niego. 
Chodził ciężko i niezgrabnie.

Stefek Słomiński poszedł sam do szkoły, a ja w go
dzinę potem siedziałem już na furze obok Gryzonia. Przy 
drodze stali wszyscy — matka, ojciec, siostry, Jurek i Ta
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dek. Matka płakała, jakbym do wojska szedł. Ojciec nie 
patrzył na mnie — wąsy szarpał i Gryzoniowi przyma- 
wiał, aby mi w niedzielę nie zabraniał do kościoła cho
dzić i do domu zaglądać. Potem i on oczy palcem prze
tarł, jakby mu mucha w nie wpadła. Siostry stały obo
jętne, patrząc raczej na karosze Gryzonia. Zacząłem ro
zumieć, że i ojcu ciężko wysyłać mnie z domu. I znowu 
zdawało mi się, że zaczynamy się rozumieć my dwaj: 
mój ojciec i ja.

— A ty, Stachu, mos mi słuchać swojego gospodorza 
bez ten rok —• powiedział na odjezdne.

Siedziałem na wozie w swoim starym ubraniu, bo 
nowe zostawiłem w domu, jak kawałek drewna: głuchy 
i ślepy. A jednak to „bez ten rok“ usłyszałem i przez ca
ły czas pobytu u Gryzonia nie zapomniałem na dzień 
jeden.

Więc jednak nie na zawsze jadę na służbę.
Dom Gryzonia stał na końcu Mierzejowic. Jak i jego 

gospodarz był duży i niezgrabny. Z daleka wyglądał, jak
by go ktoś porozpychał od środka. Z jednej strony wy
suwała się szopa na siano, z drugiej sterczał węgieł obo
ry, a z przodu ganek, o którym mówili we wsi, że jest 
„ni przypioł, ni przyłatoł“.

Za szopą był sad, a dalej już morgi Gryzonia goniły 
się falami żyta, pszenicy i owsa we dwie strony: jedne 
pod las — te były gorsze — drugie pod dworskie stawy. 
Dużo było tych morgów. Wicek Pająk, parobek Gryzo
nia, powiedział mi zaraz na drugi dzień, że jest ich dwa
dzieścia pięć, a tego, co Gryzoń wycyganił od ludzi 
w Sworzniu czy Bartoszowicach, to już nie liczy, bo tyl
ko pięć morgów wszystkiego.

Wiedziałem, że ziemię się kupuje, ale Wicek wytłu
maczył mi potem, że Gryzoniowe kupowanie to cygań- 
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etwo. To żyta pożycza na przednówku, to pieniędzy, gdy 
w domu nieszczęście, a potem rosną sobie procenty — 
i wystarczy parę lat, aby mieć morgę za darmo.

Nie bardzo z początku wierzyłem Wickowi, bo po co 
Gryzoniowi oszukiwać, kiedy pieniędzy miał dosyć i zie
mi swojej tylachno. Sam widziałem, jak Gryzoniowa 
układała raz paczki nowiutkich marek, które im prze- 
padły, bo są już nieważne. Nie zmieściłyby się w ojców 
kuferek. Chociaż stracone, trzymał je Gryzoń, bo jak 
sam mówił „w taki cholerny Polsce, to jesce nie wiado
mo, jakie piniodze bedo sły, ze biednemu chłopu (niby 
jemu) nie pozwolą ani krzty zaoscedzić“.

Ciarupa, chociaż taki pandziej, zedrzyskóra, ale o Pol
sce mówił nam zawsze, że to matka nasza, a tu ten Gry
zoń na matkę tak wyklinał!

Wyrodek musiał być i oszukaniec — Wicek Pająk 
prawdę mówił.

W czasie żniw obszedłem wszystkie te morgi, od la
su do stawów. Gryzoń — to był gospodarz, a nie jak mój , 
ojciec albo i taki Maj z Wawrzoków. W kościele miał 
swoją ławkę z oparciem, na całą rodzinę, z numerem 
i tabliczką. Mógł sobie też pod ławkę pluć, ile chciał, 
w czasie sumy, gdy inni musieli czekać, aż wyjdą, bo tłok 
był zawsze ogromny, że jeden drugiemu na plecach się 
opierał. A niechby kto spróbował zająć mu miejsce. Na 
cały głos wołał:

— No, gdzieś wloz. Slepyś? Nie widzis, cyje mień- 
sce?

W tej ławce siedział z brzegu mój gospodarz, Woj-, 
ciech Gryzoń, w środku jego kobieta, Wojtkowo, a od 
ściany — Zośka i Mańka, dwie córki Gryzonia, a czasem 
i syn Pietrek, który chodził już do szóstego oddziału, ale 
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głupi był jak stary Gryzoń, bo nawet tabliczki mnożenia 
nie umiał.

Wojtkowa nie wyglądała wcale na Gryzoniową. Chu- 
dziara była, wysoka i szczerbata. W każdy piątek chodzi
ła do spowiedzi, a zaczynając od soboty jak zmora do 
wszystkich kątów zaglądała, pilnowała, czy kto czego nie 
kradnie, i kłóciła się o byle co. Wiedziała, ile jaj ma być 
wieczorem w gniazdach, a gdy kura zgubiła jakie jaje, 
wyklinała Pająka, a potem i mnie od „nońduchów 1 po- 
wietrzników".

I córki były każda inna. Pająk nazywał je — jedna 
faska, druga laska. Zośka gruba była, a piersi trzęsły jej 
się, gdy szła przez podwórko, jak dwa skopki z mlekiem. 
Wicek mówił, że mu spać nie dają, ale nie chciałem się 
go pytać dlaczego i nawet po tej rozmowie z Wickiem pa
cierz zmówiłem, bo to chyba coś paskudnego musiało 
być. Oprócz tego Zośka nogi miała jak maselnice. Była 
za to mocna i snopy rzucała na najwyższą furę, jakby 
nic.

Mańka była inna zupełnie, jakby z drugiej wsi albo 
i z miasta nawet. Wysoka jak Gryzoniową, biała na twa
rzy i oczy jakieś smutne miała, chociaż jej nikt nie bijał. 
Włosy jak słoma żytnia na słońcu zbielała, piersi nie ta
kie duże jak u Zośki, zęby nie takie krzywe jak u mnie, 
ale drobne i białe, a nogi jak u Jana Chrzciciela, który 
na obrazku nad brzegiem rzeki stał i chrzcił — długie 
i z muskularni.

Lubiłem u Gryzonia tylko Mańkę, bo mi nigdy złego 
Słowa nie powiedziała, a kiedy w rok później uciekałem, 
dziesięć złotych na drogę dała. Ludzie mówili, że smut
na, bo już dwudziesty czwarty rok miała i nikt się z nią 
nie chciał żenić, bo za cienka w pasie. Głupie gadanie — 
za cienka — a worek pieniędzy na pewno od Gryzonia 
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dostanie i morgów parę. To pewnie ojciec Gryzoń nie 
chce jej „żenić", bo „bogoca" dla niej szuka.

Pietrek Gryzoń miał już dwanaście lat, chociaż był 
mniejszy ode mnie, za to łeb miał jak ćwierć, ani chybi 
po swoim ojcu.

Tego od pierwszego dnia nie lubiłem. Wołał na mnie 
tylko „Te, pastuch" albo „Ty, kropocu". Wicek Pająk 
zapłacił mu za mnie, bo go raz w szopie zamknął na całe 
pół dnia i nie otworzył, a gospodarz właśnie z córkami 
na weselu byli. Gospodarzowi tłumaczył potem Wicek, 
że się pewnie smarkowi przyśniło, bo on nic nie pamięta.

Do kwietnia była jeszcze u Gryzoniów stara babka, 
matka Gryzoniowej, ale ją — jak mówił Pająk — stary 
dogryzł, bo mu już wszystkie morgi zapisała.

My dwaj, to znaczy Wicek Pająk, parobek Gryzonia, 
i ja, pastuch, nie liczyliśmy się. Gospodarz uważał nas za 
część swego gospodarstwa i to tę gorszą. Aż do silniej
szych mrozów sypialiśmy w szopie łączącej się ze staj
nią i byliśmy dobytkiem Wojciecha Gryzonia. Tyle tyl
ko, że sprzedać nas nie mógł, jak krowę czy świnię.

Dużo nas więc było dobytku Wojciechowego. Dwie 
karę klacze, młody półtorak i ogier, od którego i Wickowi 
przypadało zawsze po parę groszy. Sześć krasych krów 
i byk, którego się bałem, bo fukał przez nos jak wście
kły. Osiem owiec z jagniętami i świnie duże i tłuste, że 
ruszać się nie mogły, maciora z prosiętami i knur, do 
którego ze wszystkich wsi świnie przyganiali, a gdy mu 
się która nie podobała, to Wicek musiał go batem zaga
niać. Jemu też zawsze schodziłem z drogi, bo gryzł jak 
Świnia nie zważając na nic.

Ile było kur, kaczek, indyków czy gęsi, wiedziała 
najlepiej Gryzoniowa. Mnie z Wickiem te stworzenia 
nie interesowały. Później przekonałem się, że właściwie 
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tylko mnie, bo Wicek bardzo lubił jajka, a od gospodyni 
ich przecież dostać nie mógł — wiadomo, za delikatne to 
było jedzenie dla parobka.

Ciekawsze były króliki Pietrka, na które zawsze w so
botę polowaliśmy kijami, aby do barszczu zabić kłapo- 
ucha. ,

Wojciech Gryzoń w jednym tylko był podobny do 
mnie — nie miał kolegów. Ludzi przychodziło do Wojt- 
kowej chałupy dużo, ale to tylko dlatego, że był sołtysem. 
Przynosili podatek, przychodzili z prośbą, aby jakoś „za- 
ckoł“ z tym płaceniem. Najczęściej baby płakały, a chłopi 
przeklinali, ażeby „takie rzody i takiego sołtysa cholera, 
pierony i zaraza wydusiła11.

Gryzoń nie bał się nikogo. Straszył przeklętników po
licją, „hareśtem" i „kumornikiem11. Na rozmowy i papie
rosa zachodzili do Gryzonia tylko Dydoń i Burak. Dydoń 
miał tak samo jak i mój gospodarz trzydzieści parę mor
gów, a Burak tylko piętnaście, ale był za to karbowym 
we dworze w Jaworowie. Czasem musiałem dla nich cho
dzić po wódkę aż do moich Wapiennik, do Mośka. Dosta
wałem za to dziesięć groszy.

Krzyczeli potem na cały dom, że te chłopy to same,zło
dzieje i leniuchy, że się nikomu robić nie chce, za darmo 
chcieliby pożyczać, a oddawać potem nie ma kto.

Sam z początku byłem zły na Mierzejowickich za te 
złodziejstwa, chociaż o siebie wcale się nie bałem. Rozu
mu nauczył mnie dopiero Pająk, kiedy mu o tych wsio
wych bandytach opowiedziałem.

Najpierw wyrżnął mnie parę razy cholewą po głowie, 
a potem opowiedział o cygaństwach, pożyczkach, odrob
kach, a nawet i ściąganiu podatków przez Gryzonia. Pa
robek Wicek Pająk był moim najlepszym nauczycielem, 
choć przecież czytać ani pisać nie umiał.
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WICEK PAJĄK I JA

Nie spełniłem zaleceń ojca. Kazał mi przy wyjeździe 
z domu, abym we wszystkim słuchał swego gospodarza, 
a ja najwięcej słuchałem Wicka Pająka, Gryzoniowego 
parobka. Słuchałem, bo musiałem, słuchałem, bo mówił 
sprawiedliwie, choć sam sprawiedliwym, jak mi się zda
wało, nie był i wódkę wypić lubił, czym najwięcej mart
wił się gospodarz. Gryzoń przemyśliwał bowiem, że Wi
cek za swoje nie pije, jeno za jego, gospodarskie dobro, 
czego dopilnować nie miał sposobu.

Wicek był moim drugim gospodarzem, ale u niego zo
stałbym nawet na zawsze, a Gryzonia nie lubiłem z każ
dym dniem coraz bardziej. Wicek miał już dwadzieścia 
osiem lat. Był starym kawalerem i na pewno nie ożeni 
się już do śmierci, bo która tam panna chciałaby się „że
nić" z parobkiem, chyba taka sama jak i on na służbie 
u ludzi hodowana, inną rodzice z domu wypędziliby albo 
i zabili.

Wicek Pająk nie martwił się jednak tym nic a nic. Na 
wesela czy wieczorowe grania chodził ciągle, obtańcowy- 
wał dziewuchy a podskubywał, że piszczały — nie wia
domo z uciechy czy ze złości. Chłopaki pozwalali mu na 
wszystko, bo wódkę stawiał i nikomu nigdy niczym nie 
dokuczył.

Był ze Świerkowa, który pod górą w lesie, przy dro
dze do Łagowa, parę chałup jeno liczył.

Gryzoniowa, nie licząc samego gospodarza, nazywała 
go w złości „nońduchem", ale to była nieprawda, bo Wi
cek ojca miał, który nawet często przychodził do Mierze- 
jowic. I on też był na służbie w Jeziorku, gdzie na ko
mornym mieszkał.

I matkę Wicek pamiętał. Umarła, gdy miał dziewięć 
lat i był już na służbie, bo Wicek Pająk od dziecka był 
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u obcych, od sześciu lat. Najpierw pasał gęsi za kromkę 
razowca. Potem bydło jak ja. Kiedy skończył czternaście 
lat, został już gospodarskim służącym do orki, żniw 
i obrządku, zgodził się sam o zapłatę i wypił po raz pierw
szy wódki. Do szkoły nikt go nie posyłał, bo przecież nie 
po to go na służbę brali, aby pastucha uczyć i do szkoły 
posyłać.

— Moja skoła lepso beła — tłumaczył mi Wicek — bo 
mi pazdury poobrywała i żyły ponaciągała.

Nie umiał też Wicek Pająk czytać i dlatego polubił 
mnie, bo mu czasem w niedzielę po południu książki czy
tałem.

Zaraz na trzeci dzień po moim przyj eździe Wicek po
wiedział mi, że bał się o swoją służbę. Gospodarz obie
cywał mu przedtem, że pastucha weźmie, na parobka 
przysposobi i wtedy on, Wicek Pająk, może sobie iść.

O pracę się nie bał, wcale nie. Wszędzie gp przyjmą 
i prosić nawet będą, bo jest silny, robotę umie zrobić 
każdą dokładnie i nie leniuchuje. U Gryzonia jednak po
dobało mu się i miał już w tym jakieś swoje wyrachowa
nie, o którym nie potrzebował mnie, niedorostkowi, mó
wić. Nie pytałem go przecież o nic, ale i tak mówił.

Bał się więc o swoje parobkostwo, dopóki mnie nie 
zobaczył. Pomagałem mu właśnie wykręcać powrósła 
w południe, bo na wypędzanie bydła było jeszcze za 
wcześnie. Upał straszny, a pod lasem gzów pełno, krowom 
w takie słońce jeść nie dadzą. Odpoczywać u Gryzonia 
nie było czasu, więc musiałem powrósła wykręcać.

— Jak cie ino zobocyłem, to mi się śmioć chciało i bo
jąc sie o to, ze mnie stary wyzenie, przestołem — mówił 
Pająk. — Cherlok jezdeś i za trzy roki nie poradzis mnie 
zastopić. Tyla mi jesce potrza Gryzoniowego chleba jeść, 
a potem spróbuj i ty, jak bedzies chcioł.
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— Tylko na rok mnie tu ojciec wysłał — powiedzia
łem mu.

— Głupie ciele jezdeś. Bedzie ci sie to ojciec pytoł? 
Abo ci to źle bedzie? Byłeś sieł nabroł, boś zomorek 
straśny.

— Ucieknę, jak mnie ojciec będzie chciał jeszcze na 
drugi rok tu zostawić.

Wicek przerwał mi:
—■ Głupiś, Jastrzob, aleś głupi. I co ci ociec winni? Na 

służbę cie posłali, bo musieli. Bedo może pozycali od ta
kich Gryzoniów ćwierci, a potem jem zabiero morgi, i co 
bedo jadły młodse od ciebie w domu? Ojca mos w reke 
pocałować, jak go spotkos, i przeprosić, abo ci takie łonie 
6pusce, ze do lascu ucieknies. Mój stary to płace, kiedy do 
mnie przychodzi. Zeń sie, Wicuś, zeń sie, powiado. Wnu
ków mu sie kce, a może i boi się, ze nie bedzie mioł 
gdzie umrzyć. Chciołby do mnie. A to kaj? Cheba do staj
ni, a i to by go Gryzoń stod wygnoł, bołby sie, ze mu sie 
kunie pochoruj o.

— To jak to jest na świecie, Wicek? Kto winien?
— Ludzie, kropocu, winni i my sami — parobki, pa

stuchy. Jakby nie było Gryzoniów, nie bełoby i parob
ków. Jakby nie chciały parobki u Gryzoniów pracować, 
musiałyby lasc na swoich morgach sioć abo kulosy wy- 
ciognoć w bruzdach... Zreśtą cy jo wiem — urwał. -— Jak 
krecis te powrósła ? Snopka nie zwiozę potem — krzy
knął już w złości, nie wiadomo na mnie czy na siebie.

Po południu wypędziłem swoje graniaste pod las.
Z lasu niosło dziwnym pachnieniem żywicy, jakichś 

kwiatów, paproci. Słychać było wołania dzieci zbierają
cych jagody, poświstywania ptaków, szczekanie psa. Cią
gnęło mnie do cienia, do odpoczynku. Na miejscu jednak 
nie ustałem, bo krowy lazły co chwila w owies, to w zie
mniaki i trzeba było nawracać. Wiatr ze wschodu siadał 
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na zbielałych już żytach i płynął po nich falami. Tylko 
ja musiałem gonić po wyschłym i wygryzionym pastwi
sku z końca w koniec.

Tego dnia nie jadłem kolacji, a byłem przecież głodny, 
jak nigdy w domu nie bywałem. Gryzonie jadali na sto
le z jednej miski, a my z Wickiem z drugiej na ławie 
pod oknem i zawsze niby to samo, a gorsze. Widziałem 
nieraz, jak gospodyni dokraszała skwarkami kluski czy 
kaszę, a nam nic. A ziemniaki dostawały nam się zawsze 
od dna. Wiadomo — skwarek sam na dno garnka nie 
wlezie, a Wojtkowa — tak z Wickiem nazywaliśmy między 
sobą gospodynię — nigdy dobrze ziemniaków nie wy
mieszała.

Tego wieczoru nie myślałem o tym. Byłem głodny, 
a ziemniaki pachniały po dawnemu. Na ławie stała duża 
miska ziemniaków i duża miska barszczu, a dla każdego 
kromka chleba, z którym barszcz lepszego smaku nabierał.

Wicek guzdral się gdzieś na podwórzu. Gryzonie za
częli już jeść i ja nie mogłem wytrzymać. Wicek wcho
dził już we drzwi, gdy sięgnąłem po pierwszą łyżkę. Na 
pewno nie miałby do mnie o to żadnego żalu, bo i tak 
zawsze odkładałem łyżkę pierwszy, zostawiając mu doja
danie.

Ale Gryzoniowi nie o to chodziło. Z pośpiechu zapo
mniałem się przeżegnać. Gospodarz patrzył na mnie i pil
nował od początku. Łyżkę miałem w ustach, gdy nie wia
domo jak i kiedy podszedł do mnie z tyłu, w głowę mnie 
grzmotnął, a potem za ucho chwycił, wykręcił jak ksiądz 
Ściskała i znów w głowę uderzył. Zakrztusiłem się je
dzeniem, zakaszlałem i z początku nie rozumiałem, o co 
Gryzoniowi chodzi.

— Ciołku, bezbożniku! Bez zegnanio zacynos zryć. 
Tak cie matka naucyła? Chces mi tu niesceście do domu 
sprowadzić. Bezwstydnik zopowietrzony. Zoraźnik!
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Więcej już nic nie słyszałem, bo łyżkę rzuciłem na 
ziemię i wybiegłem do sieni, a potem na podwórko. Go
spodarz biegł za mną, bo słyszałem, że drzwi od sieni 
trzasnęły.

Choć dopiero parę dni byłem u Gryzonia, znałem już 
wszystkie schowki. Za szopą pokrytą nie obciętą słomą ro
sły łopuchy, a dalej konopie, wielkie po brzegach jak 
świerki. Tu kury Wojtkowej gubiły jaja. Położyłem się 
w konopiach i płakałem, a łzy wsiąkały w suchą ziemię. 
Gryzoń krzyknął parę razy:

— Stasek, Stasek! Idzies tu, gamoniu, cy nie idzies? 
Odpowiedzieć mu nie mogłem, więc też poszedł sobie 

wreszcie kończyć kolację. Szukał mnie jeszcze później ra
zem z Wickiem. Klął i pluł głośno, aż go Wicek uspokoił, 
że na pewno już śpię gdzieś w szopie.

Usiadłem. Księżyc zaglądał do mojego schowka i jak
by się dziwił, co ja tam robię. Gacki przelatywały, ko
łując, ciche jak wiatr, który zmęczył się we dnie huśtaw
ką na zbożach i drzewach, a teraz ledwie miał siłę poru
szać wierzchołkami konopi. Tylko sowa zaszczekała 
z przestrachu jak lis i skrzeknęła wreszcie przeraźliwie;

—• Pu — udź!
— W dołek pod kościółek — zakończyłem za nią 

w myśli.
Wicek Pająk był mądry. Uspokoił Gryzonia tym moim 

spaniem w szopie, ale odnalazł mnie sam prędko. Usły
szałem ciche gwizdnięcie, a po chwili już Niechoj, ryży 
kundel Gryzonia, szczeknął nad moim uchem.

— No, wyłaź, Stachu — powiedział po chwili Wicek, 
dotykając mojej głowy.

Mówił spokojnie a miękko jak matka.
— Chodź spać, nic ci sie nie stanie. Nie dom cie bić — 

no, chodź!
Za rękę mnie wziął i poprowadził do stajni.
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Stajnia Gryzonia była długa i podzielona na dwie 
części. Konie i krowy stały w jednej, świnie w drugiej. 
Do pierwszej przytykała szopa i w tym miejscu nie było 
ściany. Tu spaliśmy z Wickiem na sianie. Wicek bliżej 
koni, ja bliżej krów. Spanie było wygodne i gdyby nie 
smród nawozu, byłoby najlepsze na świecie. Wiedziałem, 
że gdzieś tam mają ludzie oddzielne pokoje do jedzenia, 
oddzielne do rozmowy i oddzielne do spania, Nasze miesz
kanie w stajni było dobre, duże, wygodne i tylko lampy 
nie wolno było w nim palić.

Kiedy wdrapałem się na swoje posłanie, Pająk przy
szedł do mnie.

— Nie kładź sie jesce — kolacyjo zjeść trza. Tu mos 
chleb i sera kawołek. Jedz. Chleb twój, bom ci go z ławy 
zabroł, a ser Maryna dała — dobro dzieucha, tylko sie
dzenie mo jak skrzypecki i nikomu z ni pożytku nie bę
dzie.

Nie chciałem jeść i znów mi się na płacz zbierało.
— Nie bydź głupi, Stachu. Musis sie ucyć. Tego 

w książkach ni ma, ale jo ci powiadom: na służbie gnie
wów ni ma, bo nikomu ino tobie z tego krzywda. Som ześ 
winien. Zegnać sie trza przed jedzeniem, aby ci Gryzo- 
niowa strawa nie skodziła — rozumies? Jo se tam w myśli 
zawse dodaje: Panie Jezu, niech mi ta aby nie zaskodzi, 
bo gospodorz żałuje.

— Nie chcę, nie będę się żegnał!
— Znowuś głupi. Nie twój chleb jes, to musis robić, 

co ci kozo. Księdzu na ochwiare dej, bo tak trza. Gospo- 
dorzowi sie przezegnoj, bo tak chcom, ale swoje se myśl, 
bóś słaby i kozdy cie ukrzywdzić może. Jedz mi tu za- 
roz, bo cie trzasnę, krzyku narobię i Gryzoń przyleci — 
pogroził Wicek nie na żarty.
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Jadłem, ale chleba suchego przełknąć nie mogłem. 
Wicek domyślił się chyba tego, bo wyszedł ze stajni. Wró
cił zaraz i kwartę mi do ręki po omacku wetknął.

— Napij sie mleka, wiecorowe i to z wierzchu zlewa
ne, ze śmietankom. No, nie bój sie — dodał po chwili. — 
Gospodyni bedo jutro wyklinali na kota, bo gorcek prze
wróciłem, by nie poznali, i drzwi od piewnicy uchy
liłem.

—■ To kradzione, Wicek.
— Hale, kradzione! Ty spowiadoł sie za mnie nie be- 

dzies. Wzionem tylko trochę z wierzchu, a nie ukrodem, 
i dlo ciebie, Stachu, a nie na sprzedoj. Naucys sie i ty, 
naucys! A to i parobka nie dosłuzys sie nigdy. A skodby 
me sieły na tyła roboty starczyło po tych zimiokach, po 
tem mleku z wodom, które mi bez tyła roków różni lu
dzie dajali? Raniutko wydoimy se po trochu graniaste —• 
chleb zawse trza zabierać ze sobom, jak w izbie zjeść nie 
mozes. I jojka mozes surowe wypić, to zdrowe. Choremu 
daj o, ino ze z cukrem, a tego to juz nie bedziewa mieli.

Nie mieściło mi się to gadanie Wicka w głowie, ale 
mleko wypiłem. A Pająk poszedł do studni kwartę wy
płukać. Sprytny był, o niczym nie zapomniał. Położył się 
potem na swoim miejscu i po chwili chrapał, aż konie 
ze strachu parskały. A ja — myślałem nad Wiekowym 
i swoim życiem, nad wylanym w piwnicy mlekiem, aby 
gospodyni nie poznała, nad dożywianiem Wiekowym 
i swoim.

Skorek czy inny robak wlazł mi za kołnierz i musia
łem go zgnieść palcami. Krowy stękały przez sen i po
trząsały łańcuchami, a Pietrkowe króliki tupały goniąc 
się pod żłobami.

Nie rozbierałem się, bo było to niepotrzebne i niewy
godne na łóżku z siana. Zasypiałem, zmęczony myślami.
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Młode jaskółki popiskiwały w gniazdach przylepionych 
wysoko do belek stajni. I one wołały mieszkać w stajni. 
Gdy małe będą umiały fruwać, wylecą w niczyje powie
trze, grzać się będą niczyim słońcem i cieszyć każdym 
dniem.

MÓJ KAŻDY DZIEŃ

Wieś i życie w niej lubiłem zawsze, gdy w ojcowym 
domu rosłem nie wiadomo dokąd, coraz dłuższy i coraz 
cieńszy. Nigdy dzień do dnia nie był podobny, nigdy tego 
samego na polach nie było.

Nie wyschły jeszcze skiby od wiosennego słońca i wia
tru, gdy już zieleniły się żyta i pszenice, wschodziły owsy 
i jęczmiona, a potem ziemniaki. I chociaż co dzień byłem 
w polu, zmieniało się wszystko i zawsze coś nowego spo
strzegałem. To mlecz zakwitł, choć wczoraj go jeszcze nie 
było. To krwawnik pąki pokazał, choć zdawało się, że nie 
zakwitnie wcale. To pliszka gniazdo usłała pod miedzą, 
choć wszyscy tędy chodzili, a po tygodniu żyto kłosy za
wiązało i liście na wierzbach pociemniały. A potem dusiło 
zapachem siana na łące, pachniało akacjami, że i pszczo
ły ledwie mogły powrócić do uli, pijane słodkim sokiem. 
Po rzadkich a ulewnych deszczach zanosiło wilgotną 
zgrzaną ziemią i wysychającymi źdźbłami żyta. I znów 
ścierniska tryskały nasiąkniętą w źdźbła rosą, kłuły wy
ostrzonymi ścięciami. Wrześniowe, podwilgłe liście ziem- 
niaczysk ostro drapały w nosie, osładzane jak placek wa
nilią zapachem żółtego łubinu.

Zgniłe liście listopadowe pachniały grzybami, aż 
pierwsze przymrozki uciszyły pachnienia, przetarły zają
com uszy, bo zrywały się już z daleka, płoszone nawet 
krakaniem stada wron, pod którymi jak młodzi bracia szu- 
miały ostro spóźnione w od Jonie stada szpaków.
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Mróz, śnieg, zamarznięte kałuże, gładki jak lustro staw 
i jeżdżenie na podkówkach. Prędko, prętlzej, aby ojciec 
nie nadszedł, nie zobaczył.

Wszystko co dzień inne, co dzień ciekawe, choć prze
cież znane i jakby wyuczone na pam.ęć.

A w słotne czy pełne wycia i złości dni i wieczory 
zimowych śnieżyc można było przy piecu — gdy w do
mu nikt się nie kłóc.ł i nie bił — przywołać i ożywić na
wet gorące lato, nawet daleki i wiecznie młody liśćmi 
i kwiatami las w gorącym kraju. W książkach słowa rów
no wydrukowane rosły w puszczę nieprzebytą, śpiewały 
gfosem ptaków, straszyły rykiem lwów, śmiechem hien.

To były dni w chacie ojcowej, dni na wsi, które już 
w siódmym oddziale pięknymi się wydawały.

I wszystko okazało się n.eprawdą, bo w Gryzoniowej 
służbie i oczy niedowidziały, i uszy ogłuchły, a wszystk.e 
moje dni podobne były do siebie jak jodły i świerki w le- 
sie, że trudno było poznać, które drzewo jest tym samym.

W Mierzejowicach rozpoczęły się żniwa. Bzorki, Kłap- 
ciochy, Kowalskie i wszyscy, którzy obok nich w stronę 
Pieklisk siedzieli, rozpoczęli pierwsi.

Oni zawsze zaczynali pierwsi, bo i na chleb dawno już 
czekali, i morgi ich pod lasem mieszały się i gniotły, gdzie/ 
piaski, jak mówił Pająk, gnój żryć musiały, łubinem po
gryzać, aby żyto przy woli Boskiej urodzić.

A kiedy się Pan Jezus zagniewał na Mierzejowicką 
biedę, a deszczu kropli nie spuścił przez maj, to rodziło 
tylko tym, co jak Gryzoń pola ku folwarkowi mieli. U ta
kich w chałupach zawsze mniej kłótni i pomstowania.

— Na ochfiarę w kościele dają, to i nie dziwota, że 
im Pan Bóg szczęści — mówili starzy.

Tylko ja już w takie gadki ciotki Ziejny nie wierzy
łem. Głupi zrozumiałby. Gdyby Bzorki i Kłapciochy swo
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je morgi nad łąkami dworskimi mieli, to by i im rodziło, 
chociaż Kłapcioch Józek tak swojego małego Jędrzeja 
bił co dzień pasem, że chłopak siedzieć nie mógł i blady 
był zawsze.

W tym roku nie dał Pan, Bóg urodzajów.
U Gryzonia połowa żyta już była zżęta żniwiarką, 

resztę musieli kosić i żąć sierpami, bo było powalone.
Wstawałem przed wschodem słońca. Gospodyni ścią

gała mnie po prostu na ziemię i z zamkniętymi jeszcze 
oczyma wychodziłem na próg stajni. Zanim „Wojtkowo" 
wydoiła krowy, zasypiałem zwykle na nowo na progu. 
Najlepiej było prędko do studni pobiec, wćadro wody do 
koryta wlać, a potem głowę w nią wsadzić. Spik uciekał 
wtedy szybko i oczy patrzyły, jakby nigdy nie spały. My
łem się bez mydła, które dostawałem tylko w niedzielę 
przed dzwonien:em na sumę, bo wtedy akurat przypędza
łem bydło. Wicek miał swoje mydło, które trzymał w staj
ni za drabiną. Pożyczał mi czasami wieczorem.

Gospodyni kończyła doić krowy, a ja musiałem tym
czasem nalać wody żurawiem do koryta, aby krowy przed 
wypędzeniem napoić. Czasem zrobił to za mnie Wicek, 
ale to była już tylko jego dobra wola.

Pół kwarty mleka — Wicek mówił prawdę — gospo
dyni dolewała do niego wody — i kroma razowca, to by
ło śniadanie. Nazywało się pierwsze, bo drugie jadłem 
w polu — nie dojedzony rano kawał chleba, wetknięty 
do kieszeni. Potem dostałem od gospodyni stary woreczek 
ze sznurkiem na chleb i mleko, które czasem do butelki 
mi wlewała.

Krowy spuścić z łańcuchów i stanąć przy wrotach koło 
piwnicy — to był początek dnia. Krowy na czczo niewie
le piły. Cmokały głośno przez zęby, otrząsały się z krót
kiego spania, przeciągały, a potem ruszały gęsiego przez 
wieś. Owce biegły z boku bez żadnego porządku.
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Na końcu szedłem ja — w przykrótkich, na siwo ma
lowanych starych portkach płóciennych, takiej samej wy
tartej bluzce, w starej szkolnej czapce, która już piąty 
rok miała, z torbą - woreczkiem przewieszonym przez ra
mię i batem z trzaskawką w ręku.

Zazdrościłem Pająkowi, który koniom jeść zarzuci i na 
pewno zdrzemnie się jeszcze trochę, jak to on umiał, na
wet stojąc, aby tylko głowę o koński zad oparł. I nigdy 
go gospodarz na tym nie przyłapał, bo spał jak zając 
z otwartymi oczami, a uszami sięgał aż na próg z sieni 
na podwórko, aby każdy krok słyszeć. Wicek zresztą mógł 
przespać się w południe.

Rano wcale nie byłem pierwszy na drodze. Wieś była 
biedna, ludzie czasu nie mieli dosypiać. Trzeba było na 
odrobki i na zarobki spieszyć. Nieczęsto w Mierzejowi- 
cach można było grosz zarobić. Stukały po ogrodach 
młotki kończąc klepanie kos, skrzypiały drzwi i studnie, 
słychać było popędzania pastuchów, porykiwanie krów 
i gęgot gęsi.

Na zakręcie, gdzie świątek patrzył na drogę zezowaty
mi oczami, strzelał już z bata Stefek Potucha, pastuch Dy- 
donia, zły znajdek, który bity za kradzieże w sadach nie
raz wrzeszczał na całą wieś. Czasem dołączał się do nas 
ze swoimi trzema jak beki tłustymi krowami Czyż od Bu
raka, który takie śmieszne imię miał: Kalasanty. Nie 
umieli ludzie na niego wołać, aż raz ze Stefkiem Potuchą 
przezwaliśmy go Kalasiem i takim już pozostał dla wszy
stkich. Był brudny, aż czarny, i zawsze drapał się po 
głowie, choć go nic nie gryzło, bo mu jego gospodarz 
włosy na zero wystrzygł. Z innych chałup dziewczyny czy 
chłopcy ciągnęli swoje krowy po jednej na powrozach. 
Skręcali ze swoimi pojedynkami różnych maści na mie
dze, na podgórki i tylko niewiele z nich szło za nami pod 
las.
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Nie były to jednak żadne pastuchy jak my: ■— Po- 
tucha, Kalaś, Gwizd od Sadły czy ja — ale zwykłe swo- 
jaki z chałupy wyznaczone do krów przez ojca lub matkę. 
Nazywali i«h też po imieniu, a nas wołali zwyczajnie •—- 
Gryzoniów pastuch, Dydoniów czy Sadłów. O nazwiskach 
naszych kto tam kiedy pamiętał — my sami zapomina
liśmy.

Pod lasem, gdzie największe pastwisko miał mój Gry
zoń, każdy już zaganiał na swoje. Zwykle puszczało się 
najpierw bydło do lasu, póki chłodniej i gzów mniej. To 
było prawdziwe szczęście usiąść pod jałowcem na mokrej 
od rosy trawie i odpocząć. Krowy, zasmakowawszy 
w pierwszym jedzeniu, żarły spokojnie.

Las śpiewał, pachniał i przeświecał od kraju pierw
szymi promieniami słońca, które wyglądało zza górki. 
Wtedy przybiegał do mnie i Kalaś, i Stefek Potu cha. Mo
gliśmy zjeść garść zwilgłych jagód, nie wyzbieranych jesz
cze, myśleć głośno o wiewiórkach i lisach, które podobno 
tam, w ciemnym gąszczu, swoje nory miały.

Po godzinie wypędzałem krowy ku polom i wtedy już 
następowało nawracanie ich bez przerwy.

Upał zaczynał się wcześnie. Kiedy na miedzach przy
siadali żniwiarze nad przyniesionymi z domu dwojakami, 
i ja dojadałem swój chleb. Gdy zboża sprzątną, popędzę 
krowy na ścierniska pod dworskie stawy, na dziedzicowe 
żytnisko czy pszeniczysko, a pod jesień już tylko na ko- 
niczysku lub w lesie trzeba ich będzie pilnować. Wtedy 
mniej nawracania, ale za to nogi będą marzły, bo rosa 
zimna, ale za to ogień można będzie rozpalić i ziemniaki 
upiec, bo się jakoś zawsze w jesieni czułem głodniejszy.

Tak będzie dopiero w jesieni, a teraz we żniwa marzy
łem ciągle o spaniu i jedzeniu — i co dzień byłem czar
niejszy od słońca.
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Zaledwie zdążyłem zjeść swoją kromkę chleba, gdy 
kosy znowu zadzwoniły po wąskich polach, sierpy znowu 
zaczęły podnosić ucięte garści żyta. Jeszcze godzina, dwie 
i do domu.

— Te, Stachu, zajmojmy; Kalaś juz pognoł — wołał 
z daleka Potucha.

I zapędzałem graniastą na drogę. Gorąco i kurz.
W domu Gryzoniowa stawiała barszcz i ziemniaki wy- 

jęte z pieca. Jeżeli rozpaliła już do gotowania obiadu, td 
pozwoliła je zagrzać, a jak nie, to jadłem takie, jakie 
były — zimne. A potem do roboty, bo czasu nie ma.

— Stachu, a rusojze się, nońduchu — wrzeszczała 
Gryzoniowa. — Patyków mi narób, wody przynieś, saga
ny ze świńskim żarciem do chlewa zanieś.

A gdy w polu było zbieranie garści, to znowu:
— Chyboj no w pole, pomozes jem zbierać!
Tak było tego dnia.
Ściernisko po żniwiarce ostre, krótkie i twarde, więc 

Gryzoniowa dała mi swoje drewniaki. W takich kłapciach, 
co skórę jeno na czubach przybitą miały, szybko się nic 
pobiegnie i trzeba je ciągnąć nisko po ziemi, bo spadają. 
Za to ściernisko nie kłuje. U Gryzonia pomocników w po
lu i tak dużo zawsze było. Pociosek, Sobek, Gajda, Trelo
wa Józefka, komornik Słomski, Fijołów Stach, Zośka go
spodarza i Mańka, nie licząc Wicka Pająka i starego Gry
zonia. Wicka, bo zawsze robił; Gryzonia, bo zawsze pil
nował i poprawiał robotę. Robotników Wojciech Gryzoń 
miał za darmo. Odrabiali pożyczki, orki, a Fijoł chłopa
ka przysłał, bo mu Gryzoń, jako sołtys, podatek z wiosny 
po żniwach odłożył i powiedział, że ma za to jemu, soł
tysowi. we żniwa się odwdzięczyć. Zaledwie powiedzia
łem „szczęść Boże“, a już Gryzoń krzyknął:

— Pomogoj Fijołowi, bo se gamoń rady przy Wicku 
nie daje. Robotnik do jedzenio, psiachmać!
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Stach Fijoł odbierał żyto spod kosy za Pająkiem. 
Prawda, że za Wickiem nie każdy mógł nadążyć, ale tez 
i Fijoł nie spieszył się.

— Za darmno se kulosów nie bede urobioł —■ mamro
tał gospodarzowi prawie głośno.

Odbieraliśmy więc we dwóch, a Wicek śmiał się z nas 
głośno:

— Gospodorzu, przyjenibyście jesce ze dwóch takich 
za parobków. Zebraliby wom w lecie, a zjedli w jesieni.

N e bardzo byłem rad z tych Wiekowych przekpinek, 
bo taki łapczywy na cudzą robotę jak Gryzoń, na żartach 
się nie znał. Pot zalewał mi oczy nie wiadomo z czego: 
z prażenia słonecznego czy ze słabości. Południe juz było 
na pewno, chociaż Gryzoń mówił, że jeszcze we dworze 
pana Koralowskiego nie dzwonili. Nie słyszał chytrus albo 
i naumyślnie tak mówił, aby chociaż z pół godziny ludzi 
dłużej na polu potrzymać. Sam na miedzy se usiadł od
począć, niby zmęczył się bardzo. Luźne kłosy tylko cały 
czas wyzbierywał, osty lub kąkol z garści wyciągał — ro
botnik usmarkany. Dziedzicowego Buraka udawał, tylko 
że tamten z grubą pałą po polu chodził i ludzi strasznie 
do roboty naganiał. Gryzoń pewno sobie jednak myślał 
nie karbowym, ale dziedzicem zostać, tylko że z takim 
rozpiętym rozporem to chyba żaden dziedzic nie chodzi. 
Musiałby specjalnego lokaja trzymać do zapinania.

A jednak Gryzoń nie cyganił. Byliśmy z odbieraniem 
w połowie staja, gdy rozległo się dzwonienie ze dworu. 
Żar przygniatał wprost do ziemi, a tu Gryzoń kazał mi 
do końca garście ułożyć. Skręcali już wszyscy koło tych 
grusz, przy których leżały dwa olbrzymie głazy, gdy schy
liłem się po ostatnią garść. Nawet gonić mi się ich nie 
chciało. Zresztą to i lepiej dla mnie. Trafię akurat na 
obiad, a tak musiałbym gospodarzowi, a może i wszyst
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kim, wodę na ręce polewać, a mnie nigdy nie miał kto 
tego zrobić, chyba czasami Wicek.

Przez całe żniwa mieliśmy z Wickiem wspólników 
przy obiedzie, bo gospodyni nie chciało się, jak mówiła, 
misek nowych paprać. Nie był z tego zadowolony ani Wi
cek, ani ja. Jadaliśmy zawsze wolno, a tu przy czterech, 
pięciu nowych gębach trzeba było językiem szybciej obra
cać, chociaż gospodyni dokładała zwykle do miski zie
mniaków, kaszy czy klusek.

Po obiedzie Wicek klepał kosę, a potem spał. Robotni
cy polecieli zaglądnąć do swoich chałup, a ja przez ten 
czas poiłem konie i wypełniałem tysiąc innych rozkazów. 
Cisza południowa była na wsi, tylko miedzami gnali na 
wyścigi chłopaki do stawów — kąpać się.

— Gospodyni, pójdę się wykąpać, pozwólcie.
— Co? Hale! Widzita go! Na kopanie sie my cie tu 

wzieny. Jak wezne jakiego chanaja, to cie roz dwa wyko
pie. Wyzeń mi zaroz gęsi pod górkę.

I pasłem gęsi, a Pietrek gospodyni już godzinę siedział 
nad stawem. A potem znów trzeba było krowy wypędzać.

Wieczorem, chociaż słońce już dawno skryło się za las 
jodłowy na Łysicy, dla nas pastuchów był jeszcze dzień. 
Zaczynało się już jednak podpędzanie bliżej wsi i przy
śpiewki.

Zajmojmy, zajmojmy,
bo juz cas, bo juz cas, 
bo juz skowronecki 
posły spać, posty spać...

Wrzeszczał trochę nie na tę nutę co trzeba Stefek Po- 
tucha.
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Odpowiadał mu cienki głosik Andzi Bzorkówny:

Oj, zachodźże, słonecko, 
kiedy mos zachodzić, 
bo mnie nozki bolo 
po tym polu chodzić.

Śpiewanie ginęło gdzieś w lesie i drzewa uczyły się 
go i powtarzały młodszym.

Najsmutniej zawsze śpiewał Kraź Michał, którego wy
uczyła dziwnych śpiewek jego siostra, co to we dworze 
jaworowskim u pana Koralowskiego służyła.

Oj, smutno moja dola, 
smutno w dzień i w nocy, 
ażeby jo odmienić 
oj, ni ma taki mocy.

Śpiewanie milkło dopiero we wsi, gdzie każdy zapę
dzał bydło we swoje wrota.

Ja i wtedy nie miałem spokoju. Znowu pojenie, pod
ścielanie słomy, noszenie drzewa i kto by tam wyliczył, 
ile innych drobnych robót trzeba było wykonać, że i nogi 
nie chciały już chodzić.

I wreszcie siano w szopie, smród ze .stajni i spanie. 
Przyjemnie jest spać. Noc to najpiękniejsza część dnia, 
przyjaciel pastuchów i parobków. Zasypiałem pierwszy. 
Spać mi się zawsze chciało więcej niż jeść.

Tylko w niedzielę mogłem w południe robić, co chcia- 
łem. Uciekałem zwykle nad stawy lub do lasu, bo nie 
wierzyłem gospodyni, mogła wymyślić jaką robotę, je
żeli nie poszła do kościoła.

W końcu sam Wicek przygadał gospodarzowi, że pa
stucha zamęczy, że powinien mi pozwolić chociaż tych 
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kiosków w południe nazbierać sobie na zmę. Zwymyślał 
go za to Gryzoń, ale mi sfolgował trochę, bo bał się pew
nie, że Pająk mojemu ojcu wszystko opowie.

Gryzoń bał się widocznie mojego ojca.

MOJE MOCNE POSTANOWIENIE

Trzynasty lipca był świętem dla całej parafii wapien- 
nickiej, a więc i dla Mierzejowic. Odpust. Od rana szli 
ludzie z Pieklisk, Jaworowa, Mierzejowic i z innych wsi. 
Najpierw szły baby w długich sorcach i w zapaskach, 
z trzewikami przewieszonymi przez rękę. W kojdach za 
zgrzebnymi koszulami chowały parę groszy na „ochfiarę“, 
cukierki i jakie cudasiki dla dzieci. Te, które czytać umia
ły, ściskały w ręce książeczki do nabożeństwa, częściej 
jednak miały różaniec okręcony na kiści dłoni. Bajclowały 
a mełły jęzorami i chociaż odpust — nie przepuściły niko
mu, kto ukradł, swoją kobietę prał albo kurę z żyta prze
płoszył. Szły pierwsze, aby bliżej ołtarza miejsce zająć, 
wyspowiadać się, a i księżom napatrzyć. Nie znałem ani 
jednej, ale wiedziałem, że są jak ta Koproska lub myna- 
rzowa z Wapiennik — kłótnice ozorzaste. Wyspowiadają 
się, a potem, gdy będą wracały, pokłócą się i nawymyślają 
sobie. A w kościele będą piszczały na różne głosy:

— Usłyszałem wdzięczny głos.
Wstyd — nie śpiewanie.
Żyta już były zebrane, więc paśliśmy na ścierniskach 

dworskich — ja, Stefek Potucha i te swojaki. Dla nas od
pustu nie było. Nie miał nas kto odpuścić, bo każdy chciał 
choć tych kramarzy zobaczyć.

Dzień wstał jakiś zaspany. Powietrze było białawe, 
jakby kto pszenną mąką na wiatr sypnął. Deszcz przepo
wiadali, ale chmur nigdzie widać nie było.
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Krowy najedzone przystawać już zaczynały, gdy znów 
zaroiło się na ścieżce od dwora i na drogach. Zakwitło 
w różne kolory spódnicami dziewuch, zahuczało śmiechem 
kawalerów, a małe bosaki wyścigały się, aby być pierwsi 
przed innymi.

Kiedy powróciłem na południe do domu, nie zastałem 
nikogo. Klucz pod wystawą odnalazłem i zjadłem zimny 
barszcz. Wyciągnąłem starą książeczkę do nabożeństwa, 
którą miałem od babki Franciszki, ale nawet jej nie otwo
rzyłem. Nie myślało mi się pobożnie. Coś się we mnie za
cięło, coś zbuntowało. Przypomniały mi się śpiewane 
dawniej słowa:

Na lwa srogiego bez obrazy wsiądziesz
I na ogromnym smoku jeździć będziesz.

Podobało mi się to wtedy bardzo. Zdawało mi się, gdy 
śpiewałem, że staję się naprawdę silny, a lwy i tygrysy 
uciekają przede mną.

Trzeci tydzień u Gryzonia, wśród obcych, wśród po
pychania i popędzania zdał mi się wielkim. Czułem, że 
to na mnie jeżdżą wszystkie Gryzonie, a nie ja na smoku. 
Nie miałem za co dziękować Panu Bogu, nie miałem Go 
o co prosić, bo przecież i tak mój ojciec zrobi ze mną, co 
będzie chciał, a Gryzoniowa i tak „nońduchem“ będzie 
mnie wołała. I po co mi głowę zawracali modlitwą, nauką 
i szkołą w mieście? Takiego Potuchę gospodarz spierze, ze 
krew mu czasem nosem poleci i — nic. Śpiewa sobie za 
bydłem i na cudze jabłka chodzi. Czyż Kalaś też? A ja?

— Nie będzie z ciebie parobka — powtarzał mi Wicek 
Pająk. — Zemrzes ty, nieboroku, bo mos, tu mos coś 
zepsute.

I Wicek stukał się silnie palcem w czoło.
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Kot usiadł mi na kolanach i mruczał swoje pacierze. 
Zegar tykał i tykał.

— Ty, Jastrząb, a zajdź no kiedy do mnie, książkę; ci* 
jaką pożyczę — przypomniałem sobie słowa Kandydera, 
który wracając od Sobka spotkał mnie przed domem 
Gryzonia.

Ten nowy mój wapiennicki znajomy dziwnym był czło
wiekiem. Żony ani dzieci, ani krewnych nie miał. Miesz
kał sobie sam, a za wszystkie pieniądze, jakie zarobił, 
tylko książki kupował i czytał. Mówili, że był tam gdzieś 
nauczycielem, ale go wyrzucili, bo za dużo gadał. Chwy
tał się różnych prac, nawet w polu pomagał i podania pi
sał. Chłopaków nie lubił, bo go przezywali „Kandyde- 
rek — świderek"! Mały był i śmiesznie chodził na krót
kich nogach. Zachodził czasem do ojca, gdy jeszcze by
łem w domu. Książki do czytania przynosił i słuchać lu
bił, gdy mu coś głośno czytałem.

Przypomniał mi się teraz ten Kandyder, bo książkę 
przeczytałbym, niechby chociaż trochę zapomnieć o kro
wach, Gryzoniu, o służbie.

Z kościoła wrócili wasągiem tylko gospodyni z córka
mi i Pietrek. Wicek strzelał z bata zajeżdżając przed 
dom. Wyglądał zadzierżyście, jakby sam był gospodarzem. 
Krzyczał głośno a srogo na mnie, żebym prędzej wrota 

. otwierał, a na Zośkę z dużymi piersiami z boku spoglądał, 
jakby ją zjeść chciał. Siedziała obok niego na przednim 
siedzeniu i rozpierała się grubachnymi nogami.

Wicek wasąga nie rozbierał, miał po nieszporach po 
Gryzonia jechać, który u księdza Ściskały został na obie- 
dzie. Dwa dni temu księdzu aż trzy kogutki marcowe 
posłał, kopę jaj, dwa sery i bryłę masła tak dużą, że 
w największe liście chrzanowe zmieścić się nie mogła. Bę
dzie potem cały tydzień opowiadania, jak to „z księdzami 
jod, piel i ozmowioł sie“.
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A mój ojciec nigdy na takim odpustowym obiedzie 
u księdza nie był, choć przecież mądrzejszy był od Gry
zonia, mówić ładniej potrafił i rozporek mu się nie odpi
nał.

Po południu przyszła niespodziewanie matka. Przy
niosła parę obarzanków odpustowych, bułkę kręconą 
i, co najważniejsze, moje nowe ubranie, co mi je ojciec 
kupił, gdy do siódmego oddziału przeszedłem.

— Do kościoła bedzies mioł w cem chodzić. Tak bez 
Boga zyć ni mozes.

— Abo mi to gospodarz pozwoli? I zresztą... co mi ta 
Bóg da — buchnąłem prawie z płaczem.

— Stasiu, co ty mówis, dziecko — przeraziła się matka. 
Płakałem już bez wstrzymywania, a matka ze mną. 

Siedzieliśmy przy płocie pod jabłonką i płakaliśmy, jakby 
nas jakieś wielkie nieszczęście spotkało. Matka głaskała 
mnie po głowie. Nie wiedziałem, że to tak przyjemnie. 
A potem tłumaczyła mi, dlaczego to tak z tą służbą wy- 
padło. Długów się narobiło. Wszystko zniszczone, nie ma 
co sprzedać, nie ma skąd wziąć. Chleba i w tym roku za
brakło w domu. Po żniwach i Zośka pójdzie na służbę.

— Pon Bóg juz cheba tak chce — zakończyła.
— Nie, mamo, nie może on tak chcieć, bo dlaczego 

innym tego nie chce?
— I innym tyz nie lepi — odpowiedziała. — Kubacki 

na służbie, Zioło na służbie, a i u innych sie nie przele
wa. Zreśtą — mówiła — może sie odmini. Som coś nie
coś zarobis, świnie ociec kupieł, może na przysły rok, 
może...

Długo jeszcze mówiła o tym, że i ojcu, i jej przykrzy 
się za mną, że im wstyd za tę moją służbę, że muszę 
się modlić, to się odmieni.

Została jeszcze u Gryzoniów, gdy ja bydło pogoniłem. 
Było mi jakoś lżej po tej rozmowie z matką i postano



wiłem szukać sposobów zarabiania pieniędzy i oszczędza
nia. Zrozumiałem, że na służbie długo wytrzymać nie 
mogę, bo albo umrę, jak mówił W.cek, albo do stawu, 
albo... już wtedy przychodziły mi do głowy takie myśli, 
żeby chałupę Gryzoniowi podpalić i uciekać, uciekać na 
koniec świata. Rozmyśliłem sobie to wszystko na miedzy 
siedząc i Wicek znów mi się przypomniał.

„Gryzoniów dużo, wsedzie ich pełno. I nie w Mierze- 
jowicach, to w drugi wsi służyć trza“.

Pająk dwadzieścia lat już służy. Dwadzieścia lat! I bu
dziła się we mnie zawziętość ogromna na owe dwadzieś
cia lat. Nie! Nie będę parobkiem! Obliczałem mój zaro
bek. Od Gryzonia dostanę ubranie i buty. O pieniądzach 
mowy nie było, nie da nic. A bez pieniędzy do miasta 
ruszyć się nie mogę. Tu znów zobaczyłem, że sam nie 
wiem dokładnie, po co mam jechać do miasta. Do szko
ły — to jedno było jasne. Ale do jakiej? I zwyciężyło 
ojcowe przeznaczenie — nauczyciel. Najprędzej skończyć, 
to najkrócej głodować. A potem... aż mi się w głowie za
kręciło. Mieć własne pieniądze i nie służyć... Uczyć mo
że tych Mierzejowickich „boscoków“... Tylko ja Ciaru- 
pą nie będę ani Gryzoniem, ani Sciskałą. I Wicków Pa
jąków nie będzie — ślepych w ks:ążce.

Od tego dnia odpustowego miałem o czym myśleć. 
Najgorsze było to zarabianie pieniędzy. Wicek, co praw
da, podsunął mi już myśl — zbieranie kłosków — ale 
niedługo przecież tego będzie i niedużo mogło dać. Grzy
by, to drugi zarobek i koniec. Zdawało mi się znowu, że 
nigdy i nigdzie nie wyjadę z Mierzejowic.

Powiedziałem o moich kłopotach Pająkowi.
— Ześ głupi — powiedział Wicek — tom juz downo 

zouwozeł, ale ze kces piniodze robić, to ci mogę trochę 
pomóc, a ty mnie. I mogbyś se co insego wybrać jak 
naucyciela. Takie ucenie cudzych smrodków, to nie ro
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bota i tako pensyjo to nie piniodze. I jaki pożytek bedo 
ludzie mieli z ciebie? Co naucys za pińć lot, to zapumno 
za rok, bo na co komu twoje ucenie, twoje cytanie? Pa- 
trzoj na Mierzejowickich. Zoboc Kłapciocha Józka, co go 
Zajmosem przezywajo. Dwie morgi mo i osiem — o ta
kich — w chałupie. Obrócić sie ni ma kaj, tak tych dzie
cisków łazi po polepie. Myślis, ze może ich do szkoiły po- 
wysyło, ze może ty ich wyucys cytać, abo i urzędników 
z nich zrobis? Na służbę pódo, jak jo i ty, bo butów lo 
nich ni mo, bo mu na sól nie wystarco, to i za co jem 
choćby te kajety pokupuje? Zoden chłop sie jesce ks ąz- 
ką nie najod. I ty sie mozes niom udowić, bo gdzieta chło
pa do cego dopusco i to biednego. Rób ino, haruj, casem 
sie wódą uchloj jak Świnia i... w nieb e ci bedzie lepi. 
Cholery! — zaklął Wicek, bo go jego własne kazanie roz
grzało. — Na księdza lepi posedbyś. Dzieuchy w zokrystyi 
spowiadoibyś jak ten misjonorz, który Jagnę Kasperco- 
ka, zbereźnik, chcioł wypokutować. Morgi miołbyś i do
syć całowanio ludzkiego po rekach. Posedbym do ciebie 
za parobka, a choćbym ci kiedy i co ukrod, to odpuścieł- 
byś mi, bo ty przecie komu drugiemu wzionbyś. I Gry
zoń kogutki by ci przynosił na odpust. Wieś, zaprosili 
ksiodz gospodarza na obiod, ale jo jutro mom iść psenice 
do dobrodzieja kosić. Gryzoń mówieli, ze to na chwałę 
bosko. Hale, na chwałę bosko i na gospodynio ksie- 
dzosko. Chocioz mnie ta wszystko jedno, lepi zryć dadzo 
u księdza, to sie i tak opłaci...

W końcu Wicek obiecał jeszcze raz, że mi pomoże 
w tych „piniondzach“. Nie mogłem tylko zrozumieć, jak 
to i ja mam jemu pomagać.

Tych jego kazań to z początku nie lubiłem zupełnie, 
£>o nikogo w nich nie uszanował, a każdego jeno wy
śmiał. Ale później przekonałem się, że Wicek Pająk zna 
prawdę i nie wstydzi się jej mówić.
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POMOC WICKA

Wicek Pająk dotrzymał obietnicy. Na dworskich ni
wach pana Koralowskiego, które tylko wąskim smugiem 
były oddzielone od pól mierzejowickich, skoszono właś
nie pszenicę. Dwa dni układały żniwiarki garście złoci
stej sandomierki swymi grabiastymi palcami. Powalone 
miejsca wykosili kosami. W tych dniach na żniwach pra
cowali nie tylko fornale, którzy w murowanych czwora
kach po dwóch w jednej izbie tłoczyli się z rodzinami. 
Pracowali i ludzie z Mierzejowic, kto odróbkowo, kto 
za pieniądze, kto inny jeszcze za pasienie bydła lub za 
tę ćwierć żyta na chleb.

Ludzi było jak mrówek, bo i zwyczaj we dworze 
był inny. W Mierzej owicach czekało się zawsze, aby 
pszenica trochę przeschła, a potem wiązało się ją specjal
nymi powrósłami w duże snopy; we dworze za żniwiarka
mi wiązali od razu świeżą pszenićę i to w małe snopki 
i stawiali w stojaki, po ile popadło. Nie było czasu liczyć 
na kopy, bo i tak wozy zajeżdżały następnego dnia albo 
najpóźniej na trzeci i ustawiano obok dworskich stodół 
stogi lub zrzucano snopki wprost do młocarni.

Zaraz pierwszej nocy, kiedy dworska pszenica stanęła 
w snopkach, Wicek zbudził mnie, choć zaledwie ze dwie 
godziny spałem.

— Idziemy na zorobek — powiedział potrząsając mną 
jak śliwką dla otrzeźwienia.

— Gdzie pójdziemy? — spytałem nic nie rozumiejąc
— Cichoj, nic ci do tego. Potem ci powiem.
Wicek kazał mi włożyć swoje stare kamasze, sam 

włożył buty i wyszliśmy na podwórko. Tu wetknął mi 
sękaty kij w rękę, a sam wziął płachtę pod pachę. To już 
mi się zupełnie nie podobało, ale Wicek nie myślał mi 
nic tłumaczyć. Noc była ciemna. Na niebie świeciły tylko
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gwiazdy i mrugały do siebie tam, w przestworzu, jakby 
się witały i porozumiewały. Później oczy przyzwyczaiły 
się do ciemności.

Kiedy przełaziliśmy furtką koło szopy, ktoś stał 
w ogródku pod drzewem. Już chciałem krzyknąć, ale Wi
cek kazał mi uważać pod nogi, żeby się nie przewrócić. 
Byłem pewien, że postać pod drzewem to Gryzoń. Pilno
wał nas pewnie, podpatrywał, dokąd idziemy. Szliśmy 
miedzami do smugu łąk dworskich. Przysiedliśmy na 
kopcu przy łące. Po drugiej stronie widać było szare ko
py dworskiej pszenicy.

Wicek zdjął buty i postawił je przy mnie.
— Pilnuj, ino nie butów, jucho, ale aby z ty strony 

ode dworu kto nie nadsed. Jo pode dali i porę snopecków 
przeniese na Gryzoniowe pole, ale tamtędy, aby śladu 
prostego przez łoke nie robić. Pół ćwierci bedzie twoje — 
za pilnowanie. Bedzie kto sed, zahukoj jak sowa, ty to 
tak ładnie robis. Ino sie dobrze wpatruj, bo z Burokiem 
żartów ni ma. Psa ze sobom prowadzo. Nie boje sie go, 
ale nie chciołbym mu kości pomacoć. Jutro świtokiem 
zwiezie sie gospodorzowymi kuńmi. I na buty moje pa- 
trzoj, jakby ci przysło uciekać.

Nie czekał na moją odpowiedź. Rozglądał się chwilę 
i już go nie było. Siedziałem na kopcu i o patrzeniu za
pomniałem. Wicek Pająk kradł, to było jasne. Mnie do 
spółki brał, a więc i ja jestem złodziejem. Zaledwie sobie 
to wytłumaczyłem, gdy wstałem, aby uciec do domu. Tu 
znów o Wicka zacząłem się bać. Pójdę do domu, a jego 
Burak, karbowy pana Koralowskiego, przyłapie, do dwo
ru zaprowadzi i do więzienia go wsadzą. Albo Wicek Bu
rakowi kości „pomaco“. Zabije karbowego, a wtedy i ja 
będę winien.

Na ścieżce koło kopca, prawie przy moich nogach, sta
nął słupka zając. Zobaczyłem podniesione na chwilę, dłu-
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gie uszy. Spostrzegł mnie, bo skoczył nagle w bok na 
łąkę i dworskie koniczysko. To znaczy, że nikogo tam 
nie ma, tłumaczyłem sobie wszystko. Wicek jest bezpie
czny.

Potem usłyszałem z daleka, ze strony, na którą mia
łem uważać, czyjeś kroki na łące. Żle sobie wymierzył, 
kiedy przez strumień przechodził, bo słychać było, jak 
chlupnął nogami w wodę. Już miałem zahukać i uciekać, 
gdy przychyliwszy się do samej ziemi zobaczyłem, że cień 
na łące głowę miał kopiastą, szeroką. „Pszenicę niesie*', 
pomyślałem. To nie był Pająk. A więc to nie on jeden.

A Wicek tymczasem brał po cztery, pięć snopków, 
wiązał je w płachtę i przenosił przez łąkę, a potem ścież
ką i miedzą na Gryzoniowe pole z pszenicą, które za 
owsem i ziemniakami do samej stodoły Wojtkowej do
chodziło. Gryzoniowa pszenica też już w snopkach stała. ' 
Zostawili ją na noc, bo pogoda była ładna i dopiero jutro 
przed południem wozić mieli. Wicek ustawiał dworskie 
snopeczki przy Gryzoniowych piętnastkach. Nawracał 
szybko, a idąc z powrotem zazbierywał źdźbła na mie
dzy, jeżeli je dostrzegł. Niósł już chyba ze dwudziesty raz, 
gdy stanąłem przed nim na ścieżce.

—■ Ty, Wicek, ja już nie będę pilnował, nie chcę.
Wicek jedną ręką snopki w płachcie na ramieniu przy

trzymał, a drugą za kark mnie chwycił.
— Scynioku, uduse cie tu — zasyczał.
— Puść mnie — powiedziałem — bo cię tym kijem 

przez łeb łupnę i krzyczeć zacznę.
Wicek cisnął mną o ścieżkę. Silny był, za silny. Upa- 

dłem na swój sękaty kij. Ugryzło mnie coś ostro w poli
czek, aż w zęby stuknęło. Ostry sęk wyrwałem raptow
nym szarpnięciem. Czułem, jak krew spływała mi za koł
nierz. Wicek poszedł ze snopkami i nawet nie spojrzał 
na mnie.
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„Takiś ty“, myślałem. „Złodziej i zbój“. Poszedłem do 
domu.

U przełazu koło szopy czekał Gryzoń.
— A co z Wickiem — zapytał, gdy tylko mnie zoba

czył, a głos mu jakoś zadrżał, jakby ze strachu.
Spałem źle. Rano długo myłem twarz w korycie i od

rywałem przyschnięte listki koniczyny, pokruszonego sia
na i plew. Twarz miałem spuchniętą i na oko ledwie wi
działem. Wicek akurat drabiny do wozu zakładał, ale 
zaraz to zauważył.

— E, ty, Jastrząb, chodzi no tutaj!
Nie odezwałem się, ani nie ruszyłem.
Sam podszedł do mnie.
— To jo ci to zrobiełem? — spytał tak, jakby nie 

wiedział o tym już w nocy.
—-Na gałęzi sobie przebiłem — skłamałem.
— Nie cygoń, Stachu. Oglondołem twój kij — krew 

na niem jesce teroz je. Ozeźliłeś mnie, ale mi cie zol 
straśnie i juz cie nigdy nie tknę. Zęby mnie tak pieron! — 
zaklinał się Wicek. — Złodziejem mnie nazwołeś i prowdeś 
powiedzioł — zaśmiał się cicho, aż mu w gardle zagru- 
chało. — Myślołem, ześ sie juz przyzwycajeł, ale gdzie 
tam! Złodziej mówiłeś, złodziej. — A któż tu większy zło
dziej? Jo, Kowalski i inne, które dzisioj snopki znosiły, 
cy pon dziedzic Koralowski abo nas Gryzoń, abo Burok 
cy inse? No któż? Nie wieś? W ksionzkach ęytać, cytos, 
mondryś, bo mondry, a tego zmiarkować nie potrafis. Wi- 
dziołeś, kto stół koło sopy, gdyśwa wychodzili? Gryzoń. 
Wie un dobrze, gdzieśwa pośli. A przecie za godzinkę je
go kunie zaprzegne i zaroz z niem pojedziemy po te snop
ki. Z boku ułoży sie te Gryzoniowe grube, a w środek te 
moje. Nie za darmo un to robi. Ziarno moje, a słoma mo 
być jego. Widzis, lo głupi słomy pomogo mi. I to mo być 
gospodorz. Wcoroj powiedzioł mi przecie: „No, Wicek, 
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trzebaby spróbować ty dworski pszenicy", a jo przy młoc
ce i tak jego snopków do swoich dołożę — i to z nich to
bie dom. Z Gryzoniowy psenicy dostanies zorobek, aby 
wiedzioł, ze za darmo nie wolno pastuchów najmować. 
A. cy ty wieś, ile un mnie daje? Za tylaćhno roboty, za 
takie poniewiranie? A tu ociec mi mówio: „Zeńze sie, Wi- 
cuś“. Tyś, Jastrząb, głupi, ale sie na mnie nie gniewoj.

Obejrzał mi ranę, splunął i jeszcze raz mi rękę po
trząsnął.

— Nie chciołem, sprawiedliwie mówię, nie chciołem 
cie tak okalicyć. Gospodorzowi nie mów ani twojemu 
ojcu, dochodzieliby swojego. No, nie powieś?

— Nie, Wicek, nie powiem. A tej ćwierci, to mi już 
nie dawaj.

•— O to ci sie nie pytom — porwał się znowu Pająk, 
ale zaraz odszedł do stodoły, jakby się bał, że go złość 
znowu napadnie.

Tego dnia zacząłem zbieranie kłosów na dworskim, 
bo na Mierzej owickich polach zgubionego ziarna by nie 
znalazł, nie tylko kłosa. Szczęśliwie się złożyło, bo Gryzoń 
kazał mi krowy na dworskie pszeniczysko gonić. O nie 
dojedzonym rano chlebie zapomniałem, tak się zarobkiem 
przejąłem. Na południe dźwigałem takie zajdy kłosów, 
że musiałem część w ziemniakach zostawić, bo za ciężko 
mi było na raz dźwigać. Obiadu dojeść nie mogłem. Wi
cek jeszcze dokładek dojadał, gdy ja już z płachtą na 
ramieniu miedzą biegłem. Tym razem nie byłem sam.

Całe Mierzej owice były na dworskim pszenlczysku. 
Nawet babka Jantka Kłapciocha wyszła, chociaż zwykle 
łaziła koło chałupy. Każdy ją znał, bo tylko pochylona 
mogła chodzić i to kijem musiała się podpierać. Po no
gach ludzi poznawała i po głosie. Teraz rogi fartucha 
za pas sobie zatknęła i kłoski zbierała. Pomagały je] 
wnuczki — Władek i trzy mniejsze od niego dziewuchy. 
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W pięcioro szybko im szło zbieranie. Na całej niwie schy
lały się małe postacie, chude ręce zbierały garście kłosów, 
obcinały kozikiem źdźbła i chowały kłosy — kto do tor
by, kto do zapaski lub płachty na szyi i w pasie związanej.

Zazdrościli mi i nawet przepędzali niektórzy.
— Widzita go, jak go to Gryzoń wyćwiceł. Mało mu 

swego — pastucha na zbieranie wysyło.
— A pódzies ty do domu, wyporku? Gryzoniowi ze 

stodoły powyzbieroj, mo na tyła.
Nie odpowiedziałem na zaczepki ani się nie tłumaczy

łem. Niech sobie myślą, że to dla gospodarza zbieram. 
Niech tam. Zbieranie jednak już na trzeci dzień się skoń
czyło. Nie było czego szukać — i mrówki nie poradziłyby 
lepiej wyzbierać kłosy na ściernisku. Wtedy wziąłem się 
do młócenia. Waliłem kijanką na klepisku, aby mniej 
rozprószki było. Aż Gryzoniowa przyszła zobaczyć, ile 
też namłóciłem. Sam nie wierzyłem — ćwierć pszenicy 
z czubem. Aż ćwierć! Gryzoniowa wytrzymać nie mo
gła i zaraz ten czub zgarnęła do zapaski dla kur.

Małpa jedna! Powiedziałem jej, że jest złodziejka i że 
księdzu o tym powiem. Wściekła się, aż jej cienka szyja 
poczerwieniała i nogi nadeptywać na siebie zaczęły. Prze- 
święciła mnie trokami odpasanej zapaski, ale od pszeni
cy nie odstąpiłem i więcej sobie zabrać nie dałem. Nie 
wiedziałem jednak, co teraz robić z pszenicą; schować 
jej nie było gdzie, Gryzoniowa mogła ją kurom rozsy
pać. Wicek poradziłby może, ale go prosić nie chciałem, 
bo od owej nocy złodziejskiej nawet z nim nie rozma
wiałem. Zagadywał mnie nieraz i ranę mi oglądał, ale 
milczałem. A policzek, choć opuchlizna z niego zeszła, bo
lał dalej. Przykładałem babkowe liście lub podbiał. Przy
jemnie chłodne z początku, szybko się jednak na mojej 
twarzy nagrzewały, a przez noc wysychały na pieprz. Po 
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obydwóch stronach z zewnątrz i wewnątrz policzka zbie
rała się białawożółta ropa. Wicek doradzał mi różne le
karstwa i do doktora Łagoskiego chciał ze mną jechać, 
ale mu Gryzoń koni dać nie chciał.

— Nie zdechnie, nie bój się — uspokajał go. — Obie
rze, pęknie i samo sie wygoi. A ty cóześ to taki piastun 
sie zrobieł? W swaty sie do starego Jastrzębia sykujes 
cy co?

Wieczorem tego dnia, kiedy wymłóciłem pszenicę, Wi
cek, wyrozumiawszy przy kolacji całe zdarzenie z Gryzo- 
niową, zaproponował mi kupno pszenicy za pięć złotych. 
Nie pytając się, pieniądze mi wsunął do ręki, a pszenicę 
po drabinie na powałę w stajni zadźwigał.

— Zapłaciełem rzetelnie — powiedział. — Piniondze 
łatwo se schować mozes, a psenice by ci ta zoraźnica 
odebrała. Mnie nie tknie, a w cwortek se jo sprzędom 
w Wirzbowie.

Pieniądze od Wicka przyjąłem, ale nic więcej o żad
nej zgodzie nie chciałem słuchać. Długo obmyślałem 
schowek, wreszcie owinąłem w szmatę i zamknąłem 
w pudełko po paście do butów; zatknąłem swoją pierw
szą oszczędność za krokiew na strychu stajni.

Z Wickiem pogodziłem się w tydzień potem. Wielki 
guz na policzku pękł mi akurat i śmierdząca ropa wy
lała się do ust. Plułem przez cały dzień, z obrzydzenia 
jeść nie mogłem. Ból jednak znikł nagle. Jeszcze z dzie
sięć dni nosiłem czarny placek skorupy na twarzy, a gdy 
odpadł, pozostał mi dołek, który przy uśmiechu zaokrą
glał się i powiększał. Zośka zaraz powiedziała, że taki kro- 
poc, to i „w niescęściu mo scęście'*. Znaczyło to, że i ona 
chciałaby mieć taki dołek na swojej gębie.

Właśnie wtedy, gdy mi ów wrzód pękł, przyszedł do 
mnie na pole Kandyder. Przyniósł mi książkę. Jakby wle- 
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dział, że już chciałem po nią iść. Dziwny, strasznie dziw
ny człowiek.

— We dworze byłem, krewnego tam mam i czasem 
zachodzę do niego — powiedział.

O krewnych Kandydera usłyszałem pierwszy raz, na
wet zdziwiłem się, że taki człowiek krewnego mieć mo
że. A mówili, że nikogo nie ma. Potem 'Łazał mi ranę 
pokazać.

— Za mocną rękę ma ten Wicek — powiedział obwią- . 
zując mi policzek czystym bandażem.

Pierwszy raz taki cieniutki pasek płótna widziałem. 
Tłumaczył mi, że ranę trzeba zawsze w czystości utrzy
mywać i byle czym nie paprać, bo bakterie, zakażenie 
i potem nie ma ratunku.

— A skąd pan wie, że Wicek? — spytałem, bo mnie 
już i dziw brał, że Kandyder wszystko wie.

— Był u mnie przedwczoraj i prosił, żeby zajść, bo 
się boi o ciebie. Więcej on się boi o siebie, bo z twoim 
ojcem lepiej nie zaczynać. No i to znoszenie pszenicy by 
się wydało. Ponoć nie rozmawiasz z Pająkiem? — spy
tał od niechcenia.

— Kradnie i bije mnie do tego — powiedziałem.
Kandyder usiadł obok mnie na górce. Krowy naje

dzone stały spokojnie. Wiatr, który się zerwał rano od 
strony stawów, niósł zapach tataraków i błota. Kandyder 
nadstawił za duży do swojej twarzy nos pod wiatr i po
wiedział po namyśle:

— Błotem pachnie ode dworu.
— To stawy wysychają — odpowiedziałem mu.
— Ode dworu błotem pachnie — powtórzył i zaraz 

ciągnął dalej. — Ty, młody Jastrzębiu, na Pająka się nie 
gniewaj. Pchnął cię, to prawda, ale zobacz, kto inny tak 
by się tobą opiekował. Niby boi się o siebie, ale i ciebie 
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lubi. On tego nigdy nie powie, bo nie umie. Kto tam na 
wsi wśród biedoty mówi o przyjaźni. Ani on matki, ani 
ojca nie miał ten Pająk. Byli, pewnie, że byli, a ojciec 
podobno nawet żyje, ale kto takiego Wicka kiedy poża
łował czy pogłaskał choćby. Urodził się pastuchem, umrze 
parobkiem. Wiem, tobie o to złodziejstwo chodzi, Jastrząb, 
prawda?

Kiwnąłem głową, bezmyślnie przewracając w ręku 
książkę.

— Hm! — wzdychnął Kandyder. — Złodziej, powia
dasz. A ile ty masz lat?

—• Trzynaście i. pół.
— Małyś, za mały, aby zrozumieć. Widzisz, on już 

taki jest. Będzie kradł dalej. Tylko on mówi, że to można. 
Pająk na pewno myśli tak: Dziedzic ma dużo, wszystkie
go nie zje. Sprzeda, wyjedzie w zimie do wielkiego miasta, 
przepije, straci. No i skąd taki dziedzic ma tyle morgów, 
a on, Pająk, nic? Ojciec mu dał. A ojcu kto dał? Znowu 
ojciec i tak coraz dalej. No, a dlaczego Pająkowemu ojcu 
nikt nic nie dał? A przecież taki Wicek za dwie morgi 
pół życia by oddał. Albo twój gospodarz i inni, którzy 
pastuchów i parobków mają. Skąd mają tyle ziemi? Oni 
mówią, że oszczędzają. A ojciec Pająka oszczędza już 
czterdzieści lat. Miał tam coś nawet, ale mu najpierw 
ruble przepadły, teraz marki i wreszcie nie ma z czego 
oszczędzać, bo pracuje tylko na życie. Wicek na pewno 
myśli, że dziedzic Koralowski i Gryzoń kradną i ci wszy
scy — po jednym, po dwóch, a nawet i pięciu bogaczy, 
którzy w każdej wsi siedzą. Kradną, bo przecież pastu
chów i parobków prawie za darmo mają, robotników przy 
żniwach — też za darmo. I Wicek myśli sobie na pew
no: — Tacy to oni? Taki to ten świat złodziejski? To 
i ja wezmę. Jastrzębiowi tę ćwierć dam, bo chce do szko
ły uciekać, sam przepiję, a ich zniszczę. Tak, tak, chłop
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cze, kiedy przyjrzysz się ludziom, to i Wickowi przeba
czysz. Pewnie, że źle robi, kiedy kradnie. 21e! Ale on 
przecież nie umie ani pisać, ani czytać. Nie ma mu kto 
powiedzieć, wytłumaczyć, że to nie tak trzeba z Gryzo
niami czy Koralowskimi.

Skończył, urwał źdźbło ptasiego owsa i gryzł w zębach. 
Chciałem go spytać, jak to trzeba z takimi Gryzoniami, 
ale kiedy spojrzałem na jego twarz — nagle śmiać mi 
się zachciało. Siedział taki malutki przy mnie, ręce na 
kolanach splótł i kołysać się zaczął, a twarz jakby nie 
jego była i jakby płakała dla siebie, a on o tym nie wie
dział. Zrobiło mi się go jednocześnie żal. Biedny Kandy- 
der. Był sam na świecie i miał tylko jednego krewnego 
we dworze w Jaworowie, krewnego fornala.

NASZA WOJNA

Wojna to była pierwsza rzecz, jaką w życiu zapamię
tałem. Byłem wtedy jeszcze naprawdę mały. Pamiętam 
dużo wojska na koniach i bez koni. Przez okno widzia
łem, jak przywozili i zabijali świnie, krowy, owce, bo 
w naszym demu była kuchnia wojskowa. Gruby żołnierz 
walił obuchem siekiery w łeb świni, a drugi, też gruby 
i czerwony na twarzy, podrzynał gardło. Śniło mi się po 
nocach zabijanie. Krzyczałem, płakałem, aż babka Fran
ciszka musisła mi urok odczyniać. Potem naszego ko
ta powiesili, nie wiadomo dlaczego, bo przecież nie gryzł 
i nie strzelał do tych żołnierzy.

A potem siedzieliśmy w dole ziemniaczanym. Kule 
świstały cienko nad nami, a czasem huknęło coś, aż zie
mia stękała i trzęsła się nawet w naszym dole. Gorzej od 
tych świstów i grzmotów bałem się dżdżownic, które wy
łaziły ze ścian dołu i kiwały się śleDvmi pyskami, jakby 
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szukały oparcia Zdawało mi się wtedy, że chcą się do 
mojej głowy dostać, w ucho się wcisnąć lub użreć znie
nacka. Wrzeszczałem i płakałem. Pamiętam, że ojciec 
przytykał zapalone zapałki do tych robaków i znikały 
w małych dziurkach.

A gdy wojska już odeszły — ojciec mówił, że to były 
,.ostryjockie trepoki“ — długo mieliśmy wszystkiego pod 
dostatkiem. My, to znaczy ja, Maryna, Kazik i Józek. Na 
strychu, na powale naszego domu leżał rozsypany grubą 
warstwą żółty cukier. Mówili, że to dla koni — nie oczysz
czony, ale my go wcale nie czyściliśmy i jedliśmy całymi 
garściami, z chlebem albo i bez chleba. Tyle pamiętam 
z tej pierwszej wojny.

Po niej najechało się do Wapiennik ludzi, którzy mó
wili nie naszym językiem i ziemniaki gotowane jedli 
z chlebem — na sucho. Byli to uciekinierzy, którzy wy
cofali się przed frontem z wojskami austriackimi. Nazy
wano ich Ukraińcami.

U nas także zamieszkali tacy Ukraińcy z małym Kiry- 
łą i Nadzią. Kiryło i Nadzia nie wyjechali już od nas. 
Umarli. Dużo ich wtedy umarło tych uciekinierów. I pa
miętam noc ciemną, kiedy zakradłem się do stodoły, żeby 
zobaczyć zmarłego Kiryłę, z którym tak lubiliśmy się, 
chociaż z początku nie rozumieliśmy się nawzajem. Nie 
widziałem jeszcze wtedy nigdy umarłego. Ojciec zabro
nił nam zbliżać się do chorych i umarłych. Wszędzie był 
tyfus i można się było zarazić. A ja byłem taki ciekawy 
zobaczyć zmarłego Kiryłę. Na klepisku było ciemniej 
jeszcze niż na podwórku. Nie, nic nie zobaczę, myślałem 
wtedy z żalem, ale po omacku natrafiłem na Kiryłę. Od
kryłem prześcieradło i ręką przesunąłem po twarzy — 
była sztywna i twarda jak królik, którego kiedyś krowa 
zadeptała, a matka wyrzuciła na pole.
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A potem znów była wojna, tylko nie w naszej wsi 
już, lecz pod Warszawą.

Ksiądz Ściskała wołał w kościele, że bolszewicy, którzy 
swego cara zamordowali i wszystkich dziedziców, dzie
ci sprzedają, ojców zabijają.

Pan Ciarupa o Matce Ojczyźnie w klasie i przed koś
ciołem mówił. O wolności i świętym obowiązku. Mądrze 
mówił, ale sam na ową wojnę nie poszedł. Kiedy mu 
o tym mówili, tłumaczył się, że w kolanie mu strzyka 
i serce, pandzieju u licha, nie funkcjonuje.

Strach było słuchać kazań księdza Ściskały, tylko Ja 
nie we wszystko, co mówił, wierzyłem i nie wszystko ro
zumiałem.

Pierwsze, to — bolszewicy. O takim narodzie nie sły
szałem w szkole aż do samej wojny. Pytałem Kazika. 
Powiedział mi, że to ruskie, że tak się przezwali, bo no
we rządy wprowadzają i że lepiej o nich przy ludziach 
nie mówić, bo policja... Same tajemnice, myślałem so
bie. Cara zamordowali. To nawet ładnie z ich strony. 
Car posyłał Polaków na Sybir, car zabraniał mówić po 
polsku, car wsadzał do więzienia tych, którzy o Polsce mó
wili— dobrze mu tak! Bolszewicy podobali mi się za to.

I dziedziców także — mówił ksiądz. Nie czułem do 
nich i o to żalu, tylko nic ksiądz nie mówił, co z dwora
mi zrobili. Na pewno wybrali nowych dziedziców, a to 
byłoby już całkiem niemądrze, bo stary czy nowy dzie
dzic, to zawsze dziedzic i fornali potrzebuje, bo jakże 
sam ziemię obrobić potrafi?

A z tym zabieraniem Boga, to też jakieś cygaństwo 
albo i dzisiaj tego nie rozumiem. Jak można Boga za
brać? Niczyj On jest i nikt Go w komorze zamknąć nie 
może, ani drugiemu oddać.

I wreszcie to sprzedawanie dzieci i zabijanie ojców. 
W pierwsze uwierzyłem od razu. Ale to przecież i w na
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szej parafii się działo i nic ksiądz nigdy nie mówił. Prze
cież Potuchę, Czyża czy mnie ojcowie sprzedali, bo na 
służbę oddali, a to znaczyło tyle, co sprzedać. U obcego 
pracować, jeść to, co wydzielą, spać za mało, pracować 
za dużo, mówić rzadko a dostawać bicie często.

Wtedy jednak, gdy Józek uciekł na wojnę, kazanie 
księdza Ściskały i „pandzieja11 Ciarupy straszyły chłopów, 
jak koniec świata straszy baby. Mój ojciec chodził na ze
brania, a potem w domu klął przed sąsiadami, którzy się 
na narady schodzili.

— Chłopa cy ten, cy insy bat jednakowo boli. Wol
ność ci dali — broń ji! A cholery ziemi dać nie chco. 
Potem domy obiecujo. Mojemu dziadkowi dali, kiedy do 
powstanio posed, to i nom tyła samo dadzo. Cekojta! Po- 
bijo tych Bolsiowników, to wom dadzo. Bedzieta jadły.

— Nie pódziewa, niech ziemie dadzo — wykrzykiwa
ły chłopy.

W parę dni potem przyjechało do Wapiennik wojsko. 
Było ze dwudziestu żołnierzy. Rozjechali się po wsiach 
i dużo chłopaków w rekruty zabrali. Trochę uciekło do 
lasu, gdzie ze trzy tygodnie się ukrywali. Żołnierze byli 
ładnie ubrani i za wszystko na wsi płacili pieniędzmi.

Dopiero gdy wyjechali, stary Slama, kiedy go zapy
tali, jak mu się podobają, opowiedział, że mu zabrali bez 
pieniędzy wszystką wódkę i parę gęsi wyciągnęli. Takie 
tuczone, tłuste gęsi.

Prawdę o bolszewikach powiedział nam dopiero Alek 
Dzióbas, mój krewny po ciotczynym swoku. Alek naj
wcześniej poszedł do wojska i całe dwa lata wojował. Kie
dy się dowiedział, co ludziom ksiądz i inni opowiadali — 
śmiał się.

— Szkoda, że wam nie powiedzieli, że dzieci swoje 
na surowo jedzą, bo i to gdzie indziej mówili.
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W niedzielę po południu Alek opowiadał o wojnie. 
Mówił, że spotykał się często z tymi bolszewikami, kie
dy w okopach nad Styrem stali.

— W dzień się strzelało, a wieczorem albo w nocy 
podchodzili oni do naszych, albo nasi do ich wart — 
mówił. — Machorkę, papierosy wymieniało się na chleb 
albo tylko tak szło się rozmawiać.

I on, Alek, chodził często. W rosyjskiej szkole prze
cież się uczył i po rosyjsku dobrze mówić umiał.

— To zwyczajne chłopy jak i my — opowiadał Dzió- 
bas — zabiedzone i sponiewierane, tylko że teraz sami 
już sobie zaprowadzili porządek. Wszystkich tych tam 
przepędzili.

Tu Alek wyprostował się i udawał, że się kłania, 
a brzuch naprzód wypinał.

— Ziemię między siebie podzielili, a fabryki w mia
stach robotnicy zabrali i rządzą teraz sami.

— Ponoć tero i nom ziemie bedo dajać — powiedział 
ktoś.

Alek palcem się w czoło popukał.
— Kto wom bedzie dajoł, kto? Bedo dajały — prze

drzeźniał,' bo sam mówił już jak ksiądz albo pan ko
mendant. — A widzieliście takiego, co wam sam ziemie 
może oddać? Za darmo? Tak tylko, bo wy mało macie? 
Głupi, ziemię trza se samemu wziąć.

O tej rozmowie z Alkiem wszędzie potem mówili, a2 
przyszło do niego dwóch policjantów i zaprowadzili go do 
Wierzbowa. Ludzie powiadali, że do więzienia i że to już 
koniec z nim, za to wychwalanie bolszewików. A Alek 
przecież wcale ich nie chwalił, bo sam całą rozmowę 
słyszałem.

Po tej wojnie był już spokój. W szkole przez te lata 
do siódmego oddziału uczyli nas i o wojnie z bolszewi
kami, i o wszystkich wojnach. W historii na pierwszej 
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stronie Piłsudski jechał na kasztance, a przy końcu książ
ki dla siódmego oddziału był cud nad Wisłą i ani słowa 
nie było tak, jak mówił Alek Dzióbas.

Sprawdziło się tylko jedno, że ziemi nikomu nie dali. 
Kiedy natomiast Zabłocki jeden swój dwór parcelował, 
to ziemię kupił sobie tylko Kudra i Wiącek z Wapien
nik, Krzysiak z Ciurlic i inni sami bogacze, którym i tak 
wystarczało. Wtedy i mój Gryzoń kupił półtorej morgi.

Wojna wybuchła na nowo, gdy byłem u Gryzonia. 
W gazetach o tym nie pisali i rzadko kto o niej z dal
szych wsi wiedział, bo to była tylko nasza wojna. Była 
to wojna chłopaków z Pieklisk i Jaworowa z chłopakami 
z Mierzejowic. Zabitych nie było, bo karabinów nie mie
liśmy, ale krew się lała i byli ranni.

Żniwa się skończyły. Był sierpień. Ścierniska były 
zaorane i już nawet zazieleniły się od perzu i wysianego 
we żniwa ziarna. Żółty łubin na piaskach pod lasem po- 
wschodził i rósł jak młode sosenki. Nie siali jeszcze. Po
la stały szerokie, otwarte jak drogi, puste od granicy 
do granicy. Dla nas „boscoków" wszędzie było miejsce 
wolne do przejścia. Do Pieklisk, do Jaworowa, a co naj
ważniejsze do Wapiennik droga była krótsza, bo biegło 
się przez pola, na przykrótki — tylko kurz zawiewał pod 
piętami z wysuszonej roli. Kto by tam taki czas szukał 
ścieżki i kołował po jej zakrętach. Był to najlepszy czas 
na wojnę.

Nawet Gromcowo ani Maksywonka, ani Pierzgałowo 
nie czekały tak niedzieli jak my. Obiadu nie zdążyli nie
którzy zjeść, bo nie chcieli spóźnić się na wojnę. Każdy 
żołnierz był ważny, bo w każdej kieszeni mogło najmniej 
dziesięć kamieni się pomieścić, a to było bardzo dużo. By
ła to właściwie jedna wielka bitwa, która trwała dwie 
do trzech godzin, u nas jednak nazywała się ona wojną.
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— Wyjdzieta dzisioj na wojnę? — pytali koło kościo
ła chłopaki z Jaworowa i Pieklisk. A kiedy gromada bo- 
scoków z Mierzejowic milczała i po sobie niepewnie spo
glądała, Jaworzaki śmiali się i przezywali:

—• Ćchórze! Bojo sie! Gó....rze.
Wtedy Mierzejowiccy nie wytrzymywali i obiecywali 

im „pokazać" po sumie.
A potem — ledwie ostatnie staruchy przeszły z sumy 

ścieżką do Pieklisk, przez zaorane już pola rwali z kopy
ta pojedynczo i kupami żołnierze na wojnę. Nie przeszło 
dwadzieścia minut, jak już po obydwóch stronach łąki, 
dzielącej dworskie pola od mierzejowickich, rozsiały się 
dwie armie. Bitwa zawsze zaczynała się od łąki. Środkiem 
płynął strumień, a od Mierzejowic była ścieżka. Łąka by
ła nieszeroka, bo kamieniem, kto silniejszy, przerzucić 
mógł przez nią. Najważniejszą jednak rzeczą były wikli
ny nad strumieniem. Aby wojnę wygrać, trzeba było 
przez ten las przeskoczyć i wrogów aż pod ich wieś prze
gonić. W pierwszych wojnach bardzo rzadko się to zda- i 
rżało, ale później wymyśliłem sposób, którym mierzejo- 
wickie, a więc i ja, zawsze zwyciężaliśmy.

Nasze wojny były o nic. Ani ziemi nikomu nie zabie
raliśmy, ani żadnej zdobyczy. Do niewoli rzadko kto się 
dostawał, chyba że mu się nogi w ucieczce poplątały. 
Szkodę sobie każdy sam robił: a to portki na krzakach 
rozdarł, nogę przebił lub od ojca za rozciętą kamieniem 
głowę pasem dostał. Nasze wojny, do których w końcu 
mierzej owiczaki i mnie, i Stefka Potuchę z Czyżem za 
męstwo zaliczyli, były wojnami tylko na niedzielę. Po 
bitwie nie mieliśmy żadnych pretensji ani żalu, ani om 
do nas, ani my do nich. Spotykali się przecież często ci 
nieprzyjaciele w lesie na grzybach, przy pasieniu bydła 
na dworskim, na ścieżce w Wapiennikach w drodze po 
sprawunki, a nawet na dworskiej rzepie.
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Pierwsza wojna zaczęła się od tego, że Franus Du
ma, przezywany Frajcuzem, bo we Francji się urodził, 
popchnął raz Michała Jajko z Jaworowa i zaśmierdziel- 
cem nazwał. Nie pobili się ze sobą, bo bał się jeden dru
giego. Więc Jajko chłopaków z Pieklisk i Jaworowa na
mówił, a Duma mierzejowiaków podbuntował i umówili 
się na niedzielę na wojnę.

Aby się rozgrzać i odwagi sobie dodać, wymyślały 
sobie wojska od ,,jscochów“, byków i dworskich oberwań
ców. To ostatnie najbardziej gniewało tych z Jaworowa, 
bo fornalskimi chłopakami byli albo ich ojcowie we dwo
rze sobie dorabiali.

Po wstępnych wymyślaniach zaczynało się rzucanie 
kamieni, którymi mieliśmy powypychane wszystkie mo
żliwe kieszenie, a które nieraz i za koszulą się chowało. 
Każdy mógł łąkę kamieniem przerzucić, więc rozsypani 
po polu kręciliśmy nad głowami ,,puscowki“. Były tę 
zwykłe proce: kawałek skóry ze starej cholewy z dwoma 
sznurkami. Kręciło się nad głową włożony w środek ka
mień, a potem puszczało się koniec jednego sznurka i ka
mień leciał daleko. Całe szczęście, że bardzo rzadko tra
fiał. Ci, którym się proce popsuły lub nie mieli ich z cze
go zrobić, kryli się za krzakami wikliny i rzucali ręką. To 
było celniejsze, tylko krzaki przeszkadzały w rzucaniu. 
Gdy kamieni zaczynało jednej stronie brakować i żołnie
rze zwykłymi bryłami ziemi już strzelali, wtedy podnosi
ło się straszne „hurrraaa" i zaczynał się atak. Czasem 
podchodziliśmy całkiem blisko siebie i żadna strona nie 
chciała uciekać. Zwykle wystarczało jednak, aby z któ
rejś strony dostał ktoś mocniej kamieniem i krzyknął: — 
O loboga! Wtedy zaczynała się zaraz ucieczka i ściganie, 
a potem znowu z powrotem i tak w kółko. Kto się prze
wrócił — złapany szedł do niewoli.

Nie biło go się, bo płakał albo prosił:
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— Chłopoki, nie bijta me, chłopoki!
Serca u wojowników miękły i tylko wstyd był dla 

tamtej strony, bo niewolnika prowadzili do tyłu i musiał 
do końca bitwy spoczywać na miedzy. Później, kiedy bi
twy stały się zawziętsze i już toczyły się z pomstowa
niem i z nienawiścią, niewolnik mógł oberwać kilka sztur- 
chańców. Dudasowi trzewiki raz ściągnęli, bo ich zapo
mniał w domu zostawić, i narobili mu w te nowe niedziel
ne kamasze. Wziąć ich do domu po wojnie nie chciał, cho
ciaż wymyliśmy je w strumieniu. Musieliśmy je na gra
nicy rzucić. Szczęście, że mu je koledzy zabrali.

W pierwszych bitwach nie brałem udziału: ani ja, ani 
Czyż, ani Potucha. Powiedzieli nam chłopcy, że parob
ków nie potrzebują i że możemy sobie z Gryzoniowym 
ogierem wojnę prowadzić. Potucha, który najładniejsze 
kamienie w kieszeniach przygotował, prosił Kostrzewę, 
wodza mierzejowiaków, aby go przyjął, ale ja z Czyżem 
odeszliśmy na bok i siedzieliśmy na ścieżce. Potucha na
słuchał się nowego wymyślania i musiał się w końcu do
łączyć do nas. I Korab, i Gil. Tak było przez pierwsze 
dwa razy, aż w jedną niedzielę odmieniło się.

Mierzejowickim zabrakło kamieni i musieli uciekać, 
choć byli już na dworskich polach. Ziemia była po desz
czu i bryłami obronić się nie mogli. Uciekali, aż wstyd 
było patrzeć, a „fornale" i ci z Pieklisk i w nas zaczęli 
rzucać. Tego było już za dużo. Kamieni mieliśmy pełne 
kieszenie, bo nie chcieliśmy ich nikomu ani dać, ani po
życzyć.

Czyjś tam kamień w wierzch dłoni mnie ugryzł aż do 
krwi. Skoczyłem z ziemi, a za mną Potucha, Czyż, Korab 
i Gil. O ucieczce nie myśleliśmy. Teraz nikt nam nie po
trzebuje zezwalać, pomyślałem.

— Cchórze, uciekają! — krzyknął Potucha na rnierze- 
jowickich i paru bliższych zawróciło.
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I któż z nich potrafił tak celować jak Potu cha i Czyż? 
Każdy kamień to krzyk kogoś z nacierających. Tak, Po- 
tueha zwłaszcza nie chybiał. Przecież, aby zjeść gruszkę 
czy jabłko z sadu Buraka czy Mazonia, trzeba je strącić 
z drzewa. Najciszej można to zrobić celnym kamieniem. 
Takim, co razem z jabłkiem spada, jakby jabłka wiatr 
i robaki z gałęzi pchnęły na stracenie.

Ja trafiałem rzadziej, ale za to szedłem krok za kro
kiem naprzód. Mierzej owickich wstyd ogarnął i z krzy
kiem biegli nam na pomoc. Pognaliśmy wroga aż za siód
my staw, do samego dworu.

Kostrzewa pochwalił nas za to i powiedział, że musi- 
my im zawsze pomagać, a jeśli nie — to nie mamy się 
po co we wsi pokazywać wieczorem. Bać się go — nie 
baliśmy się, ale lepiej było żyć z nim w zgodzie.

Odtąd byliśmy i my żołnierzami. Kolegowania jednak 
żadnego nie było z chłopakami. Każdy, nawet te chudzia- 
ki Chochoły z dużymi brzuchami i nogami krzywymi jak 
sierpy, nie bardzo z nami trzymali. Potem dopiero dowie
działem się, że każdy z nich poszedłby na służbę, ale nie 
było gdzie. Od maja to bractwo-już tylko ziemniakami 
będzie żyło, we wrześniu największym dla nich dobrem 
jest chleb z burakami. I takie gnojki wołali na nas z po
czątku:

— Pastuchów nom nie trza na wojnie!
Od czasu tych wojen przekonali się do mnie i zacho

dziłem potem do niektórych króliki lub gołębie zobaczyć. 
Ale to tylko ja, bo Potuchę rodzice przepędzali. Zrozu
miałem wtedy, że we wsi źle patrzyli na nas przez te 
złodziejstwa Potuchy.

Nasze wojny w końcu i starszych zainteresowały. Wy
pędzali, jak to zwykle w niedziele bywało, krowy za 
swoich „boscoków“. Przyglądali się naszej wojnie i za
chęcali do odwagi tych, którzy przegrywali, tylko że wte
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dy niewielu już żołnierzy było: dużo musiało iść krowy 
wyganiać i wojna miała się ku końcowi. Starego Wikarę 
posądzali nawet, że kamienie w kieszeniach chłopakom 
przynosił.

Nie wiadomo dokąd trwałyby te wojny, gdyby me 
sprawa z Puziokiem ze dworu. Odważny był bardzo — 
zawsze pierwszy gonił, ostatni uciekał. Kamieniem z „pu- 
scowki" dostał. W brew go trafiło. Krew zalała mu oczy 
i po całej twarzy się rozmazała. Upadł na rolę, a kiecty 
go wzięli do niewoli i podnieśli — był straszny. Na oko 
nie widział i jęczał głośno, że mu je wybili. Wojna się 
zaraz skończyła i uciekliśmy do domu.

Wieczorem przyszedł ojciec Puzioka do Gryzonia, ja
ko do sołtysa, ze skargą. Gryzoń zaraz pałę po wsi posłał, 
na której ołówkiem wypisał, aby ludzie na zebranie szli. 
Straszne piekło było na tym zebraniu. Winowajcy nie 
znaleźli, ale Gryzoń wszystkim zapowiedział, że czyj chło
pak w pole wyjdzie — ojciec karę zapłaci albo do hareś- 
tu pójdzie.

Skończyły się nasze wojny. Rozpoczęły się za to od 
tej pory kłótnie chłopów mierzejowickich z fornalami 
z Jaworowa. Bili się nawet ze sobą nieraz. To już były 
prawdziwe wojny.

Puchała, który w jesieni do lasu po ściółkę jechał, kło
nicą od mierzejowickich dostał, tak że dwa tygodnie ko
bieta smarowała go topionym sadłem z woskiem. Kubo- 
sa znowu Jaworzaki w zimie z mąką przychwycili, kiedy 
ze młyna z Pieklisk wracał. Nożem mu plecy pokrajali 
i mąkę z worka wypuścili na śnieg.

Myślałem, że to naprawdę przez nas tak się bija, ale 
Pająk powiedział mi, że od dawna już tak jest. Co się na 
jakim weselu przeproszą, to na chrzcinach pokłócą i znów 
biją.
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A co było wojen w każdej chałupie między swoimi — 
już i zliczyć trudno. Bicie dzieci, to jeszcze nic. Bili się 
dorośli między sobą. U Greli dwie siostry i trzech braci 
pobili się na podwórku kijami. Najmłodszy Jaś widłami 
pchnął najstarszego Władka i bok mu przebił. O morgi 
się pobili. Ojciec umarł, a oni nie mogli się pogodzić, co 
kto ma wziąć z majątku, którego aż dwie i pół morgi zo
stało. A u Szyi synowie starego ojca sprali i z domu wy
rzucili. Zapisał stary gospodarkę, nic sobie nie zostawił, 
to i wypędzili. Za darmo nie chcieli mu jeść dawać. Po 
prośbie sobie stary Szyja poszedł. Worek wziął i od cha
łupy do chałupy po wsiach chodził. Spał w sieniach lub 
w stajniach i synów przeklinał.

A ile się po Sądach najeździli: za pobicie, za wyzywa
nie, za morgi. I zdawało się, że te wojny nigdy nie usta
ną. A. nasze ustały.

Kiedy po zakończeniu naszych wojen zaszedłem do 
Kandydera, żeby książkę zmienić, ten nawymyślał ml.

— Zamiast drugich rozumu uczyć, sposoby wymy
ślasz, jakby swojemu koledze łeb rozbić. Cieszą się pa- 
sibrzuchy, że wieś głupia i że się bieda z biedą żrą.

Niewiele z tego zrozumiałem, ale wstyd mi było — 
widocznie na wojnie rozum się traci i człowiek nic nie 
myśli.

JA I TEN DRUGI ŚWIAT

Wicek Pająk miał szczęśliwą rękę. Pieniądze, które mi 
zapłacił za uzbieraną pszenicę, rosły jak zaczarowane. 
Powoli, ale wciąż. Po dziesięć, po pięć groszy przybywa
ło w moim pudełku za krokwią. Dni były za krótkie, 
a i owych straconych na wojnach niedziel żałowałem bar
dzo. I nie dlatego, że Kandyder nawymyślał mi, ale dla
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tego, że złotówkę mogłem przez ten czas zarobić albo 
i dwie, bo pieniądze same za krokiew do pudełka nie wła
ziły i tamte pierwsze na pewno nie rodziły nowych. 
O tym ja najlepiej wiedziałem. Wszystkie wolne sierpnio
we południa spędzałem w lesie, zbierając grzyby. Nazy
wało się to „chodzeniem na bedki“. Spieszyłem się zaw
sze z obiadem, z noszeniem ciężkich saganów z ziemnia
kami dla świń,. z noszeniem wody, aby tylko do lasu 
uciec.

— Gospodyni, pozwolicie na bedki? — pytałem 
zwykle.

Gryzoniowa chytra na wszystko zezwalała, bo i sta
remu Gryzoniowi smakowały żółte kurki czy pobielane 
surojadki.

— Chyboj, ino mi sie nie spóźnij na wyganianie — 
mówiła.

A mnie już nie było. Skracałem sobie drogę przez po
la, a za mną gonił stary Niechoj gospodarza. Ile razy na 
niego spojrzałem, to mi się śmiać chciało — tak był po
dobny do Gryzonia. Ślepia miał łzawe, pysk obwisły i tro
chę okrakiem chodził. Rozporka tylko nie miał, nie klął 
na mnie i nie poszturchiwał. W lesie lubiłem go*nawet, 
bo mnie zawsze na pole z powrotem wyprowadził, jeżeli 
zbłądziłem. Biegał naokoło mnie, szczekał na byle ja
szczurkę, która mu w mech uciekła, a ja tymczasem za
glądałem pod każdy krzak.

Słodkich bedłek czy kurek albo i maślaków pełno by
ło w tym roku. Te jednak zbierałem dopiero pod koniec 
do woreczka, który miałem ze sobą. Do koszyka wędro
wały tylko same borowiki. One to wzbogacały moją ka
sę, tak jak później rydze i przy pasieniu bydła wypla
tane koszyki i kobiałki z wikliny, które nauczył mnie wy
platać Wicek, i wreszcie późną jesienią — miotły z brzo- 
zowych warkoczy.
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Gospodyni otrzymywała bedki, a grzyby zanosiłem do 
dworu jaworowskiego. Zawsze jednak parę co star
szych borowików przynosiłem do domu na suszenie. Wia
domo — położy się na płycie i zaraz białe, tłuste robaki 
wyłażą na wierzch. Boją się ugotować w środku w soku 
grzybowym. Gospodyni i za takie mnie chwaliła.

W południe nie zawsze miałem szczęście. I chociaż 
raz po raz trafiałem twarzą w pajęczynę, co było nieo
mylnym znakiem, że gdzieś w pobliżu grzyb się w tra
wie albo we mchu kryje — nie znajdowałem nic.

Co innego rano. •
Przychodziło się przed świtaniem i często trzeba było 

przysiąść pod jałowcem na skraju, bo ciemno jeszcze by
ło i nie tylko grzybów, ale nawet dużych pni nie by.ło wi
dać. Tylko drzewa szumiały, jakby szeptem gromada lu
dzi mówiła. A gdy się rozwidniło, prawdziwki pokazywa
ły się same. Były świeże, rumiane, miały wilgotne z no
cy kapelusze i rosły całymi rodzinami. Na południe zosta
wały tylko te nie wyzbierane rano.

Gdy tylko usłyszałem dzwon dworski, ścinałem cale 
gromady kurek, surojadki lub nawet podwiązane białym 
kołnierzykiem maślaki i do domu! Wracałem jednak in
ną drogą. Pędząc brzegiem lasu robiłem duże koło 
w stronę Pieklisk, a potem koło Kluskowego stawu skrę
całem do dworu.

Park z tej strony rósł wielki i stary. Pierwszy raz ba
łem się tej wygrabionej do czysta alei, nad którą drzewa 
zamykały się gałęziami, jakby się za ręce trzymały ja
kieś olbrzymy i w jaworowych ludzi się bawiły. Drzewa 
były przy każdej takiej ulicy inne i dziwnym mi się wy
dawało hodowanie tylachnego lasu koło domu. Czasem 
było tu cicho jak w kościele, czasem rozlegały się krzyki 
i biegania młodych jak ja chłopaków, a czasem widziałem 
młodego kawalera, jak szedł z panną. Za ręce się trzymali 
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albo i pod pachy jak w Mierzejowicach chłopaki z dzie
wuchami. Nie patrzyli na mnie i nie wstydzili się mnie — 
zupełnie jakby mnie nie było. A ja śpieszyłem się, aby na 
wyganianie zdążyć.

Grzyby zanosiłem do kuchni. Pełno tam zawsze było 
biegania, brzęku noży i talerzy. Dziewuch z pięć się krę- . 
ciło, a jedna starsza z kołnierzykiem białym przy sukni 
i w malutkiej białej chusteczce na głowie, tylko rozkazy
wała. Pierwszy raz myślałem, że to sama pani dziedziczka, 
i nawet ją w rękę pocałowałem i „proszę pani dziedzicz
ki “ zacząfem jej mówić. Te inne zaczęły się śmiać ze 
mnie, a jedna z brzuchem jak beczka na kapustę u Gryzo- 
niowej spytała mnie:

— A skądzeście to, dziedzicyku, przyjechali?
A inne zaraz:
—• Cyku, cyku, dziedzicyku!
— A może byś sie tu z nami zostoł. Przydałaby nom 

sie tako tyka z pieca wegle wygarniać. Ożeniłybyśmy cie 
z panią dziedzicką.

Krew o mało mi uszami nie wyskoczyła, tak mi ude
rzyła do głowy. Ta pani jednak w małej białej chusteczce 
grzyby ode mnie wzięła i bez targowania dała złotówkę.

— Ładne grzyby zbierasz, przynoś zawsze — powie
działa. — A wy stulta pyski — skarciła dziewuchy.

Potem zobaczyłem i samą dziedziczkę. Mulsiała jej 
o mnie ta starsza pani z kuchni powiedzieć, bo wyszła do 
mnie kiedyś, gdy przyniosłem grzyby.

Ładna była. Miała białe ręce z błyszczącymi paznok
ciami i nie podchodziła do mnie blisko.

— Czemuż ty, chłopcze, masz takie brudne nogi? — 
spytała, a oczy zwęziła w dwie małe szpareczki.

Bluzkę miała na szyi otwartą. Błyszczał się w tym 
otwarciu jakiś kamień czy obrazek i ostrym końcem ce
lował w rowek za bluzką. Chusteczkę pachnącą zaraz do 
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aosa podniosła, a potem obejrzała mnie jak Mośkowa ku
rę, którą jej gospodyni chciała sprzedać.

— Mydła gospodarz żałuje —• odpowiedziałem.
— A któż to jest twoim gospodarzem? — zapytała.
— Gryzoń Wojciech z Mierzejowic.
— Ooo! — zdziwiła się pani Koralewska. — To prze

cież bardzo zamożny chłop. A za swoje nie mógłbyś so
bie kupić, chłopcze, przecież grzyby sprzedaj esz?

—• Nie! —• odpowiedziałem, bo już mnie złość zbiera
ła na takie babskie gadanie. — Pieniądze chowam, bo do 
miasta chcę jechać. o

— Ooo! — zdziwiła się znowu. — To nowy Jędrek Ra
dek, widzę, z ciebie będzie. Ale ty nie słyszałeś pewnie 
o takim?

A ja akurat „Syzyfowe prace" od Kandydera przynio
słem i już połowę przeczytałem.

— Wiem, słyszałem —• odpowiedziałem ze złością.
—• A któż będzie krowy pasał, gdy Radki do miasta 

Pójdą?
Już jej chciałem odpowiedzieć kto, ale sprzedawanie 

grzybów było dla mnie ważniejsze niż takie gadanie. Od 
tej pory do Jaworowa chodziłem niechętnie. Nogi co 
prawda zacząłem co dzień szorować, ale były tak posie
kane i brudem zarośnięte, że wymyć się nie dały. A może 
nie tył to już brud, jeno taka czarna skóra.

W polu, gdy na dworskim pasałem, widywałem często 
dziedzica. Jeździł na koniu, który łbem potrząsał bez 
przerwy, lub na takim śmiesznym wózku na dwóch kół
kach.

W lecie, na siódmym stawie, który był największy 
i najgłębszy, pełno było krzyków i śmiechów: tam niko
mu z mierzej owickich chłopaków nie wolno było się ka
pać. Kąpali się w tym stawie tylko ci ze dworu: dwóch 
synów dziedzica i jacyś krewni z miasta, których zawsze 
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dużo było w Jawo rowie. Włóczyli się po polach, strzelali 
do z ab na stawach, dzięciołów i wiewiórek w lesie z ta
kiego małego karabinka, który nazywali flobertem. Raz 
będąc na grzybach aż dwie zdechłe wiewiórki znalazłem. 
Postrzelone były, zdechły i z drzew pospadały. Gdyby nie 
ten flobert, zapłaciłbym im za to zabijanie wiewiórek 
i dzięciołów. Namówiłbym tylko Kostrzewę, a on mie
rzej owickich chłopaków.

I wtedy dopiero, gdy patrzyłem na gromadę tamtych 
chłopaków w krótkich spodenkach, w dziurkowanych 
pantoflach, opalonych i zawsze wesołych — zrozumia
łem, że są dwa światy.

Jeden" — to my, chłopaki-boscoki z Mierzej owić, Pie
klisk, Jaworowa, Wapiennik i Bostowa, Świerkowa, Je
ziorka, Wielopola i chyba ze wszystkich wsi. A drugi — ci 
ze dworu w Jaworowie, Wapiennikach 1 z miasta.

I nigdy się pewnie nie pogodzimy, myślałem. Oni ma
ją flobert, jeżdżą po stawach łódką, kąpią się całymi 
dniami, a starsi po żytach się kryją ze swoimi dziewucha
mi. My pasiemy bydło od świtu, w deszcz czy słońce, go
rąco czy chłodno, boso, z czarnymi nogami. I czasu nigdy 
nie mamy. I wszyscy podobniśmy do siebie jak i oni mię
dzy sobą. I tak jak gdyby nie byliśmy dzieci, bo chyba 
taki Jędruś Kurasia czy Jewka Białonia, czy insi to nie 
dzieci a starzy ludzie, choć dopiero po sześć roków mają.

Opatulone w ojcową kapotę lub w matczyną chustkę 
pilnują gęsi, pasą krowy i tyle, co wieczorem lub w nie
dzielę pobiegać sobie mogą, za kółkiem na drodze się wy
ganiać. A jeżeli do lasu pójdą, to i to nie po darmo: jagód, 
malin czy grzybów muszą nazbierać. Od urodzenia — ro
botnicy, od kolebki — niewolnicy, jak nie u ojca, to na 
służbie jak ja czy stu innych.

Od września we dworze cicho. Sam dziedzic tylko po
został. Ci młodzi do szkóJ, do miasta wyjechali i znów na 
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pewno nic nie robią. Kazik opowiadał nam w domu o ta
kich. Ojcowie im pieniądze posyłają, a oni w futrach cho
dzą, papierosy nawet palą i chociaż tam nie bardzo z na
uką, to i tak przechodzą do następnej klasy.

A z nas — kto pójdzie do szkoły? Ja nie. W tym roku 
nie, bo już za późno i przepadło, a inni też nie. Co dzień 
rano i w południe latają dzieci do Wapiennik boso, 
z drewnianymi torbami na plecach. W zimie w ojcowych 
butach pójdą albo będą siedziały koło pieca, bo w chału
pie ich będzie — jak u Pocioska czy u Kowalskiego — za 
dużo, a butów za mało.

Dwa różne światy. Myślę o nich, gdy pod lasem krów 
Gryzoniowych pilnuję, i znów nic nie mogę wymyślić.

Dawniej miałem pretensje do boćka, że mnie do księ
dza czy do dworu nie zaniósł, jeno do domu mego ojca, 
u którego już pełno dzieci w chałupie było. Dzisiaj wiem 
już, że boćki to zmyślone cygaństwo dla małych dzieci. 
Sam widziałem, jak Wicek Zośce Gryzoniowej rękę za 
bluzkę włożył i do snopków przyciskał. Zośka jest brzyd
ka, gruba i ma duże piersi. Nikt do niej nie przychodzi, 
żenić się z nią nie chce, to Wickowi czasem pozwoli się 
przycisnąć. Wtedy gdy ja patrzyłem, w gębę go prasnęła, 
bo na pewno z parobkiem nie chce mieć dziecka albo może 
dlatego, że mnie zobaczyła.

Później do ojca żal czułem, że mnie na służbę sprze
dał, że do szkoły posłać nie chciał.

A teraz grzejąc ręce nad ogniem, który z Potuchą pod 
lasem rozpaliliśmy, bo wiatr z północy ode dworu wie je, 
już i do ojca swojego nie mam żalu.

—■ Bo i skąd weźmie na szkołę?
— Ni ma, Stasiu, może Bóg odmini — wspominają mi 

się słowa matki.
Kto tam może odmienić taki wielgachny świat, kto?
— I kto jemu winien? Nie wiem.
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Kandyder mówi:
— Ucz się, pracą się rozumu nabiera. Pójdziesz do 

szkoły, ucz się.
I książki pożycza, a na moje pytania, dlaczego tak jest 

na świecie, odpowiada jakoś dziwacznie, że i zrozumieć 
nic mogę.

— Człowiek wszystko może odmienić — powiedział 
kiedyś —■ tylko zło trzeba zniszczyć.

Ale, zło zniszczy! Tak samo i ksiądz Ściskała a nawet 
i moja gospodyni mówi:

— Diabeł po świecie krąży, zło sieje. Wykorzenić je 
trza.

A biedę kto sieje? No, kto?-Tego ksiądz nie mówi, a ja 
przecież już wiem, że zło z biedy się rodzi, że diabeł bied
nego się trzyma. Wicek kradnie, bo biedny, bo parobek. 
Potucha na cudze jabłka chodzi, bo biedny i pastuch. Swi- 
stoń młode dębczaki w lesie rządowym wyciął, bijaki 
z nich zrobił i przyłapany do więzienia poszedł. Dlaczego? 
Bo biedny. Bijaki chciał sprzedać i trzewiki dziewuchom 
kupić.

A i z tymi przykazaniami nie tak, jak mówią. Gdyby 
■o Wicku powiedzieli księdzu, z ambony by go wykrzyczał, 
do spowiedzi pędził i krzyżem leżeć kazał. Gryzoń prze
cież do spółki z nim kradł, "e jemu na pewno nic by nie 
było.

W każdy piątek już od września tylko zalewajkę nie 
kraszoną jemy i kapustę olejem pomaszczoną, a gdy do 
dworu grzyby nosiłem, to kucharki smażyły w piątek 
kaczki — i to nie był grzech, i odpuszczenie wszystkich 
grzechów będą mieli.

Ludzie mówią, że młoda Krawconka z dziedzicem tę 
swoją dziewczynkę miała i nic — ani o piekle, ani o czyść
cu nie słychać było.
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Tak! Ten drugi świat — lepszy!
Nowy Radek! A kto będzie bydło pasał, pytała mnie 

pani Koralowska. Prawda, nie myślałem o tym, kto bę
dzie Gryzoniowi bydło pasał, gdy ja pójdę.

Dziesięć, piętnaście dziewuch i bab kopie u Gryzonia 
ziemniaki. Wywijają motykami szybko i prawie że się nie 
prostują. Gołe nogi widać za kolanami coraz grubsze, 
czerwone od rannego chłodu. Wicek Pająk ziemniaki na 
wóz wrzuca i na nogi Zośki patrzy. Głupi Wicek, to prze
cież też ten drugi świat. Nie taki sam, ale jakby połowa 
tamtego.

Ja, Pietrek Gryzonia i synowie dziedzica. Wicek, Gry
zoń i dziedzic. Ani mowy o takich parach być nie może.

Gdzieś spod nieba jastrząb w stadko kuropatw na 
końcu kartofliska uderzył. Rozbójnik. Nie udało mu się. 
Wystraszone, z krzykiem zapadły w żółciejący łubin. 
Rzuciłem kamieniem w drapieżnika, ale go nie dosięgną- 
łem. Mój imiennik, tylko silny. Nie boi się nikogo, chyba 
dziedzicowej dubeltówki. Ja, Pietrek Gryzonia, dziedzico
we chłopaki. Nigdy chyba nie przejdę do tego drugiego 
świata. Choćbym nawet do szkoły poszedł do miasta, cho
ciażby...

Dziesięć, piętnaście kobiet kopie Gryzoniowe ziemnia
ki. U Koralewskiego widać całą gromadę — może trzy
dzieści, może sto. Jan Kłapcioch kopie ze swoją kobietą, 
a kulawy Cios sam. I tak jednocześnie wykopią: i Kłap
cioch, i Gryzoń, i dziedzic, i kulawy Cios.

— Jastrząb, pilnuj, scynioku, bo sie krowa udowi! — 
krzyknął Gryzoń, który na pole przyszedł popatrzyć.

Śmignąłem długim batem z guzami po krowich po
śladkach.

Śmignąłbym drugi raz przez pysk Gryzoniów. Śmi
gnąłbym... Już wiem, śmignąłbym ich wszystkich, cały 
ten drugi świat!
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JAK GRYZOŃ SPRAWĘ PRZEGRAŁ

Była niedziela i akurat pierwszy październik. Do po- 
mdnia pasłem bydło, bo Gryzoń, choć matce obiecał, 
rzadko mnie do kościoła w niedzielę zwalniał.

—- Grzechów ni mos i nie bardzo tam Panu Bogu jez- 
deś potrzebny — mawiał.

Nie odpowiadałem nic, bo i prawdę mówił. Przy nim, 
Gryzoniu, grzechów nie miałem i zaczynałem wątpić, czy 
pastuchy w ogóle grzechy miewają.

— Biednego Pan ma w swojej opiece i daje mu swoją 
łaskę — mówił przecież ksiądz Ściskała, gdym ostatni raz 
był w kościele.

Opieka jak opieka, pomyślałem sobie wtedy, gorszy 
zastępca Pana Boga w tej opiece. Biednemu — to znaczy 
mnie, Wickowi, Potusze — daje Bóg łaskę, a Gryzoniowi, 
Dydoniowi czy Burakowi pieniądze i straż nad nami. Nie, 
ksiądz Ściskała jest stary i źle mu się układa mówienie 
na kazaniu.

Po południu tego dnia u Gryzonia miało się odbyć ze
branie aż z pięciu wsi: Mierzejowic, Pieklisk, Jaworo
wa, Ciurlic i — co najważniejsze — z Wapiennik. Gajo
wego mieli wybierać, bo stary Duda, który już szósty rok 
chłopskiego lasu pilnował, umarł nagle, choć zdrowy był 
i nie chorował. Mówili, że albo urok któraś baba na niego 
rzuciła, albo go zaklęta jaszczurka w lesie ugryzła. Nie 
wierzono nawet księdzu, który Dudę pokropił, choć bez 
spowiedzi umarł, i powiedział ludziom, że Duda zmarł na 
serce. ,

Mieli chłopi z dawien dawna kto pół, kto morgę lasu 
swojego. Niewiele osobno, ale razem wielki bór i zbłą
dzić w nim było można, bo z lewej strony łączył się z rzą-
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dowym lasem, a z prawej z dziedzicowym, pana Koralow- 
skiego. '

7; kraj a rosły sosny grubachne i brzozy, z których ga
łęzi miotły na sprzedaż robiłem, a dalej wielkie świerki, 
tak że ciemno było w ich gąszczu nawet i w południe. Na 
końcu dziedzicowego lasu jodły wiatr kołysał, bo był to 
już początek puszczy świętokrzyskiej.

Rządowego lasu pilnował państwowy gajowy — pan 
Grabowiec. Gryzoń mówił, że był to człowiek zły, bo ja
gód nawet i grzybów nie pozwalał w lesie zbierać. Nie- 
lepszy był też i Świątek pana Koralowskiego. Z psem po 
lesie chodził, jagody i grzyby dziewuchom odbierał i na
wet „udarł tam którejś dziewczynie", że dziecko miała 
mieć. Inne bały się Świątka i bez chłopaków do pańskiego 
lasu nie chodziły, chociaż dziedzic pozwalał.

Najlepszy był Duda z Mierzej owić. Tak samo jak 
i tamtych gajowym go nazywali, tylko że każdy mówił 
do niego:

— Józefie, jak sie mocie? Rośnie ta mój lasc, rośnie?
A Józef prychał jak wiewiórka i mówił szybko:
— Pon Bóg podlewo, to i rośnie. Was lasc — jego łas

ka i wolo.
Nikt go za prawdziwego gajowego nie miał, bo ant 

czapki z orzełkiem, ani munduru nie nosił. Strzelby też 
nie miał jak Świątek pana Koralowskiego, tyle tylko, że 
lasu pilnował. Chociaż takie to było i pilnowanie. Niby 
drzewa nie krowy, od gzów nie uciekną, sam jednak wi
działem, jak Gryzoń chojara jak dzwonnicę w Wapien
nikach z Wickiem zerżnął i to nie ze swojego. O tym głu
pi wiedziałby, bo rżnęli przy samej ziemi i jeszcze ślad 
potem ziemią zacierali i trawą przykryli, a gałęzie co do 
najmniejszej wyzbierali. Spotkał ich przy tej robocie Du
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da. Udawał, że nie poznaje, a Gryzoń powiedział mu, gdy 
odjeżdżali:

— Przyjdźcie ta, Duda, to se te ćwierć zimioków weź- 
niecie.

Pasłem wtedy w lesie i widziałem, jak ten zerżnięty 
' filar leśny leciał na ziemię. Leżał smutny, a wysoką czu

prynę gęstych gałęzi i igieł w krzak jeżyny schował i jak
by płakał. Biedny sosnowy chojar.

Takie to więc było Dudowe pilnowanie. Najwięcej 
pożytku miały z niego Mierzejowice. Gałęzie zbierali, 
gdzie to tam trafił, trawy ukosił kto biedniejszy dla kro- 
winy i nawet w lesie popaść mógł, choćby na cudzym. 
Jakże — tylachno drzew w lesie, to i rozróżnić trudno, 
gdzie ta czyje. A że czasem komuś sosna czy brzoza, rza
dziej świerk, wyprowadziły się z lasu — to i nie dziwota. 
Najwięcej cierpieli nad tym ludzie z Wapiennik i z Ciur- 
lic, bo insi bliżej mieszkali i łacniej mogli do lasu zaj
rzeć.

A Duda, gajowy pięciu gromad, lasu pilnował. Nie 
płacili mu za to nic. Tyle że mógł krowę w lesie paść, tra
wę dla niej kosić i gałęzie na opał zbierać. Duda swoje
go lasu nie miał. Dwie morgi piachów, które do lasu przy
tykały, na przemiany łubinem, ziemniakami i żytem za
siewał, a że chałupinę swoją miał, to i żył z wolą boską. 
O pieniądze się też żadne nie upominał. Po lesie i tak cho
dził często, bo lubił chodzić i po drzewach spoglądać. 
Krów dwie zamiast" jednej hodował. Spaśne były jak 
dworskie. Mówili, że Duda jakiesić sposoby na to zna.

— A juści! Po nocy w lesie chodzi, to i nie wiadomo, 
kaj i z kiem sie spotko, a zmówi.

Krowy pasły się w lesie albo i na wspólnym pastwis
ku, bo i na to pozwolenie Duda miał. A siano u Dudy 
w kopkach do nowego stało, że i pod krowy je słał za
miast słomy. Czasem z lasu żerdkę sobie jaką przyniósł, 
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to krokiewkę. A pękł komu bijak od cepów, to po goto
wy, wyschnięty już i odpowiedni do Dudy szedł. Za pięć 
jaj bijak, za ćwierć żyta sanicę jedną mógł zawsze u nie
go dostać.

Więc pilnował sobie Duda lasu za darmo. Dobrze mu 
się żyło i ludzie byli spokojni, że mają gajowego, który 
lasu pilnuje. I taki dobry gajowy jak Jan Duda zmar! 
nagle. Baby mówiły, że z uroku, a ksiądz powiedział, że 
na serce.

Gospodarze z Mierzej owić, Pieklisk, Jaworowa, Ciur- 
lic i Wapiennik zeszli się w tę niedzielę pierwszego paź
dziernika, aby wybrać nowego gajowego. Wicek mówił, 
że takie zebranie musiało być zawsze w Mierzej owicach 
i gajowy z mierzej o wickich musiał być wybrany. Byli 
najbliżej lasu i nic za pilnowanie nie brali.

Zaraz z południa zaczęli się schodzić w Gryzoniowe 
obejście. Gryzoń ławy kazał mi powynosić, ale okazało 
się, że to niepotrzebne. Z Łysicy zlazła na las najpierw 
jakby mgła, potem wiatr podbił ją w górę i z porwanych, 
szmacianych chmur zaczął padać drobniutki deszcz. Dla 
ludzi było to niewygodne, bo byli w niedzielnych ubra
niach: kapotach, maciejówkach i butach wyglansowanych 
przez dzieci. I dla Gryzonia było złe: tyle narodu musiał 
do chałupy wpuścić.

— Naplujo, naparkajo i jesce co ukradno, bo upilno
wać ciężko — mamrotała do Mańki gospodyni.

Tylko dla mnie była to dobra okoliczność, nawet bar
dzo dobra. Będę mógł zostać i słuchać, myślałem. I ojca 
zobaczę, i tych wszystkich z Wapiennik.

Miejsca dla wszystkich nawet w tej dużej izbie, gdzie 
obrazy na ukos wisiały, zabrakło. Siedzieli pod ściana
mi na ławach, stali pośrodku, podpierając jeden drugie
go, sień wypełnili i nawet ustawili się w otwartych
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oknach, bo pod okapem deszcz nie zaciekał. Przecierało 
się od zachodu, ale śpieszyli się z zebraniem, bo dzień 
był krótki.

Obrałem sobie dobre miejsce koło pieca, skąd pół kro
ku nogą na ławę i widziało się wszystko. Cóż, kiedy mnie 
Wicek stamtąd wyciągnął i do stajni wywołał. Nie chcla- 
łem iść, obiecał mi jednak, że mnie na to samo miejsce 
później wepcha, więc poszedłem.

Zdziwiłem się bardzo, bo w stajni na wyrku siedział 
stary Bartosek, ojciec Wicka. Wyciągnął do mnie rękę 
i uśmiechał się. Właściwie to jego oczy tak się zawsze 
śmiały, a zmarszczek koło nich było tyle, ile promieni 
na słońcu. Mały był stary Pająk, mniejszy ode mnie. Wą
sy miał siwe i w dół opuszczone. Buty jakby trochę za 
duże i mocno wylatany kożuch na ramionach. To był 
Bartek Pająk — komornik, ojciec Wicka Pająka, parob
ka Gryzoniowego.

— Jak ci tam, Stasiu, idzie —■ spytał.
Nie zdążyłem mu odpowiedzieć, bo Wicek wtrącił się 

od razu. Był jakiś prędki, zdenerwowany.
— Te, Jastrząb, pozyc mi swoich piniedzy. Oddom ci 

za miesioc.
Spojrzałem na niego ze strachem. Oszalał. Ode mnie 

chce pożyczyć! I nie odda — pomyślałem sobie.
— Jak Boga kochom, oddom za miesioc, przed Bozem 

Narodzeniem.
Yhy, myślałem sobie. Za miesiąc, a na Boże Narodze

nie! Na tyle to on Wicek na pewno rachować umie, a nie 
wie, że za miesiąc to jest Wszystkich Świętych, a nie 
Boże Narodzenie. Cygani i to przy ojcu.

— Na co ci, Wicek, moje pieniądze, to przecież tylko 
parę złotych.

— Nie parę, bo dwadzieścia siedem złotych i piętnaś
cie groszy — dokończył za mnie.
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Aż mi się zimno zrobiło. Skąd on tak dokładnie wie? 
Złość mnie ogarnęła.

— Nie pożyczę ci. Wiesz, na co składam. A ty prze
cież nie będziesz miał skąd oddać. I na co ci te moje 
pieniądze?

Wicek przysunął się bliżej. Ręce trzymał w kieszeni. 
W słabym świetle zobaczyłem, że czoło miał zmarszczone, 
aż mu się te parę dołków po ospie wygładziło.

— Lo ojca, lo taty mi potrza, Stachu. Widzis, gajo
wego dzisioj obierajo. Jo chce, zęby tatę — rozumies? 
Ojca na gajowego... Niektóre juz wiedzo o tem i bedo po
pierać, ale Gryzoń mo swojego upatrzonego. I ojca mo- 
go nie wybrać, bo mu nikt chałupy nie do. Ani w stodole 
nawet nie pozwolo mu sie przespać. Juz ta Gryzoń potrafi 
iudzi strasyć. Ino ty teroz mozes mi pomóc.

Tego to już nie rozumiałem, bo cóż mają moje pienią
dze do wyborów? Czyżby Wicek chciał gospodarza prze
kupić? Chyba nie. Gryzoń jego paru złotych nie potrze
buje, zresztą i tak swoje przeprowadzi. Wicek jakby wie
dział, o czym myślałem.

— Zadotkowołem u Psiachmacia Franka — mówił — 
te pół morgi z hokiem pod lascem. Rozumies? Jeżeli mu 
dzisioj dom piniodze — gront mój. Ociec se budę wysta- 
wio jako, drzewa mu dadzo i gajowem mogo sie ostać. 
I jo... — dodał po chwili — i jo bede juz synem nie ku- 
momika, parobka, ale gajowego i gront swój bede mioł.

Wicek rękawem czoło otarł. A mnie żal było pienię
dzy, Wicka, jego ojca, ale i śmiać mi się chciało. Wicek 
zwariował: pół morgi wygryzionej trawy pod lasem, na 
której więcej kamieni niż na Łysej Górze —, i to gron- 
tem nazywał. Nie mogłem się zdecydować. Bałem się, że 
tyle, z takim trudem uciułanych pieniędzy przepadnie. 
Nagle Wicek wyciągnął z kieszeni pudełko, moje blasza
ne pudełko po paście do butów i podał mi je.
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— Myślołem, ze mi pozycys, to i wyjonem zza krok- 
wy, by predzy beło, ale kiej nie chces, to se schowoj 
nazod, jo ci nic nie ukradne. Myślołem, ze sie oba Gry
zoniowi nie domy, ze nie bedzie nami rzodzieł, ale kiej 
nie chces...

Poszedł ku drzwiom i nawet na mnie nie spojrzał. 
Zrobiło mi się żal Wicka. Stary Pająk cały czas nic nie 
mówił, tylko oczy śmiały mu się promieniami zmarsz
czek. Pieniądze Wicek mógł wziąć i byłbym nic nie wie
dział. Jeżeli nie wziął, to może i odda na Boże Narodzenie.

— Wicek — zawołałem, bo dochodził już do drzwi 
e sieni na podwórze. — Wicek, pożyczę ci, wróć się!

Otworzył pudełko mocnymi palcami i wybrał złotów
ki. Zostawił tylko piętnaście groszy.

— To na scenście — powiedział mi zwracając pu
dełko.

Schowałem je w siano Wiekowego posłania.
— Wicek, tylko się nie daj Gryzoniowi — powiedzia

łem. —■ Mojemu ojcu powiedz, on ci też pomoże.
— Nic sie nie pytoj. Mówiełem z nim. Do sie rade. 

O gront ino pod chałupę sie rozchodzieło. Brakuje mi 
jesce porę złotych, ale Franek poceko.

Kłótnie w izbie Gryzonia z godzinę już trwały i nla 
miało im się ku końcowi.

Stałem na ławie pod piecem i widziałem wszystko. 
Na ławach pod oknem siedzieli prawie sami z Wapien
nik. Ten z brzegu to Kacper, który u jednej ręki aż sześć 
palców miał. Obok niego Grzywocz, przezywany Siwym 
Jantkiem, Cieśla Wałek i mój ojciec. Dalej za nimi inni. 
W rękę pocałowałbym ich za to, że byli z Wapiennik. 
Ojciec nie spojrzał na mnie ani razu. Wstydził się na 
pewno, bo on tu przyszedł wybierać, a syn jego, ja, aku
rat jest pastuchem. A może wstydził się tego, że byłem 
w starym, wytartym ubraniu. Niech i tak będzie, my- 
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ślałem. Nie patrzyłem więcej na niego, bo i co mi tam. 
Za rok albo pójdę do miasta, albo — jak przepowiadał 
Pająk — do innego gospodarza się zgodzę i to sam, bez 
ojca. Pójdę na taką wieś, gdzie mnie i mojego ojca me 
znają. Powiem, że jestem sierotą. I byliśmy tak blisko 
naprzeciw siebie — mój ojciec i ja. Obcy ludzie, jak obcy!

A wybory nie mogły się skończyć. Z początku wszyst
ko szło dobrze. Mierzej owioki opowiadali szczegółowo 
o śmierci Jana Dudy. Jak go to w lesie znaleźli, jak le
żał, jak musieli mu ręce i nogi prostować i do kijów 
przywiązywać, bo już zastygł. Nie wszyscy ich słuchali.

Obok mnie Grzela z Wapiennik opowiadał znajomym 
z Pieklisk swoje zdarzenia z wojny.

— Ide se — mówił — jo, Cieśla Wałek i spod gór 
Jasiek. Idziemy se popod górcu, jak ten Wawrzków wla- 
trok, a tu Kozoki: — pu-pu-pu-pu. Cieśla Wałek fik, jo 
fik —• leżymy...

Wszystkim przerwał Gryzoń. — Nie ma co zmarłego 
wspominać — mówił. — Dobry gajowy był, szkoda go, 
ale niebieskiego on już lasu będzie pilnował. Nowego 
gajowego trzeba wybrać. Jako sołtys, on, Gryzoń, wszyst
kich zna dobrze i radzi wybrać gajowym Gąsiora, które
go Bćndosem przezywali.

Gruchnęło z początku śmiechem.
— Zodno dzieucha do lasu nie pódzie, Bindosa sie 

bedzie boła, przekrzykiwał któryś wrzawę.
Poparło jednak Gryzoniowego kandydata paru z Mie

rzej owić i Jaworowa. Inni milczeli, zwłaszcza dalsi, któ
rzy i tak niewiele mieli do wyborów.

Wstał młody jeszcze Władek Kowal z Wapiennik. 
Dwie morgi miał, a na wiosnę koń mu zdechł.

—• A nom sie widzi, że dosyć już mamy waszych 
gajowych, Gryzoniu. Wam oni potrzebni i waszym, ale 
nie nam. Waszego oni lasu pilnują, a w naszym drzewa 
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schną, że i znaleźć ich ciężko. Gałęzi coraz mniej, dęb- 
czaki młode przestają rosnąć, a u was wszystko jest.

Gryzoń zerwał się od stołu czerwony.
— Ty sie, Władek, rachuj ze słowami — krzyknął. — 

Widziołeś, ze mówis, co? Mnieś widzioł? Co?
— A juści, że nie widziałem, bo jakbym widział, to 

byście na jednym kulosie chodzili. Odrąbałbym — urwał 
jakby siekierą uderzył.

Poruszyło się w izbie. Jedni się śmiali, drudzy krzy
czeli, że prawdę mówi. Ktoś wymienił głośno Dydonia, 
że kradnie, inny — Kłosa z Pieklisk.

Powoli się uciszało.
— To kogo mocie? — spytał chytrze Dydoń, który 

z Gryzoniem przy stole siedział.
Obok nich ćmił papierosa sołtys z Ciurlic, Piskur, włó- 

kowiec prawie taki jak Gryzoń.
Władek Kowal odchrząknął.
— Ja myślę, jak wybierać, to już wybrać człowieka 

uczciwego. A że każdy żyć musi, to już wybierzmy stare
go Bartoska — Bartoska Pająka — dodał po chwili.

Cicho się zrobiło, że jeno sapanie było słychać a dmu
chanie dymu z papierosów. Wicek miał rację. Najważ
niejsze było nie dać się Gryzoniowi. Zapomniał tylko, że 
był jeszcze Dydoń, Burak, Sadło, Mazoń, Piskur z Ciur
lic i inni mniejsi, którzy przecież woleli z nimi trzymać, 
i wreszcie cała kupa odrobków po wszystkich wsiach 
siedzących. Tych nawet było o wiele więcej niż ich wspo
możycieli. Z lasu oni mniej korzystali, ale za to koń im 
do orki był potrzebny, bo swego nie mieli, to ta grządka 
dobrego gruntu na len czy kapustę, bo na swoich pia
chach nie urodziło, to wreszcie wyproszona do oddania 
po żniwach ćwierć żyta na przednówku. Dla nich ważny 
był Gryzoń czy Piskur, a zarówno nieważny Gąsior — 
Bindos czy Pająk — Bartosek. Pewnie, że stanęliby jak 
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jeden za Władkiem Kowalem. Sprawiedliwie mówił — 
ino te opiekuny.

Wstał Dydoń, którego Gryzoń łokciem w bok trącił. 
Chłop był niski, krępy, z nosa do szczura podobny, tylko 
oczy latały mu na boki jakby do ogródka sąsiada zawsze 
zaglądał.

— Mądrzyście, Kowolu, a pleciie wom sie, ze loboga.
Mówił wolno, a każdym słowem jakby odpychał ludzi 

od siebie.
— Jak lasc lascem gajowe beli stod, z Mierzejowic 

wybierani. I niktoj nie narzekoł, ze mu drzewa schno abo 
dęby nie rośno. Pirwsy Kowol powiedzieli. Wy, chłopy, 
pomyśta. Gąsior na mińscu — nic nie weźnie za pilnowa
nie. A taki Bartosek, choć ta i dobry cłowiek, sprawied
liwy, ale przecie co dziń ze Świerkowa nie bedzie przy
chodzie! lascu pilnować. A bedzie chcioł w Mierzejowl- 
cach być, to pytom sie, gdzie bedzie mieskoł? Pokoje za- 
roz mu trza wynajmować, na chlib dać, a buty i przy
odziewek kupić, wspomagać i płacić. A ty, chłopie, skód 
weźnies?

Przerwał i patrzył po izbie. Oczy mu się znów rozla
tywały na boki, a gęba śmiała pod szerokimi wąsami. 
Myślał, że wygrał, że trafił.

— Czego się, chłopaki, martwicie — zaśmiał się przez 
okno Alek Dzióbas, mój krewny po ciotczynym swoku. 
—■ Wy — Dydoń, Gryzoń, Piskur, Siwy Jantek i Bu
rak, zapłacicie. Kałduny wam nie spadną, a kąt się u was 
znajdzie dla gajowego. I pensję powinniście mu wyzna
czyć ze swojego. Stać was na to. I tak wam się zdaje, że 
las wasz i wy będziecie o nim decydować.

Znowu zahuczało w całym domu.
— Gryzoń niech wasog co dziń posyło po gajowego!
— Dydoń mu strzelbę kupio! — krzyczały różne głosy.
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Pierwszy raz zobaczyłem, że nikt ani Gryzonia, ani 
innych wasągowców nie lubi i — co najważniejsze — 
nie boi się ich. To nie ja i Wicek. Na tych chłopow nie 
można było krzyczeć. Przemówił znowu Władek Kowal.

— Wszystko to, o czym mówił Dydoń — nie takie 
straszne. Wybierali gajowego z mierzejowickich, ale go 
mogą nie wybrać. Gospodarze z Mierzejowic dobry naród 
i sumienie mają — tłumaczył przebiegle Kowal. — Oni 
najlepiej wiedzą, że las był źle pilnowany. Oni sami, pod- 
lasowe bidoki, rozumieją, że i drugiemu trza pomóc. 
Bartoska wszyscy znają. Po wszystkich wstiach zimą 
młóci, przy stawianiu domów i przy traczce pomaga. Ro
boty pilnuje, chleba za darmo nie je. Mogliby, co praw
da, Gryzoń do swojej chałupy przyjąć albo i insi, ale 
nie trzeba, kiej nie chcą. On, Kowal, i inni słyszeli, że 
stary Pająk razem z synem ten klin pod lasem, co to 
„ciorcio sosna1* na nim rośnie, od Franka Psiachmacia 
kupili.

Tu Kowal do chłopów się zwrócił:
— Daj eta, chłopy, po jednym chojaku na chałupę dla 

Pająka, gajowego?
— Dajewa! — ryknęły nierówno głosy i spod okna, 

i z sieni.
— Wiadomo — mówił dalej Kowal poważnie — pa

jąkowi zwyczajnemu mucha wystarczy na cały dzień, ale 
nasz Bartek Pająk musi do muchy kawał chleba i ziem
niaka mieć swojego, aby na łasce sołtysów nie był — 
rąbnął złośliwie.

— Prowda — krzyknęli znowu.
— Cicho! ciii! Cichojta — uciszali się nawzajem.
—• Otóż — mówił Kowal — uchwalimy dla gajowego 

po pół garnca żyta i pół ziemniaków z każdego. To nie 
dużo. Będzie kto chciał dać więcej, wola jego, a nie mo
że, bo i tacy wśród nas są, niech nie daje nic. Nikt nie 
) 
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ma prawa upominać się u takiego. Ale, chłopy, spra
wiedliwie! A dokupi se kiedy gajowy ten chruściak za 
„cioroią sosną“, a parę ziemniaków swoich wsadzi, to 
mu i naszych nie będzie trza. Zgadzacie się na to wy 
z Wapiennik?

—• Zgodzomy — zabrzmiały znowu zmieszane głosy. 
—• No to załatwione!
Wszyscy patrzyli na Gryzonia, który szeptał coś z Pl- 

skurem. Gryzoń trzymając syna za parobka nie wiedział 
widocznie, jak ojca do gajostwa nie dopuścić. Wreszcie 
postanowił coś z sołtysem z Ciurlic, bo podniósł się, aby 
mówić.

— Somsiady —• zaczął.
— Pewnie, ze som siedzis — poleciało spod pieca.
—• Osporek se zapnij, stary jucho — strzelił znowu 

ktoś w zbitą ciżbę.
Zatrzęsły się skołtunione głowy, zaśmiały na różne 

tony.
—• Ciii! Cichojta! —• uciszali inni.
— Somsiady i kumy — zaczął znowu Gryzoń.
— Swojego wałacha se weź w kumy. Nos nie prosle- 

łeś i my ciebie w kumy nie wołomy — przerwał znowu 
jakiś czarny jak Cygan chłop z Pieklisk.

To już było groźne i Gryzoń chwilę milczał, jakby 
się namyślał, co robić.

— No, to chłopy - gospodorze — powiedział wresz- 
eie. — Nic z tego nie bedzie. O sprzedawaniu grontu 
przez Psiachmacia nic nie słysołem, przecie sołtysem jez- 
dem, juchtra, co se myślita?

Nie przerywali mu, ale widać było, jak się posztur
chują łokciami i coś tam szepczą, i uśmiechają się, zwłasz
cza ci pod drzwiami.

—• Franek nijaki ziemi nie sprzedaje — ciągnął Gry
zoń — a Bartosek nie bedzie mioł gdzie mieskać. Nie 
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chceta nasego gajowego, to nie. My sobie z Mierzej owić, 
Pieklisk i Jaworowa wybierzewa swojego Gąsiora, a wy 
wybierojta Bartoska. Płaćta mu pensyjo i stawiojta 
w swoim lesie chałupę.

—• My z Ciurlic do wos sie przyłocomy — krzyknął 
w tej chwili Piskur.

Teraz to już nie były żarty. Powstał wrzask. Aż przy
kucnąłem pod piecem, bo zobaczyłem, że mój ojciec za 
ławę pod oknem porwał.

—• Ale będzie bitka —■ pomyślałem sobie.
Kiedy znów zza pieca wyjrzałem, ojciec patrzył na 

mnie. Ławy się już nie trzymał, tylko zaciśniętą pięścią 
coś Wałkowi Cieśli tłumaczył. Przy stole znalazł się mię
dzy Gryzoniem a Piskurem Władek Kowal, koło Dydo- 
nia zobaczyłem Alka Dzióbasa. Nie widać było, aby mie
li tamtych kropić. Spojrzeli jeno na siebie i Kowal wszedł 
na mały Pietrków stołek. Od razu się uciszyło.

•— Słuchajcie, chłopy, do rana tu nie będziemy rajco
wać i bić się. Czy z Wapiennik wszyscy są za Bartoskiem?

— Wszyscy!
— A kto nie?
Cisza.
Nawet sołtys wapiennicki, Jaś Głowacz, trzymał ich 

stronę. Dziesięć swoich morgów miał, ale nie było się 
czym wynosić przed innymi. Z ludźmi więc żył w zgodzie.

—• Z Ciurlic kto nie chce z nami? — pytał dalej Ko
wal.

Nikt się nie odzywał.
— Sołtys nie chco, to niechta se z Gryzoniem wybie- 

rajo —• powiedział Marzec, który przy Miełosowie sie
dział.

—■ No, a wy z Pieklisk? — badał Kowal.
Poruszyło się w kuchni i z progu wychyliła się nie

młoda już twarz.
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—• Za nos tu powiedzieli juz Gryzoń, ale jo bym 
chcioł ich spytać, któż ich o to prosieł? My z wami je- 
zdeśwa, Wopiennicoki i Ciurloki, a Gryzoń niech nos po
całuje. Jak nase kobiety patyki z lascu na plecach noso, 
to nie weźnie kunia, nie podwiezie i, choćby po drodze 
jechoł, nie weźmie. Dzisioj mówi, ze my z nim. A krowę 
przyprowadzis, to nie puści byka, az mu piniodze na
przód dos. Dzisioj za nos mówi. My wsyscy z wami, za 
Bartoskiem.

— Iz Jaworowa! I z Jaworowa tyz — rozległy się 
głosy.

— Dobrze — zaczął znów Kowal. — Teraz wy, są- 
siedzi z Mierzejowic. Chcecie naszego gajowego, czy za 
Gąsiorem będziecie głosować? .

O Mierzejowicokach to ja wiedziałem, że będą gło
sować razem z nimi. Lasu swego mieli przecież mało, 
a korzyści ze wspólnego pilnowania dużo. Bartosek nie
zły człowiek, ukrzywdzić ich nie ukrzywdzi. Tylko paru 
Kłapciochów, których pełno było w Mierzejowicach, 
i dwóch czy trzech Kowalskich, nie Ucząc Mikołaja Bzor- 
ka, Kubosa i Guza spod krzyża i kilku jeszcze spod lasu. 
Nikt im się nie dziwił — bali się swoich opiekunów.

Wrzawa powracała na nowo.
— Dziedzice, juchy, swego gajowego chco.
— Bindos bendzie jem lasca pilnowoł.
Żal było patrzeć na tych siedzących przy stole: Gry

zonia, Dydonia, Piskura i Buraka. Pospuszczali głowy, 
tylko Dydoniowi oczy rozlatywały się po kątach. Pod
niósł rękę, jakby komuś groził, a kiedy się uciszyło, po
wiedział:

— Głosuj eta, a przecie nic nie wiemy, cy naprowde 
Franek sprzedoł ziemie i cy Bartosek sie godzi. Nie ma 
go. Wybierota, nie wiadomo kogo.
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— Jest, przysed z nami — zakrzyczeli ci z sieni.
—• Dawojta tu Bartoska!
—■ Hej, Pajok, gajowy, wyłaźcie!
Stary Pająk przepychał się nieporadnie do stolika. 

Oczy mu się śmiały promieniami zmarszczek, aż się i in
ni uśmiechać zaczęli. Pomyślałem sobie, że wszyscy lu
dzie powinni się tak uśmiechać jak Bartosek.

— Gajowym wybraliśmy was — mówił głośno Ko
wal. — Na chałupę i oborę po jednym chojaku z nasze
go lasu weźmiecie, ino zaczynajcie od bogatszych, bo 
i tak od nas wszystkich nie spotrzebujecie. Krowę wam 
wolno trzymać jedną albo i dwie, co mniejsze łąki ko
sić i lasu pilnować sprawiedliwie. Grzyby i jagody wszy
stkich, ale od reszty —• wara! Bogaty czy biedny — me 
dawać bez naszego pozwolenia. Zresztą wy sami wiecie, 
kogo wspomóc. No jak, zgadzacie się?

Bartosek wąsy w dół opuszczone ręką musnął.
— Juści, ze sie zgodzom i Bóg zapłać wom — w swo- 

jem kocie umrę. Bóg zapłać wom, chłopoki, zęby... — 
i głos mu zadrżał, urwał się. Ręką po oczach przeje
chał. — Zęby ino zgoda beła — wykrztusił znowu po 
chwili.

— Jest, jest — wyrwał się któryś z Pieklisk. — My 
wos wybieromy, a te sołtysy niech se Bindosa bierom. 
Wyście nasym gajowym.

— Ino nie róbcie tak jak ten Świątek dziedzica — za- 
krzyczał Sitko z Ciurlic i korzystając z ciszy opowia
dał: — Ide se roz bez lasc. Chciołem bijoka ucioć, ale 
drzewa juchy takie same, niedurkowane, ze to moje, 
a to swoka. Płotu tyz dyć ni ma, tom i przepómnioł, kaj 
te moje debcoki rosły, i anim sie oberzioł, jak mnie dia
beł do dziedzicowego lascu skołowoł.
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Słuchali wszyscy, bo Sitko głos miał jak największy 
dzwon w Wapiennikach i każdy ciekaw był, co znowu 
wymyślił, bo zawsze mu się coś wydarzało.

— No i co? — odezwały się głosy co młodszych i nie
cierpliwszych, gdy tylko Sitko przystanął.

— A no co miało być. Debcok mi sie nawinoł, jak uloł 
do moich cepów bijok, tom se go sikierkom cupnoł i ga- 
łozki obtroncom. Wiedzlołem, ze w mojem leście dwa 
takie rosły, to sie za drugiem ozglondać zacołem, a tu 
słyse, świergoli se jakoś ptasyna. Na śpiewach sie leś
nych nie znom, tom i ciekawy. I co powieta? Świątek se 
w piórkach sójki grzeboł, co mu jagody wybierała. 
Zmiarkowoł sie zaroz i do mnie, a sójka frunęła. Dziw 
jeno beł, bo zbanek sie ostoł z jagodami.

Zarechotali niektórzy, a drudzy zaczęli karcić.
— Starzy, a co to sie ich trzymo.
—• No i jak? — zachęcali inni.
— A pyto sie mnie ten ‘Świątek: „Gdzie to idzies, 

śmierdzielu?*1 — Potrząsnołem se wtedy bijockiem w jed- 
ny a sikierkom w drugi ręce. „Do Częstochowy ide, ju
cho, i ździebko zbłądziełem. Ni mos ta z kropli wody 
w tern dzbanku?11

Nie słuchali go już dalej, bo wszedł przywołany Fra
nek Dzięcioł, przezywany Psiachmaciem. Dzięcioł po
twierdził, że sprzedał ten klin z „ciorcią sosną11. Sprzeda- 
je wszystko, bo jedzie do Brazylii, z głodu zdychać nie 
myśli w Mierzejowicach. Zaś Gryzonia jako sołtysa ma 
gdzieś i nie musi mu się spowiadać, co ze swoim grun
tem ma zrobić.

Uciszyło się w izbie.
— He, sołtysy, cóz wy na to — rzucił ktoś w stronę 

stołu.
Pierwszy odezwał się Gryzoń. Chytry był ten Gryzoń, 

bardzo chytry.
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— Jo tam sprzeciwioł sie nie bede. Chciołem wom do
brze, ale jak nie, to i jo za Bartoskiem jezdem. Drzewo 
mu pomogę zwieźć, a zanim se chałupę postawi, niech- 
ta razem z Wickiem u mnie nocuje.

—• No, widzicie! No! Pewnie, Gryzoń! Z ludźmi trza, 
z narodem —• chwalili.

Piskur, Mazoń, Burak i ci mniejsi też się przyłączyli 
do zgody. Tylko Dydoń powiedział, że się nie zgadza, ze 
się obejdzie bez pilnowania. Nie zmartwił się tym nikt. 
Ruch się w izbie uczynił.

Wymknąłem się pierwszy, aby krowy napoić i koni
czyny im podrzucić. Wiedziałem, że gospodarz jest zły, 
chociaż się pogodził.

Tego wieczoru piłem surowe jajka, którymi Wicek 
częstował mnie nieraz, ale wtedy nie przyjmowałem. Ku 
mojej radości zwrócił mi jedenaście złotych, bo mu Fra
nek przy świadkach opuścił. Wicek opowiadał mi szcze
gółowo, jak to on ten grunt kupował, jak to Kowala 1 in
nych prosił o głosowanie.

— Gryzoń sie ustatkowoł, bo bedzie chcioł przeze 
mnie korzyść z ojca mieć, ale sie jesce obocy, jak z niem 
zrobiwa — zakończył dumnie, jakby już parą koni i wa- 
sągiem swoim jeździł.

Zapomniałem o żalu do ojca, że się ze mną nie zoba
czył. Leżąc myślałem o zwycięstwie nad Gryzoniem i je
go spółką.

Wicek nie wiedział, że od tego dnia poczułem się 
starszy, mądrzejszy i więcej byłem dumny niż on, bo 
przecież gdyby nie moje pieniądze...

We śnie promieniste oczy starego Bartoska śmiały się 
do mnie. Rano, kiedy się przebudziłem, czułem przyjem
ne ciepło jak nigdy. To Wicek przykrył mnie w nocy 
swoim zimowym kożuchem.
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JA I GAJOWY BARTOSZ PAJĄK

Do Zaduszek już tylko osiem dni brakowało. Ran
kiem bielało przymrozkami i resztka wody zostawiana 
w korycie ścinała się lodem jak szyba grubym. Myć mi 
się nie chciało i tylko oczy zimną wodą przecierałem, sia
no z włosów żelaznym grzebieniem wyczesywałem i by
łem gotów.

Wypędzałem bydło do lasu — najszczęśliwsza chwila. 
W lesie byłem o ósmej, a o trzeciej wracałem już do do
mu. Dostawałem na śniadanie pełną butelkę mleka, dwie 
kromki chleba i czasami kawałek słoniny. Słonina była 
stara i dlatego mi ją gospodyni dawała. Ale mnie i tak 
smakowała. Co dzień rozpalałem ogień i słoninę nad nim 
przypiekałem. Aby tłuszcz się nie marnował, podstawia
łem kromkę chleba i ściekał w nią. Pachniało w całym 
lesie tą moją słoniną. W popiele obowiązkowo musiały 
być ziemniaki. Krowy nie chodziły po lesie, ale zagnane 
na łąki, których dwie w Gryzoniowym lesie było, wygry
zały resztki trawy, a ponieważ w domu dostawały przed 
dojeniem nać buraczaną lub liście kapusty, nie były 
głodne i stały spokojnie. Pospuszczały łby i drzemały.

Wiatr, który w polu nogawkami aż do kołnierza pod- 
wiewał, tu wygrywał tylko jakieś gwizdane cichutko 
szumy na wierzchołkach sosen i świerków. Liście z brzóz, 
topoli i osik leciały już po pierwszych przymrozkach 
jak stada żółtych ptaków.

Byłem teraz sam. Stefek Potucha odszedł już od Dy- 
donia. Tak się mówiło, bo naprawdę było inaczej. Bied
ny Potucha, a Dydoń to wścieknięty pies, jak mówił Wi
cek. Złość go raz napadła i sprał chłopca; że mu zęba 
wybił —• to nic, że kijem sine baty na plecach wypisał — 
to też nic. Wszyscy na wsi bili i swoje, i nie swoje dzieci.
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Dopiero w Mierzejowicach zrozumiałem, że mój ojciec 
to jeszcze święty ojciec. Kijem nie bił, a w głowę nigdy 
za mocno. Zrozumiałem i to, że dzieci na wsi i pastuchy 
jak ja, i swojaki w chałupach z dziećmi są tylko, dopóki 
je matka na rękach nosi. Potem to trochę są dziećmi, ale 
więcej nie-dziećmi. Żyją jak w klatce i na powrozie. 
Nic im nie wolno, a za wszystko bicie i bicie. W dzień 
księdzem straszą, w nocy diabłem, złym duchem, dzia
dami, śmiercią, a za wszystko dostają pasem, kijem, po
wrozem.

I nie ma na wsi godziny, abym nie słyszał płaczu 
dziecka, gdy wyjdę na drogę. Wałek Kłapcioch sprał 
swoją Jagnę, że się po ziemi tarzała. Bolało ją, siedzieć 
parę dni nie mogła. Ojca ręka ciężka, a ona ma tylko 
pięć lat. Płakała, a mnie aż coś za gardło dusiło. Jak Ja 
bym gryzł tego Kłapciocha!

Siara syna na podwórzu pochwycił, na ziemię powalił 
i tłukł głową, nosem, ustami o brudną, zagnojoną zie
mię. Siara ma lat czterdzieści, a jego syn szesnaście. Za 
dziesięć a może za dwadzieścia Józek za to wyrzuci sta
rego do stajni, aby tam „zdychoł, bo w chałupie ino 
smrodzi1*.

Wszędzie płacz, wszędzie bicie.
A każda radość dziecka to jak słońce w pochmurny 

dzień: wyjrzy na ziemię, spojrzy uśmiechnięte i jeszcze 
rozgrzać się swoją uciechą nie zdąży, a już je zwaliste 
chmurzyska zawalą, zasłonią.

Coś się i we mnie zmieniło. Dawniej, gdy mnie ojciec 
prał, łzy jednej nikt na mojej twarzy nie zobaczył. Teraz, 
gdy słyszę, jak innych biją, płacze mi się samo. Boli mnie 
to ich bicie. Boli i szarpie złością. Nakupili se za darmo 
niewolników i piorą, katują. Dlaczego tak jest?

Chyba wiecznie służącym będę, bo nic nie rozumiem.
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I Stefka Potuchę tak Dydoń zbił. Bił ręką, kijem, 
a gdy chłopak już leżał na ziemi, kopnął go w plecy. Bied
ny Stefek — krów zapomniał napoić. Mało, że za to ko
lacji nie dostał — jeszcze go Dydoń kopnął. Odwiózł go 
przedwczoraj do ojca. A mówili, że Potucha to „noń- 
duch“. Głupi ludzie, okropnie głupi. Jak pastuch — to 
„nońduch", jak biedny — to głupi.

A Potucha ojca i matkę ma. Przyszli po niego i od
wiózł ich Dydoń wszystkich troje. Stefek leżał na wozie 
na swoim starym palcie przy matce. Patrzyła raz na nie
go, raz na jałówkę, co już półtora roku miała. Dydoń 
dał im tę jałówkę i pół korca żyta, aby się bez sądów 
obyło. Stefek i tak wyzdrowieje — już przecież pod
nosi się sam i wstaje. Chodzić nie może, bo kłuje go coś 
w plecach, ale na pewno będzie zdrów i znowu pójdzie na 
6łużbę, a gdyby umarł — jałówka w domu zostanie. Ko
rzyść już jest z niego. Stefek Potucha już pomógł swoim 
rodzicom, a ja tylko o sobie myślę. I ojciec mój nic nie 
wie, że składam pieniądze. Oho, niechby się dowiedział...

A moje złotówki rosną. Dwa dni i koszyk gotowy, 
dwa dni i drugi już jest. Ludzie dziwują się i kupują.

— Zmyśny ten pastuch Gryzoniów. Taki by sie w do
mu przydoł.

—• Juści! A juści. Prowda.
A mnie Wicek obwody zgina, drutem ściąga i żebra, 

te dwa główne, przymocowuje. Resztę ja sam kończę. 
Pięćdziesiąt groszy większa, czterdzieści mniejsza kobiał
ka. Palce stwardniały mi jak obcęgi. Wiklina już się nie 
łamie, nie pęka przy zaplataniu skrętów. Ostatnia jednak 
wiązka została już w dole ziemniaczanym, gdzie mi ją 
Wicek poradził przechowywać. To on mnie tego majstro
wania nauczył. Gdy mnie posyłają do sklepu, kupuję 
i Wickowi paczkę machorki, a czasem i pół paczki tyto
niu, za moje własne pieniądze.
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Wicek bierze i śmieje się.
— Rozdos, głupi, te swoje zorobki dziadom — mówi.
Teraz mam już howego nauczyciela. Jest nim stary 

Bartoszek, gajowy chłopskich lasów, ojciec Wicka. Prze
prowadził się do Mierzej owić zaraz na drugi dzień, gdy 
go gajowym obrali. Kiedy po południu pędziłem swoje 
stado, które teraz zwiększyło się o trzy jałówki i buhaja, 
zobaczyłem Bartoska. Dźwigał jakieś zawiniątko na ple
cach i popędzał oblepioną grudkami gnoju krowinę. Całe 
gospodarstwo. Pięćdziesiąt pięć lat miał stary BartoszeK, 
syna Wicka i takie gospodarstwo. Został za to gajowym.

Do Gryzonia nie przyszedł nocować. Wicka gospodarz 
zwolnił na całe popołudnie. Ojca i syna widać było pod 
lasem. Chodzili po swoim gruncie i kamienie znosili na 
jedno miejsce: Wicek te duże, stary mniejsze. W nocy 
ogień palił się pod lasem.

— Zęby tylko, złokrew, lascu nie spoleły — powie
działa Gryzoniowa do gospodarza.

— Wopiennicki urzędnik, juchtra — zaskrzeczał w od
powiedzi. — Nie godoj ino nic. Oswoi sie i jego, oswoi. 
Niech ino przednówek przyciśnie. A ty sie z babami ozo
rem nie przeplatoj.

Chciał jeszcze coś powiedzieć, ale na mnie spojrzał 
i urwał.

Boi się, pomyślałem sobie. Następnego dnia powtórzy
łem rozmowę Gryzoniów Wickowi.

— Za nogi uchytołbym go, zęby ino chcioł — odpo
wiedział ni w pięć, ni w dziewięć.

Zdawało mi się, że z Wickiem coś niedobrego się dzie
je. Mówił przecież zupełnie nie o tym, co mu powiedzia
łem. Nigdy o Gryzoniu tak delikatnie się nie wyrażał.

Wołałem odtąd rozmawiać z Bartoskiem, do którego 
prawie co dzień zaglądałem. Dziwny to był człowiek. Za
wsze spokojny i mądry. Nie złościł się nigdy, a wiedział
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tyle ciekawości o wszystkim, że słuchałbym go cały dzień. 
W ciągu tygodnia postawili razem z Wickiem chlew dla 
krowy. I pan gajowy mieszkał w nim, a właściwie tylko 
spał przez całą zimę. Ciepło mu było przy krowie. W ca
łym tym mieszkaniu gajowego i jego krowy tylko drzwi 
były prawdziwe i małe okienko. Reszta — to ściółka le
śna i liście grubo ubijane pomiędzy dwiema ścianami 
z żerdek. Ogień w tej wspólnej chałupie nie palił się ni
gdy. Stary Pająk zbudował komórkę, którą obił świeży
mi deskami i też ściółką z zewnątrz ogacił. Tu zbudował 
sobie w środku niski piec z kamieni i gliny i gotował na 
nim.

Jakżeż mi się podobało takie życie! Chciałbym być 
gajowym, gajowym, niczym więcej — mówiłem Bartoś- 
kowi.

Śmiał się swoimi promienistymi od zmarszczek 
oczami.

— Ty jesce wszystkiem mozes być, jo juz tylko ga
jowym.

Bywało, że krowy na kamieniste pastwisko pod lasem 
popędzę. Ustawią się łbami do lasu i tępe pyski żują i żują 
ranną koniczynę. A ja już jestem u gajowego Bartoska.

— Szczęść Boże!
— A dej Boże, dej, bo i zima idzie. Nie bedzie una 

ostro w tym roku, ale bez śniegu a mrozu choróbska ino 
po ludziach sie rozłazo.

— A skąd wiecie, że zimy ostrej nie będzie — zacie
kawiłem się.

— Robocki mi powiedziały, kiedym tego świerecka 
korowoł. Pod wierzchem se siedzą i ani myślą głęboko 
w drewno iść, choć cas by juz lo nich beł. Znacy mróz 
dobry nieprędko przyńdzie. I wiewiórki hałasujo po drze
wach za dużo, jakby sie śmioły, a przecie jem sie smu
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cić wypodo, bo jakby długo i ostro zima przysła, to lo 
nich głodowanie i bieda.

I na drzewach się znał ten mierzejowicki gajowy, i na 
kwiatach, i ptakach, ba, i na motylach nawet. Zgrabywał 
kiedyś resztki ściółki sprzed komórki.

— Zle bedzie z tym chłopskim lascem — powiedział 
nagle i podniósł z ziemi rogowoczarne poczwarki.

— Widzis jo, choinówka sie zaprowadzieła. Zle be
dzie bez mrozu.

Przed zimą Bartosek wiedział już, ile kto dębów ma 
w swoim lesie, którą sosnę trzeba by ściąć, bo próchnieć 
zaczyna, gdzie najwięcej wiewiórczych dziupli, a na gór
kach niedaleko rydzownika dwie nory lisie odnalazł.

Teraz w każdą niedzielę przypominałem gospodarzo
wi, że chcę iść do kościoła. Kupił mi akurat brązową be
kieszę i czapkę ze swojej barankowej nową zrobił. W nie
dzielę można już było krów nie wypędzać, więc zezwalał.

— Idź, niech cie ludzie i ojce oboco, jakiegom dzie
dzica z ciebie zrobieł.

Buty czyściłem gospodarzowi długo i dokładnie, a po
tem sam myłem się i ubierałem. Wychodziłem więc zwy
kle z domu ostatni i nigdy do kościoła nie trafiałem. 
Wstępowałem do Bartoska i zostawałem z nim do niesz
porów. To były moje jasne dni na służbie. W dwa tygod
nie od przyjęcia Bartoska na gajowego całe gospodar
stwo było już gotowe. Nikt nie poznałby dawnego kamie
nistego pola pod „ciorcią sosną". Wyzbierane kamienie 
leżały na dwóch wielkich kupach przy drodze. Naokoło 
ciągnął się płot z żerdek korzeniowymi tykami na krzyż 
wiązany. Chlew ściółką ubijany i komórka, w której 
mieszkanie na dzień Bartosek miał. Przy komórce kupy 
liści, mchu, ściółki — gałęziami przykryte. Wapiennickie 
gospodarze swoją zapłatę przywieźli. Pierwsi uchwalili, 
pierwsi dali. Przy ogrodzeniu, obok kamieni, leżało już 
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z dziesięć okorowanych ch oj arów. Chałupa będzie się 
budowała na wiosnę.

Nie sam to wszystko zrobił Bartosek, nie. Pomogli mu 
Wicek i chłopi z Mierzej owić.

— Robotą.wom zapłacimy — mówili — bo żyta i zi- 
mioków mało.

Bartosek mrugał śmiejącymi się oczami.
— Ludzie kochane, a dyć mi nie trza tyła. Nie zjem 

i tego, co mi już, przywieźli. Nie na wzbogacenie tu przy- 
sedem. Aby ino zyć, aby w swoi chałupie. Tylachno prze
cie dobra wselakiego — mówił drżącym głosem.

Dziwowali sie inni, ale też i zazdrościli nowemu gajo
wemu.

W niedzielę Bartosek nie szedł do kościoła jak i ja. 
Kiedy przychodziłem do niego, gotował zwykle obiad: ka
szę lub ziemniaki. W południe zagotuje mleka, wysmaży 
ten „zusek“ słoniny i obiad już był. Piec dymił trochę, 
gdy był wiatr, ale ugotować na nim było można. Gdy tyl
ko kasza była miękka, zdejmowałem swoją bekieszę, 
wkładałem stary watowany kaftan Bartoska i — do lasu!

Drogi nie wybieraliśmy. W lesie dla pieszych wszę
dzie droga i ciekawości więcej można zobaczyć, gdy się 
idzie, gdzie nogi niosą.

. — Widzis, rozbój nica tu w nocy spocywała — Bartosek 
zatrzymywał się. Na suchych liściach paproci były białe 
ślady.

—■ To niby kto? — spytałem.
—• Sowa.
—■ Skąd wiecie? Siady wszystkie ptaki zostawiają 

jednakowe.
— Sowa nie. O, widzis? — podniósł z ziemi parę sza

firowych piórek. Sójkę zamordowała, jucha. Mięso 
zje, ale pióra ostano, widzis?
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Wstyd mi było za moje gapiostwo. Bartosek to zau
ważył.

— Nie smuć sie. Wszystkiego sie trza w życiu ucyć. 
Praca ucy, życie. W ksiozkach nie kozdo rzec opiso. 
Pińć lot w leście zełem. Klepki robiliśwa wtedy do becek, 
balii, jakie kozali. A potem jesce dwa lata lasc rzneliśwa. 
W leście sie pracowało, w leście spało. O, a tu no pewno 
wiewiórka swojo kumore mo. Widzis, drogę se wydeptała 
na korze.

Przyglądałem się uważnie i wreszcie dojrzałem drob
ne dziureczki w korze starej sosny. Siady pazurów wie
wiórki. Z zadartymi głowami obchodziliśmy wkoło sosnę.

— Jest — krzyknąłem uradowany. — Jest komora!
Pod grubym konarem czernił się mały otwór. Barto

sek zobaczył go na pewno wcześniej niż ja i tylko uda
wał, że szuka. Lubił patrzeć, jak się cieszę z odkrycia, 
które dla niego nie mogło być nieznane. Orzechów 
a głównie żołędzi nie pozwolił mi nigdy wybierać.

— Trzeba by i zwierzę zabić — mówił. — Zabierzewa 
mu zapasy i zginie z głodu, bo nowych juz nie uzbiero. Co 
innego we wrześniu, gdy jesce orzechy znaleźć możno.

W Dzień Zaduszny wybrałem się jak zwykle na ga
jówkę, bo tak już zaczynali nazywać obejście Bartoskowe. 
Do Wapiennik nie poszedłem.

Nie lubiłem cmentarza. Wszyscy przecież mówili na 
wsi, że umarłym „nojlepi, bez kłopotów se z Panem Bo
giem królujo". A jeżeli tak, to po co...

Dzień był ciepły. Niebo bez chmur. Słońce jednak jak 
wypalone wielkie ognisko, w którym tylko spróchniałym 
drzewem palono. Świeciło dużo, ale grzało mało.

Bartosek różaniec odmawiał.
— Do kościoła nie idziecie? — spytałem.
Poszeptał jeszcze chwilę w milczeniu, przeżegnał się 

zamaszyście i dopiero odpowiedział.
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— Niecesto chodzę. Parobkiem i jo bełem całe życie, 
to som wieś, ile beło casu na chodzenie do kościoła. Je cas, 
to ide. Juści pomodlić sie trza, nikomu nie zaskodzi, a po
móc może. Kto tam wie, co z cłowiekiem bedzie na tam
tym świecie. Ino wole sie som modlić bez ludzi, bez śpie- 
wanio, w polu, w leście. Siądzies se pod choj okiem, a su
my ci leśne grajo niby organy niebieskie, ze i o Bogu po- 
myślić łacwi. Nie widzis tego wywolanio ocu, nie słysys 
wzdychanio i walenio sie w piersi, i całowanio posodzki, 
po to tylko, aby insi widzieli. A wieś przecie, że wróci ta
ki do domu — żywcem drugiego by obdar... Na lisy dzi- 
sioj idziemy — powiedział nagle, skończywszy rozmyśla
nia nad modleniem.

To wołałem ponad wszystko. Po kawale chleba do kie
szeni — i już byliśmy w lesie.

Po drodze Bartosek oderwał z brzozy cienkie zwijki 
kory, naciął gałązek jałowca i schował wszystko do wor
ka. Patrzyłem na to jak na czary. Polowanie na lisa z wor
kiem — o tym jeszcze nie słyszałem. Nie pytałem o nic, 
bo wiedziałem, że Bartosek zacznie opowiadać o wszyst
kim, tylko nie o polowaniu. Oczy mu się będą śmiały, ale 
ja wiem, że nie lubi opowiadać o tym, co ma robić.

Nad nami zaskrzeczała głośno sójka, zaświstał nieprzy
jemnie ostro dzięcioł. „Zo-bacz“, „Zo-bacz“ — dziwowały 
się sikorki, wieszając się głową w dół na najcieńszych 
gałązkach. Zaszeleściła kora i zakołysały się gałęzie 
z rzadka tu trafiającej się jodły.

— Widzis, co te juchy wyrabiajo? A spać mi zaroz, 
uciekać, bo jo wos tu... — pogroził wiewiórkom krótką 
łopatką, którą niósł na ramieniu.

Na górkach przy rydzowniku Bartosek odnalazł lisie 
nory. Jedna czerniała pod grubym korzeniem świerku, 
druga w trawie na małym zboczu. Rosły na nim uschłe 
już leśne dzwonki a dalej gąszcz paproci aż do samego 
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smugu, na którego wilgotnej łące rosły we wrześniu ry
dze. Nora na zboczu była wysypana żółtym piaskiem. 
O życiu lisów czytałem już książkę wypożyczoną w szko
le, ale nic w niej nie było o wysypywaniu lisiego przed
sionku żółtym piaskiem.

— Lis wrócieł akuracik do domu — objaśnił Barto- 
sek.

— Po czym to poznaj ecie?
—■ Zoboc, są ślady na piosku. Wcoraj przed wiecorem 

wysypołem mu te ściezecke, paprocią wyrównołem, aby 
cłowieka nie poznoł. O, lis mo nos, mo.

Na piasku widać było odciski małych, łap. Tak przy
najmniej mówił gajowy, bo ja nie mogłem nic wyraźnego 
zobaczyć.

— Ino nie nocował un ty nocy w domu — tłumaczył 
6obie raczej niż mnie Pająk. — Jeden ino ślod. Abo mo
że — wskazał drugą norę — tamtędy wysed, a tedy wsed. 
No, będziemy mieli liska cy nie będziemy mieli? — zwró
cił się do mnie.

— A jak go złapiemy?
— A no tak. Jo se tu przy ty dziurze ogiń rozpole, ja

łowca trochę podłoże, aby wiecy dymiło. Lis mo dwoje 
drzwi do swoi chałupy. Trochę przeciogu sie zawse znoń- 
dzie i dym pociognie. Kichnie se nas rudzielec roz i dru
gi, a potem bedzie umykoł. Abo tedy, abo tamtędy. No, 
i bedzie nas. Jo se tu z łopatecką bede cekał. Nastawie mu 
przy dziurze, to sie łbem w nio śtuknie i kapkę go omdli. 
Zęby sie ino nie osmoleł. Ty bedzies z workiem przy tam- 
ty jamie stół. Worek sie na polikach rozepnie, a ty ino 
za śnurek bedzies trzymoł. Wskocy do worka, to cie ino 
siarpnie i śnurek sie som zasunie. Ty tylko trzymoj moc
no, aby cie ze sobą nie porwoł. Mozę mu domy rade we 
dwóch. Bedzie źle, jak sie udusi pod ziemią. Kopać dzi- 
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sioj nie będziemy, bo za późno, no i kto go ta wie, jak da
leko sie schowo.

Zaczęliśmy polowanie.
Trzymałem rozpięty nowy worek nad lisią norą za 

sznur, który był przewleczony wokół jego wierzchu.
Bartosek rozpalał ogień. Ręce i nogi mi drżały. Zda

wało mi się, że lis lada chwila wyskoczy. Sznur okręci
łem sobie na ręce i drugą przytrzymywałem. Nogami 
oparłem się o korzeń świerka, aby pewniej stać.

Nie wiadomo — może lis będzie duży. Szarpnie, prze
wróci mnie i z worka może uciec.

Czekałem, a lis nie wskakiwał do mojego worka 
Obejrzałem się za siebie. Bartosek klęczał na kolanach 
i dmuchał w zielony, świeży jałowiec. Jałowiec pykał 
krótkimi błyskami, dopóki paliła się kora brzozowa. Po
tem zgasł raptem i nie chciał się palić. Kory zabrakło, 
brzóz w pobliżu nie było i Bartosek musiał nałamać drob
nych, suchych gałązek świerku. Wreszcie buchnął pło
mień. Teraz dopiero Bartosek podsunął ogień do nory, do
łożył suchej trawy i jałowca.

Widziałem, jak wsuwał dymiące gałązki do otworu 
lisiej nory i przytrzymywał je ostrzem łopatki. Ścisną
łem i ja mocniej swój sznur. Worek drgnął i już miałem 
krzyknąć, gdy zauważyłem, że to ja sam w zdenerwowa
niu za silnie szarpnąłem sznurem.

Czekaliśmy może pięć, może dziesięć minut.
Zdawało mi się, że słyszę lisie kichanie pod ziemią. 

Udusi się i na pewno nie wyjdzie, myślałem. Nagle zoba
czyłem ostry pysk, sterczące małe uszy i puszysty ogon. 
Lis jak cień wyskoczył bez szelestu spod niskich gałęzi 
młodego świerka, o dwa kroki ode mnie.

—• Jest! — wrzasnąłem z przejęcia. — Ucieka!
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Bartosek już był przy mnie i krótką łopatką machnął 
na płask w worek.

— Tam ucickł! —• pokazałem ręką.
V/ tej chwili drugi lis skoczył w bok spod świerka.
Bartosek rozsunął delikatnie gałęzie.
— A to nos lisy osukały, mądrzejse juchy od cłowie- 

ka. Pilnowaliśmy dwóch dziur, a uny trzecią jesce miały 
i to jak schowano! Alem głupi! — zakończył i wąsy szarp
nął w dół.

Siedliśmy na górce pod świerkiem. Bartosek papierosa 
kręcił z machorki i śmiał się oczami, a ja myślałem z ża
lem o lisach. Uciekły... Po raz pierwszy zauważyłem, że 
chciałem śmierci tych dwóch rudzielców. Tyle pieniędzy, 
tylachno pieniędzy, myślałem.

— Jutro przyjdziemy znowu — powiedziałem do Pa
jąka.

— Nie, synu. Ani jutro, ani pojutrze. Uny tu juz przed 
wiosną nie wrócą. Znońdo se inne zimowisko. Zacekomy. 
Spadnie śnig, to sie tu odnońdziemy, żeby ino do rzodo- 
wego abo dziedzicowego lascu nie uciekły. Ale i to nic. 
Nie uny dwa tu są. Cało rodzina musiała być. Poozłaziła 
się kajś przed zimą. Skoda ich beło płosyć — żałował 
głośno.

—■ A w zimę jak ich weźmiemy? — spytałem.
— Strzelby se pozycymy od Świątka — żartował ga

jowy Bartosek.
— E, mówilibyście prawdę, wiecie przecież...
— Wiem, wiem — przerwał mi. — Skórkę chciołbyś 

złupić z rudzielca i zhandlować. A no, porobię ci wnyki, 
pozycys sobie od Gryzonia zelozek, może i ty bedzies mioł 
sceńście. Ino niech śnig spadnie, po świętym Morcinie.
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ZEMSTA WICKA PAJĄKA

Wszystko zaczęło się nie sprawdzać.
Mówił gajowy Bartosek, przepowiadali inni, że zima 

będzie lekka, że późno przyjdzie, a tymczasem oszukała 
nawet świętego Marcina, co na białym koniu przyjeżdża. 
Zwyczajnie śnieg wybrał sobie innego świętego i spadł 
zaraz po Zaduszkach.

Mówili starzy, że ani chybi zniknie zaraz, bo mokry 
był i zawiewało nim w mysie dziury, to znaczy w każdy 
kąt, a tu śnieg przyczepił się do ziemi mocno, wzmocnił 
nowym zapasem dużych, pierzastych płatków i leżał so
bie ku wstydowi proroków.

Mrozu co prawda nie było wielkiego, ale jak śnieg — 
to już przecież zima, a że w listopadzie — to wczesna.

Przygniótł starego Kacpra Orzecha wóz z ziemnia
kami w czasie zwózki we dworze. Złamało mu żebra, coś 
tam we wnątrzu naruszyło, bo krwią pluł bez przerwy 
i ruszać się nie mógł, choć mu sama pani dziedziczka ja
kieś smarowanie przysłała. Wszyscy orzekli, że zemrze. 
Księdza wikarego przywieźli z Panem Jezusem i do spo
wiedzi namówili, bo heretykował kilkanaście lat. Zięć 
t synem za deskami się nawet oglądali, a Orzech wszyst
kich oszukał. Miesiąc sobie w łóżku poleżał, wypoczął za 
wszystkie czasy i rosołu z kluskami se podjadł do syta, 
bo mu przed śmiercią niczego nie żałowali.

Trzy morgi do zapisania miał. Szczęście, że mu krótko 
wypadło chorować. Bóg sprawiedliwemu łaskaw. Pomę
czy się jeszcze dzień dwa — myśleli syn i zięć — i pójdzie 
do Ojca niebieskiego. Nie ma czego żałować.

A Kacper Orzech ćwiartkę wódki se kazał przynieść 
od Mendla, wypił i wstał.

Zatoczył się parę razy ze słabości czy od wódki, tego 
nikt nie wiedział, i konia kazał zaprzęgać, bo do lasu po 
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gałęzie trza, powiada, jechać. Wiedział, że drzewa w cha
łupie ni kawełeczka nie ma, bo słyszał, co się w chałupie 
mówiło:

— Pochowo sie starego, to sie o drwach pomyśli.
Dziwili się ludzie a dziwili, a tymczasem nie spraw

dziło się najważniejsze:
Zośka Gryzoniowa, która do śmierci miała panną zo

stać, „żeniła*1 się. Już nawet dwie zapowiedzi wyszły 
i w niedzielę miało być wesele.

Taka gruba, brzydka i „ożeni się“. Nikt nigdy do niej 
w kawalerkę nie chodził, na zabawach pod piecem stała, 
złośnica była, paskudnica na jedzenie i ożeni się. A Mań
ka, choć starsza, lepsza, cienka jak sosna w gęstym lesie 
i ładniejsza, miała w domu zostać.

Wracał raz ojciec Gryzoń z posiedzenia sołtysów 
w gminie. Błoto było, że ani przejść, więc wozem pojechał. 
Sam mu nawet rano gniadą zaprzęgałem i wiązkę na sie
dzenie kładłem.

Wracając zabrał po sąsiedzku sołtysa z Ciurlic, Pisku- 
ra. Piskur podziękować mu jakoś chciał i wstąpili w Wa
piennikach do Mendla. Gryzoń wrócił późno wieczorem. 
Prawdę mówiąc, wróciła kobyła. Sama zajechała przed 
wrota i stała spokojnie, a gospodarz siedział na wozie 
z głową aż w kolanach schowaną i spał. Mądra gniada. Ale 
ma szczęście Gryzoń, że z wozu nie wypadł.

Nie podniosłaby go na pewno. Było błoto i duże kału
że na drodze, a tu Gryzoń nieprzytomny z pijaństwa.

Kiedy dźwigaliśmy go do izby we czworo, szarpnąłem 
go niby niechcący za kudły na łbie, ale ani drgnął.

Nazajutrz rano gar mleka ze śmietaną wypił, poczo- 
chrał się po łopatce i powiedział głośno:

— No, Zośka, trza ci sie na wesele sykować.
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— A któż sie to żeni, tata? — spytała Zośka nic nie \
rozumiejąc.

— Nie któż, ino ty. Dzisioj środa, jutro do jarenta 
z Piotrem pojedziemy, a w sobotę pódzieta do pocierza.

Śniadanie jedliśmy akurat i nagle ucichło skrzybota- 
nie łyżek o miski. Wickowi aż kapnęło na ławę z rozdzia
wionej japy. Nie wiedziałem, że taka ciekawa baba była 
z niego.

Gospodarz jak na złość umilkł, chociaż wszyscy i tak 
domyślali się, kto to jest ten Piotr i z kim ma się Zośka 
żenić.

—■ To z tym jscochem chcecie Zośkę żenić? — zapytał 
z jakąś dziwną złością Wicek.

— A ty stul pysk! — wrzasnął na niego Gryzoń. — 
Kto cie o to pyto? Widzita go, gospodarski jadwokat! No- •j
sa mi tu nie wrozoj! Parobas, juchtra! Widzita go!

Zośka rzuciła łyżkę i uciekła do drugiej izby. Za nią 
wyniosła się Mańka a potem gospodyni. Wicek splunął 
pod ławę, koszulę sobie pod szyją rozpiął i wyszedł na 
podwórko. Śniadanie dokończyliśmy w milczeniu tylko ja, 
Pietrek i stary Gryzoń.

A potem zaczęło się przedstawienie.
Zośka płakała w drugiej izbie i bez przerwy powta

rzała:
— Nie pode, nie chce!
Mańka pomagała jej półgłosem, a Gryzoń z Gryzonio- 

wą rozmawiali w kuchni niby w złości a spokojnie.
— I cóz mu daj o? — spytała gospodyni z rękami pod 

zapaską.
—• Pińć morgów, te pod Wądołem.
—• A co kce?
— Obiecołem te nase śtyry pod lascem. Som pioch — 

dodał prędko, jakby się bał gospodyni, że za dużo obiecał.
— Juści, pioch! I krowę pewnikiem jesce do tego?
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— Zgadłaś. Krowę z jałówką. Zimioki i ziarno na 
obsiwke na wiosnę. I drzewo z lascu na chałupę, bo jego 
jesce za młody.

—■ Loboga! Tylachno wszystkiego!
— Hale! Głupio. Za darmo ci kto dzieuche weźnie? 

Nikt tu do ni nie łazi. Trzymać ji ni ma co. Pińć morgów 
chcioł, krowę i źróbka, tego po gniady, alem mu nie doł. 
Chłopok, mówię, jscoch. Dwadzieścia osiem roków mo i co 
wyrobio po nocach? Któro z nim bedzie chciała spać? 
Łóżka dwa jem trza sprawić. Poswawolo — niech idzie 
na swoje i nie podlewo, bo Zośce rosnoć nie trza. Styry 
morgi me dużo. Trafi jem sie w Ciurlicach, to swoje od 
nich odkupie.

—• Tylachno ziemi! — jęczała Wojtkowa.
— Głupioś! Lo dzieci przecie gront, lo nikogo wien- 

cy. No i te maciorę z prosiętami obiecołem.
— O, ty pijoku! Zaprzońce! Toś córkę przepieł mam- 

lokowi i cało chudobę z nią. Co jesce? Mozę i gęsi całe 
stado?

— Hale! Głupio! Gęsi komu potrza do zeniacki. Owce 
z przychówkiem obiecołem na wiosnę i to syćko — zakoń
czył wyliczanie Gryzoń.

Gospodyni aż usiadła na ławie koło pieca.
— Powietrzniku! Sołtysem jezdeś, wójtem chces być, 

a rożumu mos tyła co Niechoj. Jo dzieuchy nie dom! Nie 
pusce! Nie dom!

Gryzoń podrapał się po głowie i resztki mleka z garn
ka wychylił.

— Nie bede sie tu nikogo pytoł. Jutro jedziewa do 
jarenta, a w sobotę ido do pocierza. Jamen!

W drugiej izbie płakała Zośka. W kuchni biadoliła 
gospodyni, Mańka patrzyła w okno i ocierała oczy, a Pie- 
trek rzucał we mnie kawałkiem skórki z chleba. Drażnił 
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mnie zawsze, przezywał i nigdy dłużej posiedzieć w kuch
ni nie mogłem. Musiałem iść na podwórko.

Następnego dnia nikt już nie płakał.
Gryzoń pojechał z gospodynią do Wierzbowa, gdzie 

miał spotkać się z Piskurem, aby zapisy porobić. Wicek 
odwiózł ich tylko do Wapiennik. Tam przesiedli się na 
wasąg Piskurów, a Pająk wrócił do domu.

Gospodarz kazał mu koniczynę wymłócić, ale Wicek 
do obiadu siedział w kuchni i palił machorkę.

— Posedbyś, Wicek, stod, bo cie pogrzebacem zdziele. 
Dymu robis jak we fabryce i wszystko juz śmierdzi tą 
machorą —• powiedziała Zośka.

— Bedzie ci Józek pochnioł — uciął krótko Wicek 
i siedział dalej w czapce na tył głowy zsuniętej, z nogami 
wyciągniętymi przed siebie.

Po południu wziął się jednak do młocki.
Kiedy krowom siana za drabiny zarzucałem, był już 

lekki zmrok. Chciałem Wickowi pomóc i do stodoły wsze
dłem.

— Puść me — usłyszałem nagle, gdy już byłem na 
klepisku. — Puść me, bo cie pazdurami po ślipiach prze- 
harcuje — mówiła półgłosem Zośka ze złością.

Wicek trzymał ją wpół, jakby przysadzistą kopę sia
na powrósłem ściągał.

— Zośka — mówił zdyszanym głosem, jakby uciekał 
przed kimś. — Zośka! Przecie loboga, Zośka! Przecie ni 
mogę przez ciebie nijak. Przecie co ty robis? Myślołem — 
morgę kupie, chałupę z ojcem postawie, to mi cie gospo- 
dorz dadzo.

— Głupi! Parobkowi tata dzieuchę dadzo! Parobkowi!
— Albom to gorsy od Józka? I cóz un? Gnojek nie 

chłop! A jo! Popatrz sie!
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W mroku zobaczyłem, jak Wicek zamachnął Zośką 
i rzucił ją na kupę wymłóconej koniczyny. Zerwała się 
od razu, ale ją za ręce złapał i przytrzymał.

— Widzis, co jo jezdem? Nich mi ino twój ociec dwie 
morgi dadzo abo i nic nie chce. Bedzies u mojego ojca ga
jowego mieskała. Jo zarobię lo ciebie.

— Saleju ześ sie najod, Wicek? Bez ziemi sie tak oże
nić? Na śmiech? Pijanyś cheba, Wicek.

— A wychodziełaś do mnie, Zośka — mówił Wicek.
— Bom chciała. Wolno mi. Ale nie do zeniacki. Za 

parobka gospodarsko córka nie podziel
—• Ojca twojego sie spytom.
— Ani mi sie woz. Wstydu mi ino zrobis. Tyś przecie 

parobek. Cy ty tego nie rozumies?
Wymknąłem się po cichu ze stodoły.
W sobotę Zośka Gryzoń i Józek Piskur byli u pacierza. 

Zaczęły się przygotowania do wesela. Zośka już nie pła
kała, gospodyni nie kłóciła się z gospodarzem. Pełno było 
pośpiechu, rozmowy a szeptania. Tylko Wicek Pająk cho
dził smutny i milczący. Do gajówki nawet nie zaglądał do 
ojca. Robił jak dawniej wszystko, ale nie mówił nic. Za
czepiałem go, zagadywałem, ale Wicek jakby mnie nie wi
dział. Wiedziałem już, co mu jest, na co zachorował. Kie
dy byłem w Wapiennikach, dokąd mnie teraz prawie co 
dzień do sklepu posyłali, powiedziałem wszystko Kandy- 
derowi. Obiecał dać Wickowi lekarstwo. Sam mu je przy
niesie, gdy tylko będzie miał czas, zapewniał mnie.

Powiedziałem też Bartoskowi, że z Wickiem coś nie
dobrze.

— Nie powinien biedny na słońce patrzyć. Oślepi go. 
Zgłupieje. Zaskodzi mu. Ozeniełby sie z insą. Ale Wi
cek... O, Wicek świata jesce nie rozumie.

A ja już zrozumiałem. Zośka mu przecież powiedzia
ła: „Za parobka gospodarska córka nie pójdzie". Parobek 
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do roboty stworzony, nie do żeniaczki. Zośka jest brzyd
ka, gruba, ma nogi jak dwie faski, piegi na nosie i duże 
piersi. Wicek jest mocny i ładny chłopak. Czupryna mu 
aż na ucho spada i tylko na czole ma dwa dołki po ospie.

Józek jest blady, tłusty jak wieprzek, którego na we
sele mają zabić, i po nocach na łóżko mokrzy, choć ma 
dwadzieścia osiem lat. Zośka wychodziła wieczorem 
z Wickiem do szopy. I Wicek nie może się ożenić z Zośką. 
Wicek jest parobkiem, a Józek Piskur jest gospodarzem. 
To takie proste.

Pietrek Gryzoniów szarpie mnie za włosy, przezywa. 
Kiedy się zdrzemnę po kolacji przy piecu, wylewa mi 
w twarz kubek zimnej wody i wszyscy okropnie się cie
szą, że taki mądry i odważny, a ja nic mu nie mogę zro
bić, bo on jest gospodarskim synem a ja pastuchem.

Rozumiem to dobrze. A Wicek nie rozumie.
Wesele zapowiadało się na dwa dni. Jadła i napitków 

stało w komorze już tak dużo, że i garnków zabrakło 
i miejsca na nie, a nowe ciągle jeszcze przygotowywali. 
To już tak zawsze bywało na wsi — żeby wszyscy wie
dzieli, że wesele. A Gryzoń przecież nie był byle kto. Go
spodarz jakich mało i sołtys.

Największego wieprzka Wicek z Klepką zabili, cielę 
i dużego barana, którego wielkie kawały gotowały się ca
ły piątek w kapuście razem ze świńskimi resztkami.

Placki już czwarty raz Piwonka, krewna Gryzoniowej, 
wsadzała do pieca. Nawet i słodkie babki piekli. Pachnia
ło w całym obejściu. I do stajni dochodziły te zapachy, 
choć koński nawóz śmierdział tak silnie, że w lecie, gdy
by drzwi na noc zamknąć, udusić by się było można.

Sypialiśmy z Wickiem jeszcze w szopie przy stajni, 
choć już nocami było zimno nawet pod całą kopką siana, 
jaką Wicek kładł na mnie i na siebie.
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Czekałem z niecierpliwością na wesele, bo mieliśmy 
przenieść się do kuchni, gdy tylko Zośka wyjedzie.

Tłuste dni nastały i dla nas. Barszcz rano i wieczorem 
był tłusty i pachniał kiełbasą, a chociaż Wicek i ja nie 
dostawaliśmy jej, to i tak czułem się najedzony za wszyst
kie czasy. Nawet na kocie i Niechoju sierść się błyszczała 
i łaziły oba leniwie z kąta w kąt.

— Biskupem sie ostanies, Jastrząb — żartował sobie 
ze mnie Gryzoń.

— Dlaczego, gospodarzu? — pytałem.
—• Boś juz gruby i brzuch ci rośnie — śmiał się.
Nie bardzo dobrze miał w głowie ten Gryzoń. Bisku

pa sam widziałem, gdy mnie bierzmował. Wcale nie był 
gruby i tylko tych strojów na niego nawciągali co nie
miara.

Jednemu tylko Wickowi dobro przedweselne nie słu
żyło. Milczał uparcie. Nawet pachnący barszcz z kiełbasą 
mu nie smakował — tylko machorkę palił bez przerwy.

Raz jeno roześmiał się po dawnemu, głośno, na całą 
wieś, jak to on umiał. Było to wtedy, gdy do gorącej jesz
cze galarety, którą gospodyni w piwnicy postawiła, kot 
sąsiada Sobka wpadł. Sparzyło go tak okrutnie, że zdechł 
od razu. Tyle tylko, że przewiesił się ostatkami sił przez 
sagan. Piwonka wyciągnęła go, gdy galareta już zastygła. 
Na ogonie i tylnich łapach trzęsły się bryły galarety.

I całe dwie skrzynki wódki nie ciągnęły Pająka. On — 
taki zmyślny. Mógłby się migiem zawinąć i zamienić jed
ną flaszkę na wodę, jak to z sokiem Gryzoniowej kiedyś 
zrobił.

— Wiśniowy przecie beł, a na wodo sie zamienieł — 
dziwowała się wtedy gospodyni.

Oszukał mnie ten Wicek.
Myślałem, że on — parobek, niczym się nie martwi, 

bo nie umie. Zrobić robotę, zjeść, wypić i pośpiewać — to
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wszystko. Sam przecież tak mówił. A tu Zośka mu do gło
wy wlazła.

Wieczorem, przed samym weselem, stary Bartosek 
przyszedł do Gryzonia i wywołał mnie po cichu z podwór
ka. Nie byłem już od tygodnia na gajówce, to i przestra
szyłem się. Myślałem, że nieszczęście jakie spotkało Bar- 
toska.

— Stasiu — szeptał mi do ucha — pilnuj jutro Wicka. 
Nie odchodź od niego. Nie ostawioj go samego. Niesceście 
może być.

Odszedł prędko, jakby się bał, że go Gryzoń może 
zobaczyć, a ja długo myślałem nad tym, co powiedział.

Dzień wstał pochmurny, a ja od rana byłem zmar
znięty.

Nad Łysicą wisiała nieruchomo biaława czapa z chmur. 
Nie widać było jej początku ani końca. Nasadził ją ktoś 
w nocy na Łysą Górę, Świętą Katarzynę, grzbiet Jele- 
niowskiej i znieruchomiała w ciszy poranka.

Kiedy się wygrzebałem z siana, Wicka już nie było. 
Jeszcze nie zdążyłem się ubrać, a już z otwartych sieni 
na podwórze drzwi buchnął marsz, aż konie zaczęły łbami 
potrząsać, stawiać i kłaść uszty po sobie.

Barszczu nie było. Na śniadanie dostałem za to kawał 
kiełbasy z białym plackiem. Dała mi Piwonka, bo ona kie
rowała całym jedzeniem w czasie wesela.

— Mos i wynoś mi sie, bo ludzie juz przychodzo — 
powiedziała.

Głupia, wyskubana kura. Ledwie, że ją kto widział 
u Gryzoniów, a dzisiaj jaka to ważna.

Tymczasem coraz to ktoś nowy przybywał. Orkiestra 
czterech Kroczków rżnęła co chwila marsza, aż i mnie no
gi się prostowały. Gryzoń czasem tylko wychodził przed 
sień przywitać co ważniejszych gości. Zaraz też prowa
dził ich do izby z drugiej strony sieni. Uprzątnęli ją na 
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wesele, aby było więcej miejsca. Kiedy zajrzałem tam 
przez uchylone drzwi, siedział już za stołem karbowy Bu
rak ze swoją grubą kobietą, Sadło z Jaworowa i inni. 
Przed nimi stała najgrubsza flacha i miska z kiełbasą. 
Próbowali po trochu, ale nie za wiele, bo do kościoła mieli 
jechać. W dużej izbie częstowała biedniejszych krewnych 
i zaproszonych znajomków Gryzoniowa i brat gospodarza 
Jan, który gdzieś za Bodzentynem gospodarkę sobie za 
skwitowane pieniądze kupił.

Przyszedł wreszcie Dydoń ze swoją Kasią, która idąc 
prawą nogą j*ak sierpem zamiatała. Oczy jej się rozlaty
wały jak i Dydoniowi, tylko weselsza od niego była. 
A wódkę i tańcowanie z chłopami lubiła, aż się dziwowały 
temu inne baby. Dydoń tego samego parobka długo nie 
mógł trzymać, bo jego Kasia lubiła po siano do stodoły 
chodzić.

Gryzoń aż na drogę z orkiestrą wyszedł.
— Juz se umyślołem do chałupy do wos iść. Jakie to 

starostwo, kumie kochany — tak późno. Kasia wos za dłu
go trzymaj o pod pierzynką.

— A co? Odkładała bede, az mu sie inso nawinie — 
śnrała się Dydoniowa, a po ludziach oczami strzelała. — 
Pół świata zeście zaprosieli, Wojtek.

— Kumo, gdzieby mi ta starceło lo tyła ludzi. Porę 
ino prosiełem, samych krewnioków — pomniejszał skrom
nie gospodarz.

— No, nie cygoń, Wojtek — przemówił wreszcie Dy- 
dcń. — Wieprzek mioł dwieście pińdziesict, do tego ciele, 
baron, sześć gęsi, a przecie kur, tego jendyka, masła, se
rów i insego dobra ani sie dorachować. Lo cały gminy 
wystarcełoby.

— Psiachmać, takie ludzie! Jak to roztrąbieły — uda
wał oburzonego Gryzoń i aż portki z radości podciągnął.
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Gdy tylko przyszedł Dydoń, zaczęło się inne gospoda
rzenie i porządek. Przepił do wszystkich dwie kolejki 
i flaszkę, chociaż w niej jeszcze połowa była, do komory 
kazał wynieść.

— Nie wozta mi sie pić chłopoki — wrzasnął. — Jo tu 
dzisioj starostą u kuma Wojtka i jo rozkazuje. Zośka mo
ja chrześnica. Wróciwa z kościoła, to bedziewa pić, teroz 
nie wolno.

Nie czekali długo, bo na zakręcie z Wapiennik poka
zały się wozy i doleciały śpiewy. Pan młody, Józek Piskur, 
ze swoimi krewniakami i drużbami jechał. Teraz w izbie 
nikt już nie został. Wszyscy stali na drodze, a orkiestra 
aż pod krzyż wyszła z marszem.

Tylko Zośki od rana nie było widać. Ubierały ją druh
ny w tej komorze, gdzie dawniej sieczkę się zsypywało 
i plewy. Nikomu tam nie wolno było zaglądać. Druhny 
nawet Gryzonia nie wpuściły.

— Nie wasa juz, to sie i nie pchojcie — mówiły.
Z wozów przed chałupą wywaliły się całe Ciurlice. 

Samych drużbów z piętnastu było. Chłopaki wysokie, jak
by dobrane. W butach z cholewami byli, w samych mary
narkach, choć przecież śnieg leżał, a i nowy zaczął nagle 
padać dużymi, jakby z cienkiego papieru ciętymi płatka
mi. Ale widać nie było im zimno, bo co niektóry drużba 
koszulę miał pod brodą odpiętą.

Druhny z Ciurlic były wystrojone po krakowsku 
w gorsety aksamitne, naszywane paciorkami i blaszkami, 
z pękami wstążek u ramion, w sznurowanych trzewikach. 
Na ramionach trzymały wełniane duże chustki. Tylko 
Stefka Piskurówna, siostra pana młodego, palto miała 
na sobie z kołnierzem z jakiegoś zagranicznego zwierza. 
Mówili, że ten płaszcz drogo ojca, to znaczy starego Pi- 
skura, kosztował, ale co tam dla takiego Piskura drogo.
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Drużbowie otoczyli ciżbą Józka Piskura i śpiewali bez 
przerwy. Dopiero ich Dydoń uciszył, gdy stanął na progu 
z pełną flaszką.

— Witojcie, panie młody, wy ojce i drużbowie wszy
scy — zaczął. — Bóg miodem przemówił do serca i dzisioj 
połącą sie na wieki wieków. Ojcami niech bedo jak i wy 
Piskury i Gryzonie. Amen.

— Niech zyjo! —• krzyknął któryś z drużbów i zaśpie
wali:

Oj, niech ci, Zosiu, scenści
Pon Bóg jak nojwiency,
A żebyś syna miała,
Oj, za dziewińć miesiency.

Zahuczało śpiewem i pochwałami za taką zmyślną 
śpiewkę.

Wchodzili wszyscy do domu przepijając na progu, a że 
z Ciurlickimi i miejscowi się zmieszali, to i oni wypili, aż 
się w końcu Dydoń rozezłościł.

— Wstydu nijakiego ni majo. Piskurów przecie chce 
witać, a nie wos, wieprzki nieoskrobane — wymyślał 
wchodzącym.

Nie słuchali go wcale, a Stach Kramarczyk, kiedy już 
kieliszek przy ustach trzymał, powiedział:

— W ręce wase, Dydoń. Zęby i wasa kobita zległa na 
sianie za porę miesięcy.

Niewiele kto go słyszał, ale Dydoniowi oczy od razu 
się rozlatały i poczerwieniał jak burak.

A w izbie już muzyka oberka grała. Druhny wysypały 
się z komory i nie dawały się długo prosić.

Józek Piskur usiadł sobie na ławie koło muzykantów 
i patrzył trochę smutnie a trochę bezmyślnie.

Kiedy wszedłem do izby przystrojony już w niedziel
ne ubranie, bo mi tak Mańka Gryzoniowa kazała, pan 
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młody rozmawiał ze starszym drużbą Szymczakiem, swoim 
krewnym. Wcale nie był taki gnojek, jak mówił Wicek. 
Chłop wysoki, mocny w ramionach, tylko twarz miał za 
szeroką, no — i to mokrzenie. Spojrzałem nawet po nim, 
czy aby w drodze z radości co mu się nie przytrafiło, ale 
nic. To tylko chyba w nocy. A może i to nieprawda, bo 
kto tam widział. Przez złość mogą tak ludzie mówić.

Druhny już poprzypinały swoim wybranym wstążecz
ki z mirtami i nieśmiało jeszcze przegadywały się z zu
chowatymi ciurlicokami. Stary Piskur i jego mała kobie
ta siedzieli w tym uprzątniętym pokoju i o czymś ważnie 
rozprawiali. A Zośki jeszcze widać nie było. Aż się w koń
cu i sam Gryzoń rozgniewał i pięścią we drzwi zaczął 
walić.

— Zośka, bój sie Boga! Wszyscy cekajo! 
Odpowiedziały mu krzyki, że zaraz będzie gotowa.
Zobaczyłem ją, gdy już na wóz siadała. W welome by

ła ładniejsza, ale jakby jeszcze grubsza. Wozy szykowały 
się do wyjazdu. Na pierwszym-miała jechać panna młoda 
ze starszym drużbą i Gryzoniami. Na drugim pan młody 
ze starszą druhną' i Piskurami. Tak zawsze bywało.

Ale nie znali jeszcze Józka Piskura. Powiedział, że bę
dzie jechał z panną młodą w obie strony i nikt tu nie ma 
nic do gadania. Tłumaczył mu stary Piskur, że tak nie 
można, że dziady, ojcowie...

—• Moje dzisioj wesele, a nie moich dziadków. Jo chce 
z panną młodą jechać i kuniec — powiedział stanowczo.

I stało się tak, jak chciał.
W wasągu wysłanym wysoko słomą zasiedli obok sie

bie Józek Piskur i Zośka, a naprzeciw nich, plecami do 
koni starsi drużbowie. Powoził Wicek. Dla większej pa
rady, jak powiedział pan młody, siadłem i ja obok Wicka. 
Było to dla mnie wyróżnienie, według Piskura.

Zbierały się inne wozy, gdy Wicek lejce i bat mi oddał.
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— Trzymoj, jo skoce jesce do chałupy — powiedział 
spokojnie.

Cały ranek Wicka nie widziałem. Ubrany był odświęt
nie, ale wódki nie pił i z nikim nie rozmawiał. Nie wiado
mo, gdzie się zapodział.

Teraz nie czekałem długo. Wrócił zaraz, a ja zauważy
łem, że watowany spencerek oblany miał czymś od brody 
do samego dołu.

— Bat! — krzyknął na mnie.
I dopiero wtedy zrozumiałem, czym oblał sobie spen

cerek. Wódka jechała od niego, jak gdyby ją za kołnie
rzem przechowywał.

Orkiestra zagrała marsza. Chłopaki zaśpiewali: „By
wajcież nam zdrowe ojcowe progi" i ruszyliśmy. Przez ca
łą drogę prześpiewywały się druhny z drużbami.

Od Świętego Krzyża zimne wiatry wieją, 
Ożeń się, dziewczyno, bo się z ciebie śmieją.

— śpiewali na nutę oberka ciurliczanie.

Przez lasc, przez porębę
Kochała i będę,
Komu będzie zazdrość 
Kochać będę na złość.

— odkrzyknęły dziewuchy. Na naszym wozie starszy 
drużba darł się co chwila, aż uszy bolały.

Cała wieś wyszła zobaczyć wesele. Było na co pa
trzeć — oj, było. Przecie to nie byle kto się żenił. Piskur 
i Gryzoń — największe bogacze. Bóg bogatym szczęści! — 
potakiwały głowy w opłotkach.

— Juści! A juści! A przecie! Godojcie! Hale! Biedeć 
ta nie!

— Biednego przecie na gospodarkę nie wezno.
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•— Miłościwy Pan Bóg lo bogatych, miłościwy.
Przez wieś jechaliśmy wolno. Zaraz za Mierzejowica- 

mi wyjeżdżało się wyżej, skąd widać już było dzwonnicę 
na pagórkach i część wsi wysoko położoną. Droga biegła 
z górki, a potem równo ściśnięta z boków dwoma zamar
zniętymi i przysypanymi śniegiem rowami.

Zaledwie wjechaliśmy na górkę, gdy Wicek podciął 
konie i rozpoczęła się jazda, jakiej jeszcze w życiu nie 
widziałem. Konie rwały z góry, aż bryły ziemi ze śnie
giem rzucało nam na głowy. Migiem zlecieliśmy na rów
ninę, ale i tu nie zwolniliśmy. Wicek prał konie batem 
i aż stanął dla lepszego zamachu.

— Wicek, cholero — ryczał pan młody i starszy druż
ba. —• Wicek, zabijes nos! Wicek!

— Wicek! —• jęczała Zośka.
A Wicek bił konie, ile miał sił. Ja nie patrzyłem na 

nikogo. Wozem trzęsło i rzucało do góry i na boki. Płaty 
śniegu zakleiły mi oczy. Balem się, że wylecę lada chwila, 
to znów zdawało mi się, że wóz już-już do rowu się 
wywali.

I jedno, i drugie właśnie się sprawdziło. Konie skrę
ciły raptownie, wóz wyskoczył ze zmarzniętych kolein 
i zatoczył się w stronę rowu.

Myślałem tylko o swoich nogach. Jeżeli zostaną mi na 
wozie, zaczepią się o wasąg, to mnie zabije. Ale wyrzuciło 
mnie prośćiutko na środek rowu. Lód był już dość gruby. 
Trząsł tylko, ale wody nie puścił. Upadłem na bok. Nie 
czułem żadnego bólu. Zerwałem się prawie natychmiast. 
Brudny, przykurzony śnieg oblepił mi twarz i całe ubra
nie. W rowie obok mnie siedziała Zośka z rozdartym we
lonem, z nogami aż do kolan odkrytymi. Była blada i zda
wało mi się, że patrzy na Wicka, zamiast na swojego pana 
młodego, który tarł ręką twarz. Nikomu nic się nie stało. 
Józek trochę twarz miał podrapaną i rękaw od czarnego 
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ubrania rozdarty, Zośka — welon, starszy drużba potłukł 
sobie plecy, mnie bolał bok i tylko starsza druhna, Gien
ka, wypluwała krew na rękę i strząsała na»brudny śnieg. 
Ząb jej się wyłamał.

Jednemu Wickowi nic się nie stało. Nie rozumiałem 
dlaczego.

Zanim wygramoliliśmy się z rowu, on już wóz postawił 
z powrotem. Stał obok koni blady i jeno mu dolna warga 
drżała. Zresztą może mi się tak tylko zdawało, bo nogi się 
trzęsły pode mną.

Nadjechały inne wozy. Otoczyli nas wystraszeni i po
czątkowo nikt nawet o nic nie pytał. Jeden Gryzoń sko
czył od razu na Wicka. I wtedy przy wszystkich uderzył 
go w twarz raz i drugi i znowu z tej samej strony trzeci 
raz. Trzaskało jak z bata, a Wicek stał jak słup. On, Pa
jąk, który mnie zabronił Gryzoniowi bić, stał jak z kamie
nia i patrzył na gramolących się z rowu. Ja jednak wie
działem, że patrzył na Zośkę.

Oj, Wicek, Wicek.
— Nie chce, aby Wicek jechoł — powiedziała nagle 

Zośka.
Tłum, całe wesele stało na drodze. Gryzoń wyrwał 

Wickowi bat i trzasnął nim Pająka przez głowę.
— Pijok, juchtra! Kłonicą zatłukę! Jak psa zabiję! 

Parobek złodziejski! Bandyta!
Poprawił koniom naszelniki i wskoczył na wóz. Odje

chali. Po chwili z daleka już słychać było śpiew:

Od samego lascu tocy się wołecek, 
Cemu się nie żeni Pająków ciolecek?

Wicek podniósł maciejówkę i strzepnął o kolano. 
Z ostatniego wozu, który nas mijał, ktoś krzyknął:
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— Wicee-ek, pana młodego chciołeś zabić. Musiołbyś 
sie som z Zośką ożenić.

Wicek był blady, tylko lewy policzek miał w ogniu 
i rozmazaną kroplę krwi. Nie wiadomo — potłukł się albo 
go gospodarz tak zajechał.

Wróciliśmy obaj jak z pogrzebu. W domu musiałem 
wszystkim po kolei opowiadać, jak to było.

— Broniełam mu, ale mi flaske wyrwoł i wszystko wy- 
chloł — biadoliła plączącym głosem Piwonka, krewna 
Gryzoniów.

— Nie dziwota, ze go ogłupieło — dogadywała Kłap- 
ciochowa zaproszona do pomocy Piwonce.

— Pon Jezus uratowoł. Nad tern młodem scenściem 
sie ulitowoł.

—• Juści, juści.
W czasie całego obiadu weselnego o niczym nie mówio

no, tylko o przygodzie.
— Wszystko bez to pijaństwo — zgodzili się wreszcie 

i zaczęli coraz gęściej do siebie przepijać.
Pośrodku, przy stole nakrytym białym obrusem sie

dzieli państwo młodzi, Gryzoniowie, Piskury, ich co bo
gatsi krewni, Dydoń - starosta weselny i paru innych. 
Młody Piskur kolejki nie przepuszczał, choć go jego mat
ka, mała kobiecinka o cienkim nosie, powstrzymywała.

— Moje wesele, mogę pić — srożył się Józek i do Zoś
ki się przytulał, aż wstyd było patrzeć.

A Zośka, ta jęzorzasta Zośka, nie śmiała się. Welon 
zdjęła zaraz po powrocie z kościoła, bo przybrudzony był 
i podarty. Ona tylko i ja, pastuch Jastrząb, wiedzieliśmy, 
co się stało Wickowi. Ona, jak i ja, wiedziała, że Wicek 
ma silną głowę do wódki i nieprędko ją od niej traci.

Zośka parę razy rozglądała się po izbie. Ale Wicek le
żał w stajni na swoim wyrku. Przyniosłem mu kawał kieł
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basy, słodkiego placka, zagadywałem, ale mi tylko w kół
ko powtarzał:

— Nie trza mi nic, Stasiu. Nie trza mi nic. Pośpie so
bie, odpocne. Idź, idź juz.

A z izby dolatywał chodzony, to znów oberek na od
mianę i wreszcie zaczęły się oczepiny.

I Wicek nie wytrzymał. W izbie rzucają teraz na ta
lerz srebmiaki i papierki, ile kto ma i może. Inni dają to 
chustkę, to płótna kawał. I każdy, kto dar dał, ma prawo 
zatańczyć z panną młodą raz, dwa razy naokoło stołu. 
Zośka sama wybiera niektórych. Odmówić nie wolno i dać 
coś trzeba. Wicek wie, że gdy rzuci na talerz srebrny pie
niądz, to Zośka musi z nim zatańczyć. Z łóżka już się 
opuścił na ziemię i włosy palcami przeczesał.

I nie poszedł Wicek z Zośką zatańczyć. Podał mi wy
ciągnięte dziesięć złotych.

— No, Stasiu, oddaje ci dług. Jesce seść złotych zosta
nie — powiedział i wszedł z powrotem na wyrko, a ja 
poszedłem na wesele.

W izbie tańczyli bez przerwy. Dydoń puszczał co chwi
la nową flaszkę do komory, do kuchni, do wysprzątanego 
pokoju. I pili też bez przerwy.

— Pijta, ludzie — mówił. — Gryzonia córki to wese
le. Pijta. Nieprędko takie drugie obocyta.

Posypały się zaraz żarty.
— Głupiśta, Gryzoń, i patrzta, aby wom Wojtkowo 

maglowniccm po łbie nie dali. A Mańka to co? Do świę
tego Wojciecha nie wytrzyma. Znońdo i lo ni drugiego 
siksoła, znońdo.

Gryzoń uciekał zaraz do komory, do swoich. Wieczór 
już był. Zapalili lampy, ale od dymu machorkowego nie
wiele było widać. Piwonka nowy przetak kiełbasy przy
gotowała, mnie miskę trzęsącej się galarety w ręce we
tknęła i ponieśliśmy gospodarzom.

i
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Gryzoń trzymał za szyję malutką Piskurową i wrze
szczał jej do ucha:

— Kumo, krewniokami jezdeśwa. Kumo, Zośka dzie- 
ucha jak jałówka, a was jscoch, psiachmać. Kumo!

Wyglądał jak lew, który zabiera się do pożarcia małej, 
chudej owcy.

— Zdrowie wase — krzyczał Dydoń do Piskura.
—• Pijcie z Bogiem.
— Do wos, kumie.
—• Na zdrowie.
— Hale, niegorsy Piskur od Gryzonia — źlił się ojciec 

pana młodego.
I ślinił co chwila starostę weselnego po karku.

Wloz na gruske, siół pietruske,
Cebula się urodzieła.

— śpiewał ktoś w sieni.
— Kasiu, tylko ździebko, Kasiu — przyciskał ciurlicki 

drużba swoją druhnę koło szopy.
Wyjść z sieni na pole teraz nie łatwo było. Wieczoraki 

przyszli na wesele. Byli to kawalerzy z Mierzejowie, 
z Ciurlic i Jaworowa, a nawet i z Wapiennik, bo zobaczy
łem Józka Błędę i Jasia Maja. Nikt ich nie prosił, ale taki 
był już zwyczaj. Przyszli popatrzeć, zatańczyć, bo kto tam 
mógł wieczorem usiedzieć w chałupie, gdy w cichy, roz
pogodzony mrok leciał daleko głuchy huk bębna i głos 
trąbki na weselu.

Do Gryzonia zwaliły się na wieczorowego całe Mierze- 
jowice. Popatrzeć jeno, jakie wesele przecie. Stała cała 
podleśna biedota. Przebierali nogami pod oknem, bo 
w sieni ani w izbie miejsca nie było. Zapachy z kuchni, 
smród wódki, jaki razem z zaduchem przez otwarte okno 
buchał im w twarze, budził zazdrość.
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—• Ale se wesele sprawiły.
— A no, ty se grochowinami okręcos, a un sadłem.
— Hale. A jo bym sie i tak z takom polewanicom nie 

ozenie!.
— Majo Gryzoń drugo piscołke. Idź, pokłoń sie, za no

gi uchytoj, to ci jo dadzo.
— A kajsi jesce pocałuj, to cie kopno. Gdzie nom ta 

do Gryzonia.
— A wieprzek, mówio, mioł ze trzy metry.
— Loboga. Na dwa lata by mi starcyło, a te juchy ze- 

źro za jedno noc.
Pogadywali tak mierzejowickie, a nogami przytupy

wali, bo mróz się na noc wyostrzył, a trochę do muzyki, 
bo Kroczki grali jak najlepsza kapela.

Gromada chłopaków, moich kolegów z wojny, tańco
wała w ogródku dla rozgrzewki.

Dziewiąta już może była albo i dalej, gdy przyszedł 
pan komendant z Wapiennik z dwoma policjantami. Zoba
czył ich zaraz Dydoń i znikli w tym nowym pokoju. Kie
dy wychodzili później, pan komendant ściany się trzymał, 
a policjanci chowali coś pod płaszczami.

— Patrzta — mówili wieczorowe. — Gryzoń ożenili 
panów policjantów z kiełbasą.

— Złodziei ido pilnować do Kocora — śmiali się in
ni, bo policjanci często pili w sklepiku w Jawo rowie.

Wicek przyszedł jednak na tańce. Aż się weselej zrobi
ło wśród wieczorowych i tych za oknami.

— Hej, Wicuś, lo nos niech zagrajo. Wicuś, lo nos.
Wicek łyknął sobie chyba znów wódki, bo pod boki 

się ujął, wesoło przytupnął, a głową jak cugowy dworski 
koń potrząsnął.

Uciszyło się. Wicek znowu był wesołym parobkiem, 
któremu nie każdy mógł w tańcu czy śpiewaniu dorównać.
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— A teroz gospodorze se odpocno. Siadojta abo wos 
posadzimy. Krocki, grać wiecorowego. Hej, starsy druż
ba, pozwolita nom, wiecorowym — zwrócił się do Szym
czaka. ,

— Pozwolomy, ale tylko jednego — odpowiedział star
szy drużba.

— Wystarcy, ino az do wytrzymanio — upomniał się 
Wicek.

Burak, karbowy dworski, skądś się z tłoku wysunął.
—■ A jooo — przeciągnął — nie pozwolom. Gospodar

skie wesele, gospodarskie rzody. Parobki nic tu do goda- 
nio ni majo — bełkotał i Wicka chciał ramieniem odsunąć 
sprzed muzykantów.

— Chłopoki, trzymojta go tam — krzyknął Pająk 
i chwyciwszy Buraka za kołnierz i za portki pojechał z nim 
po podłodze do drzwi.

Rozwarło się przejście w ciżbie głów i zaraz zamknęło 
za karbowym, którego podawali sobie dalej.

Krzyczał i piszczał po drodze, bo nikt go nie lubił i ko
rzystając z okazji szczypał, ile wlazło.

Zagrozoj ze mi ślusorza,
murorza, malorza,
ej, kowala, kowola.

— zaciągnął Wicek przed muzyką, w podłogę podkówka- 
mi rąbnął, aż zadrżała, i do panny młodej podskoczył.

— Zośka, kces ze mną — zawołał i rękę zgiął już, jak
by ją opasywał.

Zośka nawet się nie namyślała. Piskura zostawiła 
z Mańką i już obleciała pierwsze koło z Wickiem. Zdawa
ło mi się, że to nie ta sama Zośka. Wicek podobny był 
w tej chwili do mojego ojca. Żeby tak trochę wyższy. 
Drużbowie usunęli się pod ściany, a oberka tańczyli ci 
wszyscy, którzy byli tu bez zaproszenia.
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I zdawało się, że nie będzie końca tańcowi, bo nikt nie 
przestawał. Pot im się lał z czoła, a oni tupali do taktu: — 
raz, dwa, trzy — śpiewali i darli się: — Po ścia-nach chło- 
po-ki!

Wicek jakby o świecie zapomniał.
Nagle muzyka urwała.
— Dość, powiedziołem — krzyknął Gryzoń, bo on to 

stał przed Kroczkami.
—■ A jo mówię grać — krzyknął jak echo Wicek.
Zośka wyrwała się i znikła w tłumie.
— Do chlewa, parobek — krzyknął pijany Gryzoń.
I tyle było jego krzyku.
Wicek nie wiadomo kiedy trzasnął go w błyszczącą 

potem twarz, a później prał już, gdzie popadło. Gryzoń 
zasłaniał się rękami, łokciami, aż wreszcie zwalił się z pi
janych nóg, a Wicek kopać go zaczął w zapamiętaniu.

— Trzymojta, chłopoki, bo go zabije — krzyknął na
gle Dydoń, który się do środka przecisnął.

Zakotłowało się. A Wicek oszalał ze złości. Zanim go 
parę pięści grzmotnęło, już był przy oknie i za ławę 
porwał.

— Bandyta — krzyknął ktoś. — Łapoj, trzymoj.
Przepadnie Wicek, pomyślałem, ale on usiadł na ramie 

okiennej, zgiął się we dwoje i jakby go czarownica na ło
pacie wyciągnęła lub wiatr wywiał.

Buchnęło śmiechem i nowymi krzykami. Wicka wy
ciągnęli przez okno i był bezpieczny.

Nie ciekawiło mnie już wesele. Biegłem przez pole pod 
las do Bartoska, nie szukając ścieżki.

W komórce grubo ogaconej ściółką pachniało świeży
mi deskami rozgrzanymi od pieca.

— I co teroz bedzie, Wicuś? — pytał Bartosek. — I co 
teroz bedzie? Do wiezienio pódzies. Jednego cie mom 
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Wicuś, tyś parobek, a'un gospodorz — opowiadał więcej, 
niż pytał stary Pa jak.

Wicek leżał na rozesłanej w kącie słomie i śmiał się 
głośno, aż strach trochę zbierał. Widać, że jeszcze nie wy
trzeźwiał.

— Powiedzcie to Jastrzębiowi, tata, bo un teraz pa
robkiem bedzie u Gryzonia, nie jo. Juz dosyć sie napa- 
robkowałem złodziejowi. Jo, tata, jezdem syn gajowego. 
Zod-zodnych Gryzoniów sie nie boje i juz. Parobek, mówi
cie, parobek. A któż mnie parobkiem ustanowił? Pon dzie
dzic, ksiodz, Gryzoń — a może wy tata? He, he, he, som 
sie ustanowiełem, som sie zwolniełem. Kandyder mó
wił: — Wicek, głu-głupiś. Som nie dos rady, ale gdy sie 
wszystkie parobki w kupę wezno, gdy robić u tych 
psiekrwiów przestano, to uny z głodu zdechno. Juści 
prowda bela, cheba u Kandydera. Gryzoń z głodu 
zdechnie. Chi, chi, chi. Mądrala Kandyder. Predzy 
my zdechniemy, bo u nich za dużo wszystkiego. A jo mom 
lo nich lekarstwo. Jo jem pokoze, jak sie to ich głosko. Ide 
zaroz i zaduse. O, tymi rekami zaduse Gryzonia. O tak, 
o... o...

Wicek skręcał zaciśniętymi pięściami, jakby nać u bu
raka obrywał. I zębami zgrzytał, aż w całej komórce sły
chać było. A Bartosek, chociaż mu się oczy śmiały jak 
zawsze, kiwał smutnie głową.

— Wicuś, drogie dziecko, Wicuś — powtarzał bez
radnie.

—■ Mówię, tata, ze go pode żabi je, a chałupę spole. 
Złodziej. Przy ludziach me sproł.

— Przecie ty jego, a nie un ciebie, Wicuś.
■—• Hajno. A kto pirwsy zacoł? Zabije i parobkował nie 

bede. Zośki mi nie chciol dać.
— Przecieześ go nie prosieł.
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— Zośka powiedziała, ze nie do. Taki un pies. A kraść 
dworskie namowioł, a drzewo z cudzego lascu brać namo- 
wioł, a nawet księdzu nie cyscone psenice kozoł dać. Taki 
un. A Zośka, Zośka...

Kiedy wyszedłem, ode wsi leciały śpiewy i granie.
Wesele Zośki Gryzoniowej z Józkiem Piskurem bo

gate było i huczne.
«

MÓJ AWANS

Z Wickiem było niedobrze. Na drugi dzień wesele 
jeszcze się nie skończyło, a już pan komendant Ciśliński 
i dwóch policjantów przyszli po Wicka. Opowiadał im 
Gryzoń o tym złodzieju coś ze trzy godziny w komorze, 
a Piwonka aż dwa razy donosiła kiełbasy. Wreszcie całe 
pół gęsi i nowy placek, ten najładniejszy, na rękach mi 
położyła i powiedziała ze złością:

— Zanieś jem, niech zeźrą, to może prędzy biednego 
obedro ze skóry.

Popatrzyłem na nią zdziwiony, bo przecież krewną 
Gryzoniowej była. Potem dopiero dowiedziałem się, że 
Gryzoń po pijanemu nawymyślał jej i zbić chciał, że to 
niby ona Wickowi wódkę z komory dała.

Pan komendant Ciśliński, kiedy już drugą litrówkę do 
połowy wypili z Gryzoniem, Dydoniem i Sadłem, krzy
czeć okrutnie zaczął, że on temu Wickowi, bandycie, nie 
przepuści.

— Żle robicie, panowie gospodarze — krzyczał. — Pa
robka trzeba za mordę trzymać krótko. Trzeba go pilno
wać, na ręce ciągle patrzeć, bo to wszystko złodzieje. Od
wrócisz się, a ten już ci sprzed nosa ćwierć pszenicy 
sprzątnie i do Mendla na wódkę zaniesie. Ale ja tego Pa
jąka jak muchę zgniotę. Będzie skamlał. Gospodarza swo-
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jego bić? Niesłychane rzeczy. To trzeba będzie wykorze
nić. Do więzienia na całe życie zamknę. To bolszewik. Na 
swojego pana rękę podnosi. Zgnije w więzieniu. Ja wam 
to mówię.

I pan komendant zrywał się podobno z ławy, za nim 
obaj policjanci — Wawrzkiewicz i Kuraś — aby łapać 
biednego Wicka i do więzienia prowadzić. Łagodzili ich 
Dydoń z Piskurem i nową kolejkę puszczali.

— Nie ucieknie un nigdzie przy takim kumendancie. 
Wypijwą.

— Na zdrowie.
—• Pijcie z Bogiem.
I znów policjanci dostali coś niecoś na drogę, aby mieli 

czym i przegryźć, i zagrzać się.
A Wicka nikt znaleźć nie mógł. Na pewno go ojciec 

gajowy w lesie ukrył, a śladu żadnego nie było, bo śnieg 
znikł.

Nadchodziła ostatnia niedziela przed adwentem i Gry
zonie mieli jechać na poprawiny, bo młody gospodarz, 
Józek Piskur, uparł się, że u niego muszą być. Zośka raz 
tylko przez ten czas do ojców zaszła. Pochlipywała w dru
giej izbie po cichu przed gospodynią, a żaliła się. Pewnie 
to mokrzenie Józka prawdą się okazało. Wszystkim opo
wiadać nie mogła, bo to byłoby i wstyd, i pośmiewisko. 
Nie było mi jej żal, zupełnie nie. Niech sobie co dzień 
chodzi obsikana za to, że Wicka nie chciała.

Zaszedł raz Kandyder i coś tam Gryzoniowi tłumaczył 
i przekładał. Kłócili się nawet trochę, ale nic nie słysza
łem, bo mnie gospodyni na podwórze drwa rąbać wypę
dziła. Domyślałem się, że to może także o Pająka szło.

A bez Wicka było mi źle i smutno. Wszystkie jego ro
boty na mnie spadły, a tu ani się do kogo odezwać, bo za
raz każdy się wydzierał na mnie, jakbym to ja gospodarza 
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sprał. O, gdybym tak miał tyle siły, co Wicek, to dałbym 
ja im wszystkim za tego „nońducha".

Była pierwsza grudniowa sobota. Siedzieliśmy wszyscy 
’w kuchni. Ja dziurki w deseczce wypalałem rozpalonym 
drutem, bo szczotkę z końskiego włosia miałem robić. 
Pietrek buczał i sylabizował z książki, choć już był 
w szóstym oddziale. Mańka i Gryzoniowa przędły, a go
spodarz z rozpiętym rozporem drzemał pod piecem.

I wtedy drzwi się otworzyły i wszedł Wicek.
— Niech bedzie pochwolony — powiedział swoim 

zwyczajnym głosem.-
Nikt mu nie odpowiedział, nawet ja. Po cichu wszedł 

jak duch. Ani Niechoj nie zaszczekał, ani nikt nie słyszał, 
gdy przez sień szedł.

— Cóz to, nie katoliki juz jezdeśta? Niech bedzie po
chwolony — powiedział tym samym głosem.

Z przestrachu aż dziurkę krzywo przepaliłem i kolano 
sparzyłem rozpalonym drutem.

— Na wieki wieków, amen — odpowiedziały jedno
cześnie Mańka i Gryzoniowa.

A Wicek usiadł sobie jakby nigdy nic pod tym małym 
oknem na podwórze.

Spojrzałem na Gryzonia. Poczerwieniał na twarzy, 
wyprostował się i obiema rękami za ławę się chwycił. 
Zdawało mi się, że chce skoczyć do Wicka i prać.

— Przysccjem po swoje smaty i po piniodze, co mi sie 
za służbę nalezo — zaczął Wicek.

Nie poznawałem go. W nowym ubraniu był — w tym 
samym, co na weselu Zośczynym. Wygolony jakby na 
wielkie święto. Ale jakiś blady i tylko te dwa dołki po 
ospie czerwieniły mu się na czole. A kogutek gęstej czu
pryny, co mu na ucho dużym zakrętasem spadał — taki 
sam był jak zawsze. Wicek mówił i siedział, jakby to on 
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był tu gospodarzem a nie Gryzoń, jakby go policja wcale 
nie szukała. Rozglądał się swobodnie po izbie.

— Mańka — chrząknął ze złością Gryzoń — wyrzuć 
z kumory łachy tego złodzieja. Niech se weźnie.

Mańka wstała prędko z ławy i zaczęła zapalać latarkę.
— I piniodze, gospodorzu — przypomniał Wicek.
— Zodne piniodze ci sie nie nalezo. W wiezieniu ci ich 

nie bedzie potrza.
— Nie żartujcie se, gospodorzu. Do wiezienio sie nie 

wybierom, a piniodze mi sie nolezo. Zaroz wom tu wyli- 
ce: Za przesły rok za półtora korca żyta — dwadzieścia 
jeden złotych, za pół psenicy — dwanaście złotych, to ra
zem trzydzieści trzy złote. Za ten rok za żyto —- osiemna
ście, za psenice — jedynaście. Portek zeście nie kupili — 
to piętnaście złotych, kamase — dziesińć, a copka na zimę 
— dwa złote. Razem bedzie tego osiemdziesiot dziewińć 
złotych. Ażeby zgoda beła, dołożycie jesce pindziesiot 
grosy na te ćwiortke, bo za wase zdrowie chce wypić.

Gryzonia wściekłość ogarnęła. Porwał się od pieca, ale 
Wicek ani się ruszył. Ręką tylko po tłuczek od świńskich 
ziemniaków sięgnął.

— Wy sie, gospodorzu, rachujcie ze słowami i uwo- 
zojcie. Mnie ta wszystko jedno juz — i tłuczkiem o zie
mię stuknął. — Nie przysedem po wase, ino po swoje, 
a uderzycie me, to... —• urwał nagle.

—• Bandyta — wykrztusił Gryzoń.
— Mozę i bandyta, ale juz nie was parobek — powie

dział spokojnie Wicek.
Mańka przyniosła stare Wiekowe ubranie, kożuch, 

sznurowane kamasze.
— Zabieroj i wynoś sie — tupnął ze złością Gryzoń.
Ślinił się przy tym jak krowa, gdy jakie gorzkie zielę 

z trawą ugryzie.
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— Piniodze docie, to póde. I jesce mom jeden intere- 
sik do wos, gospodorzu. Jo chce pracować u ludzi, bo swo
jego ni mom. Policjanty bedo mnie teroz przeganiały. 
Lotego pojedziecie jutro do pana kumendanta i powiecie 
mu, ze juz wszystko dobrze, ze wy sie na mnie nie gnie- 
wocie i zęby mi dały spokój.

—■ Niedocekanie twoje. Ty, ciorcie, ty nońduchu — 
wrzasnęła nagle Gryzoniowa i od przęślicy się porwała.

Wicek tłuczek obok siebie postawił i kapciuch z ma
chorką wyciągnął. Skręcił spokojnie papierosa, zapalił 
i strzyknął przez zęby na środek izby.

— Nie drzyjcie sie, gospodyni, bo sie wos nie boje. 
Wsadzo mnie, to musi być sod, bo inacy do wiezienio 
ludzie nie ido. A w sodzie to juz prześwietnemu powiem, 
jak to belo z dworskom psenicą. Lo kogo sla słoma a na
wet ziarno. Nie zapómniołem tyz o tym chojoku z Zieliń
skiego lascu, co jesce pod ścianą leży.

— Nie uwierzo ci, świadków ni mos — przerwał Gry
zoń.

— A może uwierzo, gospodorzu. Jastrzob widzioł 
i jedno, i drugie, i pytać sie go bedo, choć jesce mały. Ta
cie tyz mówiełem o tym chojoku. Wcoraj tu beły z Wawrz- 
kiem i zmierzeły jego syrokość. Godajo, ze rychtyk tako 
samo jak pniok w leście. A ten podotek Janka Sobka? 
Kwitki mu sie podobno znalazły, a te...

— Wicek — przerwał znowu Gryzoń — ale już o wie
le łagodniej.

— Wicek, nic mi ty nie zrobis, alem zem krześcijanin 
i cudzy krzywdy nie sukom, to z kumendantem załatwię. 
Bedzie mnie to kostowało, ale za to nic ci sie juz u mnie 
nie nolezy. A teroz zabieroj sie i zęby cie tu juz moje ocy 
nie oglodały.
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Wicek nie ruszył się, bo choć Gryzoń krzyknął przy 
końcu, to przecież nawet ja czułem, że to tylko tak, żeby 
Wicka przestraszyć.

— Docie, gospodorzu, wszystkie piniodze, com rzek, 
i te pińdziesiąt grosy na ćwiortke i więcy nie przyde.

— Nie dom ani grosika — zaperzył się Gryzoń.
—• Docie.
—'Nie dom.
— A jo wom powiadom, ze docie.
•— Łachy zabieroj i wynoś sie, a jutro cie policyjo 

znońdzie.
— Som pode jesce dzisioj do nich. Niech me wsadzo 

i pocekomy na sod. Bicio sie nie boje, bo ni majo nija
kiego prawa na to. A w sodzie powiem jesce i to, ze noj- 
lepi żyłem tutaj z wami, gospodorzu, i z wasą Zośką. Do
bro beła dzieucha, sama do sopy do mnie przychodzieła. 
Spytojcie ji, to wom powie, a... może i świadek w sodzie 
sie znońdzie.

Wicek urwał i puścił kłąb dymu. Teraz nikt nic nie 
mówił. Gryzoniowi aż te zarośnięte grubymi powiekami 
oczy się rozwarły. Gospodyni wyglądała jak Magdalena, 
ta na obrazku, co była przybita w kaplicy przed Kowa
lem w Wapiennikach. Mańka aż sobie oczy ręką zasłoniła. 
Tylko Pietrek zaśmiał się, gdy na ojcową minę spojrzał.

— Aaa — przeciągnął Gryzoń — to ty za Zośkę tak 
ześ me sponiewieroł. Zośka ci pochniała.

— Teroz ji Józek pochnie, ino ze śmierdzoco — dopo
wiedział Wicek.

—• Żenić sie chciołeś z Zośką?
—• Chciołem — powiedział mocno Wicek. — Chcio- 

łem — powtórzył — ino wy bogoce z samym diabłem sie 
weźnieta za rece, aby biednego nie dopuścić do chleba.

214



— Ajno — a coś ty myśloł? Za parobka miołem córkę 
wydać? Za parobka? Jesce’ tego na świecie nie było — 
krzyczał Gryzoń. — Wicek — zaczął znowu łagodnie — 
nie kłóćwa sie.

— Jo sie z wami nie kłócę. Niepotrzebniście mi. Daj
cie, com powiedzioł, kumendanta załatwijcie i kwita.

— Wicuś, to przecie krzywda lo mnie. Rokuś przecie 
całego nie dosłuzeł.

— Juz jo tam waso krzywdę poznołem.
— Kandyder cie, psiachmać, nauceł — porwał się 

znowu gospodarz.
—-Jo swój rozum mom.
— Wicuś, to juz pogódźwa sie. Za ten rok ci zapłacę 

albo zboze dom, na portki dostanies i na kamase, ale ten 
zesły rok, to juz niech tak bedzie. Nie upominołeś sie 
przecie, to juz przęsło.

— Nie. Teroz jo wom powiem: ani grosika nie opusce. 
Gryzoń podniósł się ciężko i wyszedł do drugiej izby. 

Popatrzyliśmy z Wickiem na siebie. „Ty jesteś bardzo 
mądry", chciałem mu powiedzieć. Mrugnął do mnie, jak
by mówił: „Nie daj się, Stachu". Wszedł Gryzoń i podał 
Wickowi pieniądze. Wicek przeliczył.

— Zapomnieliście na ćwiortke dołożyć. Nie weznę.
— Toś ty sie, Wicek, wściek, byku — wrzasnął 

Gryzoń.
— A może i prowde mówicie, gospodorzu. Dołóżcie 

i uwozojcie, abym wos nie ugryź.
Gryzoń wygrzebał z kieszeni pięćdziesiąt groszy.
— Bóg zapłać. Ni ma co żałować. Nigdyście mi na 

wódkę nie dajali. A z kumendantem co bedzie?
— Powiem mu jutro na poprawinach, ale nie wiem, 

có un ta zrobi.
•— No, to sie musicie dowiedzie, bo sie ludzie o wos 

wszystkiego ode mnie mogo dowiedzić.
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Umilkli wszyscy.
— No, to juz pode — powiedział Wicek i zaczął pako

wać w zajdy przyniesione przez Mańkę ubrania, kożuch 
i buty.

— Za parobka se Jastrzębia weźcie, lepsego nie znoń- 
dziecie —• powiedział pochylony.

—■ Nie pytom ci sie.
— Juści ze nie, ale wom radze. Głupi jest, kraść nie 

umie, a robotę umie juz kozdą zrobić. Nie ukradnie u wos, 
ale i do nikogo go kraść nie poślecie. Ide juz. — Stachu! 
— zwrócił się do mnie — na ogiera uwozoj. Karuś noj- 
lepsy i najmądrzejszy na świecie. Ino mu w ocy patrzoj, 
a skórki chleba daj oj, to sie do ciebie przyzwycai. Prze- 
jezdzoj go teroz cenści, bo sie zapasie i kłęby mu poros- 
no — niezgrabny bedzie. Owsa jednakowo mu daj, a choć
by rzoł nie wiem jak, nie daj mu wiency. Pamiętoj. Ka
ruś lepsy od cłowieka- Przyprowadzo w zimie kobełe, to 
go potem derką nakryj, zęby mu sie zeły nie przeziębiały. 
Pod skórą je mo, ze pulsuje na widokti. Buhaja na powro
zie za kulcyk trzymoj. Skocy, to go batem i do obory, bo 
go potem nie utrzymos. A knura sie pilnuj. Koło pnioka 
se stowoj, abyś mógł potem uskocyć łacwi. Un ryja wy
soko nie podnosi. A jak gunis do chlewa, to nie przystaj 
w drodze, choćby sie odwrócił do ciebie. Rżnij batem i do 
niego. Cochnies sie, toś przepod — przewróci i na śmierć 
zagryzie. Do widzenio, Stachu. Dobry chłopok jezdeś, 
ucony i tylko skoda, ze głupi. Łatwo z głodu skąpić mozes.

Uścisnął mi rękę.
— O, bełbym zapomnioł — wrócił od proga. — Seść 

złotych ci jezdem winien. Mos. Nie pijom juz.
Wetknął mi w rękę sześć złotych, a mnie łzy w oczach 

stanęły i samo mi się płakało. A Wicek jakby nie widział 
cego.
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— Ostańcie z Bogiem, gospodorzu. Stachu — zawołał 
już z sieni — o Karasiu pamietoj.

Wicek odszedł, a ja zostałem. Mądry był ten Wicek 
Pająk, choć czytać ani pisać nie umiał i parobkiem był. 
Miałem go w zimie uczyć czytać, bo mówił, że on to musi 
umieć. I policja go nie aresztowała, i Gryzonia przy lu
dziach sprał, i wszystkie pieniądze od niego wziął, nawet 
te na wódkę.

Poszedł sobie, bo tak chciał, a ja musiałem zostać.
W Mierzej owicach ludzie zmawiali się do młyna, aby 

tę garstkę mąki na placki świąteczne zemleć. Mróz znowu 
chwycił i wiatr mroźny od Jaworowa zacinał, a śniegiem 
po polach gnał i rozmaite figlasy z niego w opłotkach sy
pał. Nie przepowiadali jednak jeszcze prawdziwej zimy, 
a chociaż Barbara była po wodzie — nie bardzo wierzyli 
w przepowiednie i przysłowia starych, bo tej zimy nie 
wszystko się sprawdzało, co starzy mówili.

Nawet i mnie zaczynało się nie sprawdzać. Myślałem, 
że dosłużę do czerwca pastuchem, a potem do domu wró
cę i może do miasta wyjadę. Tymczasem wszystko szło 
na' opak.

Gryzoń wróciwszy raz z Wapiennik powiedział przy 
kolacji:

— No, Jastrzob, zostajes u mnie na dwa roki. Z oj
cem twojem ześwa obgadali, ze ten rok popraktykujes 
jesce, a na drugi parobkiem juz bedzies prowdziwym. 
Do bydła se znońde insego.

— Nie będę u was niczym — powiedziałem ze złością.
— Nikt ci sie ta o to nie bedzie pytoł. Pójdzies na 

święta do domu, to ci roztłomaco. Nie. wydzieroj sie i pa
mietoj, ze pokorne ciele dwie matki ssie. Kamase ci 
kupie na lato i ubranie — nie bele jakie, bo come.
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Przypomniał mi się Wicek, jego zwycięstwo nad Gry
zoniem. Coś się nagle porwało we mnie do buntu.

— Nie chcę nic. To ja będę pracował, a ojcu będziecie 
płacić? Nie chcę! Ucieknę!

— A toś taki hycel, kurzo nogo pokrzywiono! A cwor- 
te przykazanie boskie kaj? Czci ojca i matkę twoją — 
a ty co? Huncwocie! Ociec kozali pasa nie żałować. Jo 
ci tu...

Gryzoń sięgnął po pas, a ja sobie z kosza kawałek 
drewna pod piecem upatrzyłem. Uderzy, myślałem, to 
grzmotnę w łeb i ucieknę.

Ale Gryzoń udawał tylko.
*— Słuchojże, Stasiu — zaczął łagodnie. — Przecie 

wieś, w domu u wos bieda, az piscy. Cóz ci ojcowie dadzo? 
U mnie nie bedzie ci źle. Wicek beł ścierwo. Ty bedzies 
gospodarki dobrze pilnowoł, to i jo o tobie nie zapumne. 
Do młocki ty kapki żyta na prosto słomo — nojmie sie 
Sobka abo Słomskiego. Bedzies tylko pomogoł i uwozoł, 
aby cego nie ukradły. Zarobis se przez zimę na swoich 
plecionkach i scotkach, nie bede ci przeszkodzoł. Ubiere 
cie, na zobawy bedzies móg chodzić. Ojcem ci bede.

— Nie chcę takich ojców, nie chcę waszych ubrań ani 
takiej służby u was.

Mówiłem i płakałem razem, powtarzałem w kółko to 
samo i wreszcie złapałem z ławy czapkę i uciekłem przed 
dom. Dokąd? Tylko do gajowego Bartoska mogłem iść. 
On zna na wszystko sposoby.

Ale Bartosek nic mi nie poradził.
— Za wceśnie sie buntuj es — powiedział mi. — Ani 

woli, ani sieły ni mos swoi po temu. Nauc sie roboty, 
a potem idź w świat do ludzi. Nie sprzeciwioj sie, Ja- 
strzob.

Więcej już nie słuchałem.
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Przystanąłem pod lasem. Ciszej tu było i cieplej. So
sny szumiały jak w lecie i żywicą od nich zalatywało.

— Uah, uah, Huu — uuu — rozległo się w głębi lasu.
Sowa rozpoczęła polowanie. Była głodna. A wszystko, 

co żyje, drży na pewno. Ptaki chowają łebki pod skrzy
dła i drżą. Są ślepe, uciekać nie mogą, a straszny wróg 
już je może widzi. Uhu — uuuu — straszy sowa bezbron
ne ptaki. Puściłem się biegiem na przełaj do domu, do 
Gryzonia.

Poczułem się sam, a Gryzoń jak ta sowa widzi, że nie 
mam gdzie uciekać, i na pewno śmieje się do gospodyni.

— Uhu —• uuuu! ’
Ale nie boję się ja Gryzonia, tak jak te bezbronne 

ptaszki sowy. I nocy się nie boję jak chłopaki z Mierze- 
jowic. Mówią, że straszy. A mnie nie straszy i nigdy nic 
nie widziałem': ani śmierci, ani ducha. I Gryzoń mnie nie 
straszy. Mam już trzydzieści pięć złotych. Do czerwca 
będę miał może trzy razy więcej. I pójdę! Nikt mnie nie 
zatrzyma. Wicek poszedł, to i ja pójdę.

— Uhu — uuu —■ straszy sowa w lesie biedne ptaki.
— He, he',~he, uha, ha, ha! — śmieją się Gryzoń i go

spodyni, gdy wchodzę do kuchni, a ja nawet zły nie je
stem na nich, bo już postanowiłem.

Kandyder powiedział mi, że awansowałem, kiedy za
szedłem po nową książkę.

— To jest twój awans, Jastrząb. Byłeś pastuchem, te
raz jesteś parobkiem, a za dwa, trzy lata pobijesz Gry
zonia jak Wicek.

— Co to jest awans? — spytałem.
— Podwyższenie, wyższa zapłata, większe znacze

nie — dobierał słów Kandyder.
— Nienawidzę ja tego awansu — powiedziałem 

krótko.
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MOI PRZYJACIELE

Nie mogłem raz zasnąć na swoim posłaniu ze słomy 
pod tym małym oknem na podwórko. Myślałem, co ttf 
robić, żeby świat był wesoły, bez bicia, kłótni, wojowa
nia i zabijania. Myślałem i nic wymyślić nie mogłem, 
bo i co tu można wymyślić? Kłócą się w każdej chałupie 
na wsd, a na pewno i w każdym domu w mieście. Wy
myślają sobie i wyklinają, a nawet i biją się i sąsiedzi, 
chyba wszyscy tak samo jak w Wapiennikach czy Mierze- 
jowicach.

Sobek pokłócił się z Zielokiem i o mało nie pobili się 
sztachetami, o to, że kobieta Zieloka kazała się pocałować 
Sobkowej, a Sobkowa nazwała Zielokową powietrznicą 
i sufraganem.

Takich kłótni wszędzie było pełno i to były zwyczajne 
babskie wojny, a chłopy tylko czasem się w to — jak 
Sobek z Zielokiem — mieszały.

Najwięcej było pomstowania, bicia wszelakiego i są- 
dowania o majątki. A to ojciec nie chciał zapisywać, a to 
zapisał źle. A to płot jeden drugiemu wykrzywił, a to 
skibę przyorał.

To ostatnie przewinienie było najgorsze. Kiedy Pocio- 
sek Kalosowi granicę wyorał i w nowej bruździe ułożył, 
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zaczęła się między nimi cała wojna. Od Kai osa kto żył — 
a trzynaścioro ich było — wyszedł z motyką, siekierą, 
widłami, a stary dziadek, nie mając co wziąć, fajerkę 
chwycił.

Zanim Pocioskowi zdążyły kobiety i czterech synów 
na pomoc przylecieć, już go Walenty Kalos orczykiem 
po plecach pomacał, tak że podnieść się z zaoranej mie
dzy nie mógł. Potem zaczęła się dopiero prawdziwa woj
na. Kalosów było więcej, ale za to u Pocioska więcej 
chłopaków i silniejsi. Uciekali też pierwsi Kalosy, jeno 
dziadek z fajerką został, bo go kijem w głowę uderzyli 
i dwunastoletnia Jagna zemdlała w brzuch kopnięta.

Wieczorem przyszli wszyscy od Kalosów do sołtysa 
Gryzonia, aby był świadkiem, jakie to rany odnieśli na 
tej wojnie. Nie zdążyli wyjść, gdy wpakowało się do izby 
czterech Pociosków. Podpierali ze wszystkich stron ojca. 
Który kaszlał i pluł na rękę krew pokazując.

O mało do nowej bitki u Gryzonia nie doszło, bo za
częli sobie wymyślać i do siebie przyskakiwać a popy
chać się. A Gryzoń niby to ich godził, a śmiał się potem, 
gdy Burakowi o Pocioskach i Kalosach opowiadał:

— Głupie warioty, pozagryzajo sie o te skibę.
Dlatego nie mogłem potem zasnąć i obmyślałem 

sposoby, jakby ze wszystkich ludzi przyjaciół zrobić. Do
brze, że w końcu zasnąłem, bo szkoda było myśleć. Wy
dało mi się, że ludzie zawsze będą się kłócili. Choćby im 
morgów dać, choćby słupy żelazne na granicy postawić. 
I choćby każdego taką drucianą siatką, jaką we dworze 
widziałem, ogrodzić, aby kura ani gęś do sąsiada nie 
przelazła, to i tak pokłóciliby się. Nie wytrzymaliby w ta
kim ogrodzeniu. Niechby Pociosek podzielił swoje trzy 
morgi na dziesięć części pomiędzy wszystkie dzieci. Po
zabijałyby jeden drugiego z głodu, choć braćmi i siostra
mi przecież byli.
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A więc o czym tu myśleć?
Pytałem jednak o to następnego wieczoru starego 

Bartoska.
— Jakby ludzie Boga słuchali, to by na świecie beło 

lepi. Boga sie nie bojo, nie słuchajo go i jest źle.
— To dlaczego go nie słuchają? — pytałem.
— Bo go w sercu ni maj o — odpowiedział Bartosek.
—• A kiedy go będą mieli w sercu?
—• Ty mi sie lepi, Stasiu, nie pytoj — powiedział 

w końcu gajowy. — Pracuj, módl sie, innym dej przy- 
kłod, to wszyscy bedo dobrzy.

— A Gryzoń, Dydoń, a dziedzic i Burak też będą do
brzy, gdy na mnie popatrzą — spytałem już trochę ze 
złością.

— I złego Pon Bóg może przeminie, jak bedzie chcioł.
—• To znaczy, że nie chce, jeżeli ich dotąd nie zmienił.
— I po co ci to, Stasiu, po co? Nie myś, bo ci sie 

w głowie może pomiesać.
Nie pytałem więcej o nic Bartoska. Z nim mogłem 

tylko o lesie rozmawiać. Czekałem na wymianę książki 
u Kandydera. On jest mądry.

— Z ciebie będą jeszcze ludzie, Jastrząb — powiedział 
mi od razu, gdy usłyszał o nowych modch kłopotach.

Też mi odpowiedź —• pomyślałem.
— Nie chłopcze — ciągnął dalej. — Żelazne słupy na 

miedzach nie pomogą. Aby dzielić, trzeba mieć co dzie
lić. Ludzi bieda kłóci, chciwość i zazdrość, a głównie to, 
że taki jak ty nie wiedzą, co mają robić, aby zło zmie- 
nić, wykorzenić. Modlą się i czekają na mannę. Głupie. 
Co im tam może Pan Bóg spuścić z nieba, jeżeli ziemią nie 
potrafią rozporządzać.
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Mądrze mówił Kandyder i długo. W końcu dał mi 
książkę „Bitwa pod Racławicami" i poszedłem. Wysze
dłem tak samo mądry, jak wszedłem.

Wracałem wydeptaną w śniegu ścieżką przy dworskich 
polach. I wtedy pomyślałem sobie, że gdyby tak Pocios- 
kom, Sobkom, Kłapciochom i innym dać po kawałku tych 
pól, to na pewno przestaliby się kłócić o przyoraną skibę...

A za pięćdziesiąt lat?...
„Ech, w koło Macieju, w koło"... — przypomniała mi 

się śpiewka i przestałem się złościć sam na siebie, że wiem 
jeszcze tak mało.

Znalazłem sobie jednak prawdziwych przyjaciół i to 
u Gryzonia. Nie byli nimi gospodarze ani Mańka, ani Pie- 
trek. O, nie! Wszystkich ich nie lubiłem i to coraz wię
cej. I za to, że Wicka wypędzili, a ja musiałem parobkiem 
zostać, i za przezywanie mnie, i za robotę darmową, bo 
zapłatę miał przecież przez te dwa lata mój ojciec otrzy
mywać, i wreszcie za to, że Gryzoń wszystkich za głu
pich miał, a sam gorzej niż Pietrek z książki czytał, choć 
wójtem chciał zostać.

Przyjacielem moim mógłby być Wicek, ale odszedł. 
Byłby może Stefek Potucha, ale go Dydoń przetrąconego 
rodzicom odesłał.

Przyjaciół znalazłem sobie wśród Gryzoni owych zwie
rząt. Zwierzęta zawsze lubiłem — od dziecka. A one od
wzajemniały mi się tym samym. W ojcowym domu czar
ny kot z białą łatką na gardle włóczył się zawsze za mną 
i nawet pod szkołę raz zalazł. Gołębie na ręce mi siadały 
1, gdy im nic nie dawałem, dziobami celowały groźnie 
w mój nos, jak gdyby mnie chciały przestraszyć.

U Gryzonia z początku nie zwracałem uwagi na zwie
rzęta. Gospodarz przydzielił mi krowy z cielętami i ow
ce — pastuchem przecież byłem. Wypędzałem je na pa
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stwisko, poiłem, dawałem jeść, gdy w czasie niepogody 
w oborze stały. Robiłem to, bo musiałem, ale naprawdę 
nienawidziłem ich tak samo jak wszystko, co było Gry- 
zoniowe. Nie biłem krów jak inni, bo mi ich żal było. 
W jesieni uspokoiłem się. Zrozumiałem, że zwierzęta nic 
mojej służbie niewinne. I wtedy zacząłem je nawet lubić. 
Zauważyłem, że krowy są jak ludzie. Wesołe, gdy naje
dzone, smutne i złe, gdy głodne.

To każdy przecież wiedział.
Wystarczyło popatrzeć na Sobkową Krasulę, na kro- 

winy Kłapciochów albo i te Wapiennickich Kubosów czy 
Cieśloków. Na wiosnę sierść im jak szron na drzewach 
sterczała lub jak te szpilki na wyschniętej gałązce jodły. 
A oczy? Oczy były duże i smutne. Aż litość brała patrzeć 
w takie oczy. A na pastwisku zawsze łeb przy ziemi i ja
dły. Potrafiły wygryźć trawę do korzeni, zjeść pokrzywy 
i liście łopianu, poogryzać gałązki młodych sosenek. Za
wsze im było mało jedzenia, ciągle były głodne i rzadko 
spoczywały.

A krowy Gryzonia, Dydonia lub Sadły? Niby takie sa
me, a inne. Oczy ich umiały być wesołe i błyszczały zado
woleniem. Krowy, choć ciężkie i niezgrabne, wydziwiały 
różne skoki, fikania nogami i rozmaite srogie miny z nad
stawianiem rogów i porykiwaniem.

Krowy nie były wcale takie głupie, choć oczy miały 
wyłupiaste. Gryzoniowe potrafiły rozróżnić mój głos od 
głosu Pietrka. Kiedy wchodziłem po ciemku do obory 
i powiedziałem: „Nastąp się", wstawały zaraz i usuwały 
się pod ściany, tak że mogłem przejść do żłobów nie po
trąciwszy żadnej. A Pietrek mógł sobie krzyczeć, ile 
chciał. Potrząsały jeno łbami i stały jak głuche.

Czasem która liznęła mn^e szorstkim jęzorem po twa
rzy. Czasem dotknęła tępym, nieprzyjemnie wilgotnym 
pyskiem.
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Cielęta pilnowały mnie na pastwisku jak psy. Niech 
tylko wyciągnąłem chleb, już zobaczyły i stały przy mnie. 
Pchały łeb do ręki, lizały mnie po twarzy, jakby prosiły 
o skórkę chleba. Wszystko, co nowe, interesowało je bar
dzo. Większy kamień, ułamana gałąź — już zwracały ich 
uwagę. Podchodziły zaraz do nich z nastawionymi usza
mi, z ogonami lekko podniesionymi, gotowe w każdej 
chwili do ucieczki. Niektóre nawet dom poznawały i skrę
cały pierwsze z drogi przed krowami.

Nie wiem, dlaczego ludzie wybrali sobie cielę za prze
zwisko. Pan Ciarupa krzyczał zawsze na nas w szkole, 
gdy się lekcji przy tablicy nie umiało:

— Te, czego stoisz jak cielę, ani me, ani be?
Było to nieładne ubliżanie uczniom i nawet do cieląt 

nie pasowało. A może mówią tak ludzie dlatego, że myślą 
tylko o małych cielętach, które się na ubój przez wieś go
ni lub na furze wiezie. Prawda, że wtedy biedne cielę 
opiera się na sztywnych nogach i iść nie chce, a jeżeli 
leży na furze, to patrzy takimi zestrachanymi oczami, 
jakby już nóż naostrzony widziało. Kto by jednak wy
glądał mądrze, gdyby go na zarżnięcie prowadzili? Chy
ba i człowiek też wyglądałby jak cielę.

Krowy Gryzonia były więc moimi pierwszymi przy
jaciółmi. Nie miał nic wspólnego z przyjacielstwem stary, 
siwiejący Niechoj gospodarza, chociaż chodził za mną do 
lasu na grzyby czy za bydłem. Stary był i leniwy jak go
spodarz, którego też i słuchał najwięcej i to raczej ze 
strachu niż z przyj acielstwa. Powinien nazywać się Gu- 
łaj przez to swoje spanie w dzień i w nocy.

Kot też był nielepszy. Ten w ogóle wszystkich ludzi 
zanadto nie lubił. Zjadł, a potem drzemał i mruczał bez 
przerwy swoje pacierze.

228



— Zoraźnik zapowietrzony — mówiła o nim gospo
dyni. — Mysy worki tno, a un ino za piecem by siedzioł.

Pozostały jeszcze świnie, ale te zupełnie się już nie 
liczyły. Wcale się ludzie nie pomylili, że je tak nazwali. 
Od rana do nocy żarłyby tylko bez przerwy. Dla nich naj
piękniejszą rzeczą na świecie było koryto i to pełne. 
Szczęście, że kiełbasy z nich takie smaczne, bo inaczej 
można by je znienawidzić. Króliki Pietrka były ładne 
i łagodne, ale też bez rozumu. Kiedy z Wickiem sypialiś
my na sianie przy stajni — buty na noc zawsze wiesza
liśmy związane na gwoździu. Inaczej mogło do rana nie
wiele z nich zostać. Króliki gryzły wszystko, co napotka
ły. Że gryźć muszą, to wiedziałem, bo im zęby rosną 
bez przerwy, ale żeby tak z głupoty i buty gryźć, to już 
nawet i myszy się tego wstydziły. W Wiekowym bucie 
gniazdo sobie usłały, ale nie pogryzły go.

Ptaki — gęsi, kury, kaczki, indyki — to była zwyczaj
na hołota, której nikt nie lubił. Pierwsze podnosiły za
wsze krzyk gęsi. Jak te baby kłótnice o byle co rozpoczy
nały wrzask i zaraz kaczki zaczynały im przytakiwać. 
Kury były najpoważniejsze i wydawały się nawet mą
dre, dopóki na drogę nie wyszły. Wówczas wystarczyło, 
aby jakakolwiek fura jechała i już się widziało ich mą
drość. Stały o dwa kroki od rowu po tamtej stronie dro
gi, a jednak leciały jak ślepe wprost pod konie, byle do 
swego płotu. Często dobiegały do płotu, ale je potem go
spodyni dobijała, bo im koń czy wóz coś tam przetrąciły.

Najmądrzejszymi stworzeniami u Gryzonia były ko
nie, a z nich ogier Karuś. To imię nadał mu Wicek Pa
jąk, bo on wychował go od źrebięcia. Konie Wicek lubił, 
tak jakby to były jego, a nie gospodarza, ale Karusia naj
więcej. I dlatego nikogo mu żal nie było, gdy odchodził, 
tylko jego jednego — Karusia. Kiedy Wicek był jeszcze 
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u Gryzonia, wszystko pozwolił mi zrobić za siebie, a tylko 
opiekować się Karusiem nie pozwalał.

Teraz ja zostałem do wszystkiego. Miał Gryzoń sam 
koni doglądać, ale było tego doglądania tyle, co płakania 
nad starą Koproską. Po paru dniach Gryzoń kazał mi co 
dzień konie czyścić, poić i jeść im dawać. Zostało mu 
tylko powożenie, bo zaprzęgać, to już ja sam zaprzęga
łem. Co do powożenia — przyjemność to była, a nie ro
bota takimi końmi jeździć.

Miał Gryzoń dwie klacze, dwoje źrebiąt, półtoraczka 
i tego Karusia. Karę były wszystkie, a Karuś najczarniej
szy z nich, z białą strzałą, która zaczynała się okrągłą 
dużą plamą na czole, a kończyła cienkim ostrzem między 
chrapami. Kruk tylko mógł równać się z Karusiem czar- 
nością i połyskiem. Na wietrze nie obcinany, długi ogon 
i grzywa robiły z Karusia lecącego smoka. Tylko ogień 
mu z pyska nie buchał. Za to oczy, duże, czarne, błysz
czące węgle, świeciły jak u kota.

Baby mówiły, że diabeł w tym koniu siedzi, a pan 
aptekarz ze Słupca i pan dziedzic z Jaworowa, którzy co 
roku na próżno namawiali Gryzonia do sprzedaży Karu
sia, mówili, że to cud nad cudami.

Przyjechali znów obaj w zimie. Szlachetna krew, mó
wili, obchodząc ogiera ze wszystkich stron. Cmokali, dzi
wowali się i tłumaczyli Gryzońiowi:

— Sprzedajcie, Wojciechu. — Zmarnuje się wam te
raz, kiedy parobka nie macie. Ten mały nie da sobie ra
dy z nim. Taki koń nie dla chłopa.

Pan Koralowski pół morgi łąki dawał za niego. Był
by może nawet i całą dał, gdyby się Gryzoń namyślił. Ale 
gospodarzowi nie wiadomo, co się stało. Nie rozumiałem 
go. Taki chytry na pieniądze i na morgi, a konia nie chciał 
oddać. W końcu pomyślałem sobie, że przecie przez konia 
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jest Gryzoń sławny w okolicy. Znają go i chłopi, i pano
wie. Wystarczyło powiedzieć, że Gryzoń to gospodarz, 
który ma tego czarnego konia, a już każdy wiedział, o ko
go szło.

Chytrością i chciwością zdobył Gryzoń pięknego ko
nia. Było to w czasie wielkiej wojny. W Mierzejowicach 
stały wojska austriackie, a w Gryzoniowej chałupie po
dobno sam generał z oficerami najwyższymi mieszkał. 
Jeździli ci oficerowie tylko na koniach, a przy każdym 
musiało być, jak mówił Gryzoń, aż dwóch ,,ordenanców“, 
jeden niby od konia, a drugi od butów pana oficera. Obaj 
„ordenance" też mieli swoje konie, tylko to już były nie 
takie jak oficerskie. I razu pewnego odłamek armatniej 
kuli przetrącił pięknemu, ognistemu koniowi oficera no
gę poniżej kolana. Przyprowadzili go na podwórko Gryzo
nia, obejrzeli, z żalem postanowili zastrzelić, bo nic z nie
go nie będzie — orzekli.

Gryzoń szybko się zorientował, jaki jeszcze pożytek 
może mieć z konia. Ze łzami w oczach, podobno, prosił 
oficerów, ażeby nie zabijali stworzenia boskiego, że on, 
Gryzoń, będzie go do starości hodował, nawet jako kale
kę, bo konie lubi. Podobało się to wojsku, a oficer, do 
którego należał koń, uściskał nawet Gryzonia za to, co 
mój gospodarz lubił często opowiadać. Wicek natomiast 
mówił, że tć> nie mogło być prawdą, żeby oficer i to „cy- 
sorski“ takiego zasmarkanego Gryzonia ściskał. Konia 
jednak Gryzoniowi zostawili i nawet ten ich lekarz od ko
ni nogę zwierzęciu opatrzył i deseczkami związał. Austria
cy uciekli, a Gryzoniowi koń pozostał. Noga mu się wy
goiła, kulał jednak i pracować nie mógł. Wcale nie był 
Gryzoniowi do pracy w polu potrzebny i tak gospodarz 
zarabiał na nim więcej, niż gdyby go był do pracy w polu 
zaprzęgał.
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To był właśnie ojciec Karusia. Kulawego ogiera Gry
zoń sprzedał, gdy Karuś miał półtora roku.

Pan Koralowski, który się na koniach znał, tłumaczył 
raz Gryzoniowi, z jakiej to rasy pochodzi jego sławny 
Karuś, ale Gryzonia interesowały tylko złotówki, jakie 
dla niego koń zarabiał, a nie jego rasa.

Tego to właśnie Karusia oddał mi Gryzoń pod do
datkową opiekę.

Kiedy pierwszy raz podszedłem do niego, aby mu ko
niczyny za drabinę wrzucić, Karuś uszy zmulił — jak 
mawiał Wicek — i oczy błysnęły mu nieprzyjemnie. Cof
nąłem się i koniczynę założyłem widłami. Bałem się. Na
stępnego dnia próbowałem przemawiać do niego.

— Karuś, Karusiu — powtarzałem, ale koń znów uszy 
na łbie położył. Żartować nie miałem ochoty. I tak co 
dzień. Karuś nie chciał mnie uznać za swojego opiekuna. 
Za mały jeszcze jestem, myślałem, zapominając, że wkrót
ce mogłem gospodarzowi za tyczkę do grochu posłużyć.

Wtedy przypomniałem sobie słowa Wicka: „...ino mu 
w ocy patrzoj, a skórki chleba dajoj, to sie do ciebie przy- 
zwycai“.

W oczy patrzeć takiemu smokowi — niełatwa to była 
sprawa. Mówili starzy, że koń i wszystkie zwierzęta dla
tego tylko boją się człowieka i słuchają go, że w oku ich 
odbija się człowiek wysoki jak olbrzym. Albo więc kary 
Gryzonia miał popsute oczy, albo diabeł w nim siedział, 
bo inaczej skąd koń wiedział, że to nie on mnie, a ja jego 
się bałem. Podsuwałem mu i skórki chleba. Karuś wy
ciągał chciwie pysk, poruszał nozdrzami, ale poprzez ru
chliwe wargi szczerzył białe zęby. Nie, nie miałem odwa
gi trzymać chleba na dłoni.

Zawarliśmy przyjaźń zupełnie niespodziewanie.
Zabierając wiadro, z którego kary wypił wodę, zamy

ślony, zapomniałem zupełnie o zwykłej ostrożności i wsze
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dłem za przegrodę. Nagle poczułem, że ktoś mi zdjął 
czapkę z głowy.

Spojrzałem do góry. Karuś trzymał moją czapkę 
w pysku i potrząsał nią, jakby mnie chciał ochłodzić. Nie 
myślałem zupełnie o strachu — byłem zły. Nowa czapka 
zimowa! Podrze mi ją, łajdak!

— Karuś, daj to, oddaj! — krzyknąłem ze złością 
i podniosłem rękę po czapkę. W tej chwili kary potrząs
nął łbem wyżej. Uszy sterczały po raz pierwszy prosto, 
a ślepia? Takich jeszcze nie widziałem. Wyraźnie śmiały 
się ze mnie czy do mnie. Spróbuj mi odebrać, mówiły. 
Bawił się ze mną jak dziecko z małym kotkiem, podsu
wając i zabierając mu słomkę.

— Karuś — prosiłem w końcu już trochę płaczliwym 
głosem.

Nie wiem, czy go tym wzruszyłem, czy może miał już 
dość zabawy ze mną, bo w tej chwili zarżał cicho i zni
żył łeb do samych moich rąk. Pozwolił sobie odebrać 
czapkę. Pogłaskałem go po nozdrzach, po białej strzałce 
na łbie, przycisnąłem twarz do jego zgrabnego łba i wy
biegłem ze stajni.

Wróciłem za chwilę z okrojoną skórką razowca i ka
wałkiem cukru, który sobie w niedzielę od kawy zosta
wiłem.

Karuś przywitał mnie przeciągłym rżeniem. I zosta
liśmy przyjaciółmi. Od tego dnia mogłem godzinami sie
dzieć w stajni. Nie wiedziałem, że i koń może człowieka 
polubić. Nie było odtąd dnia, aby zabawa z czapką nie 
powtórzyła się. Kary lubił ją tak samo jak i ja.

W niedzielę rano splatałem mu grzywę w warkoczyki. 
Po obiedzie rozplatałem je i jechałem Karusiem „na prze
wietrzenie". Na koniu każdy chłopak na wsi jeździć po
trafił, choć siodła prawie żaden z nas nie widział. Jechało 
się na oklep i mowy nie było o spadaniu. W ojcowym do
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mu jeździłem często konno na łąkę, ale co tam taki ojców 
koń przy Karusiu!

Karuś pozwalał zakładać sobie uzdę, przywiązywać 
derkę zamiast siodła i wyruszaliśmy polną drogą w stronę 
Jaworowa. Zaledwie wyjeżdżałem za wrota, a już kary 
łapał nozdrzami wiatr, łeb podnosił wysoko, kark jak 
sprężynę w łuk wyginał. Poprzez derkę czułem, jak drżą 
jego muskuły. Na polu wiatr rozwiewał czarny ogon, gę
stą wyczesaną grzywę, porywał i niósł rżenie jak dzwon 
rozdrgane. To był i okrzyk, i śmiech Karasia. I lecieliśmy. 
Zawsze mi się wtedy zdawało, że nie ma na świecie ani 
Gryzoniów, ani pastuchów i parobków, nie ma zgrzebnych 
gryzących koszul. Zdawało mi się, że świat i mój jest, 
i wszystkich. Karuś był wielki, śmiały, silny — a część 
tej siły i mnie się udzielała. Zimny wiatr wdzierał mi się 
za kołnierz bekieszy, zatykał oddech.

— Karuś — krzyczałem do ucha karego. — Karuś!
Jakie to dziwne było. Karuś, ten diabeł, przed którym 

stara Kociubowa żegnała się i w piersi waliła, zwalniał 
cwał i łeb poza siebie odwracał.

Widział to raz pan dziedzic Koralowski, który z sąsia
dem Szolcem na Trzech Króli do księdza Ściskały jechali.

— A ciebie, chłopcze, kto nauczył smokiem kierować, 
że taki posłuszny? Kto cię takich czarów nauczył?

Nie odpowiedziałem, bo mnie powietrze zatkało.
— Widzę, że Gryzoń potrafi sobie hardych parobków 

dobierać —■ powiedział znowu pan Koralowski. — A uwa
żaj, smarku, abyś koniowi krzywdy jakiej swoim jeżdże
niem nie zrobił, bo i ja dołożyłbym się do ręki gospodarza.

— Niech se pan swojego nosa pilnują — krzyknąłem 
z góry wprost do siedzących w saniach.

Karuś, zdenerwowany siwkami dziedzica, szarpał uzdę, 
grzebał na zmianę przednimi kopytami i rżał krótkim, 
urywanym, niskim głosem.
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— Karuś! Hej, Karuś — krzyknąłem.
Poderwał się z miejsca, że omal nie wyleciałem z po- 

wrozianych strzemion. Kurzawa śnieżnego pyłu podniosła 
się za nami. Dziedzice patrzyli poprzez nią i na pewno 
zazdrość ich rozpierała.

Dobry, kochany Karuś. Dzięki niemu i pozostałe konie 
polubiły mnie prędko. Kobyły, półtorak, a nawet i źrebię
ta szczypały mnie wargami za rękawy, pchały pyski pod 
pachę, za pazuchę.

Był potem w lutym taki dzień, w którym i konie były 
smutne. Gryzoń zwymyślał mnie, popchnął na gnój i ga
łęzią choiny przez głowę uderzył. Do gajowego Bartoska 
zabronił mi chodzić, a ja siedziałem na gajówce aż dwie 
godziny. Płakałem ze złości, ze słabości, ze smutku. Do 
stajni się skryłem, aby tam swój ból wypłakać. Oparty 
o żłób trząsłem się od wewnętrznego łkania. Wówczas 
poczułem dotknięcie pyska Karusia. Rżał cicho i wolno, 
wolniutko poruszał łbem, ocierając się o mój policzek. 
Odezwała się też i klacz, ta z brzegu, zachrapał półto
rak. Objąłem za kark Karusia i przytuliłem się do niego. 
On mnie zrozumiał i tamte chomątowe też. I byliśmy jak 
najlepsi koledzy, przyjaciele. Chociaż mnie chomąta nie 
wkładano, ale przecie i tak nie wiedziałem, kiedy dni mi
jały, bo czasu nie było nawet popatrzeć na słońce.

/ 
POMOCNIK SOŁTYSA •

Po raz pierwszy w moim życiu święta Bożego Naro
dzenia przeszły bez on ej wielkiej radości kolędowej, bez 
uciechy wigilijnego leżenia na słomie, rzucania jej za bel
ki, kolędowania.
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W wigilię sam Gryzoń powiedział mi, że będę mógł 
iść do domu na pośnik, skończyło się jednak na powie
dzeniu. Roboty w gospodarstwie było tyle, że we wszyst
kich oknach mierzejowickich paliły się już światła, a po
tem i kolędy zaczęli nawet śpiewać, a ja jeszcze wszyst
kiego nie skończyłem. Sieczki narznąć, drew narąbać, a co 
najgorsze, nawóz ze wszystkich chlewów powyrzucać. 
Pewnie, każdy rozumiał, że bydlęta w takie święto muszą 
mieć wygodne i czyste spanie. W tę noc będą przecież ze 
sobą rozmawiały, porządek więc przy nich trzeba zrobić. 
Ale mnie ręce bolały, na nogach stać 'siły nie miałem. 
Widły były ciężkie, w żołądku burczało mi z głodu, a za
pachy kuchenne dochodziły z sieni mimo śmierdzącego 
nawozu. Cóż, bydlętom trza wygodę zrobić. Trza — a ja 
musiałem.

Potem było już za późno do Wapiennik. U Gryzoniów 
poczułem się jak ktoś zupełnie niepotrzebny. Składali so
bie życzenia nabożne i różne, a mnie wszyscy to samo:

— Abyś dobrze gospodarstwa pilnowoł, nie krodł i go- 
spodorza słuchoł.

W taki wieczór o złodziejstwie mówili. Po raz pierw
szy jadłem z nimi z jednej miski. Nie smakowało mi, bo 
gospodyni co chwila przypominała, abym nie. rozlewał. 
Mówiła spokojnie, ale tylko czekałem, kiedy krzyknie: 
„Ty nońduchu!“

Wytrzymała jednak Wojtkowa i nie krzyknęła.
Po kolacji przynieśli do izby snopek słomy jak i u oj

ców, ale za belki nie rzucałem ani drzew nie wiązałem.
— Osfoń sie, bo może reke mos niesceśliwo — powie

działa Mańka, gdy się do wiązania drzew wybierałem.
Niech i tak będzie, pomyślałem sobie i życzyłem im, 

aby w przyszłym roku ani jednego jabłka na drzewie nie 
było za tę „niesceśliwo reke“.
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I kolęd nie śpiewałem z nimi, chociaż im to śpiewanie 
zupełnie nie wychodziło. Gryzoń buczał grubym głosem 
zupełnie na inną nutę, niż należało, gospodyni z Mańką 
piszczały na drugą nutę i tylko Pietrek śpiewał tak, jak 
było potrzeba. Na próżno się jednak wydzierał, bo go i tak 
słychać nie było. Leżałem na słomie i udawałem, że śpię, 
chociaż umarły wstałby od takiego śpiewania. Potem 
i śpiewanie przestałem słyszeć.

Przypomniałem sobie, że u spowiedzi nie byłem, cho
ciaż Gryzoń od roboty mnie w środę zwolnił. Siadów lisa 
przez ten dzień z Bartoskiem w lesie szukałem. Takie dzi
waczne figury śnieg wtedy z jałowców ulepił. Byłem zmę
czony. Grzech uleciał gdzieś daleko, a ja szedłem we śnie 
już przez zarośla, strząsałem śnieg z gałęzi świerków i jo
deł i rozpoznawałem ślady. Bartosek szedł przede mną, 
wyższy od najwyższego chojara. Głos jego słyszałem 
gdzieś znad wierzchołków drzew.

— Widzis go, rudzielca, zającka se tutaj upolowoł. Wi
dzis go, widzis.

Prawda to widocznie była, że w tę noc duchy się po 
świecie włóczą i ludziom krzywdy żadnej nie robią. Mój 
duch poszedł sobie pewnie z duchem Bartoska do lasu, 
chociaż ja spałem w kuchni Gryzonia na świątecznej sło
mie. Obok mnie spał Pietrek. Obcy na pewno nie poznał
by który ja, a który Gryzoń. W domu nikogo oprócz nas 
dwóch nie było. Gospodarz sam konia zaprzągł i pojechali 
we troje na pasterkę.

Na drugi dzień poszedłem do rodziców do Wapiennik.
I tu nie było już tak wesoło jak za moich młodych 

lat. W domu były teraz same dziewuchy, bo Jurka i Tadka 
nie liczyło się przecież jeszcze — za mali byli. Kazik nie 
przyjechał na święta. Pisał, że nie ma pieniędzy na po
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ciąg. Zośka opowiadała mi, że w „pośnik“ tylko płaczu 
było dużo a „wspuminanio“. Wszystkiego było mniej. 
Placków się mniej piekło i nie takie białe, wieprzka ojciec 
już nie zabił, bo go sprzedał na podatek, tyle że oleju 
zdążyli trochę wytłoczyć ze lnu. Słoma sterczała zza be
lek, opłatki leżały po dawnemu na placku, na przykry
tym sianie, ale smutno było, choć ojciec próbował śpie
wać kolędy.

Siostry wypytywały mnie, co kobiety piekły u Gryzo
nia na święta, co jedli na pośnik. Matka wzdychała sie
dząc pod piecem.

Opowiedziałem wszystko, co chcieli wiedzieć, zjadłem 
pierogów z kapustą odsmażonych na oleju, parę racuchów, 
pocałowałem matkę i ojca w rękę i poszedłem.

— Idź z Bogiem, moje dziecko — powiedziała matka 
i rozpłakała się.

Wiedziała, że jestem jakiś inny: trochę jej syn, a tro
chę obcy już człowiek. Niedobre to są święta, w które się 
płacze.

Padał znowu śnieg. Od stawów leciał śmiech i woła
nia. Ślizgają się. Nabrałem i ja ochoty, nikt mnie przecież 
teraz nie pilnował, mogłem robić, co chciałem. Zawróci
łem jednak do Mierzej owić. Buty trzeba oszczędzać, mo
że w świat pójdę, przydadzą się, pomyślałem sobie.

A u Gryzoniów śpiewy i śmiechy. Przyjechała Zośka 
ze swoim Józkiem i ze starymi Piskurami. Gryzoń, który 
i na święta mniejszego wieprzka zabił, kiełbasy zaraz 
i wódki na stół kazał postawić. Pojadali wszyscy świątecz
nie a wesoło. Zmusili i mnie pół kieliszka wychylić. Na
poiłem zwierzęta, podrzuciłem im żarcia i pobiegłem na 
gajówkę.

Wicek przyszedł na święta do ojca. Siedzieli obaj przy 
stole zbitym z dwóch wyheblowanych już desek i śpie
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wali kolędy. Zgadzało się im śpiewanie i gdyby tale jesz
cze zagrały organy, to byłoby jak w kościele. Ucieszyli 
się nawet, gdy wszedłem.

— Jak Karuś? — było pierwsze pytanie Wicka.
Musiałem mu wszystko o koniach opowiedzieć. Kogu

tka z włosów, co mu na czoło spadał, szarpał i co chwila 
o coś jeszcze pytał.

— A owsa jednakowo mu podsypuj! Pamietoj! Zapasie 
sie i jamen. Skońcony kuń.

—• A cóż ty, Wicuś, twój kuń cy Gryzonia? — wtrą
cił się stary Pająk.

— Hale, tata, takiego nigdzie ni ma. I prawie un jak 
mój. Dużo tam Gryzonia obchodzieło chodzenie kole nie
go. Dużo un sie ta zno na kuniach. Jemu ino morgi i mor
gi! Nazryć sie niemi nie może, psiachmać!

— Wicuś, co mi tu bedzies klon w takie święto — 
upomniał go ojciec.

Zmiarkował się Wicek i papierosa nowego skręcił. 
Zmizerniał bardzo i dużo wyższy się wydawał. Nie przy
jął nigdzie służby. Chociaż namawiali go i przysłali po 
niego, aby od Nowego Roku na parobka szedł, i nie chciał.

— Za popychadło nie póde. Robota lo mnie zawse 
sie znońdzie. W lecie nikt tak jak jo siana nie ukosi — 
przechwalał się. — Abo niechże mnie dogónio przy życie. 
Ki ej se kosę wyrychtuje, to śtyry kosiorki odbierać nie 
wydolo. W zimie posukajo me do młocki, a na wiosnę bę
dę se spocywoł u ojca. Parobkowoł nie bede! Do fabryki 
póde, a służby nie chce! Na takich próżnioków jak Gry
zoń robieł nie bede. I ty sie, Stasiu, pilnuj. Z twoją aku- 
ratnością nogi wyciognies! Jo cie do nicego nie namowiom. 
Som krodem, bo trza beło samemu o siebie dbać, inacy 
kuniec. Kozę ci worek dźwigać, przesyp go na śtyry ceści, 
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aby Izy beło, ón zdozy, poceko, a ty sie nie przerwies. 
A krowy od wiosny nauc sie doić i jojek pokostuj suro
wych. Do spowiedzi mozes chodzić, ale jedz choćby kra
dzione, bo źle bedzie z tobą.

Tak mi to wszystko Wicek Pająk tłumaczył, a potem 
o moje oszczędności jeszcze pytał i o naukę z elementarza, 
bo przecież umawialiśmy się kiedyś, że go w zimie czytać 
nauczę.

— Na wiosnę sie, Stasiu, do nauki wezne. Do miasta 
chciołbym, do fabryki, a może i do Francyi, ale cytać mu- 
se umić.

— Nauczę cię, Wicek — przyrzekałem z zapałem.
Więc znów musiałcm wypić i to cały kieliszek wódki. 

Zakręciło mi się. w głowie. W ciasnej komórce zrobiło 
się wesoło. Opowiadałem głośno o ucieczce, o mieście 
i o tym, czym będę.

Pająki nie śmiali się ze mnie, ale raczej przyświad
czali obaj i dziwowali się wszystkiemu. A potem ciągnęły 
się długie opowiadania o tych nie upolowanych lisach, 
o sowach, jastrzębiach, wilkach. Każdy, kto mówił — był 
ważny. Najczęściej opowiadał jednak stary Pająk, chłop
ski gajowy.

Kiedy wróciłem do domu, kobiety jeszcze nie spały. 
W drugiej izbie słychać było Gryzonia i starego Piskura. 
Poświstywali i charczeli przez sen jak jakieś zarzynane 
olbrzymie krowy. Józek z Zośką odjechali. Zośka na 
pewno bała się, aby z tym siusianiem wstyd nie wyszedł.

I tak święta przeszły Gryzoniom na piciu i weselu, Pa
jąkom na opowiadaniach i planach wiosennych, a mnie 
przy obrządzaniu całego gospodarstwa.

Zaraz trzeciego dnia po świętach musiałem stanąć do 
młocki. Gryzoń co prawda mówił, że mam uważać, aby
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Słomski, który na młoearza był zgodzony, nie ukradł ja
kiej ćwierci żyta, ale znałem już dobrze gospodarzowe 
gadanie. Już o godzinie w pół do ósmej Słomski, który 
u Sobka na komomem mieszkał, wyrzucał snopki z zapola, 
a ja liczyłem je ustawiając przy wrótni. Potem zaczynaliś
my młócić. Cepy u Gryzonia były ciężkie. Wiadomo, Wi
cek robił je dla siebie, a siły miał przecież Pająk za trzech. 
Po godzinie nie nadążałem już za Słomskim. Złościł się 
na mnie i kpił bez miłosierdzia.

— A cóz se ty myślis, smarkocu, ze cepy to bacik na 
krowy? I po co cie ten Gryzoń wzion, po co? Cheba do 
kur, aby jojek nie gubieły.

W końcu zdenerwował się na dobre i krzyknął na 
mnie w złości:

— Wynoś mi sie do chałupy, bo cie mogę bij okiem 
niechcocy bez łeb zdzielić.

Usiadłem na wygrabionej słomie. Na płacz mi się 
zbierało.

— Idź do domu, zagrzyj sie — radził trochę łagodniej 
Słomski.

— Nie mogę — powiedziałem wreszcie — Gryzoń ka
zał mi was pilnować.

Słomski zaśmiał się głosem, jakby na dnie beczki sie
dział.

— I ty se myślis, parobecku, ześta oba z Gryzoniem 
mądre?

Wyprostował się i na dzierżaku oparł. Wysoki był 
chłop, chudy. Wąsy miał rude, w dół opuszczone, brwi jak 
dwa kłosy jęczmienia, włosy długie, proste jak szczecina.

— Jastrzob, we wsi znajo ciebie i znajo twojego go
spodarza. Przecie to najwięksy złodzij, ten twój Gryzoń.

Wyjrzał na podwórko, przymknął jedną wrótnię, a po
tem podszedł do wrót wychodzących w przeciwną stronę 
na pole i pchnął szeroką deskę koło dolnego przybicia.
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Deska odskoczyła. Słomski wsadził w nią głowę, a po
tem przesunął się do połowy. Cofnął się i zaraz deskę na 
6woje miejsce nastawił, uderzając w nią ręką przez otwór 
wycięty we wrótni na dyszel wozu, który wtaczałem czę
sto na klepisko, gdy było nie zajęte.

— Nic tu twoje ani Gryzoniowe pilnowanie nie pomo
że. W dzień nikto zboza nie kradnie. Podmieciemy na noc, 
to se przyńde kole północy i te głupio ćwiortke zaniese 
do chałupy. Niedużo tego, bo przecie z plewami sie bie- 
rze. Widzis, ze Gryzoniowi niewiela cheba o pilnowanie 
sie ozchodzi. Un chce, abyś sie wprawioł do roboty.

—• Przecież ja powiem Gryzoniowi o tym wejściu — 
powiedziałem zły na Słomskiego, że nic sobie ze mnie 
nie robił.

— Nie powieś, bo jo ciebie znom lepi niz ty mnie. 
Twojego ojca tyz znom. Razem kolędować za kawaler
skich casów chodziliśwa. Ty Gryzonia nie lubis tak jak 
i jo. Te dziurę ci pokozołem, bo przecie naucys sie i ty 
kraść po trochu. Widzis, nie lo siebie to robie — uspra
wiedliwił się nagle Słomski. — Przyńdź kiedy do nos, 
obocys. U Gryzonia przecie za darmo robie. Odrobiom 
niby te śtyry radlonki, co mi je pod zimioki doł. Piekne 
beły. Odrobić tero trza, no i skoda, aby tak nic nie za
płacie!. Przecie jemu i tak do nowego nie zabraknie.

Potem Słomski posłał mnie do siebie po cepy. Jego 
Józek młócił już w domu z ojcem i cepy miał swoje. Nie 
było go w domu, ale matka, to jest kobieta Słomskiego, 
poszła ze mną na podwórko Sobka, gdzie pod wystawą 
wisiały Józkowe cepy. Były lekkie. Bijak, choć dębowy 
jak u wszystkich, o połowę mniej ważył niż ten, którym 
u Gryzonia młóciłem.

— Bóg zapłać — podziękowałem Słomskiej.
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— Ni ma za co — odpowiedziała. — Wezwycajo cie, 
widzę, gospodorz do roboty — dodała, gdy wracaliśmy 
do sieni.

Była boso, a choć po śniegu, przecież szła wolno. Nie 
widziałem, aby bardzo zmarzła.

— Przeziębicie się — zauważyłem.
— Iii. Przecie kiej sie cłowiek przyzwycai, to mu nie 

skodzi. Trzewiki wziena dzieucha do skoły, to se boscoka 
próbuje. No, idź z Bogiem — pożegnała mnie w sieni.

Nowymi cepami dotrzymywałem jako tako kroku 
Słomskiemu. Z drogi słychać było co prawda młócenie 
samego Słomskiego, a w stodole rozlegało się śmieszne: 
buch-pac, buch-pac, buch-pac. Uderzenia Słomskiego od
bijały się z siłą od klepiska, a moje głuchły w słomie i nie 
wiele spod nich ziarna leciało. Młóciłem jednak, a to by
ło dl?. Gryzonia najważniejsze.

Wieczorem podmiataliśmy wymłócone żyto pod zapole. 
Przy ostatniej robocie zjawiał się zawsze nie wiadomo 
skąd Gryzoń. Popatrzył badawczo na kupę wymłóconego 
zboża i wrócił do domu. Rano zjawiał się pierwszy w sto
dole, ale nigdy nic nie zauważył, choć komornik Słom
ski na pewno brał co noc „ćwiartkę z plewami'*, a ja, 
chociaż brzydziłem się złodziejstwem, nikomu o tym no
wym wspólniku Gryzonia nie powiedziałem.

Każdego dnia po młocce musiałem jeszcze, jak to się 
zwykle nazywało, „obrządzić" gospodarkę: napoić konie, 
krowy, owce, nasypać im sieczki w żłoby, podesłać słomy, 
pomóc gospodyni w zaniesieniu pełnych cebrzyków żarcia 
dla świń i dokończyć pół kopy innych drobnych robót. 
Kolacji dlatego nigdy nie mogłem dojeść, taki byłem śpią
cy. Rano gospodyni długo musiała wymyślać, Boga 
i wszystkich świętych na pomoc wzywać, aby mnie zbu
dzić.
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Szczętciem po dwóch tygodniach młocka się skończyła. 
U Gryzonia całe zboże młóciło się młocarnią i to od razu 
po żniwach. Ze Słomskim młóciliśmy tylko resztę żyta. 
Zostawił je Gryzoń, bo prosta słoma potrzebna jest w go
spodarstwie, aby strzechę naprawić czy nawet powrósło 
zrobić.

Potem przyszły znów wolniejsze krótkie dni i długie 
zimowe wieczory. Za oknami szalały wichry. Śnieżyce 
zasypywały drogi. Mróz malował na szybach niebywałe 
liście i kwiaty.

. W kuchni Gryzoniowej było ciepło, gorąco nawet —• 
las był blisko, drzewa pod dostatkiem. Mańka przędła, 
Gryzoniowa pomagała jej lub odmawiała bez przerwy ró
żaniec, a Gryzoń „latał na chałupy", do Dydonia lub Bu
raka, swoich najlepszych kolegów. Pietrek siedział przy 
stole i odrabiał lekcje. Cały stół był dla niego i lampa 
oddzielna, i krzesło. Niewiele mu to jednak pomagało. Pi
sał jak kura pazurem, a wszystkie ó, u, rz, ż były u nie
go równe, jednakowe i wcale się ze sobą nie kłóciły. Uży
wał ich też, jak chciał i gdzie mu się podobało. Gorzej 
jeszcze było z zadaniami z rachunków. Słupki dodać, 
pomnożyć, to jeszcze potrafił, ale układanego zadania 
z pytaniami na końcu nie ruszył.

Kiedy ostatni raz Gryzoń zanosił panu kierownikowi 
kiełbasę z tego świątecznego wieprzka, ten powiedział mu, 
że z Pietrkiem źle. Nie zda do siódmego, bo, pandzieju, 
z rachunków — nic, z polskiego — nic i w ogóle ze wszyst
kiego — nic. Gryzoń spytał pana kierownika, co robić? 
Długo podobno się naradzali, aż sobie w końcu Gryzoń 
mnie przypomniał.

—• To, pandzieju, najlepsze wyjście. Zajdzie czasem 
Jastrząb do mnie po informacje i niech wieczorami poma
ga Pietrzkowi.
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Podobało się to więcej jeszcze samemu Gryzoniowi niż 
kierownikowi.

— Biskup lepi by nie poradzili, panie kierowniku — 
powiedział. — Siedzi, bycek, wiecorami, nic nie robi, chleb 
za darmo ćpo, to niech ucy chłopoka. Do roboty go wzio- 
nem i płace ciezkie piniodze — dziękował Gryzoń panu 
kierownikowi za pomysł.

Zostałem więc wieczorowym nauczycielem Pietrzka 
dlatego tylko, że Gryzoń nie mógł patrzeć na moje próż
nowanie. Co prawda nigdy nie siedziałem z rozdziawio
ną gębą jak on.

Stary Bartoszek nakopał w jesieni w rządowym lesie 
korzeni, na co pozwolenie musiał sobie wykupić. Te ko
rzenie potrafił drzeć jak korę w cienkie pasy — wióry. 
Koszyki z takich korzeniowych wiórów mogły być malo
wane i były trzy razy droższe od plecionych z wikliny. 
A i kształt koszyka był inny — nie kobiałka na ziemniaki, 
ale prawdziwy koszyk dla gospodyni. Nauczył mnie ga
jowy przygotowywać to korzeniowe łyko i teraz wieczo
rami wyplatałem często koszyki, dopóki światło świecili 
w kuchni. Albo czytałem głośno pożyczane książki. Głoś
no, bo Mańka o to prosiła. Słuchały z Gryzoniową. Cza
sem przychodziły i inne dziewuchy z przęślicami i gdy 
im się opowiadania o kawalerach, strachach i umarlakach 
sprzykrzyły, wołały:

—• Jastrzob, cytoj z ksiozki.
I czytałem. Początkowo chciały słuchać tylko same 

bajduły: o szewczyku, który się z królewną ożenił, o ryce
rzach, o wiedźmach, krasnalach. Takich książek było jed
nak mało i w końcu zacząłem im czytać Ślimakowe dzieje, 
a potem „Krzyżaków". Gryzoniową chałupa wypełniała 
się chrzęstem zbroi rycerskiej, płaczem mordowanych. 
Przerywały mi oburzone głosy:
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— A to zoraza, jeden. Widzita go piekielnika.
—• A żebyś z piekła nie wyloz.
I inne.
Mimo to dziewuchy nie mogły się doczekać, co będzie 

z tym Jagusinym kochaniem. Czy Zbyszek się z nią ożeni. 
To je najwięcej ciekawiło.

Takie czytania przeciągały się często do północy. Gry
zoń, jeżeli był w domu, zasypiał przy nich pod piecem
i chrapał jak koń Maćka z Bogdańca, a ślina kapała 
z otwartych ust w takt kiwania bezwładnej głowy.

Nie mógł więc Gryzoń znieść mojego próżnowania wie
czorami i dlatego rada pana kierownika natchnęła go jak 
światłość niebieska proroka. Zaraz też następnego dnia po
wiedział głosem biskupa, który miał kazanie przy naszym 
bierzmowaniu, gdy jeszcze chodziłem do szkoły:

— Stachu, od dzisioj bedzies Pietrzkowi pomogoł
w nauce. Lo cytonio dziwkom i zarobkowanio na kosykacii
nie bede cie trzymoł, Pietrzkowi w rachonkach i w cyta-
niu mos pomogać.

Ale ja nie byłem już tym dawnym, nieśmiałym pastu
chem.

—• Mojemu ojcu płacicie za służbę, a nie mnie, to mo
żecie mnie nie trzymać. Sam sobie służby gdzie indziej 
poszukam. A Pietrzka nie mam za co uczyć. Przezywa 
mnie, dokucza. Przy gospodarce mam dosyć roboty, a go
spodyni nawet mleka skąpią do chleba.

Gryzonia o mało z ławki nie przewróciło takie mówie
nie. Tego się nie spodziewał. Porwał za pas, ale usiadł z po
wrotem i tylko nogą tupnął w podłogę, aż kot skoczył do 
drzwi i przypłaszczył się pod progiem.

— Milcoj, scynioku, psiachmać — ryknął. — Niech ino 
ojcu powiem, to un ci pokoze te zapłatę. Mos robić, com 
powiedzioł, bo zryć nie dostanies.
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Namyśliłem się, zwłaszcza że gospodyni jeszcze tego 
samego dnia przed południem zawołała mnie spod wysta
wy i półkwaterek mleka na stole postawiła.

— Podjedz se. Nie wiedziałam, ześ głodny. Trza sie za- 
wse upominać. Nie żałuje ci przecie.

I zostałem nauczycielem Pietrzka. Miałem z tego i tę 
jeszcze korzyść, że sam przypominałem sobie zapomniane 
przez ten rok rachunki. Pietrek od tego dnia nie wylewał 
mi już wody w twarz i nie popychał, bo przezywać to 
i w czasie pomagania przezywał.

Osioł był straszny. Okazało się, że tabliczki mnożenia 
zapomniał, ułamków dodawać nie umiał, a na liczbach 
dziesiętnych zupełnie się nie rozumiał. Dwie a nawet trzy 
godziny siedziałem przy nim w drugiej izbie. Po kolacji 
biedny, głupi Pietrek nie wytrzymywał i spał, gdzie 
usiadł. Myślenie go tak męczyło. $

O naszej nauce wkrótce cała wieś wiedziała.
W tydzień później zaszła wieczorem jedynaczka Sali, 

Agata. Ojca jej przezywali Pochwolonem, bo każdego wi
tał jednym tylko słowem: „po-chwolony“. I tak dziwnie 
je wymawiał. ,,Po“ — mówił głośno i wysoko, a „chwolo- 
ny“ — cicho i nisko, jakby chciał kogo przestraszyć znie
nacka. Córki też nie nazywali Agatą, tylko Jagatą. Zna
łem ją jeszcze z lata, bo małe chłopaki przezywały ją, uda
jąc wołanie gęsi: „Gdzie wy-ta, Jaga-ta?

Mieszkał Pochwolony obok Gąsiora - Bindosa, dwie 
morgi miał w stronę Jaworowa i ją, Jagatę, jedną. Sam 
czytał tylko „drukowane'1, ale córkę chciał do szkół posłać. 
Powiedział raz o tym Gąsiorowi, a ten rozbębnił po wsi 
i śmiech tylko powstał.

— Dzieuche Pochwolony chce ucyć. Osaloł.
— Juści. Pewnikiem mu sie we łbie przeonacyło. Je

dna dzieucha, dwie morgi bedzie w zopisie miała i do skół 
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jo chce posłać. Morgi straci na to ucenie, bo kaj ta chłopu 
do nauki i to jesce dzieusyny nauki.

Sala wcale się tym nie przejął, bo przykazał Agacie 
uczyć się pilnie. W siódmym oddziale już była. Dobrze jej 
wszystko szło, tylko ten polski. Książki w szkole czytali 
i trzeba było o tym, co się czytało, wypracowania pisać. 
I nie szło jej. Krzyczała na nią nauczycielka, że źle i źle, 
więc przyszła się mnie poradzić. „Placówkę" przeczytali 
i pani Pilecka „kazała im napisać takie wypracowanie: 
„Wielkie bohaterstwo Ślimaka".

— Napisz mi, Jastrząb — prosiła. — Półrocze idzie 
i dwTóję będę miała. Nie umiem pisać.

Aż się zaczerwieniła po uszy, gdy to mówiła, a Mańka 
i Gryzoniową zaraz śmiać się z niej zaczęły:

— Parobka nom nie odbijoj. Ładny chłopok zbałamu
ci cie.

Teraz i ja zaczerwieniłem się, ale więcej o tę ładność, 
którą mi przy każdej okazji wypominały, a teraz przy Sa- 
lance musiały przypomnieć. Agata zaraz warkocz splatać 
zaczęła, że to niby się rozplótł. Była drobna, o białej, aż 
przezroczystej twarzy i oczach jak węgle. Pajęczyna wło
sów wymykała się jej z krótkich warkoczy i niesforna 
sterczała z boku — ładna była Agata Pochwolonego i ta
ka inna od Gryzoniów.

— Napiszę ci. Jutro wieczorem przyniosę — obieca
łem.

Od tej pory często zachodziłem do Sali. Pierwsze wy
pracowanie okazało się bardzo dobre. Nauczycielka prze
czytała je głośno w klasie przy wszystkich i powiedziała, 
że takiego myślenia nie spodziewała się po Agacie. Bo 
i jakże? Miała napisać o bohaterstwie i to wielkim, a ja 
napisałem, że Ślimak to niedojda i gamoń wsiowy, że ta
kiego chłopa na wsi nie ma. Ślimak to leniuch, sobek 

243



i niesprawiedliwy nieuk, który niczego nie dokazał. 
W chlewie się położył, aby umrzeć. Który to gospodarz na 
wsi osłabłby tak ze zmartwienia? Zresztą Ślimak i mar
twić się nie potrafi. Nie wiadomo, czego mu było więcej 
żal: Staśka czy skradzionych koni, chyba koni, A sieroty 
i owczarza, to już całkiem nie widział. Obora, krowie 
i końskie ogony przesłaniały mu krzywdę, jaką wyrzą
dzał biednym. Chciał umrzeć, a kiedy mu o żeniaczce 
wspominają i o morgach, to zapomina o zmartwieniach 
i nawet o "śmierci Jagny. A to właśnie jego kobieta, Ja
gna jest tym największym bohaterem, tylko autor wsty
dził się na pewno o tym wyraźnie napisać.

Pani nauczycielka powiedziała Agacie, że autor wcale 
się niczego nie wstydził, bo i o kobiecie bardzo ładnie się 
wyraża, skrytykowała takie pisanie, ale powiedziała, że 
widać w nim myśl i pracę.

Agacie wstyd było. Nie przyznała się nauczycielce, że 
to nie ona wypracowanie pisała. Od tej pory jednak nie 
lawała mi spokoju.

— Naucz mnie, jak się tak ładnie pisze — prosiła.
Uczyłem ją, jak umiałem. Próbowała pisać przy mnie, 

Krótkie, potem coraz dłuższe opowiadania i dobre były, 
coraz lepsze, jak mówiła pani Pilecka. W domu u Salów 
było czysto, choć w kuchni wszyscy troje mieszkali. Nie 
kłócili się nigdy. Sam nie wiem, dlaczego lubiłem tam 
zachodzić. Na Agatę lubiłem patrzeć, słuchać jej opowia
dań o szkole, z ojcem jej rozmawiać. Mówił cicho i pręd
ko, że trzeba było dobrze uważać, aby nadążyć ze słucha
niem. To on powiedział mi, że nowy rok źle się zapo
wiada.

Wiosna była sucha, zboże nawet dworskie sypało sła
bo, ziarno jest chude, słoma mama. W Mierzejowicach już 
teraz, w styczniu, zaczynają wydzielać chleb dzieciom. 
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I tak nie wystarczy do nowego. A ci, którzy jak Władek 
Kłapcioch pożyczki zbożowe musieli Gryzoniowi czy Dy- 
doniowi oddać, już dzisiaj myślą o nowej.

Przypomniałem sobie wtedy Słomskiego i jego 
„ćwiortki z plewami“. Nie wiadomo dlaczego, zacząłem 
nagle żałować, że mu nie pomogłem w tych „ćwiortkach". 
Taki komornik to już chyba nie wytrzyma na przednów
ku. Szybko opowiadał Sala. Jego kobieta, szczerbata, 
przysadzista, jak purchawka okrągła na twarzy, przędła 
prawie tak szybko jak mówił Sala, a Agata patrzyła cza
sem na mnie swymi czarnymi oczami o krótkich rzęsach.

Odtąd miałem już dwa miejsca, gdzie mogłem zacho
dzić bez przykrości: gajówkę Bartoska i dom Agaty. 
Wieczory za to miałem wypełniane od zmroku aż do póź
nej nocy. A Gryzoń, ten zadrzemany Gryzoń wymyślał 
dla mnie co rusz to nowe zajęcia wieczorowe.

Że chomąta i całą uprząż musiałem koniom wyrepero- 
wać i wyczyścić, to było zupełnie zrozumiałe, że do lasu 
musiałem z nim i z Sobkiem jeździć, we młynie dwie noce 
siedzieć i na zimnie drzemać, to też mogło mi się należeć. 
Ale Gryzoń zrobił ze mnie i stróża sołtysowego, i w koń
cu swojego pomocnika.

— Pomocnikiem sołtysa zostałeś, Stachu — powie
działa mi raz Agata, gdy przyszedłem do niej rozwiązy
wać trudne zadanie.

Patrzyłem na nią bez słowa, a że przy takim patrzeniu 
podobno mi brwi do góry śmiesznie uciekały, więc zaczęła 
się śmiać a za nią jej matka z twarzą jak purchawka.

— Nie rozumiesz? — spytała Agata. — Wszyscy mó
wią, że podatki Gryzoniowi zbierasz od ludzi i kwitki wy
pisujesz.

— Ino cie cheba do spółki nie przypusco? — dodała 
Salowa.
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Prawda, że pomagałem Gryzoniowi, ale owej spółki 
nie rozumiałem. Sołtys Gryzoń miał akurat dużo roboty 
ze swoim urzędowaniem. Z gminy przyszło ponaglenie 
o podatku i Gryzoń posłał mnie w sobotę z grubą pałą, na 
której napisał ołówkiem: ,,Jutro zebranie" i kulasa jakie
goś postawił, niby podpis. To było pismo urzędowe sołty
sa, które nosiłem od chałupy do chałupy. Na palcach mo
głem policzyć tych, którzy przeczytali to ogłoszenie. Czy
tały zwykle dzieci. Innym wystarczało, że zobaczyli pałę 
sołtysową. Pytali zaraz:

— A nie wieś ta, Stasiu, cego sołtys chcom?
—• O podatkach mówili —• odpowiadałem. >
I wtedy zaczynało się prawie zawsze kazanie — tylko 

że świętych w nim było mało a pobożności ani za grosz.
—• Niech som zapłaci, jucha.
—• Przecie se bebechów nie wywlekę.
— Dzieci na jarmarku nie sprzedom.
— A zęby ich pokrecieło z temi podotkami.
Takie to i gorsze gadki szły na moje posłowanie. Do

brze, że nikt po ową sołtysową pałę nie sięgał, bo i mnie 
mogłoby się w złości oberwać. Na zebranie niewielu przy
szło, a jednak i tak wiedzieli, że o płaceniu podatku Gry
zoń mówił i ,,kwestratorem“ groził i policją.

Narzekania i zwlekanie trwały dotąd, dopóki pan ko
mornik Fajerczuk z Wierzbowa nie zjawił się w Mierze- 
jowicach i nie zabrał Puchale krowy, a Puchała jedną ją 
przecież miał. Nie potrafiłby tego na pewno zrobić, bo 
chłopów się zaraz kupa zebrała, ale pan Fajerczuk z dwo
ma policjantami przyjechał. Wyglądał w swoim futrze 
z kołnierzem jak Jan Sobieski, tylko że był bez szabli. 
Krowy i tak nie zabrali, bo Puchała pieniędzy u sąsia
dów pożyczył. Stracił na tym, bo musiał i za przyjazd 
komornika zapłacić. A pan Fajerczuk nakrzyczał się, ile 
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chciał. Nawymyślał chłopom, że zdrowia jego nie szanu
ją, bo musi w takie zimno wlec się do takiej zapadłej 
dziury jak Mierzejowice. Przeziębić się można łatwo, bo 
to i chłodno, i głodno...

Z tym głodem niezupełnie była prawda, bo po skoń
czonym urzędowaniu zaprosił Gryzoń do siebie pana Fa- 
jerczuka. Na rozgrzewkę wypili razem z policjantami du
żą flachę gorzały i zjedli całą donicę kapusty z mięsem 
i z kiełbasą. Zmarzłem przez to urzędowanie tylko ja, bo 
musialem odwieźć pana ,,kumomika“ do gminy i ani gro
sza mi za to nie zapłacił.

Kiedy wracałem, taka śnieżyca się podniosła, że tylko 
dzięki koniom trafiłem do domu. Puściłem im lejce i szły 
same, a ja leżałem w saniach jak bryła śniegu ze wszyst
kich stron przez wiatr podskubywana. Kłuło mnie potem 
przez cały tydzień pod łopatką i kaszel męczył okropny.

Przyjazd sekwestratora nastraszył ludzi i zaczęli pła
cić. Prawie co wieczór kuchnia Gryzoniów • pełna była lu
dzi, pomstowania i dymu. Gospodyni z Mańką przeniosły 
się do drugiej izby, a ze mnie Gryzoń zrobił swego po
mocnika. Musiałem wyliczać, ile komu przypada do za
płaty. Dziwne wydały mi się te podatki. Na dużych arku
szach były wypisane nazwiska wszystkich z Mierzejowic 
i tych, co na Przygonie siedzieli — Jóźwiaków i Gre
lów. Obok stała liczba oznaczająca morgi. Tę liczbę 
mnożyło się przez złote i grosze, które u góry listy były 
wypisane. Gdy mnożenie było już zrobione, Gryzoń 
wpisywał je ołówkiem do następnej rubryki i wydawał 
kwit, który również ja wypisywałem, a on tylko podpisy
wał. Nasapał się przy tym podpisywaniu, nastękał, a war
gi i język całkiem sobie pogryzł, bo wraz z przyciskaniem 
pióra na kwicie ściskał zęby i wargi mocno zaciśnięte wy- 
pucał jak oskubana gęś kuper. Ludzie, zwłaszcza ci z Przy-
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gonią, kłócili się bardzo, że niesłusznie muszą tyle s*mo 
płacić ze swoich piachów i kamienistych pastwisk, co i ci 
siedzący na tłustych ziemiach poddworskich. I mnie to 
zdziwiło i zastanawiało, Gryzoń jednak mówił głosem 
apostoła, że wszyscy są równi i że takie jest prawo.

Krzyczeli i ci, którzy w stronę Jaworowa i Pieklisk 
mieli grunta i podatek poduchowny musieli dopłacać, bo 
ziemie te kiedyś do zakonu należały, który klasztor w Pie- 
kliskach miał. Dzisiaj stały tam jeszcze mury na pół roz
walone. Ziemie dawno już rozdzielili pomiędzy chłopów, 
którzy dotąd musieli płacić za nią jakieś tam raty. Sala 
tłumaczył mi, że podatek poduchowny to właśnie owe 
raty, Gryzoń mówił znowu, że to całkiem co innego, i nie 
wiadomo, kto tu był mądry.

Kiedy już przy płaceniu podatków za dużo zaczęli wy
myślać, wszystkim urzędnikom, rządowi a nawet i księ
żom, Gryzoń pięścią w stół walił i krzyczał:

— Stulta pyski, bo w urzędowym domu mówita i pa- 
trzoj jeden z drugim, co byś nie musioł żałować.

Nie przeląkł się go tylko czarny Antek Kłapciuch. Sły
sząc gniewny głos sołtysa, roześmiał 6ię głośno i po
wiedział:

— Ino wy sie, sołtysie, panie Wojtku Gryzoniu, nie 
źlijcie. Sołtysem jezdeście, o nase sprawy mocie dbać, 
a wy co? Kumornika z policyjantami sprowodzocie, ha- 
reśtem grozicie, a podotki nie wiadomo jak licycie. Ra
chujcie sie i wy ze swojemi strachami, bo wom rade domy. 
Juz my tu momy dość Gryzoniowego dogryzanio.

Za Antkiem zaczęli i inni wymyślać, ale Gryzoń był 
mocny. Nie przeląkł się nikogo, a Antkowi Kłapciochowi 
pogroził.

— Bedzies ty jesce, Jantek, załowoł, bedzies.
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— A wy nie bedziecie żałować? Doł wom rade Wicek 
Pajok, dom i jo — odciął się Kłapcioch i wyszedł z kuchni.

Kiedy wieczorem wszyscy już wyszli, ja musiałem po 
raz drugi każdy podatek przemnażać, podliczać i dopiero 
gospodarz kazał mi iść spać.

Sam długo jeszcze siedział, rachował, pieniądze liczył 
i coś tam mruczał do siebie, a po łbie się skrobał.

Od tego czasu przezywali mnie we wsi pomocnikiem 
sołtysa.

Kiedy z Wickiem Pająkiem rozmawiałem raz o tych 
podatkach, Wicek powiedział krótko:

— Gryzoń na podotkach osukuje. Dzieło sie z sekre
tarzem Kiełbasikiem.

Nie wierzyłem za bardzo Wickowi, ale wiedziałem już 
od dawna, że Gryzoń na każdy grosz łakomy. Jak on to 
oszukiwanie robił przy podatkach —tego nie mogłem 
zrozumieć, chociaż byłem jego pierwszym pomocnikiem..

NIEUDANE POLOWANIE

Książki o łowach na dzikiego i grubego zwierza lubi
łem więcej niż inne. Śniły mi się po nocach straszne lwy 
i tygrysy, nosorożce i słonie, niedźwiedzie i wilki. Tych 
zwierząt jednak nie było ani w chłopskim, ani w pana Ko- 
ralowskiego, ani też w rządowym lesie. Stary Bartosek 
opowiadał mi za to o lisach, kunach i tchórzach, nie licząc 
już zajęcy i kuropatw, bo tych wszędzie było pełno i bez 
fuzji można je było upolować, byleby tylko policja się nie 
dowiedziała, bo karę dawali wysoką. I nie wiadomo dla
czego. Wyrośnie sobie taki zając na chłopskich polach, wy
pasie na chłopskiej koniczynie czy kapuście, a potem na
zywa się już państwowy. Złapać go w żelaza ani we wnyki 
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nie wolno — bo państwowy. Tak samo kuropatwy, tak 
samo lisy, które niejedną kurę chłopom mierzejowickim 
udusiły, a nawet małe prosiaki, które nie wiadomo gdzie 
się podziewały, ludzie lisim rodzinom przypisywali. I za 
to lisy były państwowe i trzeba było dubeltówkę jak pan 
Koralowski lub jego gajowy Świątek mieć, aby przestały 
być rządowymi.

A jednak niejeden zając ugotował się tej zimy w bar
szczu mierzej owickich gospodarzy. W początkach stycznia 
spadły duże śniegi. Po nich przyszły mrozy takie mocne, 
że w całej wsi ani jednego okna nie widziało się czystego. 
W nocy okna odmarzały, bo ludzie maty słomiane spusz
czali na nie, ale ledwie je rano odsłonili, ledwie zdążyły 
dzieciska na biały, iskrzący śnieg popatrzeć, a już mróz 
szyby malował kwiatami, wzorami przeróżnymi, że i cu
daki na nich rozmaite widać było.

Z kominów dymiło się cały dzień, aby bosaki mierze- 
jowickie nie pomarzły. Chłopaków nie widać było, jak do 
tej pory, na przydrożnych rowach. Nie dlatego, aby im 
mieli ojcowie żałować drewniaków, na których mogli śliz
gać się do woli, ale mróz wszystkich w chałupach zamykał. 
Do szkoły nawet, oprócz Pietrzka Gryzonia, Agaty Salanki 
i Burakowej Marysi, nikt nie chodził. Gryzoń i Burak od
wozili co prawda swoje na zmianę do Wapiennik, Agata 
jednak chodziła cały czas piechotą, dwa dni tylko opusz
czając w czasie zadymki. Czasem odwieźli ją od połowy 
drogi, zwykle jednak wychodząc wcześniej szła do koń
ca piechotą, a sanie doganiały ją już w Wapiennikach. 
Inni siedzieli w domu, bo i tak z Mierzejowic rzadko 
kto chodził cały rok do szkoły. W zimie było za zimno, 
w lecie szkoła była nieczynna, a wiosną i w jesieni 
dzieci szły na służbę albo musiały krowy paść, domu 
pilnować czy na zarobek do dworu chodzić. Nawet te 
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parę groszy zarobione przy plewieniu buraków, prosa 
czy grządek w dworskim ogrodzie ważne były w domu. 
Pan kierownik Ciarupa groził, pisał wezwania, posyłał do 
gminy. Wzywali, nawoływali, ale tak tylko, aby przestra
szyć ludzi, bo przecież w szkole w Wapiennikach miejsc 
było mało, a mierzejowickim ludziom i tak nauka nie 
była potrzebna, jak mówili.

— Za krowami różaniec lepi odmowiać niz z ksiozecki 
litanijo cytać — mówiła matka Pociosków, gdy ją Gryzoń 
upominał, aby dzieci do szkoły posyłała. W zimie nie 
mogła przecież posyłać do szkoły aż pięcioro dzieci, bo 
buty jedne tylko były dla wszystkich. Stały koło pieca 
i wkładał je zawsze ten, kto musiał za stodołę polecić.

Śnieg i mróz przygnały z pól, z wikliny, z lasu wszyst
ko, co wolne było i niczyje.

Kuropatwy podchodziły stadkami pod stodoły, na po
dwórka nawet właziły, w śmieciach jak kury grzebiąc na 
przemian z gawronami i wronami, które obsiadały od rana 
przydrożne drzewa, osowiałe i napuszone. A kiedy spadały 
na drogę czy na podwórko — przewalały się i kuliły, 
chowając nogi w wypuszczone, nastroszone pióra.

Zające ciągnęły do kopek z łubinem, właziły do sadów, 
obgryzały młode gałązki drzewek.

Ludzie litowali się nad nimi, ale tylko po to, aby je 
złapać, zabić i choć tam mięsa niewiele na nich było, za
wsze smak barszczu był lepszy. Stawiali sidła na kuropa
twy, przywabiali je plewami, przywiązywali wnyki na za
jące u przełazów do ogrodu, przy kopkach łubinu. Z dnia 
na dzień mniejsze były stadka kuropatw, mniej zajęcy za
chodziło do wsi.

Koło szopy Gryzonia stał stóg siana i drugi mniejszy 
łubinu. Siadów koło nich było już od pierwszych mrozów 
tak dużo, że w końcu złączyły się w jedną ścieżkę. Zaraz
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pierwszej nocy trzy zające wpadły w straszne pułapki. 
Jednego zabiły żelazne zębce, dwa inne żyły jeszcze. Je
dnemu widać było wystające przez rozdartą skórę żebra, 
drugi leżał na boku, a kiedy chciałem go podnieść, szar
pał się strasznie, starając się wyciągnąć z kleszczy zła
many kikut poszarpanej tylnej nogi.

Ale to były jedyne trzy zające u Gryzonia. Więcej nie 
chciało się złapać. Nie pozwoliłem im. Następnej nocy że
lazne pułapki schowałem w stajni, a potem wyniosłem do 
Bartoska. To była moja jedyna kradzież u Gryzonia. Nie 
mogłem patrzeć na to męczenie głodnyęh stworzeń. Dziw
ne było tylko to, że kiedy potem dowiedziałem się, że Bar
toszek łapie dla siebie zające w te same żelaza, nie czułem 
za to do niego żalu. Jak gdyby zające Bartoska mniej cier
piały niż zające Gryzonia.

Gryzoń klął i złościł się przez cały tydzień, a Gryzonio- 
wa odmawiała litanię, ażeby złodziejowi te ręce pokręciło, 
którymi ukradł. Wiedziałem, że taka modlitwa nic nikomu 
nie zaszkodzi, i nie bałem się. Gospodarz sam potem wnyki 
z drutu porobił i zastawiał, ale wieczorem obchodziłem za
wsze wszystkie miejsca i ściągałem rozśunięte oka. Gryzoń 
szalał, że ludzie tyle mięsa za darmo mają, a tu ten „ga
moń", to znaczy ja, nic nie potrafi zrobić. A ja ratowa
łem, co mogłem. Kuropatwom sypałem potajemnie psze
nicę z plewami, tak przydeptując sidła z końskiego włosia 
śniegiem, że żadna nie mogła się złapać. Zorientowały się 
też prędko kuropatwy w dzień, a w nocy zające, że obej
ście Gryzoniowe najbezpieczniejsze, toteż prawdziwe piel
grzymki przechodziły koło jego stogów i sadu.

Starego Niechoja zające lekceważyły sobie zupełnie. 
Parę razy słychać było wieczorami jego zwycięskie ujada
nie, jakby nie jednego a dwa zające na raz pochwycił. 
Przycichało jednak zaraz, a potem nie można się było do-
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wołać opasłego kundla. I chociaż odważnych zajęcy na 
świecie nie było, jak mówił Bartosek, to jednak potrafiły 
Niech oj a wyprowadzić w pole i aż do lasu zaciągnąć. Za
miast zdobyczy przynosił tylko poszarpane uszy, bo go 
zwykle w powrotnej drodze inne psy napadały i tłuste 
boki a obwisłe uszy poszarpały.

Kto inny jednak wykorzystał gościnność Gryzonio- 
wego obejścia. Lisy. Nikt by się był o nich ni^dowiedział, 
gdyby nie Gryzoniów kogut. Był to duży kałakut, z błysz
czącą grzywą piór na szyi i grzebieniem jak z korali wy
rżniętym. Całe podwórko było jego. Nawet gąsiorowi nie 
ustąpił, a kury przysiadały przed nim, niech tylko dzio
bem się zamierzył.

I zginął ten kurzy król pierwszy. Może dlatego, że 
w chlewku na grzędzie pierwszy siedział, a może dlatego, 
że pierwszy krzyk podnosił, gdy tylko jakieś niebezpie
czeństwo dostrzegł. Została po nim tylko garstka piór.

Kiedy Gryzoniowa przyniosła błyszczące pióra i smu
tną wieść o koguciej śmierci, ruch się w kuchni zrobił, 
jakby się stodoła zapaliła. Najpierw winny zostałem ja. 
Gryzoń nawet za miotłę porwał, ale go gospodyni uspo
koiła, bo chlewek był dobrze na noc zamknięty, sama go 
zamykała. Potem dostało się Niechojowi, że nic nie robi, 
że gospodarka się przez takie bydlę marnuje i że „trza 
pierona zabić".

W końcu zaczęło się dopiero narzekanie na złodzieja. 
Wszyscy zgodnie orzekli, że to Es kurzego krzykałę zamor
dował. Zaraz też z Gryzoniem poszliśmy szukać podkopu. 
Rudzielec potrafił swoje rzemiosło zamaskować. Przez 
dziurę pod przyciesią stodoły dostał się do pustego zapola. 
a stąd wykopał sobie wygodne wejście do kurnika.

Widać, że nie bardzo się bał, bo już w stodole próbował 
koguciego mięsa — piór walało się na pokrwawionej słomie 
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pełno. Dziurę zawaliłem kamieniem i wzdłuż ściany 
przybiliśmy szeroką deskę. To samo zrobiliśmy z przy- 
ciesią stodoły. Lisom posmakowało jednak kurze mięso, 
bo na drugą noc wyniosły dwie kury, a potem znów je
dną. Gryzoniowa twierdziła nawet, że to były najtłuściej
sze kury.

To już był koniec świata.
Gryzoń klął, że baby żałują kur na rosół dla niego, 

a tymczasem lisy wyżrą wszystkie, Gryzoniowa, kiedy 
już wszystkie zarazy wyliczyła, litanię do świętego Anto
niego zaczęła odmawiać, Pietrek sznurek kręcił na sidła 
i tylko jedna Mańka była spokojna. Wywołała mnie na 
podwórko i kazała w zapolu łańcuch do ściany przybić 
i Niechoja tam na noc przywiązać. To pomogło. Lisy nie 
pokazały się więcej, a o Mańce opowiadali potem w całej 
wsi, jaka to mądra i szkoda, że taka cienka jak ta śmierć 
angielska, boby się niejeden z nią ożenił.

Lisy tymczasem próbowały szczęścia gdzie indziej. 
Z początku to nawet radość i śmiechy wywołały a żarty, 
bo jakże: wypłoszył je Gryzoń, to się przeniosły do Sadły, 
a potem do Buraka i Dydonia jednocześnie.

— A to juchy zmyślne — opowiadali sobie z prze- 
śmiechami. — Wiedzo, do kogo iść. Wiedzo, kaj kury je- 
cminiem i psenicą kormio.

Czarny Jantek Kłapcioch natomiast dodawał, że Sadle 
to i do czegoś innego się dobrały. Śmiechy ustały, gdy 
u tego samego Jan tka Kłapciocha dwie jarzębiatki zginęły, 
u Pocioska kaczka, a u Pochwolonego, ojca Agaty, biały 
kogut. Nie ominęły też lisy i Jaworowa, i Pieklisk.

Wtedy rozeszła się wieść, że pan dziedzic Koralowski 
urządza polowanie na lisy, na które zaprosił dziedzica 
z Wapiennik, Janowa i różnych panów doktorów z miasta. 
Całe to wspaniałe, jak mówił,Koralowski do Gryzonia, po
lowanie miało się odbyć w ostatnią niedzielę stycznia.
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Dziedzic przyjechał umyślnie w tym celu do Gryzonia. 
Gospodarz posłał mnie zaraz po Buraka i Dydonia i nara
dzali się w tej drugiej izbie, bo chodziło o chłopskie lasy. 
Lisy, wiadomo, w lasach mają swoje kryjówki i trzeba je 
stamtąd wypłoszyć.

Pan Koralowski miał plan prosty. W rządowym lesie 
w jesieni przeprowadzili wycinkę, akurat na granicy 
chłopskiego lasu. Zaprosi się leśniczego i pana dyrektora 
z Buraczyna i będzie można ustawić myśliwych na skraju 
chłopskiego lasu przy wycince.

Lisy, zające, a może trafi się i kuna, będą umykały 
przed nagonką, która pójdzie od Pieklisk przez jego, dzie
dzicowy, las, a potem przez chłopskie. Lisy chowają się na 
pewno w dworskim lesie, bo gdzieby tam w chłopskim, 
ale trzeba będzie i przez tamte przejść. Panowie z miasta 
nawet na głupiego zająca są łakomi, więc może tych parę 
sztuk nagonka stamtąd wypłoszy.

Przyjaciele Gryzonia przytakiwali dziedzicowi, który 
żałował, że dubeltówek nie mają, bo mogliby w tym wspa
niałym polowaniu wziąć udział. Obiecał im jednak udzielić 
poparcia, jeżeli będą się o nie starali. Dziękowali mu bar
dzo, a Gryzoń o mało pana Koralowskiego w rękę za to nie 
pocałował.

Koralowski przed wyjazdem spytał jeszcze, czy chłopi 
z Mierzej owić nie będą się na niego gniewali za to, że 
przez ich las nagonka pójdzie.

— Z sąsiadami nie chciałbym mieć żadnych nieporo
zumień —• powiedział.

— Znońdo sie i tacy, co pyski bedo darli, ale juz my 
jem tu przypumniemy, ze na wiesne bedzie sie niedługo 
miało, a chudo juz w kumorach u naszych mierzejowico- 
ków, chudo — zaśmiał się żabim skrzekiem Dydoń, a oczy 
zajrzały w szybkim biegu we wszystkie kąty.
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— Ino zęby wopiennickie sie nie dowiedziały, bo zo- 
dzierzyste psiekrwie — przypomniał Burak.

—• Im obiecał wytłumaczyć wszystko pan komendant 
Ciśliński — uspokoił ich dziedzic.

— Nie skodziełoby sie spytać gajowego Bartoska. Sta
ry przyobieco, to i godonio nie bedzie — radził Gryzoń.

Nie w smak poszła ta rada panu Koralowskiemu, ale 
zgodził się na nią.

— Będę wracał, to go powiadomię, aby w niedzielę 
w domu siedział. Mógłby się stary gdzie na linię zabłąkać 
i śrutem dostać. Niedołęgę wybraliście sobie — zganił ga
jowego.

— Jo nie wybierałem — zarechotał od razu Dydoń. — 
Sołtys sie przelękli, choć przecie w ich chałupie gajowego 
wybierali.

Uciszyło się w izbie, ale zaraz dziedzic zaczął częstować 
papierosami, więc się znów powoli rozgadali — o koniach, 
o Gryzoniowym Karusiu, o dzierżawie dworskiej łąki na 
smugu. Pan Koralowski obiecał dzierżawę po sąsiedzku 
potraktować i na tym się odwiedziny skończyły.

Kiedy dziedzic przechodził przez kuchnię, łypnął okiem 
na Mańkę, aż się zaczerwieniła po uszy.

— Ładny przychówek macie, sołtysie —■ powiedział do 
Gryzonia. — Szkoda, że człek nie ma o dwadzieścia lat 
mniej.

Gryzoniowi oczy spod nawisłych powiek błysnęły 
szczęśliwe, a pan dziedzic rękę do Mańki na pożegnanie 
wyciągnął. W wysokich błyszczących butach był, w futrze 
obcisłym, z przodu na klamerki zapinanym. Kołnierz był 
przy nim lisi i taką samą lisią czapę trzymał w ręce. Wy
soki był. Oczy miał trochę wyłupiaste i siwawy nos. Ładny 
był jednak i chodził prosto jak żaden kawaler w Mierze- 
jowicach.
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Wieczorem prędko odrobiłem lekcje z Pietrzkiem. 
Spieszyło mi się na gajówkę. Bartosek nie od razu mi 
otworzył. Musiałem głośno wołać, że to ja — Jastrząb. 
Ciepło było w komórce, aż duszno, a Bartosek pchał do 
pieca wypchane słomą zajęcze skórki.

—• Szkoda palić, Bartosku —■ powiedziałem.
— Skoda, ale lepi niech śladu nie bedzie. Dziedzic tu 

beł dzisioj. Polować chco w chłopskim lesie. Powiedziołem 
mu, ze jo ni mogę sie na to zgodzić, ze chłopów sie naj
przód muse spytać. Głupim mnie nazwoł. Jutro tu może 
policyjantów przysłać, a wiadomo, zającki sie w chlewie 
u mnie nie chowaj o.

— A żelaza? —• spytałem.
— Schowało sie w śniegu, nie znońdo. Rudzielec sie 

zoden nie złapoł, tyła co ten bele jaki zajoc sie zatrzasnon.
— Wystrzelają nam lisy — przypomniałem sobie z ża

lem.
— Mozę, Stasiu, nie wystrzelajo, tylko my ich cheba 

i tak nie dostaniemy. Mądre uny, juchy. Zajoce jem osta- 
wiołem i nie chciały brać. Ani w moje, ani w twoje kłapo- 
ce nie wlazły.

Miałem umowę z Bartoskiem, że po dwa żelazne kła- 
pacze stawiał: jedne dla mnie, drugie dla siebie. Zarobek 
nie byle jaki, ale nie udawało się.

Nie wierzyłem, aby chłopi o polowanie kłócić się 
chcieli.

Nadeszła niedziela, w którą miało się odbyć to wspa
niałe polowanie.

Gryzoń nie pozwolił mi iść pod las, gdzie się miała ze
brać nagonka, ja jednak biegłem na gajówkę. Dzień 
był pochmurny, mróz zelżał i śnieg nie skrzypiał tak ostro 
pod nogami. Z lasu ciągnęły do wsi wrony, zaniepokojone 
zbierającymi się ludźmi, których gromadki szły z Pieklisk 
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i Jaworowa. Z Mierzejowic nikt nie wychodził, jakby o ni
czym nie wiedzieli. Bartosek przyrządzał dla krowy siecz
kę z gotowanymi ziemniakami.

— A cóż cie to tak wceśnie przygnało? — spytał.
— Polowanie.
— Cheba za wyganiaca pódzies. Zarobek niezły, po 

śterdzieści grosy majo płacić. Ino do starego Trznodla mu- 
sis sie zgłosić, tego z folwarku. Un spisuje wszyćkich.

— To będzie polowanie? A mówiliście, że nie.
— Nic zem, głupi Stasiu, nie mówieł. Mówis jak wro

na, a nie jastrzob. Jo tu gajowym jezdem, pozwolenio ni
komu nie daje, a chco, to niech polujo.

—• A nasze lisy?
— Takie uny nase jak ich. Z palca do nich nie strzelis, 

a uny fuzyje majo.
Na drodze od wsi rozległy się dzwonki sań. Nie były to 

dzwonki od chłopskich sań, bo dzwoniły jak kościelne 
w czasie sumy. Sań z dziesięć jechało, a na każdych widać 
było myśliwych w szubach i kożuchach. Skręcali drogą 
koło gajówki na lewo, w stronę rządowego lasu, na wy
ręb, który był może o dwa kilometry dalej na granicy 
chłopskich lasów.

Dwudziestu myśliwych naliczyłem. Bartosek stał obok 
mnie i Uczył głośno. Na pierwszych saniach jechał pan 
dziedzic Koralowski z jakimś mizernie wyglądającym pa
nem w długiej szubie z baranim kołnierzem.

— To pon komisarz z Wierzbowa — objaśnił Bartosek.
Potem wymienił jeszcze doktora'Zawieję, adwokata 

Karskiego i leśniczego Chmurę. Innych nie poznał, bo 
rzadko który oglądał się w naszą stronę. Rozmawiali ze 
sobą, śmiali się, a każdy albo przy sobie, albo na kolanach 
skórzany futerał trzymał, a niektórzy nawet długie pudła 
skórą obite. Konie były wszystkie dworskie: z Jaworowa, 
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z Janowa i nawet z Wapiennik pana Grussa, który naj
biedniejszy był z dziedziców i o gospodarkę mało dl?ał.

Ostatnie sanki mijały gajówkę, kiedy zauważyłem, że 
Bartosek nie patrzy na myśliwych, ale na drogę, która od 
Wapiennik i Ciurlic szła. Daleko od Przygonia widać było 
na białym trakcie jakieś ciemne plamy, które się porusza
ły, rosły i wydłużały szarymi skrętami na drodze.

— Znowu jacyś jadą —• powiedziałem.
— Juści jadą — odrzekł Bartosek i do komórki poszedł.
Po chwili stał już przy mnie w kożuchu i czapce, jakby 

się też na polowanie wybierał. I od Mierzejowic chłopi się 
pokazali, i od Koralowskiego lasu z tych, co na nagonkę 
się zgodzili, niektórzy już szli. Idą zobaczyć polowanie, po
myślałem.

A tymczasem na drodze z Wapiennik widać już było 
wyraźnie chłopskie, długie sanie z założonymi z boku de
skami. Dzwonienie pojedyncze, monotonne, jakby ksiądz 
do chorego jechał, odbijało się echem od pierwszych sosen 
i w las wsiąkało. Sanie pełne były chłopów.

Siedzieli kto z podwiniętymi nogami na słomie, kto 
z boku, nogą o nogę w biegu bijąc dla rozgrzewki. Zrozu
miałem wszystko dopiero wtedy, gdy pierwsze sanie przy 
skręcie do rządowego lasu stanęły i głos z nich zahuczał.

— Bartosek, gajowy, a rusojcie sie predzy.
Kto nie poznałby starego Sitki z Ciurlic, który żarty 

i opowiadania śmieszne zawsze miał gotowe. Z nadjeżdża
jących sań zeskakiwali inni i wkrótce ciasno było na dro
gowych krzyżakach. Zdejmowali rękawice o jednym palcu, 
uszyte ze starych sukiennych kapot, z kolorowymi łatami 
i zabijali ręce o boki raz prawą, raz lewą na wierzch. Nogi 
tupały w miejscu, stukały czuby o obcasy. Niektórzy trzy
mali się kraj a rosnącego koła, bo na butach mieli słomiane 
plecionki. Oberwać w tłoku przez nieuwagę mogą, lepiej 
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z boku stać. Żaden z nich dubeltówki nie miał, więc nie 
na polowanie przyjechali. Mierzej owiccy i ci z Pieklisk 
i Jaworowa też już się do nich przyłączyli.

Bas Sitki uciszył od razu rozmowy, powitania i śmie
chy.

Na drodze stał jakby drugi las niskich dębów, jeno 
gęsty, zbity las chłopów, głów kosmatych, w baranich cza
pach swojej roboty lub z watowanych czarnych baranków, 
najczęściej wypłowiałych już,' wytartych, rzadziej no
wych, na bok zuchowato nasuniętych.

Dym machorki i para oddechów unosiła się nad nimi.
— Chłopoki —■ mówił Sitko. — Pon dziedzic urządzili 

se dzisioj polowanie w nasych lascach i powiedzieli, ze 
mają gdzieś nase pozwoleństwo. Tak ni może być. Lasc nas 
i wszyćko, co w niem je, tyz nase. Nie domy jem polować 
na chłopskim groncie, to znacy sie w chłopskim leście.

— Nie domy — zahuczało od razu, aż się las zatrząsł.
— Kłonicami ich —• krzyknął ktoś w tłumie.
— Cichoj ta — zabasował znowu Sitek. — Kłonice se 

schowoj lo swoi baby, jakześ taki zuch. My tu inacy mu- 
6imy. Pietrek Grzdeń wpm opowie, ino nojpierw chciołem 
spytać, co tam je z tą nagonką?

— Nie ruso sie za nic, Wytłumacełem jem, jak nolezy 
■— odpowiedział Ślimacz z Pieklisk, chłop jak Cygan czar
ny w zimie i w lecie.

— No to dobrze. Nase myśliwe pocekajo. Grzdeń, za- 
cynojcie.

Na saniach stanął sąsiad Cieśli Walka z Wapiennik — 
Grzdeń.

— Kłonicami sie nie chwolta, chłopy, bo tu żartów ni 
ma. Zabić cłowieka jak muchę — bele patykiem zabijes, 
a potem cie, chłopie, żywcem zakopio w Sodomierzu abo 
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na Świętym Krzyzu. A tam przecie w lesie nie takie jak 
my cekajo: dziedzice, jadwokaty, kónisorze. Niech sie 
nikto do bicio nie bierze. Uny tyz nie zacno i boć sie ich ni 
ma co. Fuzyje majo, to prowda, ale kiej tyła narodu oboco, 
to o strzylaniu zapumno. Nom o co sie ozchodzi? O to, co 
sie z nami nie rachuj o. O to, ze za nic nos majo, ze co jem 
ta chłop, co jem ta chłopski łase, chłopsko ziemia. Z do- 
wien downa sie przyzwycajeły po grzbiecie nos macać 
i myślo, ze cięgiem tak jem bedzie. Hajno.

— Jakby po ludzku do nos, a poprosieli, to niechby ta 
polowali, ale kiej siełą chco, to my sie na uździenicy trzy
mać nie pozwoliwa. Nas lasc, nase prawo, nase sieła.

— Prowda. Lasc nas. Nie domy — zaczęły się znowu 
krzyki.

— Cichojta — zawołał Sitko. — Kumie Grzdeń, prę- 
dzy do końca jedzcie.

— A no tak. Pojedziewa do tych panów i powiewa 
jem, ze noród sie nie zgodzo, aby jakieś naganiojki przez 
nas lasc sły. Bedo grozić abo nie bedo chciały ustopić, to 
se w lasc pódziemy jak kosiorze z dala jeden od drugiego 
i ani jednego zojcucha nie oboco. Do nos strzelać nie bedo. 
Ino sie nie kłócić z niemi, chłopy, a spokojnie. Un ci nago- 
do, ile bedzie chcioł, i jemu nic może za to nie być, ty mu 
powieś — to cie znońdo.

— Głupiście, Grzdeniu, jo se ubliżyć nie dom, a boć sie 
nie boje — wrzasnął Antek Kłapcioch. — Rajcowoł dzie
dzic z Gryzoniem, Dydoniem i Burokiem, to niech se do 
ich lascu idzie polować, a jo se ubliżyć nie dom. Wszyst
kiego jem mało. Lisów chco, zajęcy, a do nich z pustymi 
rekami ani rus. Do doktora — sprzedoj krowę, do j adwo
kata — sprzedoj chałupę, do kónisorza — powróz se na 
kark załóz. Tyla wszystkiego momy od nich. I jesce sie 
nasem lascem chco rzodzić. Niedocekanie ich.

266



Rozkrzyczał się las chłopski, rozgwarzył kłótniami, 
oburzeniem, przekleństwami a narzekaniami na złą dolę 
bez jutra. Huczał oburzeniem las ludzi i las drzew. Na 
skrzyżowaniu dróg stał na saniach Władek Kowal z Wa
piennik i uciszał rozkrzyczanych. Obok niego gajowy Bar
tosek śmiał się promienistymi zmarszczkami swych oczu, 
jakby się cieszył, a przecież spokojny był, bo i tak u niego 
nikt nigdy ani gniewu, ani wesela nie widział, tylko ten 
śmiech koło oczu.

Uciszyło się wreszcie i pozwolono mówić Kowalowi, 
który starał się spokojnie rzecz przedstawić.

Drugi raz widziałem już takie chłopskie zebranie. Te
raz, jak wtedy na wyborze gajowego u sołtysa, czułem się, 
nie wiadomo dlaczego, jak te chojary wielki i silny. Każde 
ich mocne słowo wywoływało i we mnie zawziętość i od
wagę. Nie myślałem nawet o tym, że nikomu w tej gro
madzie nie byłem potrzebny. Nikt na mnie nie zwrócił 
uwagi, a zupełnie jakby do mnie mówił Grzdeń czy Ko
wal.

Kiedy wieczorem rozmyślałem znów o tym, zdawało 
mi się, że o nikim z osobna nie myślano.

Las dlatego był wielki i mocny i nawet strach niektó
rych przed nim zbierał, bo był lasem, bo drzewa w kupie 
rosły, czubami się o siebie wspierały, konarami o konar 
skrzypiący. I szumy po nich szły jak po niewidzialnych 
nitkach ciche a nieprzerwane i nie do uciszenia. Gdyby 
tak owe jodły, sosny i świerki po polach rozsadzić — były
by zwykłymi drzewami a nie lasem, i wiatr mógłby każde 
z nich złamać jak topolę u Sali koło drogi.

Tak i ci chłopi. Gdy czerniała ich gromada na śniegu, 
jak jeden byli: i Antek Głowacz z Wapiennik, i Antek 
Kłapcioch z Mierzejowic, i Antoni Ślimacz z Pieklisk, choć 
pierwszy dziesięć morgów miał, a ostatni tylko jedną po 
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ojcach dostał i ćwierć morgi lasu, gdzie jeno parę jałow
ców rosło, bo drzewa spalił do najmłodszego, a nowe nie 
rosły obgryzane przez krowę, która potrafiłaby gryźć 
i kamienie. Barankowe czapki kupione w Wierzbowie 
trzęsły się groźnie w takt ruchu głów tak samo jak i te 
wyliniałe czy kudłate domowego wyrobu.

Gdzie się wicher w lesie rodzi — nie wiedziałem, ale 
skąd brała się i rosła zawziętość w tej gromadzie, to wie
działem. Najsrożej trzęsły się watowane, kudłate i wyli
niałe czapki, najwyżej wygrażały pięści łatanych kapot.

To od nich szła nieustępliwość.
Rozważny Kowal z Wapiennik nie skończył mówić, gdy 

od strony rządowego lasu zadźwięczały dzwonki. Chłop
skie konie zarżały z drogi. Odpowiedziało im echo z boru 
i rżenie dworskich koni. Sanki zatrzymały się przed gro
madą stojącą na drodze. Podniósł się z nich Grabowiec — 
gajowy z rządowego lasu i pan Świątek — z dziedzico
wego.

Wyglądali obaj, jakby diabła zobaczyli.
Grabowiec znał ten las na wylot, jak mówił Bartosek. 

Był synem gajowego. W lesie się urodził, w lesie wyrósł 
i po ojcu gajowym został. Lasy znał od Jeleniowskiej Góry 
zaczynając przez całą Puszczę Jodłową aż daleko za Kielce. 
Wysoki był, rozrośnięty w ramionach jak sosna na skraju 
lasu, co miejsca ma pod dostatkiem. Siwe wąsy miał jak 
dwa wiechcie przez wiatr poszarpane, siwe brwi i siwe 
włosy wymykały się spod czapki, której Grabowiec latem 
i zimą nie zdejmował. Okrągła lisia czapka z klapami na 
uszy znana była i w Wapiennikach, i w Ciurlicach, a na
wet podobno i w Radomiu, gdzie pan Grabowiec brata 
szewcem miał.

Bali się wszyscy Grabowca a najwięcej kobiety. Sala 
jednak opowiadał mi kiedyś, że on tylko tak naumyślnie 
srogiego z siebie robi. Chłop z niego taki, jakiego tylko le

263



śna cisza wychować mogła, i pomaga biednemu narodowi, 
czym może. Las nie wszyscy swój mają. Kto go nie mu — 
drzewa na zimę kupić musi. W chłopskim lesie nie kupi, 
Koralowski woli swój po kawałku Birmanowi sprzeda
wać. Jeżdżą więc do rządowego lasu, a tam już pan Gra
bowiec pilnuje, aby to wziąć, co na kwicie stoi. Biedaki 
z Przygonia, z Jeziorka, z Pieklisk kupują kwity tylko na 
gałęzie. Grabowiec nic więcej im nie wyda, jak tylko gałę
zie, ale niektórym da na jeden kwit dwie a naw’et trzy 
fury. Trzeba tylko kwit trzymać tak, aby nikt inny nie 
widział, co na nim stoi.

— Jak się nazywasz? — pytał zawsze Grabowiec 
takiego gałęziarza.

— Krępa.
— Aha, toś ty syn Franka, którego Ciołkiem prze

zywali.
I już wiedział, na co chłopa stać: czy chucha pół 

godziny na szybę, aby dziurkę jak złotówkę na świat bo
ży wychuchać, czy dzieci śpią w łóżku rodziców w no
gach, aby tylko cieplej w nocy było.

I właśnie ten straszny Grabowiec stanął przed chło
pami i roześmiał się głosem jak dzwon donośnym.

— Cóż to, chłopy? Panowie chcą na lisy polować, 
a wam się, widzę, niedźwiedzi zachciewa? I to tak, z pu
stymi rękami? Uważajcie, chłopy, tu może żartów nie 
być.

— Zgadliście, Józefie. Ino, widziaie, cudzego nie bro
nimy, a swojego — powiedział Kula z Ciurlic.

— Czy to aby warto o te parę lisów się kłócić, go
spodarze? Czy wam się to opłaci? — zaczął niby prze
konywać Józef Grabowiec.

Obok niego stał Świątek, gajowy pana Koralowskie
go, z dubeltówką na ramieniu i złe oczy latały mu po 
tłumie, jakby wybierały co ważniejszych.
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— Czego wy chcecie tutaj, ludzie? — spytał zaczy
nając się domyślać, po co ten podleśny wiiec się zebrał.

— Tego, abyście zaprowadzili, Świątku, swojego dzie
dzica do jego lascu, może sobie 4tam upolujo skórki z tych 
zajęcy, któreście zjedli — odpowiedział ktoś z gromady.

— Wracajcie, panie Świątek, do myśliwych i po
wiedzcie im, że nagonka nie pójdzie — zwrócił się pan 
Grabowiec do dziedzicowego gajowego. — Ja tam zaraz 
będę.

Świątek skoczył do sań i szarpnął wściekle lejcami. 
Sanie pomknęły z powrotem. Gromada chłopów ruszyła 
piechotą za nimi. Szedłem w tłumie, upatrując ojca, ale 
go nigdzie dojrzeć nie mogłem.

Pan Grabowiec dopytywał się przez drogę, skąd chło
pi dowiedzieli się o polowaniu, i powiedział nawet, że boi 
się o Bartoska, czy aby mu kto krzywdy potem jakiej 
nie zrobi, że to on niby tego piwa nawarzył. Sitek wy
tłumaczył mu jednak, że Bartosek nic tu nie winien. 
Był w piątek stary Druzic w lesie i Bartosek wspomniał 
mu tylko o polowaniu i o tym, że dziedzic u niego był. 
A potem to już samo się jakoś po wsiach rozeszło o tym 
polowaniu. Naród się rozeźlił i jeden drugiemu doradził, 
co trza robić. Grabowiec niby to mówił, że źle robią, 
a widać było, że jest zadowolony.

— Jeno, chłopcy, nie przeholować, to wszystko bę
dzie dobrze. Pilnuj jeden drugiego, aby do bitki nie do
szło, bo o nieszczęście w lesie nie trudno. Panowie bez 
zezwolenia nie mogą polować, bo takie prawo i na pew
no ustąpią bez sprzeczki.

Doszliśmy do wyrębu.
Myśliwi stali przy wyjeżdżonej leśnej drodze. Dubel

tówki mieli przewieszone na ramionach. Palili papierosy. 
Koralowski coś im tłumaczył rozkładając ręce.
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Stały naprzeciw siebie dwie gromady i żadna nie 
wiedziała, kto ma zacząć. Myśliwi wpatrywali się w za
wzięte i ciekawe twarze chłopów, chłopi obserwowali 
zdenerwowane i złe oczy tamtych.

Wystąpił dziedzic Koralowski.
—• Sąsiedzi —• zaczął.
— Hale, widzita go, somsiada — przerwał od razu 

głos z gromady.
— Ciii-cho — skarciło paru chłopów.
Koralowski mówił dalej:
— Za dobrych sąsiadów was uważałem, bo wasze lasy 

do mojego przytykające jednym kiedyś lasem były i do 
moich przodków należały, a że wasze dzisiaj są, tylko 
ich dobroci podziękować powinniście.

— Pocałujtas go za to w reke — huknął znów ktoś.
— Ja do was zawsze życzliwie byłem usposobiony — 

ciągnął Koralowski. — Czy komu kiedy czego odmówi
łem? A wy dzisiaj o spacer po lesie tyle kłopotu robicie. 
O spacer, powiadam, bo przecież nakazałem nagonce, 
aby gałązki jednej nie złamała. Sami nie polujecie, to 
przecież tego zająca nikt z was i tak nie zobaczy. Po są
siedzku więc wam radzę — wracajcie do domu. Nagonka 
na pewno już poszła, a moi goście czekają. Chcecie się 
przypatrzyć, to prosimy. Stańcie z boku, o — z tej strony 
i poczekajcie trochę. Pan sędzia czy pan komisarz policji 
bardzo wam będą wdaięczni.

Skończył i patrzył jak ten Napoleon na obrazku. Cisza 
zapanowała jak w kościele. I w tę ciszę wpadł nagle 
głos Antka Ślimacza z Pieklisk. Nie on miał odpowia
dać, ale widocznie nie wytrzymał.

— A jo wom powiadom, dziedzicu, ze nic z tego nie 
bedzie. Naganiace juz posły do domu, a i wy zabierojcie 
sie, aby my wos nie przegnali. Zaprowodźcie se gości do 
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swojego lascu. Somsiod. Somsiod — powiedzieliście, pa
nie. A komu zeście to dali choćby jedno gałozke ze swo
jego? Świątek, was gajowy, nasym babom dzbanki i ko- 
syki odbiero, dzieci z lascu w lecie przeganio i bije. A ile 
zeście to za nase bydło zarobieli, co niechcocy w las’ po- 
sło abo w łoke? He? Som trzy razy płociełem. Na kola
nach prosiełem, a wy nic, ino: „Płać, chamie, kiej nie pil
nuj es“. A dzisioj — somsiady kochane. Kogo pytaliśta 
sie o pozwoleństwo, co? Myśleliśta, ze jak chłopskie, to 
i wase? Nie docekota sie tego. Do chałupy, bo wos tu 
juchtry prześwieciwa — wrzasnął na zakończenie, aż mu 
echo z lasu odpowiedziało.

Poruszyło coś chłopami, pochyliły się ciężkie posta
cie i zdawało się mi, że ruszą naprzód i zacznie się pa
skudne polowanie.

— Spokój, chłopoki — bas Sitka aż do wierzchołków 
sosen doleciał. — My, panowie, nic do wos ni momy, ino 
w nasem leście nikomu polować nie pozwolimy. Nie py- 
toł sie nos o to pon Koralowski. Pogodoł se ino z Gryzo
niem, Dydoniem i insymi bogocami i myśloł, ze to wsyć- 
ko. A uny nom nie kolegi. Z dziedzicami trzymajo a nie 
z narodem. Gajowego swojego momy, ale lascem my 
rzodzimy. Powiedzieli tu dziedzic, ze lasc nom jego 
dziady dali. Nie takie my głupie"' chłopy, jak wom sie 
wydaje. Wase dawanie tyła worte, co księdzowe za po
grzebem płakanie. Z gordzieli byśta cłowiekowi wydar
ły, a o dajaniu mówita. Ale mozeta se godać, co wom sie 
podobo. Nom ino o jedno idzie: nie pytoł sie nos pon Ko
ralowski, a lasc nas, to niech se panowie ido kaj indzi 
polować.

— A jak się was pytać nie będziemy? — powiedział 
pan Błocko - Kamiński, dziedzic z Janowa.

— W swój lasc pódziemy i zodny nogonki tu nie 
bedzie.
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— Ludzie, o co wam chodzi? Zapłacę wam, jeżeli 
chcecie — zawołał Koralowski.

— Schowoj se, mądralo, lo siebie na krzywdzie ludz
ki zarobione takie piniodze. Zaskodziełyby nom — wrzas
nął któryś z mierzej owickich Kłapciochów.

— Ty się tam, chamie, za plecami innych nie cho
waj. Chodź tu bliżej, to ci tę krzywdę oddam — zawołał 
gwałtownie Koralowski i do chłopów podskoczył, a du
beltówkę z ramienia przerzucił do ręki.

•— Ide, ide, ino pockoj trochę — i Adam Kłapcioch, 
krewny zuchowatego Antka, zaczął się przepychać gwał
townie ze środka.

Nie doszedł jednak, bo go inni ściskali, a tymczasem 
pan Grabowiec, który z boku coś z leśniczym z Burako
wa szeptał, podbiegł nagle do Koralowskiego, za rękaw 
go chwycił i zasłonił sobą przed chłopami.

Spośród myśliwych wyszedł gruby, niski pan w czar
nych okularach i głośno zawołał:

— Panowie, gospodarze. Niepotrzebnie się kłócimy. 
Słuszność jest po waszej stronie i nie mamy zamiaru pro
wadzić z wami wojny. Wracajcie do domu, my polować 
dzisiaj nie będziemy.

Skończył i ukłonił się gromadzie chłopskiej swoją li
sią czapką.

Był to, jak później opowiadali, doktór ze szpitala 
z Wierzbowa, pan Krokwiński.

Głos doktora ochłodził od razu i uspokoił wszystkich. 
Myśliwi ruszyli zaraz do sań i zadźwięczały znów dzwon
ki. Chłopi patrzyli za odjeżdżającymi i widziałem, że za
cięte twarze zaczynają się uśmiechać. Ten i ów wąsa 
szarpał, czapkę poprawiał, a wytrzymać nie mógł z ucie
chy.

— Nie bedo miały kobiety kołmierzy z nasych li
sów — zahuczał Sitek.
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— Cha, cha, cha, chi, chi!
— Chaa-ach — odpowiedziało echo.
Wśród śmiechów gromada chłopska ruszyła do swoich 

sań. Na wyrębie został sam Grabowiec. Z daleka wyda
wał się równy jodłom. Wąsy raz w lewo, raz w prawo 
poprawiał i rozglądał się po wierzchołkach drzew, jakby 
wiewiórek szukał, choć nie polował przecież wcale i du
beltówki nawet nie miał.

Opowiadali o nim, że nigdy do żadnego stworzenia 
nie strzelał.

Straszny Grabowiec miał za dobre serce.
Tego samego dnia po południu zaczął padać śnieg. 

Chodziliśmy z Bartoskiem po lesie i zastawialiśmy nasze 
żelaza na lisy.

Panowie polowali w lesie pana Koralowskiego, więc 
Bartosek opowiadał mi, że taki postrzelony i nastraszo
ny lis mniej będzie czujny i złapać się może. Miał rację. 
Tej nocy, kiedy policja zabrała Antka Ślimacza z Pieklisk 
i Kłapciocha, rudzielec zatrzasnął sobie moje żelaza na 
karku. Moje oszczędności powiększyły się. —

Wieczorem Gryzoń dopytywał się, co tam chłopi mó
wili o nim. Opowiadałem niestworzone rzeczy o tym, jak 
go obiecywali sprać, złapać i w lesie do drzewa przywią
zać, w stawach dziedzicowych wykąpać. Odważny sołtys 
zląkł się, bo papierosa jednego za drugim kręcił. Nie gro
ził niczym chłopom i nie wymyślał. Wiedziałem teraz, że 
pełne sąsieki i morgi to jeszcze nie wszystko.

GRYZOŃ POMAGA

Jesieni mi zawsze było żal, że odchodzi, wiosny nigdy 
nie mogłem się doczekać. Już od marca Uczyłem dni 
i wyglądałem co dzień skowronków, bocianów, pliszek, 

274



wyjazdu z pługiem w pole, kwitnienia drzew i kto by 
tam wszystko wyliczył, co radość przynosiło tak mnie 
jak i wszystkim na wsi. Tłumaczył nam — mnie i Aga
cie — Kandyder, który do Sali zaszedł, że człowiek i cała 
przyroda to jedno. Taję na wiosnę powoli, odtaja jak 
ta ziemia zamarznięta, aż potem bucha z niego radość 
razem ze śpiewem ptaków, gorącym słońcem, roślina
mi, co z dnia na dzień się zmieniają.

A tymczasem nie tak to wszystko układało się w Mie- 
rzejowicach. Śniegi stajały, lody znikły, słońce przygrze
wało już w południe, że i muchy zaczęły się gonić na 
ścianach i do izby włazić, a u ludzi radości nijakiej nie 
było widać. Przyleciały skowronki i pliszki, wróciła para 
bocianów na Winiarzową stodołę, podbiał już pod Pocios- 
kową górką zakwitł, a ludzie jeszcze się nie przebudzili 
z zimy i nie przyszli do wsi Antek Ślimacz z Pieklisk 
i Kłapcioch. W Wielkim Tygodniu zrobiło się już takie 
ciepło, że dzieci boso biegały, chociaż długo na jednym 
miejscu ustać nie mogły, bo ciągnął jeszcze z ziemi ,,zo- 
mróz“.

Trochę się wtedy wieś roześmiała. Kto konia miał 
swojego, krajał ziemniaki i wywoził nawóz, aby w Wiel
ką Sobotę posadzić. Takie ziemniaki nie robaczywieją 
i na świętego Jana są pewne.

Przez dwa dni woziłem obornik na pole pod smugiem, 
przez następne dwa rozrzucałem. Nakładać na wóz i roz
trząsać w polu pomagali mi Słomski i Gąsior - Bindos, 
woziłem za to i rozrzucałem na kupki sam. Gryzoń tylko 
pierwszą furę pokropił święconą wodą i zawiózł na pole, 
gdzie znowu ziemię przeżegnał. To była cała jego robota. . 
Zupełnie jak biskup, który będąc w Wapiennikach rękę 
tylko raz wyciągnął, aby kropidło wziąć od kleryka Sroki 
i ludzi pokropić, a potem już nic. Nawet ubierać i roz
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bierać musieli go klerycy, tak że palcem sam nie ruszył. 
A ja ze Słomskim i Gąsiorem ledwie mogliśmy buty 
udźwignąć, tak utytłały się w ziemi i gnoju przy roz
rzucaniu.

Przez tych pomocników Gryzonia zrozumiałem rzecz 
najważniejszą. Dowiedziałem się, dlaczego wiosna nie 
cieszy ludzi w Mierzejowicach. Co prawda wiedziałem 
o tym już wcześniej, ale nie mogło mi się to wszystko 
jasno w głowie ułożyć.

Przysiedliśmy w południe na kamieniach miedzy, żeby 
trochę odpocząć. Słomski i Gąsior zapalili machorkowego 
i zaczęli opowiadać swoje i ludzkie narzekania.

— Słonecko Pon Bóg doł, ale i biede tyz — westchnął 
Słomski, strzykając śliną przed siebie.

— A juści prowda. I ciesyć sie, i płakać ni ma ocho
ty —• odpowiedział Gąsior.

— Ostatnie pół korca w żarnach zmełłem, lo krowy 
ino porę wiozecek sie ostało.

— Z kopca zimioki wybraliśwa. Posadzi sie i może do 
maja wystarcy.

— Zboże podrożało. Kto mo, zarobi, komu brakuje, 
nie kupi, bo i za co?

— Pietrek spod figury krowę sprzedaj e — mówił 
Gąsior.

— A jakże, cóz mo robić? Jest chleb, to i z wodą dzie
ci zjedzo, ni ma — to przecie drewna choćby z mlekiem 
nie ugryzie — wyjaśnił Słomski.

— Zle.
—• Bieda.
— Poratowanio znikod ni ma. Mizeracyjo ludzi ocha- 

pio, turbacyjo spać nie daje.
— Ratowoł downi Koralowski, pozycoł — to na od- 

róbke, to na precent, a tero nie chce nic dać.
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— A biedeć ta do — mówił Gąsior. — Bez to polo
wanie nie chce i z nikim godać. Posed do dworu Seląg, 
żyta chcioł pozycyć. „Las żryj“, powiedzioł mu ino Ko- 
ralowski i nie chcioł z nim godać. Nic nie skóroł, a w cha
łupie dwoje najmłodsych jesce z zimy chore.

— Nase dziedzice mierzej owickie sie za to podepro. 
Dydoń abo i Gryzoń znowu se po żniwach morgów do- 
kupio. Sadło juz dzisioj kunie na odrobek pozycoł Kalo- 
sowi. A mnie Gryzoń nie chcioł — zniżył głos Słomski. — 
Prosiłem o śtyry radlonki jak łońskiego roku, to powie
dzioł: „Już womi sie zryć śpiesy. Pocekojta, obrobię 
swoje, to pomogę".

— Hale, pomocnik pieroński — zaklął Gąsior. — Ga
jowym me chcioł zrobić, to musiołem mu noj przód ba- 
lijo ze swoich klepek zrobić. Jescem bednarkę dokupił za 
ostatnie pieniądze.

— Ziemi mi chce dać — powiedział znów Słomski — 
ino z wywózką obornika kozę c^j^ć. Pewnie ze jesce cas, 
ale przecie urosłoby wceśni.

— Nie mówiliście nic, Słomski, byłbym zajechał 
wczoraj i z jedną furę przywiózł — powiedziałem, a głos 
mi drżał dziwnie i zgrubiał.

Spojrzeli obaj na mnie, jakby mnie dopiero teraz zo
baczyli na polu.

— Co, Stasiu, mówis?
— A to, że jutro znowu przed południem wywiozę 

parę fur na tamto staje pod lasem, to mógłbym i wam. 
Gdzie wam gospodarz obiecali?

— Parobecku ty mój, złociuni. A dyć tam obiecoł pod 
lasem, bo przecie tutaj na lepsy ziemi nie do ani skiby.

-— A zrobiłbyś to bez pozwoleństwa? Piekło mogłoby 
być jesce, gdyby gospodorz sie rozmyślili.

—• Nie bójcie się — powiedziałem. — Obiecał gospo
darz, to nie cofnie. Rano u siebie wszystko przygotujcie, 
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a potem będziemy się śpieszyć, aby to staje nawieźć jak 
najprędzej. Już w tym moja głowa będzie, bat jeno będę 
brał ze sobą. A potem zajadę do was.

— Bóg ci zapłać, dziecko. Zajedzies, to z kobietą mi
giem nałożymy. Przecie fura cy dwie wystarcy. Bóg ci 
wynagrodzi.

— Nagrody mi nijakiej nie trzeba — powiedziałem 
i wstaliśmy do rozrzucania.

Za Słomskim nadążyć nie mogliśmy, tak śpieszył. Jak
by to dzisiaj, a nie jutro miał na obiecany zagon nawóz 
wywozić.

Dopiero po tej rozmowie Słomskiego z Gąsiorem zo
baczyłem, co się we wsi dzieje. Przypomniały mi się sło
wa Bartoska:

— Tyle cłowiekowi śmiechu, co w kolebce, tyle we- 
selo, co przy matcyny spódnicy.

I zobaczyłem teraz wyraźnie, że dwie są wsie Mierze- 
Jowice: Stare i Nowe.

Stare na piaskach, po kamieniach, pod las szły. Nowe 
ku dworskiemu smugowi na dobrych polach siedziały. 
W Starych już po Wielkiej Nocy zaczęły umierać dzieci 
to na szkarlatynę, ro na odrę, wszystkie z niedojadania. 
W Nowych dopierb pod koniec maja zaczęli wymierzać 
a obliczać — czy wystarczy do nowego, czy zbraknie 
i chleb pod klucz zamykać.

Woziłem następnego dnia obornik pod las i widziałem. 
Zielokowa kobieta, Antka Kłapciocha, Dziury rozrzuca
ły nawóz rękami. Myślałem, że wideł nie mają i nikt 
im pożyczyć nie chce, ale widły stały wbite w ziemię, 
a one babrały się w okropnym gnoju, śmierdzącym kro
wim łajnie, bo chciały go dokładnie roztrząsnąć, aby wy
starczyło, aby każdy ziemniak dostał choć trochę nawo
zu. A nawóz był bez słomy, tyle że liści trochę miał z la
su wygrabionych.
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I były jeszcze trzecie Mierzejowice. W tych służyłem 
ja, parobek Gryzoniów, Józek Duda, nowy parobek Dy- 
donia, Szeląg Sadły, Kulig Buraka. Tu słońce najlepiej 
grzało, skowronki najładniej śpiewały i liczyły się ćwier
ci, ale te, które pożyczali Kłapciochy, Pocioski, Zieloki 
z tamtych pierwszych Mierzej owić. Liczyły się i zapisy
wały. Teraz dopiero zacząłem przyglądać się ludziom. 
I przypomniały mi się obrazki, które już widziałem, i te, 
które co dzień słońce z rannych oparów wysychającej 
ziemi odsłaniało.

Szła w ubiegłą środę do Słupska na jarmark Grzelowa 
i niosła w koszyku aż dwie kury, a trzecią pod pachą 
trzymała. I kto widział kury na wiosnę sprzedawać, kie
dy jajka będą niosły? Szła Winiarzowa z zajdami na ple
cach. Dźwigała w nich płótno jeszcze nie bielone, ledwie 
z warsztatu zdjęte, a przeznaczone na koszule. Szedł Ka- 
lcs i potykał się na drodze razem z krową Czerwonichą, 
największą szkodnicą z zeszłego lata. Kalosówa, w zapas
ce na ramionach, pokaszliwała, jęczała z cicha, popędza
jąc krowinę gałęzią ułamaną po drodze. Szli inni w środę 
i co dzień do Słupca, do Wierzbowa, Łagowa, do Mendla 
w Wapiennikach, Slamy w Ciur licach i wracali z paro
ma kilogramami mąki razowej, woreczkiem soli, z ćwier
cią kwpionych gdzieś po drodze ziemniaków. Święta prze
cież. Na święta tak „bez nicegój“ zostać nie można, a po
tem może Pan Bóg odmieni.

Przeszły święta, mijał kwiecień, nadeszły dni ciepłe 
i aż ciągnęło mnie coś do lasu i nad stawy. Tak tylko 
popatrzeć, nasłuchać się tych śpiewów, krzyków ptasich 
,a szmerów dziwnych i zapachów nawciągać w siebie.

A tymczasem znowu słońce zaczynało za wcześnie za
chodzić, bo z pola wracałem często o zmroku. Znowu 
odczuwałem, ile to jest 30 morgów. Już nie było dla 
mnie roboty za ciężkiej i takiej, której nie potrafiłbym 
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zrobić. Pług na zakrętach prostowałem do nowej skiby 
lekko i bruzdy biegły prosto jak strzelił, jakby to mój 
ojciec orał, a nie ja.

— Jesce sie, Stasiu, naorzes — przypomniały mi sie 
jego słowa.

Siewnik szedł równo i po tygodniu przestał się za
cinać, bo jedno uderzenie w głowę przez Gryzonia na
uczyło mnie patrzeć przed siebie i na ostatni rowek led
wie widoczny na roli. A bronowanie, walcowanie — to 
były już roboty śmiesznie łatwe, bezmyślne. Sypiałem 
po dawnemu w szopie otwartej jedną ścianą do stajni. 
Karuś cieszył się z tego najwięcej i witał mnie co wie
czór głośnym rżeniem, gdy zagrzebywałem się w siano, 
bo nocami było jeszcze chłodno.

Rzadko zachodziłem teraz do gajowego Bartoska, rzad
ko widywałem Agatę, która sama już pisała wypracowa
nia i tylko z trudniejszymi zadaniami przylatywała cza
sem do mnie w niedzielę.

— Aleś ty teraz parobek prawdziwy — mówiła pa
trząc na mnie opalonego i zmęczonego.

Z Wickiem tylko jeden raz rozmawiałem, kiedy do 
dworu szedł groble przy stawach naprawiać.

— Uwozoj na siebie, Stachu — powiedział. — Nie daj 
sie, bo cie ten pies na śmierć zaguni — radził.

A we mnie rósł bunt z każdym dniem. Czerwiec był 
blisko i musiałem się zdecydować. Ucieknę do miasta, 
do szkoły, lub na zawsze u Gryzonia zostanę. Za krokwią 
leżało w pudełku 76 złotych i sam nie wiedziałem, czy to 
dużo, czy mało. Na wspólnym pastwisku pod lasem paśli 
już krowy moi zeszłoroczni koledzy. Dym z ognisk roz
wiewał się nad drzewami, gdy jechałem o świcie w pole, 
bo roboty było dużo. U Gryzonia bydło stało jeszcze 
w oborze. Jadła miało pod dostatkiem. Sieczkę polewało 
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się rozgotowanymi ziemniakami. Pastwisko pod lasem 
kro winy tych najbiedniejszych wygryzały.

Gajowy Bartosek obchodził las, ciosał belki na nowy 
dom i nie widział, że bydło oblepione nawozem, z na
stroszoną sierścią na grzbiecie zachodziło do lasu, wysku- 
bując z gąszczu kłujących jeżyn zeszłoroczną, zeschłą tra
wę. Zresztą pasienie miało już nie należeć do mnie. Zięć 
Gryzonia, młody Piskur, obiecał gospodarzowi wyszukać 
pastucha w Ciurlicach. Z Mierzej owić Gryzoń nie chciał 
brać nikogo, bo — jak mówił — „te łachmaniorze" wy- 
niesłyby wszystko z domu i jeszcze mogłyby mnie nau
czyć złodziejstwa.

A Gryzoń przecież był takim porządnym gospodarzem 
i taki był litościwy. Pomagał wszystkim, jak mógł i czym 
tylko mógł. Wiadomo — zły czas ten przednówek, wielkie 
nieszczęście ta bieda, narodowi trza pomóc, chociaż do
kuczył mu dawniej niejeden z takich Kłapciochów, jak 
choćby Antek czy Dziura, albo i Sobek, który niby są
siad, ale broń Chryste Panie od takich gołych sąsiadów. 
Tylko patrzą, aby co zachamęcić i do siebie przyciągnąć.

Przypomniał też Antkowi Kłapciochowi jego pierono- 
wanie przy podatkach i żyta nie pożyczył, ale innych 
wspomagał.

Sobkowi aż trzy ćwierci żyta pożyczył, Gąsiorowi 
dwie i dwa korce ziemniaków, Pocioskowi cały korzec 
żyta, Szelągowi tylko ziemniaki. Nie byli to wszyscy, 
którzy ręce składali odchodząc, modlić się za Gryzoniów 
obiecywali i wychwalali na całe podwórko jego dobroć. 
Gryzoń ręce w kieszeniach trzymał, patrzył, czy dobrze 
zboże lub ziemniaki odmierzam, i mamrotał w odpowie
dzi na podziękowania:

— Ochfiary nie daję, ni mocie za co dziękować.
Kiedy obdarowani już odchodzili, przypominał każde

mu ostro:
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— Ino mi we żniwa o robocie nie zapominać. Żebym 
posyałć nie musioł, bo na drugi roz u księdza se pozyccie.

Bo Gryzoń świętym nie był i za darmo, za samo od
danie nikomu nie pożyczał. Sobek za trzy — pięć ćwierci 
miał oddać, dlatego że sąsiadem był. Gąsior za dwie — 
cztery, za dwa korce ziemniaków trzy i pół. I tak każdy 
po kolei. A przecież nie na tym był koniec. Ćwierci — 
ćwierciami, korzec — korcem, a za litościwe serce wszy
scy robotą odrobić mieli: ten we żniwa, tamten przy 
kopaniu ziemniaków, inni przy plewieniu prosa czy 
międleniu lnu. Już tam Gryzoń umiał robotę przydzie
lić, aby przyszli nie wszyscy razem, aby potem nie naj
mować za pieniądze dodatkowych robotników.

A wszystko zapisywał w grubym zeszycie, gdzie 
z dawien dawna różne zapiski sąsiedzkie prowadził. I pod
pisów żądał. Nie umiał kto pisać, to świadka chciał, a gdy 
nie trafiał się nikt blisko, to nawet ja świadkowałem.

Płaczu często było przy tym pożyczaniu, proszenia 
i zaklinania się. Targowanie się jednak i płakanie nie
wiele pomagało. Gryzoń odpowiadał wtedy krótko:

— Ni mom, rozpozycełem juz syćko.
Kiedy w tej dużej izbie umawiali się z Gryzoniem, 

gospodyni odmawiała w kuchni różaniec. Mańka gotowa
ła lub szyła. Zawsze zdawało mi się teraz, że gospodyni 
modli się o suchy rok, aby ci spod lasu i Przygonia mu- 
sieli dopożyczać. Trzaskałem drzwiami wychodząc, aby 
jej wzdychania a przewracanie oczami przerwać, aż mi 
gospodarz przetrąceniem w końcu zagroził. Hardy się 
teraz zrobił i nawet nogami mniej szurgał, tylko portków 
nie dopinał po dawnemu. Biciem groził mi przy takiej 
okazji i nawet czasem pięścią czy cieńszym kijem po
macał.

Nic sobie jednak z niego nie robiłem. Kiedy krzyczał, 
patrzyłem na niego jak na Niechoja. Rozumiał chyba to 
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patrzenie, bo do spowiedzi mnie zawsze wysyłał i przy
pominał, że na bandytę wyrosnę. Wiedziałem dobrze, cze
go tak zhardział. Robotników sobie przygotował za dar
mo i dlatego mniej mu się ważnym wydawałem, chociaż 
w gospodarstwie koło domu bez parobka nie dałby sobie 
rady. W maju przyjechał i mój ojciec po zapłatę. W do
mu chyba już nic nie było, bo ojcu nie łatwo przycho
dziło czapkę zdejmować przed Gryzoniami. Dostał pół 
korca żyta, ćwierć pszenicy i odjeżdżając wywołał mnie 
na drogę.

— Ceguj ty sie, jucho, gospodorzowi sprzeciwios — 
zaczął groźnie.

— Bi je mnie — powiedziałem krótko.
— To i co wielkiego. Bez bicio ni ma nauki. Pamiętoj 

sobie, ze pokorne ciele dwie matki śsie.
Spojrzałem na ojca, a'broda mi drżeć zaczęła.
— No, cichoj, bo ludzie obocą. Nie poradzę wszyst

kiemu. Ty tutaj mos chocioz jodła pod dostatkiem. Wy- 
róześł, poprawiłeś sie. Uwozoj na siebie, Stasiu — zakoń
czył nagle miękko i na furę wskoczył.

Zapomniał się nawet ze mną pożegnać.
Tyle się człowiek śmieje, co w kolebce.
Taki duży świat i tyle zmartwień, myślałem. Odtąd 

stawałem się podobny do Wicka Pająka. Niczego mi nie 
było żal, co było Gryzoniowe. Przyszła w tydzień potem 
Wawrzkowa, wdowa po Wronie, który umarł zeszłej zimy, 
bo mu krew ustami uszła przy kaszlu. Płakała, molesto
wała i Gryzoń kazał jej ćwierć żyta odmierzyć. Dwie 
morgi miała, ale najstarszy z trzech chłopaków 9 lat do
piero skończył i nie było komu w polu robić. Gryzoń do 
Dydonią się śpieszył, bo nową młocarnię mieli we dwóch 
kupować i do Wierzbowa jechali. Kazał mi równą miarę 
dać i groźnie przy tym na mnie popatrzył. Odemknąłem 
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drzwi do sąsieka, gdzie w dużych skrzyniach zboże było 
zamykane. Nasypałem czubatą miarę i wsypałem do wor
ka, który Wronowa drżącymi rękami na ćwierć nacią
gnęła i otuliła, aby jakie ziarno na ziemię nie wypadło. 
A. potem worek skręciła, żeby na plecy dźwignąć.

— Uniesiecie? — spytałem.
— Słonecko, a dyć bym cały worek uniesła.
Kto tak kiedy do mnie powiedział? Złapałem worek 

i rozkręciłem z powrotem.
—■ Trzymajcie dobrze — powiedziałem i sypnąłem 

pełną szuflę żyta, potem drugą, trzecią i jeszcze jedną.
Worek napęczniał do połowy. Wawrzkowa patrzyła 

na mnie i wreszcie zasłoniła worek rękami.
— Nie trza, synecku, nie trza. Bóg widzi wszyćko. 

Niechoj, nie trza — mówiła trzęsącym się głosem, a łzy 
pociekły jej po chudej twarzy.

— Nie za darmo wam pożyczyłem — powiedziałem 
twardo nie swoim, ale jakby Antka Kłapciocha głosem. 
— Jemu wolno będzie was ze skóry obdzierać, a nam nie.

Powiedziało mi się „nam" samo i siły mi się potroiły, 
gdy zadawałem Wawrzkowej worek na plecy. Ugięła się 
pod nim, zachwiała, ale powoli nogi wyprostowała, po
trząsnęła workiem i ruszyła prosto i pewnie do furtki we 
wrotach. Odprowadziłem ją do płotu. Przez okno wyjrza
ła gospodyni i widać było, jak porusza wargami. Byłem 
spokojny. Odmawia różaniec — byłem tego pewien. Wor
ka na pewno nawet nie widziała.

Odtąd potrafiłem nawet przy Gryzoniu szuflę jedną 
czy dwie pożyczającym do worka dodać. Mimo to spałem 
zawsze spokojnie i nigdy wyrzutów sumienia nie mia
łem, o których gospodyni opowiadała, że potrafią zamę
czyć grzesznika, tak że nagłą śmiercią umrzeć może 
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i u wrót niebieskich do sądnego dnia dusza takiego stać 
musi.

Podziękowania, jakie słyszałem dla Gryzonia od tych, 
którzy pożyczkę dostawali, nie były szczere. Pietrek 
spod Figury, któremu Gryzoń półtora korca ziemniaków 
za trzy do oddania pożyczył, mówił do Winiarza:

— Zęby Boga przy świętem skunaniu nie oglodoł.
—■ A bez cóz to tak straśnie go zemścicie — pytoł 

Winiarz.
— Bez to, ze Boga teroz lo biednych w sercu ni mo.
Buntował się naród, pomstował i żebrał na nowo, gdy 

zabrakło. Musiał ktoś donieść'o tym księdzu Sciskale 
albo i na spowiedzi powiedział, bo w niedzielę kazanie do 
płaczu i do wstydu powiedział. Dostało się przy tym i mo
jemu gospodarzowi, Dydoniowi i innym, bo o nich to na 
pewno była mowa, kiedy ksiądz o tych ucztujących 
bogaczach mówił, którzy kości jeno jak psom wyrzucali 
żebrakom.

Potem jednak i do biednych się dobrał.
— Przeklętniki jedne — wrzeszczał, aż się baby bić 

w piersi zaczęły. — Czego złorzeczycie Panu? Bóg cię 
wybrał, famuło jedna, aby wypróbować twoje siły. Bied
nemu a wybranemu Pan swoją łaskę przez cierpienie 
okazuje. Źle, bieda, głód nawet do waszych chat zapukał, 
ale się, cłowiece, nie uginoj. Znak krzyża zrób i cierp! Bóg 
widzi, On ci nagrodę przygotowuje w niebiesiech. Syn 
Jego Człowieczy pościł i cierpiał dla ciebie, a ty spokoj
nie niedostatku znieść nie umiesz, jeno zaraz złorzeczysz 
a pomstujesz?

Długo jeszcze mówił ksiądz Ściskała o nagrodzie nie
bieskiej i szczęśliwości niebieskiej, nie słyszałem jed
nak wszystkiego. Do koni musiałem iść, bo gospodarzy 
wasągiem do kościoła przywiozłem. Przed końcem nabo
żeństwa podeszła do mnie matka. Postarzała się przez
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wiosnę, posiwiała nawet i bardzo zmizemiała. Łzy jej się 
zaraz pokazały w oczach, gdy tylko wspomniałem, że 
służba to najgorsza niewola na ziemi.

- Szczęściem ludzie zaczęli wychodzić z kościoła i roz
staliśmy się zaraz.

Po południu poszedłem do Sali. Agata pobiegła do 
Jaworowa pożyczyć sobie książkę od koleżanki. Na dwo
rze pod ścianą siedziało kilku chłopów, sąsiadów Sali. 
Znali mnie już wszyscy i, kiedy Sala rękę do mnie wy
ciągnął, witali się ze mną i inni, a wąsy ruszały im się od 
uśmiechów, że to niby takiej figurze jak ja rękę podają. 
Kruk wyciągnął kapciuch nawet z machorką i skręcić 
zapraszał. Potem rozmawiali, jakby mnie nie było. O ka
zaniu księdza Ściskały mówili i o prawdzie. Najwięcej 
słychać było Kruka, który głos księdza naśladować umiał.

— Ciesta sie, kochane dusycki, ze wom brzuchy do 
krzyżów poprzysychały. Raduj ta sie, owiecki, ze wase 
dzieci jak zamorki chodzo. Zapłaco wom w niebie janieli. 
Ale ty, chłopie, płoć jem tu na ziemi. O cierpliwości 
ksiądz mówili, o litowaniu sie jednych nad drugimi, 
a locegóz to za pochówek kozali, kiedy Józkowi kobi 
ta umarła, az 50 zł zapłacić. Chłop krowę sprzedoł, bo jak
że — gospodarno baba była, dzieci mu odchowała, ze i te
roz w gospodarce pomoc z nich mo, to i ostatnio przysługa 
ji sie nolezała. Chcioł Józek po żniwach płacić, a ociec du
chowny jak nie wsiodo na niego. „A ty, powiadają, nie- 
wdzięcniku. Toś z kobietą wygodę mioł nie byle jaką, 
a tero ji grosa żałuj es?“

— Juści prowdę mówicie — przyświadczyli inni, 
a Skrobek, krewny Sali, zaraz dodał:

— A słyseliście, jak to ino z bocku nasych dziedziców 
wsiowych objechoł. Wiadomo — znaj o sie. A takie Dy- 
donie cy inse bogoce, to ta i piekła sie nie bojo. Na och-
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fiarę do, ze świecami za procesyją chodzi, wyspowiado sie 
i może wom potem po łbie chodzić i do swojego woza za
przęgać.

Narzekali tak wspólnie a poradzali, tylko Sala cicho 
siedział i o księdzu słowa złego nie mówił. Raz — że po
bożny był jak rzadko który chłop, a po drugie — bał się, 
aby go kobieta nie słyszała, bo wtedy dopiero miałby 
w domu prawdziwe kazanie.

W końcu Kruk przypowiastkę wesołą powiedział 
o księdzu.

— Zmarło sie roz było jedny kobicie, Panie świeć nad 
ji dusą. Chłop som z dziećmi sie ostoł i bieda z niemi. 
Trumnę to ta jesce wystrugoł z desecek, ale pochować ni 
mioł baby za co. A straśnie chcioł ji pochówek gospodar
ski i krześcijański zrobić, bo to kobietę swoje lubiał, ze 
strach. Posed do księdza godzić sie. Ozmowiajo sie, wyli- 
cajo, co i jak mo być, aż w końcu pyto sie chłop, wiela to 
bedzie syćko kostowało. A spokojnie se godoł i po sobie 
poznać księdzu nie doł, jako w domu u niego bieda, bo 
przecie ledwie ino krowine mioł, bez nijakiego przy- 
chówka ani tego prosiecio nawet. Cięgiem se ino wąsa 
podkręcoł, a księdzu w ocy patrzoł. Dobrodzij wymiarko- 
wali se, ze zarobek niezły sie trafio, bo i chłop jakiś głupi 
do targowanio sie głowy nijaki ni mo. Powiedzieli mu 
cene, a chłop se ino język przygryzł, aby nie dać po sobie 
poznać i nogę na nogę załozy. „Dobrze", powiada. „Nale
ży sie i trzy razy tyła, bo kobietem mioł jak zodno. Tłusto 
jeść dajała i spod pierzyny wypuścić nie chciała". „Ino“, 
powiado, „tyła gotówki w chałupie ni mom. Mom za to 
kobyłę. Trzy lata mo, bardzo pięknie sie na ni robi. Jak
by sie dobrodziej zgodzieli, to bym jąm mógł dać, niechby 
tam służyła dali księdzu".

Ksiodz se prędko w myślach przerachowoł i powiado: 
„Widzę, ześ nie tylko dobry krześcijanin, ale i dobry mąz 
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beł. Zgoda. Jutro sie pogrzeb sprawi rano, a po południu 
mi te kobełe przyprowadzis, aby ludziom w ocy nie la
zła". I wscyćko beło, jak obgodali. Dzwony od rana dzwo- 
nieły, narodu sie nasło, bo myśleli, ze som biskup przy- 
jechoł. Chłop bez cało drogę płakoł i na smentorzu głową 
o ziemie proł i Pana Boga prosieł, aby mu to osukaństwo 
odpuścieł, a dusy kobicinej nie gubieł, bo to un tylko wi
nien. Przelokł sie, widzicie, w ostatni chwili, jak te re- 
likwije odprawiali. Nie beło ale co robić. Wrócieł chłop 
do domu, pozycanych zimnioków zjod, kobełe, te, wie
cie, struganice, ino bez ośnika, wzion na plecy i posed. 
Spocieł sie, bo kobeła rzecywiście z dębowego drzewa 
bela i prowda, ze trzy lata dopiero mineno, jak ją sobie 
zmajstrowoł. „Po-chwolony“, powiodo, kiedy przysed. — 
„Na wieki wieków", ksiodz mu odgodoł. „No i jak?" — 
pyto. „Kobełem wom, ojce duchowny, przyniós". Księdza 
zaroz cosik tkneno, jak o tym przyniesieniu usłysoł. 
„Gdzie una je?“, pyto. „A no na podwórku postawiełem". 
Ido, a chłop sie juz na uwodzę mioł i chełkiem w bok sie 
kierowoł. „A gdzieś una?“, pyto sie znowu ociec duchow
ny. „Dyć ta przy płocie stoi. Ino ośnika to juz wom nie 
przyniózem, bo mi sie złomoł". Zrozumiał ksiądz, ze go 
chłop osukoł.

Skończył Kruk opowiadanie i śmiali się wszyscy, aż 
im łzy z oczu pociekły.

— Ino coś tu w tern nie tak beło, bo ni może być, aby 
ksiodz o swoich parafianach nie wiedzieli, kto biedny 
a kto bogaty — zauważył Pociosek.

—■ Hale, powiadocie. Chłop na dziesioty wsi beł, 
a ksiodz beł nowy, dopiero w parafii nastoł.

Tego dnia wróciwszy do domu zastałem tylko Mańkę. 
Wieszałem właśnie bekieszę na gwoździu, kiedy zobaczy
łem na stole w drugiej izbie ten gruby zeszyt, w którym
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Gryzoń pożyczki zapisywał. Nie wytrzymałem. Mańka 
nie spostrzegła nawet, że przeszedłem koło stołu i księgę 
pod kurtkę schowałem. Umknąłem zaraz do szopy i tam 
dopiero zacząłem czytać. Czego w niej nie było! Całe su
mienie Gryzonia, cała wieś i to nie tylko Mierzejowice. 
W końcu stał wypisany i mój ojciec, i jego podpis przy 
tym otrzymanym życie i pszenicy. Była wdowa po Wro
nie, Szeląg, Gąsior, Pociosek i przy każdym, ile winien. 
Chytry był ten Gryzoń. Pisał tylko to, co kto miał oddać, 
a nie to, co pożyczył. Tu było też zapisane, ile dni i jaką 
robotę ma kto odrobić. Były też całe rzędy liczb, z któ
rych nic nie rozumiałem. Przy innych były krzyżyki i kó
łeczka, jakieś znaki i kulasiki, zupełnie jakby Gryzoń pi
sać nie umiał albo się czegoś bał. Nawet się nie namyśla
łem, co mam z tą książką zrobić. Wyniosłem ją tego sa
mego wieczoru do Bartoska i spaliłem w jego piecu. 
Wszystkie cygaństwa Gryzonia, cały zarobek zamienił się 
prędko w trochę szeleszczącego papieru. Teraz niech jeno 
spróbuje ze mną wojować, myślałem, wracając do domu.

PIERWSZA UCIECZKA

Niecały tydzień minął od spalenia owej księgi Gryzo- 
niowej, kiedy wynikło to bicie i moja pierwsza ucieczka.

O księgę był w domu cały dzień sądu ostatecznego. 
Gryzoń najpierw do mnie skoczył, ale uratowała mnie 
Mańka. Powiedziała, że w domu mnie przez cały czas nie 
było. Tyle, że kapotę nową na starą zamieniłem, aby 
„oprzątek11 zrobić, i znowu gdzieś poleciałem. W dodatku 
Gryzoń twierdził, że książkę z zapiskami w szufladzie 
zamknął i złodziej musiał mieć dorobiony kluczyk.

Tu strach padł na wszystkich. Bali się, że złodziej mo
że na drugi raz i pieniądze ze skrzyni zabrać. Ostatecznie
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Gryzoń Mańkę strasznie zwymyślał, że po wsi się włóczy 
i złodzieja do domu wpuszcza.

I nie za pomaganie wdowie Wawrzkowej czy innym 
dostałem postronkiem, aż krew mi z czoła na twarz ciekła, 
plecy i w środku coś bolało z żalu wielkiego, wstydu i sła
bości.

Przyszedł z Przygonia Dyrda z krową. Boso, z obszar
panymi nogawkami, w starym watowanym kaftanie, choć 
było gorąco. Żal było patrzeć, a tu Dyrda płakał jednym 
okiem. Nie ze smutku, ale go to oko bolało i już od dawna 
tak mu z niego łzy leciały, że nie wiadomo, skąd się tam 
w oku brały.

Wszyscy najpierw płacili gospodarzowi całego złote
go, a potem przychodził Gryzoń albo pozwalał samym 
do obory wchodzić i krasego buhaja na łańcuchu wypro
wadzać, bo ja nie chciałem. Krzyczał na mnie Gryzoń, że 
głupi jestem, ale ja powiedziałem, że nie i tak już zostało.

Przyszedł Byrda, przywiązał krowę na podwórku do 
koła od wozu pod wystawą i poszedł do Gryzonia. Czyści
łem pług. Kiedy Dyrda wszedł do sieni, odwiązałem łań
cuch, na którym buhaj był przywiązany, aby stary z plą
czącym okiem nie musiał do obory wchodzić. A buhaj, 
niepohamowany byk, usłyszał pomrukiwania krowy 
i nie czekał na gospodarza. Bałem się zawsze jego rucho
mych chrap, wielkich oczu i prostych, ostrych rogów. 
Kiedy potrząsnął groźnie łbem, puściłem łańcuch. Wy
pad! z podniesionym łbem. Prosty jego grzbiet i okrągły 
zad mignął tylko przez szerokie podwórze.

Wyszedł Dyrda i zobaczył, że byk i jego krowa już 
spokojnie obwąchują sobie pyski. Podszedł do krowy 
drobnym kroczkiem, odwiązał i ż3 furtkę wyprowadził. 
Wtedy właśnie stanął na progu z sieni Gryzoń. W mig 
zorientował się we wszystkim i zobaczyłem, jak mu się 
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oczy nagle poszerzyły i po ścianach chlewów przeleciały. 
Wisiał pod dachem na stajni postronek — gruby powróz 
konopny. Gryzoń zdjął go z gwoździa.

Nie uciekałem. Nie wierzyłem, aby mnie gospodarz 
bił tym powrozem i to tak, o nic nie pytając, bo przecież 
nie wiedziałem, że Dyrda bez pieniędzy przyszedł i że 
Gryzoń kazał mu krowę gdzie indziej prowadzić, bo on 
bez pieniędzy swojego buhaja nie puści. Nie wiedziałem 
o tym i nawet wtedy złości nijakiej do gospodarza nie 
miałem. Kiedy więc zawołał — „Chodź tu“ — wyszedłem 
z obory i stanąłem przy progu. A Gryzoń zaczął bić. Już 
po pierwszym uderzeniu zrozumiałem, że nie żartuje. 
Ciął mnie przez głowę złożonym we czworo powrozem. 
Węzeł na końcu postronka ugryzł mnie w szyję, aż skóra 
pękła. Zasłoniłem się rękami, a Gryzoń bił na oślep: po 
rękach, po schylonych plecach, po nogach. Któreś tam 
uderzenie trafiło mnie znowu węzłem w twarz i krew 
z rozciętego czoła pociekła mi po palcach. Wrzasnąłem 
z bólu i upadłem na ziemię.

Wtedy przybiegła Mańka.
—• Tata, zabijecie go!
Rżnął i ją postronkiem, aż zapiszczała przeraźliwie, 

i wtedy dopiero opamiętał się. Mańka szarpnęła mnie do 
góry i zobaczył krew na całej mojej twarzy. Rzucił po
wróz i poszedł do chałupy, jakby się nic nie stało. Mańka 
przyniosła wody i fartuchem wycierała mi ręce, oczy, 
czoło.

— Stasiu, lo Boga, coś ty zrobił — mówiła z płaczem 
A ja, jak snopek słomy, pozwalałem się przewracać na 

wszystkie strony. Przyszła potem Gryzoniową, przyszedł 
Pietrek, a ja ani słowa nie powiedziałem. Obwiązały mi 
głowę mokrą szmatą, do izby chciały prowadzić. Oparłem 
się o ścianę i nie chciałem iść. Było to po południu. Do 
wieczora przeleżałem na swoim posłaniu w szopie. Mańka 
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z Pietrkiem jeść koniom i bydłu dali, mnie chleba z mle
kiem przynieśli. Nie jadłem. Ściemniło się zupełnie, 
kiedy wstałem. Zrzuciłem szmatę z czoła i wyszedłem 
przez tylną furtkę za szopę. Bolały mnie plecy, szczypały 
ręce, kłuło roś w szyi i w głowie.

Kiedy przyszedłem na gajówkę, świecił już księżyc. 
Bartosek siedział na obciosanym klocu sosnowym. Nie 
wytrzymałem. Płakałem długo. Słowa nie mogłem po
wiedzieć, tak trzęsło coś mną, że aż zęby szczękały 
o siebie.

—• Zbieł cie? za co? — spytał Bartosek, kiedy się 
trochę uspokoiłem.

Opowiedziałem wszystko.
— Niesprawiedliwie — powiedział znowu Bartosek.
Poszedł do komórki i przyniósł chleb i mleko. Nie 

mogłem jeść — parę kęsów zaledwie ugryzłem i łyk mle
ka przełknąłem.

— I co teroz bedzie? — spytał Bartosek.
— Nie wrócę już, uciekłem.
— I kaj pójdzies?
Milczałem, bo nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Za

czął w końcu gajowy.
— Nic nie poradzis. Musis wrócić do Gryzonia. Zro- 

zumioł on juz, ze źle zrobił. Bedzie teroz uwozoł, bo sie 
twojego ojca przeleknie. Ni ma co, nie ty jeden tak do- 
stołeś. Bieli i mnie, bieli Wicka, wszystkich nos bijo, bo 
my parobki, a uny gospodorze. Nic nie poradzis. Wrócis » 
do domu, do Wapiennik, to twój ociec tu jutro Gryzonia 
wywleko z chałupy, mogo go cem przetrocić i nowe nie- 
sceście bedzie, bo przecie znaj o twojego ojca, znom go 
i jo. A kaj pójdzies, kto cie przyjmie? Dużo dzisioj takich 
jak ty, dużo.

— Zostanę u was — powiedziałem nie myśląc zupeł
nie o tym, co mówię.
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— U mnie nie zostanies, bo cie trzymać nie mogę. Nie 
dlotego, aby sie chleba dlo ciebie nie znalazło, ale widzis, 
Stasiu, dowiedzo sie o wszystkiem twój ociec i co bedzie? 
Powiedzo, ze cie zbuntowałem, a jo przecie na służbie jak 
i ty. Ni mogę cię trzymać tu tej.

Nie spojrzałem nawet na Bartoska. Wstałem z ocio
sanego na nowy dom kloca i poszedłem. Bartosz Pająk 
nie ruszył się. Myślał na pewno, że idę do Gryzonia. Mo
że i żal mu mnie było. Bał się mojego ojca. Wszyscy się 
go bali i Gryzoń, i gajowy, i ja. Z drogi zszedłem w las 
i nie patrzyłem, dokąd idę. Jeżyny obłapiały mnie za no
gi, kłuły, drapały. Gałęzie biły po twarzy. W końcu za
plątałem się w gąszcz i ledwie z niego wylazłem. W lesie 
było ciemno. Księżyc był jeszcze nisko, nie widać było 
jego światła. Bolały mnie znów plecy, szyja i głowa. Usia
dłem pod jakimś drzewem. Było mi zimno jakimś trzę
sącym chłodem. Panowała taka cisza, że słyszałem, jak 
mi serce bije, a może mi się tylko tak zdawało. Nagle, 
gdzieś daleko, jakby echo leciało, usłyszałem — ,,Uhu — 
uuu“, a po chwili całkiem blisko, gdzieś nad moją głową 
powtórzył się ten sam okrzyk. Wiedziałem, że puchacz, 
ale strach przycisnął mnie szczelniej plecami do drzewa. 
Potem coś się w gąszczu koło mnie poruszyło, liście za
szeleściły, jakaś drobna gałązka trzasnęła i znów cisza.' 
Uspokoiłem się trochę, strach przeszedł i słyszałem szum 
sosen i jodeł. Mówiły coś między sobą, a lekki wietrzyk 
niósł ich szept dalej, powtarzał innym drzewom i tak cały 
las szemrał cicho ni to modlitwę, ni to żal nade mną, ni 
to śpiew dziwny, drzewom tylko znany. Przyszedł mi na 
myśl, nie wiadomo dlaczego, Potucha, pastuch Dydonia. 
Byłem zmęczony. We śnie zobaczyłem siebie. Siedziałem 
na wozie. Matka trzymała mi głowę na kolanach i ranę 
swoją chustką obwiązywała. Ojciec popędzał konia, 
* obok wozu biegła dwuletnia jałówka.
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— Ukradliście jałówkę, mamo — powiedziałem do 
matki. Nic nie odpowiedziała, tylko ręką za siebie poka
zała. Podniosłem głowę i zobaczyłem na drodze Gryzonia. 
Stał z głową obwiązaną przez jedno oko. Zdawało mi się 
nawet, że płacze tym nie zawiązanym okiem, zupełnie 
jak Dyrda. Dostał od ójca, ucieszyłem się, a ta jałówka 
za to, że Gryzoń mnie pobił.

— A pieniądze, a moje pieniądze tam za krokwią zo
stały — krzyknąłem przerażony i obudziłem się.

Długo widać spałem, bo rozwidniało się w lesie. Zimno 
mną trzęsło, choć przecież noc była ciepła. Szyi nie mo
głem skręcić, ale za to guz na czole się zmniejszył, czu
łem to pod palcami. Szedłem tak, jakby po moich plecach 
wóz ze snopkami przejechał. Nie namyślałem się długo, 
dokąd mam iść. Aż się zdziwiłem, że dotąd nie pomyśla
łem nigdy o Józku, najstarszym bracie i najlepszym 
przyjacielu. Jest samodzielny, silmy, przed wszystkimi 
mnie potrafi obronić. Przyjdzie ze mną do Gryzonia 
i pieniądze sobie zabiorę, nie ukradnie mi ich przecie.

Obszedłem gajówkę z daleka. Słońce pokazało się zza 
górki, kiedy zobaczyłem Wapienniki. Nie, nie cieszyły 
mnie wcale. Żal się jakiś we mnie obudził, że tu się uro
dziłem, żal i wstyd, że wracam z tym bólem w plecach, 
z zapuchniętą szyją. A potem pięści zacisnęły mi się 
w kułak i spojrzałem za siebie na Mierzejowice. I czego 
ja się boję lub wstydzę, myślałem. 'Urosnąć, jak najprę
dzej urosnąć, mieć dwadzieścia lat.

Do brata Józka nie doszedłem. Przechodziłem koło 
zabudowań mojego krewnego po ciotczynym swoku, 
Alka Dziobasa. Alek konia akurat przy studni poił. 
Chciałem przejść mimo, ale zatrzymał mnie wołając:

— Stachu, a ty skąd się tu wziąłeś? Z wojny wra
casz? Zaczekaj no.
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I znowu musiałem powtórzyć wszystko po porządku. 
Ciotka, bo tak na Jagnę, kobietę Dziobasa, wołałem, go
towała śniadanie i przez cały czas ani słowem się nie ode
zwała. Drewnianą łyżką mocniej tylko w garnek waliła, 
barszcz mieszając.

W domu więcej nikogo nie było, bo Dziobas jednego 
tylko syna, Józka, miał, który w Słupkach uczył się 
u pana Skrzyneckiego na kowala i do rodziców na świę
ta tylko lub niedzielę przychodził. Ziemniaki z bar
szczem i chlebem smakowały mi jak za bardzo dawnych 
czasów. Położyliśmy łyżki i Alek powiedział wtedy zu
pełnie spokojnie:

— Odpoczniesz sobie do południa, prześpisz się, a po
tem pójdziemy do Gryzonia.

— Nie pójdę — powiedziałem stanowczo.
— Posłuchaj, Stachu, krewnym ci jestem, ale to ma

ło ważne. Posłuchaj dobrze, co ci powiem. Zrozumiesz, 
bo ty jesteś naprawdę mądry chłopak i można z tobą 
mówić. Gryzoń to drań, jak każdy, kto się morgów do
robił. Za bydło biedaków mają. Skatował cię, ale przyj
dzie czas, że mu sam oddasz. Twój ojciec dałby sobie 
z nim radę, ale jaka stąd korzyść dla ciebie? Wiem, że 
oszczędzałeś, zarabiałeś na opałkach, koszykach, że 
chcesz do szkoły iść. Twój brat za dobry człowiek. Pój
dziecie obaj do Gryzonia, to pieniędzy ci nie odda. Zacz- 
nie potem sam szukać i znajdzie je. I co mu zrobisz? 
Weźmie sobie innego i znów go będzie prał. Nie tak się 
robi. Ja potrafię z nim mówić. Nastraszę go sądem, 
twoim ojcem i zostaniesz u Gryzonia. Nie ruszy cię on 
więcej, możesz być pewien. Będziesz udawał, że zapom
niałeś o pobiciu. Z nimi trzeba chytrością, bo są za silni. 
Pieniądze robią ich silnymi i zdaje im się, że świat do 
nich należy. Będziesz się po cichu i zręcznie szykował do 
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ucieczki. Mówił mi raz Kandyder, że ci przez swoich 
znajomych załatwi w Osowcu ten egzamin. Ojciec twój 
i nikt nic ma o tym nie wiedzieć. A potem w czerwcu 
zginiesz w lesie. Pieniądze uratujesz i co najważniejsze 
Gryzoń na same żniwa bez parobka zostanie. Rozu
miesz ty to? Zabraknie mu najważniejszego pomocnika. 
Będzie szukał nowego, ale w przedżniwny czas, to nie 
łatwa sprawa, a przyjdzie kto, to mu musi więcej zapła
cić. Prawda, że robotników on już sobie przysposobił, 
ale kto ich tam przypilnuje.

Przerwałem Alkowi jego księdzowską naukę i opo
wiedziałem o księdze Gryzonia. Aż mnie po obolałych 
plecach klepnął z radości.

— Jagna — zawołał — nie mówiłem ci, że ten z Ja- 
strzębićw ma prawdziwe pazury. Puści się bajdę między 
ludzi i we żniwa Gryzoń schudnie, bo będzie musiał sam 
zaprząc się do roboty. Ale się Kandyder ucieszy — cmo
kał Dziobas.

Mnie jednak jego radość nie cieszyła. Do Gryzonia 
wracać już nie chciałem. Alek, bo tak go wszyscy w Wa
piennikach i w okolicy nazywali, kazał mi jednak iść 
spać, a sam poszedł po machorkę do Mendla, który koło 
stawu przy kościele miał swój sklep.

Położyłem się pod oknem na ławie. Ciotka Jagna po
smarowała mi szyję jakąś maścią. Zajrzała przy tym za 
koszulę na plecy i aż się przeżegnała.

— Jezusie, a to cie uszlachtowoł. Siwe powrozy mos 
na plecach. Ojcu pokazać, twojemu ojcu...

Słońce już skręciło z południa, kiedy się przebudziłem. 
Alek chodził po kuchni, rękami wymachiwał, włosy za
garniał z boku przez całą głowę, bo łysą już miał na 
środku, i opowiadał Jagnie dziwnie twardym głosem.
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— Prezydenta usunęli, sejm rozpędzili, wszystko 
w swoje ręce zagarnęli, a naród jak te barany — cicho 
siedzi. Znowu bat. Twardych ludzi na nich trzeba i mą
drych.

Usiadłem na ławie. Alek spojrzał na mnie i przestał 
wykrzykiwać.

— No, wstawaj. Zjemy obiad i czas iść.
Nie sprzeciwiałem się już i nie namyślałem.
Kiedy weszliśmy do Gryzonia, gospodarz jakby się 

ucieszył z mojego powrotu.
— No, gdzie ty sie włócys? Zwycajny dzień, a tobie 

sie spacerów zachciewo. Robota stoi.
Mówił niby ze złością, a na Dziobasa spoglądał. Nie 

rozumiał, skąd sobie takiego opiekuna znalazłem. Dzio- 
bas sprawę załatwił krótko.

— Chłopaka pobiliście, że wstyd i kryminał. Sumie
nia, sołtysie, nie macie. Do ojca szedł, ale go z drogi za
wróciłem, bo wiecie, co by z tego mogło być.

—■ Dużo mu ta narobiłem — wtrącił Gryzoń.
— Więcej chcielibyście? — zaczął znów Alek. — I za 

dwa tygodnie nie zagoi mu się to, co oberwał. Chłopak 
pracowity i gospodarstwo wasze lubi, to i wrócił, tylko 
chciałbym sie was zapytać o jedno. Chcecie mieć pąrob- 
ka z niego cy nie chcecie?

Gryzoń widział, że sprawa źle nie stoi i da się załago
dzić, toteż zaraz odpowiedział:

— Co by znowu nie. Dobry z niego chłopak, a ze rę
kę mom trochę za ciężko, to niech sie na drugi roz nie 
pcho i som przez mojego pozwoleństwa nie rządzi.

— Niewinien był, ale niech już będzie zgoda, tylko 
na lekarstwo dziesiątkę musicie dać, bo go trza czym 
prędzej wygoić, aby się nie rozniosło za wcześnie o tej 
waszej robocie.
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— Nie umrze. Do doktora z niem nie pojadę — zgrzy
tnął od razu Gryzoń na wspomnienie dziesiątki.

— Doktór nie potrzebny, bo Kandyder rany na ple
cach oglądał i powiedział, że jutro w aptece w Wierzbo- 
wie kupi jakieś smarowanie.

Gryzoń podejrzliwie popatrzył na Dziobasa.
—• Alek, wy mnie nie osukocie.
— Ja waszych piniędzy nie potrzebuję — powiedział 

Dziobas twardo. — Dziesięć złotych chłopakowi dacie, 
przyjdzie Kandyder, to mu sam zapłaci. Nie chcecie — 
to Jastrząb pójdzie ze mną i odprowadzę go do ojca — 
już on tam sam znajdzie sobie doktora.

— Niech juz bedzie, do bele cego jesce dopłocać trza 
— zgodził się niechętnie Gryzoń.

Alek nie ustąpił, dopóki sołtys dziesięciu złotych nie 
przyniósł i do ręki mi nie dał. Trzęsły mu się przy tym 
jego v,łasne kosmate łapy. Dziwiło mnie bardzo postę
powanie Alka. Taki zawsze uczciwy, wszystkich bronił 
przed krzywdą, a dziesięć złotych wycyganił dla mnie 
od Gryzonia. Wycyganił, bo o żadnej maści mowy nigdy 
nie było. Dała mi, co prawda, do kieszeni ciotka Jagna 
jakiejś mazi w wymytym pudełku od pasty, ale ją sama 
robiła z topionego wosku i smalcu. Zresztą Alek powie
dział mi, gdy go odprowadzałem do drogi, że te dziesięć 
złotych mogę sobie do swoich oszczędności dołożyć.

Sam Gryzoń też nie wierzył w lekarstwo z apteki. 
Mnie pieniądze dał, a Alkowi głośno powiedział.

— Ten Kandyder za dużo sie wszystkiem jenteresu- 
je. Podań mu pilnować, a nie pastuchów poducać.

— Nie mówcie nic, bo i dla was może co pisać, przy
służy się więc i wam.

I tak zostałem dalej u Gryzonia. Kiedy poszedłem 
dawać jeść koniom, Karuś zarżał tak donośnie, że aż go
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spodarz zdziwiony zajrzał do stajni. Zobaczył akurat, jak 
koń łeb mi na ramieniu położył i czochrał się delikatnie 
o mój policzek. Splunął ze złością i kopnął postawione 
przed progiem wiadro, aż potoczyło się na środek 
podwórka.

w Świat

Tajemnica mojego pobicia wcale tajemnicą nie została. 
Już na drugi dzień cała wieś o tym wiedziała. Rozpowie- 
dział wszystko Pietrek Gryzoniów chwaląc się, jak to 
jego ojciec rozumu parobka nauczył. Mówił, że Mańka 
całe wiadro krwi nałapała. Kostrzewa, Kłębów Józek 
i Bartek Antka Kłapciocha chcieli nawet, aby im to wia
dro pokazał. Dokładali chłopcy w opowiadaniu o tym po
biciu, ile chcieli. Do wieczora została mi tylko głowa na 
kadłubie bez nosa, bez uszu, z jednym okiem. Nogi i rę
ce albo były połamane, albo powyrywane. Starsi nie
wiele temu wierzyli i mało ich interesowałem. Wiadomo, 
każdy z nich bijał i bez tego, uważali, gałgaństwo tylko 
i rozpusta wyrosłaby z chłopaków. Inni jednak wyglądali 
na drogę, czy stary Jastrząb nie jedzie — to by dopiero 
było ciekawe!

W niedzielę wybrałem się do lasu, bo mi już smutno 
było bez niego. Na czole i szyi siedziały mi jeszcze duże 
strupy, a na plecach miałem ciągle sine powrozy. Lekki 
wiatr podnosił silniejszymi podmuchami ledwie widocz
ną ćmę kwitnącego żyta. Z lasu pachniało żywicą. Ale 
nie udała mi się wycieczka. Takich jak ja była cała gro
mada. To mierzej owiczaki wybrali się do lasu wronie 
gniazda burzyć, a wron cała kolonia osiedlała się co roku 
na wysokich sosnach. Co większe wronięta zabierali do 
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domu, łby im przy tym ukręcając. Skubania było mało, 
a wronie mięso nie było wcale takie złe. Niektórzy jedli, 
bo już naprawdę nie było nic innego. Kury jeszcze były, 
ale kto tam kiedy w Mierzejowicach kurę zabijał. Jajka 
niosły, a za nie choćby soli kupił. Nie dziwota też, że chło
paki mierzej owickie polowali, na co się dało.

Poznali mnie z daleka i czekali. Kiedy podszedłem, 
otoczyli mnie półkolem i oglądali szczegółowo. Kostrze
wa podał mi rękę, a za nim ruszyli inni. Ściskali przy 
tym mocno, jakby chcieli sprawdzić, czy prawdziwa 
moja, a nie z drewna.

— A Pietrek mówił, że ci stary nogę przetrącieł.
—• Ucho urwał.
—• Oko wykłuł.
—• Zęby wybił.
Zimno mi się zrobiło od tych wyliczań. Dobrze, że 

Jaś Wysocki przerwał je, bo byłbym znów bez niczego 
został.

— Stulta pyski, chłopoki, nie widzita znaków? Mało 
wom? A ty nie dołbyś sie może, co? — krzyknął do 
Tadka Dziury, który najgłośniej się dziwował.

—■ Pewnie, ze nie. Roz me Dydoń na grochu przyła- 
poł. „Stój, powiado, jo ci ino stroki zabiere“. Juści, mą
drala. Chcioł me złapać. A jo sie ino schylełem, bryłę se 
ręką wymacołem, w pysk mu — i tyła me widzioł.

— Te, nie chwol sie, bo nieprowda — powiedział któ
ryś. — Potrzebowoł cie łapać. Do ojca posedby i oboceli- 
by my te twoją bryłę.

— A ty, Stachu, co, broniłeś sie?
—■ Nie myślałem, że mnie będzie bił — odpowiedzia

łem szczerze.
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— Głupi. Myślołeś, ze cie pocałuje — powiedział ze 
śmiechem Kostrzewa. — A trza beło jakim kamieniem 
abo sikierą świniorza spasłego bez łeb trzasnoć. Chcioł 
z tobą tak zrobić, jak Dydoń z Potuchą. Pamietota go?

—• Hale. Pewnie. Każdy pamieto.
— A ja bym go podpalił — powiedział Franus Duma 

— Frajcuz. — Albo to, o trzrz, trz rz, kwrrrr — chchch.
' Rozkraczył się, pochylił i pięściami zamachał jak 

sierpem raz z prawej, drugi raz z lewej strony, a potem 
za szyję się złapał, ściskał i charczał, jakby go kto dusił. 
Zakrztusili się wszyscy śmiechem, bo Duma wszystko 
umiał naśladować. Zarzynanego koguta lub takiego, co 
się do kur zaleca, konia, samochód, który we wsi rzadko 
kto widział. Lubił się jednali chwalić ten Franuś Duma 
i nikt mu nie wierzył. We Francji mieszkał od urodze
nia i dopiero trzy lata, jak powrócił do Mierzejowic. 
Ojciec w kopalni węgla nogę złamał, pieniądze na lecze
nie stracił i do kraju wrócił. Szewstwem w Mierzejowi- 
cach zarabiał. Franuś najwięcej dumny był z tego,' że po 
francusku mówił, i raz powiedział nawet, że ta Polska to 
głupia, bo nikt po francusku nie rozumie. Dał mu za to 
Pociosków Stach w ucho i Franuś powoli przyzwyczajał 
się do mierzej owi ckich sąsiadów. Chodził jakby worek 
na ramieniu potrząsał, i zębów mu dużo brakowało. Raz 
mówił, że mu od cukierków powypadały, to znów, że od 
wina, które w restauracji pił, gdzie go ojciec do pracy 
posłał. Opowiadał często chłopakom, że jak tylko uro
śnie, to sobie taką „restoran" z dziewczętami otworzy 
jak tamta we Francji. Ojciec jednak mówił, że Fra
nuś nadaj e się tylko na szewca i tłukł go co dzień po
ciągiem, aby się przy nim poduczał.
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I teraz Franuś-Frajcuz, po uduszeńiu Gryzonia na 
migi, powiedział nam, jak to on we Francji takiego jed
nego, który go uderzył, nożem zadźgał. Takim składa- 
danym nożem sprężynowym. Ten nóż przywiózł sobie 
na pamiątkę, tylko teraz matka używa go do obierania 
ziemniaków.

— I ty ze swoim Gryzoniem tak powinieneś zrobić — 
powiedział w końcu do mnie, a gromada mierzejowicka 
aż przycichła nagle na te słowa.

—■ Nie chcę — powiedziałem mu.
— To my mu dzisioj wiecorem okna powybijomy — 

radził Kubos w portkach jak piszczałki.
—• Abo mu Niechoja zabijemy.
— Abo' żyto wygniećmy — rodziły się pomysły.
Zobaczyłem, że mam przyjaciół więcej, niż myślałem. 

Każdemu było żal mojego bicia. Nikt nie lubił Gryzonia.
— Zacekojmy jesce, chłopoki — powiedział Kostrze

wa. — Starego nie trza rusać, boby nasym ojcom powie
dział, ale Pietrzka, cholere, spierzemy, bo sie chwoleł, 
jaki to jego ociec zuch, ze Jastrzębia pobieł. Przyłapiemy 
go wiecorem i zobocymy, jaki to un odwozny.

Potem rozmowa się rozstrzeliła. Franus Duma wy
ciągnął z kieszeni bibułkę i trochę machorki w gazetę 
zawiniętej. Skręcił papierosa i zaczęli się po kolei zaciągać. 
Nie każdemu chcieli dać pociągnąć, więc tamci znów po- 
obrażali się i zaczęli palaczom wymyślać, że omal do bitki 
nie doszło. Pociągnąłem i ja jednego dyma. Niedobrze mi 
się zrobiło, ale udawałem, że to nic i że papieros mi bar
dzo smakuje.

Kiedy Franuś zaczął opowiadać o tych dziewczynach 
z restauracji, odłączyłem się od nich i z Michałem Kra- 
ziem poszliśmy nad jaworowskie stawy. Michał był mały 
i mizerny. W dużym słomianym kapeluszu wyglądał 
jeszcze mniejszy. Lubił jak i ja po lesie i polach cho-
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dzić i zawsze dobrze mi się z nim rozmawiało. I on wy
bierał się do miasta, ale go ojciec nie chciał puścić.

— Chłop jak kuń do ziemi stworzony, ziemi musi pil
nować — tłumaczył Michałowi, który ani chęci, ani sił 
do roboty nie miał.

Patrzyliśmy z grobli na stada karpi, które podcho
dziły prawie do naszych nóg, cmokając okrągłymi pyska
mi wśród pływających chwastów, zupełnie jak prosięta. 
Nawet nie słyszeliśmy, kiedy podszedł Wicek Pająk. 
Stróżem teraz był u dziedzica Koralowskiego. Stawów 
pilnował, groble naprawiał i uczył się karpie hodować. 
Co prawda niedługo trwało to stróżowanie, bo go dzie
dzic w parę dni potem wypędził. Podobno Gryzoń naopo
wiadał dziedzicowi, jaki to ten Pająk, więc go dłużej trzy
mać nie chciał. Wicek opowiadał nam, jakie te karpie 
dziedzicowe są mądre, i zapraszał mnie, abym zaszedł 
kiedyś na gajówkę, bo się stryj Bartosek o mnie do
pytuje. A ja czułem żal do gajowego i trochę się go 
wstydziłem.

Gryzoń przyjął wreszcie pastucha. Przywiózł go Józek 
Piskur z Ciurlic. Nazywał się Stach Bąk. Mały, może 
dziesięć lat wszystkiego miał, blady, a włosy sterczały 
mu ze wszystkich stron na głowie jak strzecha wiatrem 
poszarpana. Drapał się co chwila w nią, to rękę za pa
zuchę pchał, jakby stamtąd chciał coś wyciągać. Wieczo
rem gospodyni wody kazała nagrzać. Musiał się umyć 
i głowę naftą wysmarować, a ubranie wpakował do sta
rego szaflika z wrzącą wodą. Dała mu Gryzoniowa na 
tymczasem stare ubranie Pietrzka, które już całą zimę 
na strychu leżało i na smotki było przeznaczone. Pach
niało myszami, ale wszy w nim nie było.

Dziwiła mnie strasznie ta dobroć gospodyni. Dopiero 
na drugi dzień wydało się wszystko, bo to nie ona, a Mań
ka to stare ubranie mu dała.
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Gospodyni, kiedy „chorcowanie" Bąka zobaczyła, 
Gryzoniowi piekło zrobiła, że wszy z całego świata do 
chałupy ściąga, że dosyć ma już jednego śmierdziucha, 
którego szkoda, że nie zabił. W końcu kazała mu odwieźć 
pastucha z powrotem. Gryzoń z chałupy uciekł, aby bab
skich wymyślań nie słyszeć, a Mańka radę znalazła i Bąk 
został.

I znowu było nas dwóch na sianie w szopie. Bąk bał 
się Gryzonia jak ognia. Kiedy tylko usłyszał jego głos, 
drżał i z rąk mu wszystko leciało. Niezdara też był i nie
dorajda. Zaraz w pierwszym tygodniu, krowa przy poje
niu na ziemię łbem go przewróciła i szczęście, że nie 
zadeptała.

Nie mogłem na jego strach patrzeć i zacząłem mu 
tłumaczyć, że Gryzonia nikt się we wsi nie boi, że i on 
też nie powinien się go bać. Ugryźć może jak i stary Nie- 
choj, ale wtedy Bąk może sobie bryknąć do domu. Tu 
Bąk powiedział mi, że w domu matka zbiłaby go sto razy 
więcej. Trzech ich jest takich jak on i dwie dziewuchy, 
a ojciec już cały rok leży w łóżku chory.

Kiedy w czasie sianokosów grabiliśmy z Bąkiem siano, 
powiedział mi w wielkiej tajemnicy, że Gryzoń kazał mu 
o wszystkim donosić, co ja robię i co mówię o gospodarzu.

—• I co mu powiedziałeś? — spytałem.
— Bałem sie i obiecołem mówić wszystko, ale takie

mu bykowi nie powiem nic, zęby me nawet sproł — od
powiedział Bąk prostując się przede mną jak żołnierz.

—• A cóż się tak zawzięłeś?
— Chłopoki mi powiedziały, jak cie sponiewieroł 

i jaki złodzij ten nas gospodorz.
Od tego dnia pomagałem Stachowi Bąkowi we wszyst

kich robotach, choć swoich miałem za dużo. A kiedy 
w imieniny mojego ojca zabierałem się do ucieczki, Bąk 
pomagał mi. Powiedziałem mu wszystko i nie bałem się,
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że doniesie gospodarzowi. Gryzoń miał dużo kłopotów 
i nie pilnował nas wcale. Ktoś rozpowiedział na wsi, że 
Gryzoniowi podpisy na pożyczki i roboty zginęły. Już do 
koszenia łąki nie przyszli ci, których umówił. Pierwszy 
Winiorz powiedział, że o niczym nie wie i kazał sobie po
kazać, co podpisywał w książce. Gospodarz klął, wy
myślał, policją i sądem groził. Wtedy Winiorz powiedział, 
że nic od niego nie pożyczał i że to chyba śniło się Gry
zoniowi o tym koszeniu łąki. Jeden Pociosek przez cały 
dzień kosił sam i ludziom mówił, że kary boskiej się nie 
boją. A Gryzoń musiał kosiarzy nająć i zapłacić im. Od 
tego czasu wszyscy, którzy dług mieli do oddania, wy
mawiali się od roboty i mówili, że oddadzą, ale tylko tyle, 
ile pożyczyli. Gospodarz znowu cały dzień szukał swej 
książki.

Nie obchodziło mnie to bardzo, bo swoje sprawy mia
łem na myśli. Przygotowywałem się do odejścia. Pienią
dze wyjąłem z pudełka i schowałem je u Bartoska w chle
wie. Było ich aż sto i cztery złote. Chodziłem znowu do 
gajowego i z Wickiem często się widywałem. Ze starym 
mieszkał i do roboty się wynajmował,'gdzie popadło.

Wieczorem dwudziestego czwartego czerwca Wicek 
pod szopę Gryzonia przyszedł i pomógł mi się wyprowa
dzić. Zawinięte w płachtę moje ubranie, buty i bekieszę 
na plecy sobie zarzucił i poniósł na gajówkę. Ja wróciłem • 
jeszcze do stajni.

— Karuś, konisko moje — szeptałem ściskając konia 
za kark.

A Karuś, ten mój najlepszy przyjaciel, coś tam mó
wił po cichu swoim końskim gadaniem, prychając mi 
nad uchem. Bąk siedział na progu i pilnował.

— Zbiją mnie jutro gospodarz — powiedział szeptem, 
gdy się z nim żegnałem, i czułem, ściskając mu rękę, że 
trzęsie się w przewidywaniu jutrzejszego bicia.
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Wyszedłem z podwórza. Zamykałem furtkę na pole, 
gdy zobaczyłem jakiś cień. Gryzoń — przemknęło mi 
przez głowę i już chciałem uciekać, gdy usłyszałem głos 
Mańki.

— Nawet ześ sie nie pozegnoł ze mną, Stasiu — po
wiedziała.

— Nigdzie nie idę — skłamało mi się samo.
— Nie cygoń. Widziałam juz wcoraj, jak sie zbierałeś, 

a i Wicek tu dzisioj beł niedowno. Wcale nie mówię, że
byś nie sed. Tata sprali cie niesprawiedliwie, powiedzia
łam jem to. Jo sama nie ścierpiałabym tego bicio. Zle tu 
bedzie teroz bez ciebie, bo i żniwa za pasem, ale idź, kaj 
chces. Chciałam ci ino powiedzieć, ze mi cie żol, bo do
bry chłopok jezdeś. Nie rozpowiadoj ino o tacie źle. Po- 
miesało jem sie bez te morgi i wszystkie ludzie na nich. 
A te książkę ojcową toś ty, Stasiu, znisceł, prowda?

— Nie ja — odpowiedziałem zupełnie pewnie.
— Niech ci i tak bedzie. No, idź z Bogiem i weź se to 

na drogę.
Wyciągnęła do mnie rękę z jakąś paczuszką. Była 

w niej, jak potem zobaczyłem, kiełbasa i chleb.
— A tu mos dziesińć złotych. To za to cytanie w zi

mie i za naukę Pietrzka. »
Odwróciła się nagle i zatrzasnęła za sobą furtkę na 

podwórko. Słyszałem, jak haczyk od środka założyła.
Wieczór był duszny. Niebo zaciągało się od zachodu 

czarnymi chmurami. Widać je było przy księżycu, jak 
stały między lasem a Jaworowem ciężką, ciemną ścia
ną — ni to góra, ni to las, tyle że ściana rosła powoli wy
soko i błyski już od niej leciały skrętami. Od Łysicy przy
leciał na wierzchołkach drzew leśnych głuchy grzmot. 
Szła burza.

Ledwie zdążyłem dobiec do Bartoska. Czekali na mnie 
gajowy z Wickiem.
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— Nowalnica bedzie, bo lasc jakby ze strachu zanie
mówię! — powiedział Bartosek.

— Dworskie siana ino zmokno i poddziedziców. Chło
py juz zwięzły swoje, to niech i nowalnica bedzie — po
wiedział Wicek. — No, jak tam, Stachu? Nie zol ci Gry
zonia opuscać? — zwrócił się do mnie.

— Nie.
— Pewnie, komu ta zol zdziertusa takiego. Bedzie un 

jutro skowycoł a u j odął, bedzie. Ale ty sie spać kładź, bo 
jutro świtokiem musis chybać. Pódzies bez rzodowy 
lasc kole Ciurlic, a potem bez ten most na Włochach do 
Prósinowic. Tam pocekos na Sale. Wie un juz o wszyst- 
kiem i zabierze cie po drodze, bo ze swoją Agatą bedzie 
jechoł. Scęść ci, Boże.

Burzy ani nie widziałem, ani nie słyszałem, przespa
łem ją. To już tak zawsze ze mną było — deszcz, burza, 
a ja mogłem spać.

Słońce było już na topolę lub dwie w górze, gdy na 
prósinowickiej drodze zobaczyłem z daleka białą kobyłę 
Sali.

O czym ja nie myślałem przez tę godzinę czekania? 
W świat się przecież wybrałem po raz pierwszy. Nie ba
łem się ani chciałem wracać do Mierzej owić. W świe
żym, czystym po deszczu powietrzu widać było daleko za 
dolinami Łysicę, a na niej mury więzienia. Fioletowa 
puszcza spływała z Łysicy w dół i długimi jęzorami cofała 
się lub naprzód wybiegała. Ten długi jęzor za Słupcem 
to chłopski las, a pod nim Mierzejowice. Nie widać ich 
z góry prósinowickiej, bo od lasu tylko wąskie pole je 
oddziela, ale wiem, że tam z prawej strony stoją zabudo
wania Gryzonia. Silniejszy się poczułem od niego, więk
szy. Nic już mi zrobić nie może. Poszedłem sobie i koniec. 
Ani mnie morgi jego straszą, ani pieniądze. Tylko Karu
sia mi żal. Taki koń do Gryzonia nie pasuje.
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— Hej, gdzieście sie to, dziadku, wybrali? — woła 
do mnie Sala, a Agata wystrojona w nową chustkę śmie
je się. — Siadoj. Musimy sie śpiesyć, bo agzamin o dzie- 
sioty sie zacyno. Spóźniwa sie i przepadnie.

Sala na słońce spogląda, godzinę miarkuje.
— Zdążymy — mówię, jakbym co najmniej posłem 

był, jak ten, którego odwoziłem w maju do Wierzbowa.
Agata zaczyna opowiadać, że się boi, bo już wszystko 

zapomniała. Opowiadam jej o górach i rzekach Europy, 
bo tego właśnie nie pamięta.

Agata patrzy na mnie, a ja na nią.
Dwoje ludzi z Mierzejowic, którzy cały świat na wo

zie wiozą.
Sala nadsłuchuje jednym uchem, łzę z oczu ociera 

i modli się, żeby jakoś poszło z tą Jagatą. Biała kobyła 
parska. Podcinana batem przyśpiesza kroku i dziwi się:

— Czego ten gospodarz chce, dawniej nigdy się prze
cież nie spieszył. /

Mijamy wsie takie same jak Wapienniki, jak Mierze- 
jowice i nawet ludzie tacy sami wydają się z daleka 
i wreszcie daleko w dole na wschodzie strzelają w górę 
proste słupy dymu.

— Fabryki widać — zwraca się do nas Sala.
A mnie serce zaczyna się dziwnie tłuc.
Patrzymy z Agatą bez słowa.
Fabryki, miasto i my.

KOCHANY OJCIEC

Kto tam kiedy wsiowego ojca zrozumie, a zwłaszcza 
mojego ojca, który już i włosy miał siwe, choć przecież 
jeszcze niestary był, chodził prosto i siłę miał jak rzad
ko kto wokoło.
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To przecież on, a nie kto inny, uratował Ziołę Wład
ka, którego wóz z drzewem przygniótł. Jeden tylko kloc 
był na wozie, ale go potem we trzech ledwie mogli ru
szyć. A mój ojciec sam jeden dźwignął i Ziołę spod koła 
wyciągnęli.

Na służbę mnie wysłał na całe dwa lata i nawet za
datek wziął.

Biciem mi groził, gdy mówiłem, że ucieknę.
A teraz siedzimy sobie w ogródku przed sienią jak 

najlepsi przyjaciele.
Wczoraj wróciłem z Osowca. W Ciurlicach czekał na 

mnie Alek i przyprowadził mnie do domu. Bałem się, bar
dzo się nawet bałem i zupełnie niepotrzebnie.

Ojciec każę mi już po raz drugi opowiadać o tym 
egzaminie.

Słucha, jak chwalę się, że byłem najlepszy, że zdałem 
z pochwałą.

— No to locego ci kozali za egzamin płacić — pyta 
, nagle.

Patrzę na niego zdziwiony.
— Wszyscy płacili, tato, więc jakżeby znowu ja... 
Ojciec ręką macha.
— Co ta komu z chwolenio przyńdzie — mówi.
A po chwili znowu:
— Kiej juz tak chces, to uc sie. Odpocnies se przez 

wakacje, a potem cie odwieze do Osowca, ino niepotrzeb
nie ześ zapłacił za te stancyjo az za pół roku. Mogą pi- 
niodze przepaść.

—• Nie przepadną, tato.
— Dostotku zodnego mioł nie bedzies, ale cie Gryzoń 

więcej proł nie bedzie.
Spojrzałem na niego zdziwiony.
— Wiem wszystko i dobrześ zrobieł, ześ uciek.
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Sam nie wiem, dlaczego mi się samo płacze i ojcową 
rękę — twardą, chropowatą — do ust przyciskam.

— No, cóż ty, babą jezdeś, Stasiu? — odsuwa mnie 
lekko. — A słysołeś, twojego opiekuna hareśtowali.

Ledwie mogłem usłyszeć przez łzy.
— Kogo, tato?
— Kandydera. Dom cały do góry nogami mu prze

wrócili, książki wszystkie zabrali i do Wierzbowa od
wieźli.

—• Za co?
— Bo swoi biedy mioł za mało i cudzą się interesował.
Ojciec zapalił papierosa i poszedł na drogę, a ode mnie 

radość uleciała.
Nowe życie zaczynało się znów od zagadek.
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