
Nadeszły żniwa. Pierwsze żniwa, podczas których Helena musiała się obyć bez udziału w nich 

męża. Już wcześniej, zanim nadszedł czas koszenia rzepaku, pola zamieniły się w żółte, 

przeczesywane i jakby wzburzane wiatrem fale. Ta jedyna w swoim rodzaju żółtość rozpościerała 

się aż po horyzont, ciesząc oczy przejeżdżających wśród pól podróżnych, a w rolnikach 

wzbudzając uczucie radości przemieszanej z troską i prośbą zanoszoną do Boga – Pana żniwa – 

o dobrą pogodę, by jakiś nieprzewidziany kataklizm nie zniszczył dobrze zapowiadających się 

zbiorów. Wykonali to, co należało do nich, rolników. Reszta zależała od Stwórcy. Helena, jako 

jedna z nielicznych w ich przysiółku, posiadała kombajn. Oszczędzali z mężem kilka lat, ale wart 

był tych wszystkich pieniędzy, które na niego wyłożyli, a które były zapłatą za dziesiątki dorodnych 

tuczników i setki drobiu, sprzedawane do ubojni każdego roku. 

Zgodziła się na propozycję wuja Stefana, który był bratem jej teściowej, by żniwa rozpocząć 

najpierw u niego, choć jego wyjaśnienia, dlaczego akurat w jego gospodarstwie należy kosić 

wcześniej, nie trafiały jej do przekonania. Syn wuja Stefana, a kuzyn jej męża Karola, Stanisław 

już od kilku dni przeglądał mechanizmy maszyny, czyścił i smarował poszczególne zespoły. Był to 

przystojny, wysoki mężczyzna, podobny z urody do zmarłego kuzyna, mający – jak mówiono – 

powodzenie u kobiet. Ale mimo iż zbliżał się do czterdziestki, z sobie tylko znanego powodu 

pozostał zatwardziałym kawalerem. Na żartobliwe pytanie Heleny, czemu się jeszcze nie ożenił, 

odpowiadał zawsze z tą samą żartobliwą poufałością, że miał zamiar się ożenić właśnie z nią  

i czekał aż Helena skończy osiemnaście lat, a tymczasem ubiegł go w tym kuzyn i sprzątnął mu 

upatrzoną na żonę dziewczynę sprzed nosa. Kobieta przyjmowała te niby-oświadczyny ze 

śmiechem, ale przecież – jak chyba każdej przedstawicielce płci pięknej – sprawiało jej 

przyjemność, że się mężczyznom podoba. W swym wdowieństwie Helena nie przestała być ładną 

i energiczną kobietą, więc – gdyby nie żałoba – może znów pojawiłoby się w żartach tamto pytanie 

i może podobna odpowiedź. 

Jednak pomimo że wdowie nie były teraz tego rodzaju żartobliwe dialogi w głowie, spostrzegła, 

że Stanisław jakoś szczególnie na nią spogląda. Niby przypadkowo na podwórzu przedłużył z nią 

rozmowę na jakiś błahy temat, który miał się okazać bardzo ważnym, a przy obiedzie dłużej niż 

należało pozostawał przy stole, prowadząc obojętne pogawędki. Helena nie byłaby kobietą, gdyby 

nie wyczuła specyficznego tonu w głosie mężczyzny i tego spojrzenia, które zatrzymywał na niej 

stanowczo za długo, aby mogło być przypadkowe i przelotne. Czuła się z tym nieswojo, ale starała 

się zachowywać swobodnie i naturalnie. Wszak nie była nastolatką, by się miała zapłonić pod takim 

spojrzeniem. Jednak nie mogła też sama przed sobą przyznać, że jej to nie zaintrygowało i nie 

naruszyło spokoju ducha. Jeżeli miała to być pierwsza bardzo ostrożna próba zbliżenia się do żony 

zmarłego kuzyna, to Stanisław nie mógł sobie pogratulować, że cokolwiek osiągnął. Wdowa – jak 

sądził – najwyraźniej nie zauważyła jego starań i nie odczytała jego skrytych intencji.  

Kiedy Helena kładła się na spoczynek, odtwarzała w pamięci te wszystkie zachowania 

Stanisława i rósł w niej niepokój. Raz ganiła siebie za takie niedorzeczne interpretacje jego 

zachowań, tłumacząc sobie, że to zwykłe złudzenie, ale przecież kobieca intuicja wyraźnie 

przekonywała ją, że się nie myli. 

Przecież mam jeszcze żałobę – karciła siebie w duchu i miała wyrzuty sumienia, które były 

zupełnie bezzasadne, bo niczego nie zrobiła ani nie powiedziała, co pozwoliłoby Stanisławowi 

próbować nawiązywać z nią inne relacje niż te, które były między nimi dotąd przyjęte. Zresztą to 

wszystko było niedorzeczne. Stanisław był lekkoduchem, za kołnierz nie wylewał, a o jego niezbyt 



chlubnych wyczynach w miejscowej knajpie czy podczas wiejskich zabaw słyszano niejedno  

i chyba niejedno z tego, o czym mówiono, było prawdą. 

Ale co mnie to wszystko obchodzi? – Helena próbowała zlekceważyć wątpliwości. – Przecież mi 

się nie oświadcza, a ja nie mam zamiaru za niego wychodzić. Mam dla kogo żyć – umacniała swoją 

motywację, jakby się bała, że może w tej kwestii zmienić zdanie. 

– A jeślibym całkiem zgłupiała – ciągnęła dalej ten niemy monolog – to kto zechciałby się ożenić 

z wdową mającą pięcioro dzieci, i to samych chłopaków?  

Nie wyobrażała sobie jednak, by mogła to zrobić swojemu Karolowi. Same tego rodzaju myśli 

wydawały jej się zdradą wobec nieżyjącego męża, dlatego odrzucała je z niesmakiem.  

Przewracała się z boku na bok na obszernym małżeńskim łożu, które było puste, a jednocześnie 

pełne wspomnień o nieżyjącym już towarzyszu życia. Nie mogąc sobie nieraz z tym wszystkim 

poradzić, uciekała się w modlitwie do Matki Bożej, a Ona sprowadzała na nią litościwy sen, który 

uciszał wewnętrzne dyskusje i niósł fizyczny odpoczynek. 

Problem, którego być może wcale nie było, został rozwiany, a przynajmniej odsunięty w daleką 

przyszłość, bo Stanisław dokończył obsługi technicznej kombajnu i wyjechał nim na swoje pole. 

Przez kilka dni nie widziała go w ogóle i dzięki temu odzyskała spokój ducha. Patrząc na dzieci,  

a zwłaszcza na trzymającego się jej kurczowo najmłodszego Marka i na zazdrosnego o matczyne 

względy starszego o trzy lata Dominika, Helena czuła się wobec nich jak zdrajczyni i wyrzucała 

sobie w duchu, że w ogóle mogła o czymś takim jak ponowne zamążpójście pomyśleć. 

Pogoda sprzyjała rzepakowym żniwom. Obfita nocna rosa została zlizana gorącym językiem 

słońca, które mając za sprzymierzeńca bezchmurne niebo, przygotowało suchy jak pieprz łan 

rzepaku na spotkanie z żeńcami. 

Wujek Stefan stał na skraju pola, gdzie podstawił wyścieloną plandeką przyczepę, uszczelnioną 

i gotową do przyjęcia ziarna z kombajnu. Denerwował się, bo Stach nie rozpoczął jeszcze koszenia, 

a widząc po obeschłych z nocnej rosy łodygach, że można było już kosić co najmniej od dwóch 

godzin, wpadł w złość. Był zły na syna, bo po wczorajszej, przeciągniętej do późnej nocy hulance, 

nie mógł się zwlec z łóżka, tak że ojciec musiał kilka razy przychodzić, by wyrwać go ze snu  

i wszelkimi sposobami nakłonić do wstania. Wszystko to odbyło się wśród przekleństw i wyzwisk 

otumanionego ciężkim, niezdrowym snem, nie do końca jeszcze przytomnego syna, a także 

pomstowania nie ustępującego w swych poczynaniach ojca. 

– Wstawaj, cholerny pijaku! – szarpał go za ramię rozeźlony rodzic. – Słońce ci za chwilę pod 

kołdrę zajrzy – gromił syna, usiłując jednocześnie ściągnąć ze śpiącego okrycie. 

Syn bronił się i nie puszczał kołdry, klął na swoje pieskie życie wyrobnika, na cały świat i na 

szarpiącego go ojca, ale widocznie autorytet rodzica i jego nieustępliwość przeważyły, bo tym 

razem usiadł na łóżku i przetarł zaropiałe oczy. Klnąc pod nosem na ten nowy dzień, który czekał 

na niego z pracą do wykonania, poczłapał do łazienki. Nie chciało mu się nawet porządnie umyć. 

Ochlapał wodą twarz, przeczesał włosy, spojrzał na okoloną czarnym zarostem gębę. 

– Trzeba będzie się w sobotę ogolić – postanowił. 

– A na razie dobrze jest, jak jest. – Żeby jeszcze pozbyć się tego uciążliwego bólu głowy, który 

był nieprzyjemną pozostałością po wczorajszej pijatyce. Na myśl, że będzie musiał w tak fatalnym 

stanie przebywać przez wiele godzin na słońcu, poczuł się jeszcze gorzej. 

Ojciec widząc, że Stach nie wróci już do łóżka, wyjechał traktorem w pole, nakazując przedtem 

synowi, by przyprowadził tam jak najprędzej kombajn. Matka obrzuciła swego czterdziestoletniego 



synka niechętnym, wyraźnie potępiającym spojrzeniem i bez słowa postawiła przed nim patelnię  

z jajecznicą. Na widok jedzenia Stach poczuł, jak wzbierają w nim mdłości. Zatruty alkoholem 

organizm nie chciał przyjąć żadnego pokarmu. Z jedzeniem trzeba było poczekać co najmniej do 

południa. 

– Niech mi mama zaparzy kawę – wyszeptał niewyraźnym, zniekształconym przez wyschnięty 

język głosem. 

Matka milcząc nadal, zaparzyła mu kawę i postawiła przed nim na stole. 

– Dokąd to jeszcze będziesz tak hulał, niecnoto? – powiedziała bez wielkich emocji, 

przestawiając garnki na piecu. – Masz już prawie czterdziestkę, a zachowujesz się jak jakiś młodzik 

– powiedziała, nie patrząc na syna. – Wstyd rodzinie przynosisz, a mnie i twojemu ojcu zgryzotę. 

Czy ty się nie opamiętasz? – wykrzyknęła nagle z pasją i tak energicznie przesunęła garnek na 

blasze, że woda chlusnęła na gorącą płytę, wznosząc syczący obłok pary. 

– Na kazanie to chyba jeszcze za wcześnie – zareagował na ten objaw matczynej złości 

Stanisław, siorbiąc małymi łyczkami kawę. 

– Masz rację – odparła matka, odwracając się od garnków. – Kazania już tu nic nie pomogą, bo 

wcale nie jest na nie za wcześnie, ale o wiele za późno! 

Stanisław powiódł lekceważącym wzrokiem za wychodzącą z kuchni matką, a kiedy się upewnił, 

że poszła, jego apatia i senność ulotniły się błyskawicznie. Jednym skokiem dopadł szafki, odsunął 

garnki i wydobył butelkę wódki. Drżącymi rękami odkręcił zakrętkę i przytknął flaszkę do ust. 

Pociągnął z niej kilka tęgich łyków, zakręcił i na powrót odłożył butelkę na dawne miejsce. 

Odetchnął głęboko, potem wziął bluzę z oparcia krzesła i wyszedł na podwórze. 

Po kilku minutach buczenie silnika agregatu oznajmiło, że z kombajnistą jest wszystko  

w porządku i że zaczął kolejny, pracowity dzień. 

– No, nareszcie! – krzyknął ojciec, widząc toczący się na pole kombajn. Jeśli nie zdarzy się nic 

złego z maszyną, to do wieczora rzepakowe żniwa będą u niego zakończone. 

Uśmiechnął się biorąc do ręki i rozkruszając na dłoni strąk rzepaku. Czarne ziarenka były 

dorodne i błyszczące, więc powinna być i dobra cena. Z uprawą rzepaku trafili tego roku  

w dziesiątkę! 

Stach prowadził pewną ręką maszynę, która zagarniała w swoje wnętrze kolejne połacie 

rzepakowego łanu. Samopoczucie poprawiło mu się na tyle, że mógł logicznie myśleć, a także 

humor na myśl, że praca powinna być przed wieczorem zakończona, a po niej czeka go nagroda 

w postaci chłodnego, pieniącego się piwa, której sobie z pewnością dzisiaj nie odmówi, mimo 

resztek przykrych dolegliwości odczuwalnych jeszcze po wczorajszym pijaństwie. Ale resztki 

wyrzutów sumienia zaprotestowały, solidaryzując się z moralnym kacem: – Jak to, więc dzisiaj 

znów? Do czego cię to doprowadzi?  

Stach rozpaczliwie szukał wyjścia z tej mało komfortowej sytuacji i… znalazł kompromis: dziś 

wypije jedno, no, może dwa piwa, bo jest trochę racji w tym, o czym gdera matka i czym straszy 

go ojciec, że mianowicie zostanie w końcu sam, bo nie znajdzie czasu na ożenek. 

A byłaby to niepowetowana strata, bo wydaje mu się, że właśnie w tym czasie trafia się 

znakomita okazja, by zerwać z kawalerskim stanem. 

W południe upał stał się wprost nie do zniesienia. Pot lał się strumieniami z pracujących na 

polach ludzi. Ale to nie temperatura była jakoś nadzwyczaj wysoka, tylko raczej brak powietrza  

i okropna duchota powodowały wrażenie wielkiego upału męczącego żniwiarzy. 



Wuj Stefan stał oparty plecami o koło traktora, palił papierosa i raz po raz spoglądał na czyste, 

rozsłonecznione niebo, które zlewało na pracujących żar. Przeczuwał, że to nie wróży niczego 

dobrego, że może przyjść burza, która mocno skomplikuje napięty harmonogram żniw. Od jutra 

Stach będzie kosił u Heleny, choć Bogiem a prawdą powinien zacząć żniwa od niej, bo to ona jest 

jednak właścicielką kombajnu. Wuj Stefan czuł się trochę nie w porządku wobec wdowy. To była 

manipulacja i duża nieuczciwość, że prace u Heleny zeszły na drugi plan. Czy gdyby żył Karol, 

byłoby to do pomyślenia? 

Sam przed sobą nie przyznałby się jednak, że dopuścił się wobec Heleny sporej nieuczciwości. 

Egoizm ciała, któremu bliższa jest koszula niż wierzchnie okrycie, choć starannie maskowany, 

zdołał przecież ukazać swoje wstrętne oblicze. 

Tymczasem trzecia przyczepa została napełniona ziarnem i ojciec Stanisława wyruszył z nią do 

elewatora. Na niebie pojawiło się kilka niewielkich chmur. Gdy w swojej podniebnej wędrówce 

przysłoniły na parę chwil słońce, ludzie odczuli ulgę i nabrali tchu do dalszej pracy. Aby nie tracić 

czasu na dojście do domu na obiad, a potem na drogę powrotną, matka przyniosła posiłek na pole. 

Na jej widok Stach zatrzymał kombajn i żywo zeskoczył na ściernisko. 

– Masz coś do picia? – zawołał, przekrzykując warkot maszyny. 

Matka skinęła głową i postawiła na trawie koszyk z prowiantem. Zmęczony, z twarzą czarną od 

kurzu, na której spływający pot wyżłobił jaśniejsze smugi, gorączkowo szukał napoju. Nie 

znalazłszy widocznie tego, czego szukał, zwrócił się do matki z grymasem złości na ustach: 

– Co to? Wodę przyniosłaś? Człowiek haruje jak niewolnik na tym skwarze i nawet nie ma czym 

ugasić pragnienia! Piwa bym się napił. Nie mogłaś przynieść bodaj dwóch flaszek piwa? 

– Masz herbatę w termosie – broniła się matka. – Ale przede wszystkim zjedz obiad, a nie myśl 

o piwie, bo rano już znalazłeś klina, pijaku! 

Matka czuła żal z tego powodu, że syn w widoczny sposób marnuje życie, codziennie traci 

pieniądze i zdrowie, a co gorsza jest głuchy na perswazje starzejących się coraz prędzej rodziców, 

by odmienił życie.  

Stach pił łapczywie wodę i nie podejmował z matką dyskusji, bo odkrycie przez rodzicielkę 

porannego manewru z wódką znacznie osłabiło szanse jego argumentacji, że na takim upale 

najlepiej gasi się pragnienie piwem. Nauczony doświadczeniem unikał teraz rozmowy na tak 

drażliwy temat i wycofał się w sferę zagadnień daleko mniej skomplikowanych i zajmujących obie 

strony, czyli na obszar związany z pogodą i żniwami.  

Teraz pogadywali z matką całkiem spokojnie, zapominając już o nerwowej wymianie zdań. Syn 

posilał się kapuśniakiem i zastanawiał się, czy to przypadek, że matka 

ugotowała akurat taką potrawę, która najskuteczniej łagodziła skutki nocnego pijaństwa. 

Widocznie, pomimo całej swej gderliwości – jak Stanisław nazywał jej pełne troski upomnienia – 

miała dla niego serce. Bo któż odgadnie logikę miłości matczynego serca?  

Pokrzepiony posiłkiem, ale też i mocno zawiedziony zestawem napojów, wśród których niczego 

nie znalazł, co nadawałoby się do skutecznego ugaszenia pragnienia trapiącego go już od świtu, 

Stach wspiął się ponownie na kombajn i usiadł za kierownicą. Ruszył z miejsca i znów ciężkie od 

dorodnego ziarna strączki rzepaku pochłaniane były przez czterometrowej szerokości podbierak 

maszyny, która zostawiała za sobą zagon równo odłożonej, wymłóconej słomy, ciągnący się aż po 

horyzont. 



Nad Górami Kaczawskimi pojawiła się ledwo uchwytna mgiełka, która zdołała jednak przesłonić 

najodleglejsze szczyty. Upał nieznacznie zelżał, ale wilgotność powietrza i spadające ciśnienie 

czyniły pracę szczególnie ciężką. Stanisław z wysokości swego stanowiska ogarniał wzrokiem 

pozostający do skoszenia łan i był zadowolony z siebie, bo rzeczywiście od rana udało mu się już 

położyć pokotem większą jego część. Jeśli pogoda utrzyma się do wieczora, to powinni z ojcem 

pomyślnie dokończyć dzieła. 

Pośród tych niespiesznych i ciężkich jak upał refleksji niespodziewanie przyszła mu do głowy 

myśl, że to tak sprawnie posuwające się żniwo jest możliwe dzięki żonie jego kuzyna. Przecież to 

jej kombajn. Z maszyny przeniósł myśl na osobę Heleny. Nie taił przed sobą ani się tego nie 

wypierał, że zawsze mu się podobała. Za życia Karola takie myśli wydawały mu się tak zuchwałe, 

że aż bluźniercze. Ale teraz? 

Wprawdzie od śmierci kuzyna minęło zaledwie pół roku, więc daleko za wcześnie jest ujawniać 

komukolwiek, w tym i samej Helenie, że powziął wobec niej matrymonialne plany. Nie miał pojęcia, 

jak jego starania przyjęłaby wdowa, ale żywił spore nadzieje, że nie stałby na przegranej pozycji. 

Z natury był hardy i pyszałkowaty, czym nie mógł zjednać sobie przyjaciół. To głównie było 

przyczyną wszystkich zwad i bójek w miejscowej knajpie, gdzie zazwyczaj podczas dyskusji nie 

poprzestawano na argumentach słownych. Ale przy wszystkich tego typu przywarach, nie można 

było powiedzieć 

o Stanisławie, że nie był przystojny. Był bowiem mężczyzną wysokim, z lekko łysiejącym czołem, 

czarnowłosym, ale w gęstej jeszcze czuprynie prześwitywały już srebrne nitki siwiejących włosów. 

Nadwyrężający zdrowie tryb życia i ciężka praca fizyczna wycisnęły już na nim swoje znaki: jak na niespełna 

czterdziestoletniego mężczyznę wyglądał starzej. Nie trzymał się prosto, choć poruszał się energicznie,  

a wzrok zdradzał butę i pewność siebie. 

Helena jako mężatka podobała się mężczyznom, przez co Karol był o nią zazdrosny i czasem 

podczas wesel czy zabaw robił jej wymówki z tego powodu, chociaż ona sama nigdy nie dała mu 

powodu do nabrania w stosunku do niej jakichkolwiek podejrzeń. Helena była wesołą, kochającą 

zabawę i dobry humor kobietą, ale myliłby się każdy, kto by sądził, że może sobie pozwolić na 

jakieś poufałości w stosunku do niej. Była ona równie dobrą i kochającą żoną dla Karola, jak  

i kochającą i troskliwą matką dla jego przychodzących na świat dzieci, witanych radośnie i tkliwie 

przystawianych do piersi. Kolejne porody jakoś jej nie wyniszczały i nie widać było po niej, aby się 

starzała. Nadal można było usłyszeć jej radosny śmiech oraz spotkać ją życzliwą, radosną  

i uśmiechniętą do ludzi i do całego Bożego świata. 

Stanisław dojechał do końca pola, uniósł podbierak i aparat tnący, zawrócił agregat i znów zaczął 

równiutko odkładać szeroki, zielono brązowy zwał słomy. Pociągnął łyk letniej od upału wody, 

skrzywił usta, a następnie wylał ją z obrzydzeniem. Uporczywa myśl o piwie odciągała jego uwagę 

od marzeń na temat jego ewentualnych szans ożenku z wdową, ale zanim kombajn przemierzył 

kolejny pas rzepakowego łanu, powrócił do porzuconej myśli. 

Właściwie dlaczego miałby popadać w tej materii w kompleksy, on – gospodarski syn. 

Wprawdzie ma jeszcze mieszkających w Legnicy siostrę i brata, ale wiadomo przecież, że to on 

odziedziczy gospodarstwo po rodzicach. A swoją drogą musi ich do tego nieco zachęcić  

i przynaglić, bo śmierć przecież nie wybiera. On wprawdzie nie życzy niestarym jeszcze rodzicom 

śmierci, broń Boże, ale lepiej jest mieć opieczętowany i podpisany u notariusza papier. Można to 

zrobić już teraz, bo podpisanie takiego dokumentu nic w życiu ich rodziny nie zmieni, a on będzie 



mógł spokojnie zająć się gospodarką. Tu jednak przerwał swoje dywagacje, bo sam wewnętrznie 

poczuł, że się zagalopował i że wszystko to daleko odbiegło od szczerości i prawdy. Bo  

w rzeczywistości to rodzice marzyli o tym, by syn zajął się gospodarstwem i zaczął je rozwijać  

i weń inwestować. W jednym się wszakże zgadzali wszyscy: Stanisław musi przyprowadzić do 

domu gospodynię. 

Z tego upału to mi się chyba we łbie poprzewracało – zreflektował się marzyciel. Myśli, raz 

poruszone, jak bumerang wracały do osoby Heleny. – Jakie warunki może spróbować postawić mi 

wdowa, wprawdzie bogata, ładna i niestara, ale obarczona pięciorgiem dzieci? Przecież to byłaby 

na wsi sensacja! No bo tylko pomyśleć, że kawaler żeni się z wdową z tyloma dziećmi! – 

zastanawiał się Stach. 

– Do pioruna! – krzyknął głośno, jakby gromkim głosem chciał odegnać od siebie takie 

niedorzeczne pomysły. – To ja, kawaler, miałbym zabiegać o względy wdowy? Mało to panien na 

świecie? – A jednak pomimo tego zuchowatego okrzyku nie był do końca przekonany o tym, że 

ciągle jeszcze całe zastępy panien czekają na jego skinienie zapraszające którąś z nich na ślubny 

kobierzec. Może tak było przed piętnastu laty… Ale teraz? Upływający czas i wypite przez te lata 

morze alkoholu znacznie obniżyły atrakcyjność propozycji pana na hektarach, zwłaszcza że coraz 

trudniej jest znaleźć panią, która chciałaby na hektarach pracować. 

Rzeczywiście, był panem na włościach, ale łyżką dziegciu w tym wszystkim było to, że na swojej 

ziemi kosił rzepak kombajnem będącym własnością wdowy.  

Dobrze byłoby mieć taki sprzęt – pomyślał rozmarzony, uderzając dłonią kierownicę sunącego 

gładko po polu kombajnu. – Ta kobieta ma głowę do gospodarki! 

– I już teraz nie wiedział co bardziej chwalić i co podziwiać: urodę wdowy czy jej stan posiadania. 

W dotychczasowym bezruchu powietrza zaszły widoczne zmiany. Łan rzepaku falował pod 

wpływem nagłych podmuchów gorącego wiatru, a zaraz potem wszystko wracało na jakiś czas do 

wcześniejszej martwoty. Gdy Stanisław uniósł głowę i spojrzał na południe w stronę gór, ujrzał 

błyskawicę rozdzierającą gwałtownie ciemniejące niebo. Wszystko to działo się tak daleko, że 

grzmot nie dotarł do niego. Wiatr znów zakręcił łanem i zgasł. Zbierało się na burzę, ale nie 

wydawało się, by mogła ona tu dotrzeć przed nocą.  

Od Gór Kaczawskich burza nie przychodzi szybko – pomyślał żniwiarz. – Gorzej, gdy wiatr wieje 

z zachodu, bo wtedy szybko przywlecze deszcz. Więc nie ma strachu – łagodzi swoje 

zaniepokojenie Stanisław. Pracy zostało mu na około dwie godziny, więc był pewien, że zdąży 

przed burzą. 

Na drodze od strony kolonii pojawił się warkocz kurzu wzbijanego kołami motocykla. Bartek 

wysłany przez matkę, by zobaczył jak postępuje praca na polu wujka Stefana, po kilku dalszych 

minutach zameldował się na miejscu. 

Zahamował ostro, tak że tylne koło zatoczyło piękny łuk, wzbijając fontannę rozpylonej ziemi. 

Popatrzył wyczekująco na Stacha, czy zauważył, z jaką brawurą manewruje motorem. Wuj skinął 

mu ręką na znak, że dostrzegł jego przyjazd, a chwilę później wyłączył silnik maszyny i zszedł na 

rżysko.  

– Szczęść Boże, wujku – chłopiec pozdrowił Bożym słowem żniwiarza. 

– A daj Boże, daj Boże – odparł niespiesznie i statecznie wuj Stanisław, tak właśnie jak to 

przystoi poważnemu gospodarzowi. – Coś tak pędził jak na safari? – zapytał trochę zaniepokojony. 

– Stało się coś? 



Chłopak zmieszał się mało entuzjastycznym przyjęciem ze strony wuja.  

– Nie, nic się nie stało – odparł niemile zdziwiony. – Tylko mama chciała się dowiedzieć, kiedy 

tu skończycie, bo jakby została do wieczora jakaś godzinka, czy dwie, to może mógłbyś, wujku, 

skosić nasz rzepak na polu „U gruszki? 

Pole „U gruszki” wzięło nazwę od starej, mocno spróchniałej i rosochatej dzikiej gruszy, która 

rosła nad Kaczawą na najżyźniejszym polu Heleny. Tam rzepak był najbardziej dojrzały i nadszedł 

już najwyższy czas, by go skosić, bo strąki zaczynały pękać i nasiona wysypywały się na ziemię. 

Każdy dzień zwłoki w zbiorze na tym kawałku pola oznaczał konkretne straty, uszczuplając plon. 

– Powariowali wszyscy z tą robotą – odburknął wuj Stanisław. – Widzisz, ile mam tu jeszcze 

roboty – wskazał ręką na pozostający do skoszenia łan. – A muszę też dbać o kombajn, bo jest na 

chodzie od świtu – skłamał lekko, bo świt zastał go pogrążonego jeszcze w głębokim śnie. Stach 

nie miał po prostu zamiaru niczego innego już tego – bądź co bądź pracowitego – dnia robić. 

Załagodzony trochę z rana kac dawał mu się ciągle we znaki, a myśl o kuflu zimnego, pieniącego 

się piwa, była teraz dla niego najsurowszą karą za wczorajsze pijaństwo. Obecnie był tak 

zdeterminowany przez chęć napicia się piwa, że nawet – gdyby to od niego zależało – sprowadziłby 

deszcz, byle tylko móc znaleźć pretekst do rzucenia pracy.  

– A co mama robi? – zapytał nieoczekiwanie, zmieniając tok rozmowy. Jednak zadał je takim 

tonem, że Bartek nie miał wątpliwości, że wuj pytał tylko dlatego, że zapytać wypadało. 

– Pojechała do Złotoryi na jakiś kurs – odparł podobnym tonem chłopak. 

– Co to, jeszcze twojej matce mało tych szkół? – zdziwił się zupełnie szczerze Stanisław. – 

Przecież matka ma maturę? 

Bartek wzruszył w odpowiedzi ramionami. Niewiele interesował się wykształceniem matki,  

a także jej bieżącymi sprawami, tym bardziej, że sama nie wtajemniczała w nie swoich dzieci, bo  

i po co? 

– No to sam widzisz, że matka nie ma zamiaru rozpoczynać dzisiaj żniw – podsumował wujo  

i kamień spadł mu z serca. 

– A do czego nam tu będzie potrzebna mama? – zapytał rezolutnie urażony w męskiej dumie 

chłopak. – Przyczepa jest przygotowana, a traktorem ja będę jeździł – podkreślił z satysfakcją. Nie 

mógł zdradzić wujowi, że jest bardzo zaangażowany w te żniwa po tym, jak mama zdjęła z niego 

embargo na jazdę traktorem, a żeby nim jeździć, należało coś przewozić; w tym wypadku ziarno 

rzepaku. 

– Nie, nie, Bartku, powiedz mamie, że dzisiaj już nie zdążę pojechać na wasze pole, bo sam 

widzisz, ile tego jeszcze jest do skoszenia. Gdyby chociaż kombajn był sprawny… – dodał obłudnie 

zatroskanym tonem. – Na szczęście zauważyłem, że poziom płynu chłodniczego spadł poniżej 

minimum, i boję się, bym przy dalszej pracy nie przegrzał silnika.  

Opowiadając chłopakowi te banialuki, miał na celu przedłużyć czas pobytu na swoim polu, by 

już nie musiał kontynuować dzisiaj pracy u Heleny. Pragnienie napicia się, które należałoby nazwać 

raczej głodem alkoholowym, było tak przemożne, że samo podsunęło Stachowi kolejny pomysł. 

– Wiesz co, Bartku? Daj mi tą twoją maszynę, to skoczę na stację benzynową do Wiązowej  

i kupię Borygo. Nie mogę ryzykować dalszej pracy – tłumaczył, rozkładając bezradnie brudne ręce. 

– Zaoszczędzisz, chłopie, parę złotych, a narobisz strat na parę tysięcy – dodał z nieodpartą logiką. 

Bartek był zaskoczony takim obrotem sprawy i nie wiedział co zrobić, bo z jednej strony lękał się 

o swój motor, tak pieszczotliwie utrzymywany w dobrej kondycji technicznej i ochraniany 



zazdrośnie przed młodszym bratem Mateuszem, a z drugiej strony prosił go sam wujek Stanisław 

w tak ważnej sprawie.  

– No, nie wiem, wujku – zaczął wymijająco chłopak, szukając jednocześnie jakiegoś argumentu 

przemawiającego za tym, aby motoru nie pożyczać. – To może ja pojadę po ten płyn? – zapytał 

uradowany, że rozwiązanie problemu okazało się takie proste.  

– Nie, chłopcze – wujek już chwytał za kierownicę motocykla. – Ty tu zostań, przypilnuj kombajnu 

i powiedz wujowi Stefanowi, gdyby tymczasem przyjechał, że pojechałem na stację benzynową  

i wrócę tak szybko, jak to będzie możliwe. 

Bartek nie był przekonany tą argumentacją, ale wszystko odbyło się tak szybko, że nie umiał 

sobie poradzić, i zanim cokolwiek mógł zrobić, wujek przejął inicjatywę i już jej z rąk nie wypuścił. 

– No trudno – pocieszał się teraz, patrząc w ślad za mknącym do Wiązowej wujem Stachem. –  

W takim tempie obróci raz dwa. Prowadzi pewnie, więc może mi nie roztrzaska mojej torpedy… 

Stanisław, gdy tylko miał już pewność, że zniknął chłopakowi z oczu, skręcił na drogę wiodącą 

do kolonii, przy której znajdował się sklep spożywczy. Przy sklepie siedzieli na prymitywnie zbitej 

ławce trzej mężczyźni i leniwie sączyli piwo. Stach postawił motor na placu i wpadł do sklepu. 

Pierwsze zakupione piwo wypił prawie duszkiem jeszcze w pomieszczeniu, a drugie zabrał ze sobą 

i wyszedł na zewnątrz.  

Bez wstępów przywitał się z siedzącymi mężczyznami i usiadł przy nich na ławce. Wszyscy się 

tu znali, bo był to szczególnego rodzaju, specyficzny świat. Świat otwarty na cały glob poprzez 

anteny satelitarne, a jednocześnie szczelnie zamknięty na ludzi i nowinki z zewnątrz. Żyli tu 

konkretnymi sprawami i o prozaicznych sprawach prowadzili rozmowy. Widząc umęczonego  

i zakurzonego od stóp do głów znajomego z sąsiedniego przysiółka, nie musieli nawet pytać, skąd 

przybywa.  

– Kosisz, Stachu? 

– No – utrudzony żniwiarz odparł tak krótko, jak tylko było to możliwe. – Jeszcze ze dwie godziny 

i będę miał fajrant.  

Rozmówcy skinęli ze zrozumieniem głowami. 

– To wieczór nie zastanie cię w polu – stwierdził jeden z nich. – Chyba że przyjdzie deszcz, bo 

w górach trochę pogrzmiewa.  

– Dziś można kosić do późna, bo nie będzie rosy – dodał inny z siedzących przy piwie rolników. 

Słowa te podziałały na Stacha niczym balsam. Uczucie błogiej sytości rozlewało mu się po 

kościach. Zmęczenie po ośmiu godzinach pracy w kurzu, duchocie i palącym słońcu zaczęło się 

przesuwać do nóg. Wiedział, że powinien zaraz wrócić, by dokończyć żniwa na własnym polu,  

a potem – mając przed sobą jeszcze długie godziny czerwcowego dnia i wieczoru – zacząć kosić 

u Heleny. Było to możliwe i realne, gdyż na omiatanym suchym, przedburzowym wiatrem rzepaku 

nie będzie rosy. – Mam więc trochę czasu – uspokoił swoje sumienie i pociągnął łyk z opróżnionej 

już prawie butelki. – Posiedzę tu przez kwadrans. Nabiorę trochę sił, a wtedy położę i to pole 

„U gruszy”. Dla pozoru trzeba będzie jeszcze podjechać na CPN i kupić butelkę płynu 

chłodniczego – kalkulował sobie – bo chłopak domyśli się, że to lipa.  

Tymczasem jeden z mężczyzn wstał z ławki, odebrał od pozostałych towarzyszy puste butelki, 

a potem podszedł i wyciągnął rękę po flaszkę Stanisława. Zaskoczony Stach podniósł na niego 

zdziwiony wzrok. 

– Wezmę jeszcze po piwku – powiedział. – Ja też nieraz wypiłem od ciebie. 



Stach pomacał po kieszeni kombinezonu, czy ma jeszcze jakieś pieniądze. Z ulgą wyczuł pod 

palcami szeleszczący banknot. Dobrze, że zostawił sobie parę złotych po wczorajszej biesiadzie. 

Ładnie by teraz wyglądał, nie mając za co zrewanżować się kolegom. 

Sprawy przybierały zły obrót. Motocykl Bartka nadal stał na placu przed sklepem, a tymczasem 

Stach przeniósł się wraz z kolegami na tyły sklepu, na trawkę. Mężczyźni usiedli w mocno 

wydłużającym się, prawie wieczornym, cieniu drzew i nie sprawiali wrażenia, jakby się mieli szybko 

rozstać. Wprawdzie przed chwilą Stach podjął próbę zasygnalizowania towarzyszom, że na niego 

już najwyższy czas, ale ci uspokoili go, że oni także za chwilę pójdą do swoich zajęć, a skoro żaden 

z nich nie ma zbyt wiele czasu do stracenia, to może kupią jeszcze po butelce wina. Tylko po jednej 

butelce i ani kropli więcej! 

Stacha opanowała niezrozumiała niemoc. Pod względem fizycznym nie była to dla niego jakaś 

powalająca dawka alkoholu, ale poczuł z przerażeniem, że doznał jakiegoś bezwładu woli. Miał 

świadomość, że to, co robi, jest absurdalne i krańcowo nieodpowiedzialne; że tam na polu czeka 

ojciec z pustą przyczepą, zdenerwowany chłopak na swój motocykl, a Helena na pewno dzwoniła 

do syna, pytając dlaczego nie wraca i jak postępuje praca. Chciałby stąd odejść i nie pić więcej 

tego płynu nazywanego grubo na wyrost winem… ale nie mógł. Mimo dyskomfortu, jaki odczuwał, 

szlachetniejsza część jego istoty przegrywała z tą cyniczną i podłą. 

– A niech się wszystko wali, cholera – skapitulował wreszcie, odrzucając w krzaki korek od 

butelki. – Człowiek nie jest bydlęciem stworzonym tylko do roboty – rzucił buńczucznie do kolegów. 

Gdy ci przytaknęli mu, że pod tym względem ma całkowitą rację, wyrzuty sumienia wreszcie 

ustąpiły. Zamiar zaczerpnięcia tchu przy jednym piwku na ławce pod sklepem zakończył się totalną 

porażką.  

Sklepowa spoglądała na słaniających się na nogach klientów, ale nie odmówiła im sprzedaży 

wina. Zapadł zmierzch, a czterej biesiadnicy nadal nie mogli się rozstać. Po starannym 

przeszukaniu kieszeni zdołali sobie zafundować jeszcze jedną butelkę wina.  

Wujek Stanisław przeżywał senne koszmary. Widział siebie w coraz to innej sytuacji, a wszystkie 

one były nieprzyjemne, a czasem przerażające. Zapragnął się od nich uwolnić, uruchamiając 

świadomość, która by go przekonała, że to jest tylko sen, i by mógł się wreszcie obudzić. 

Próbował się podnieść powolutku z łóżka i rozejrzeć po pomieszczeniu. Jednak po dalszych 

kilku chwilach zapoznawania się z otoczeniem spostrzegł ze zdumieniem, pomieszanym z lękiem, 

że wokół niego jest zimno i mokro! Wytężył zamglony z przepicia wzrok i wtedy zaczął rozróżniać 

wokół siebie zarysy drzew i niewyraźne kształty budynku. Po kilku nieudanych próbach udało mu 

się wreszcie stanąć na nogach. Zamroczony umysł próbował mozolnie odtworzyć przebieg 

wydarzeń, które doprowadziły do tego, że znalazł się tu, w tym dziwnym miejscu, drżąc z zimna 

smagany strugami deszczu. 

Stopniowo pamięć przybliżała mu ludzi, z którymi spędził tu pół dnia – a może i nocy? – na 

pijaństwie. Nie pamiętał, jak się to wszystko skończyło, ani w jakich okolicznościach pozostał na 

tyłach sklepu, gdy zmorzył go sen. Chwiejnym krokiem, stawiając ostrożnie stopy pośród mokrej 

ciemności, wyszedł przed sklep, przed którym plac oświetlony był lampą. Dopiero teraz 

przypomniał sobie, że przyjechał tu na motocyklu. Gdzie więc jest motor? Plac przed sklepem, na 

którym wczoraj po południu postawił pojazd, był pusty. Ukradli! Drżąc teraz bardziej z emocji niż  

z zimna, obchodził teren wokół budynku w nadziei, że jednak gdzieś odkryje zgubę. Nic. Motor 

przepadł. Przeszukał nasiąknięte wodą kieszenie, chcąc się upewnić, czy ma kluczyki od motoru, 



ale ich też nie było. Nic z tego nie rozumiał. Długo stał przed zamkniętym sklepem złamany, 

niezdolny do odtworzenia w pamięci wydarzeń, które doprowadziły go do tego godnego 

pożałowania stanu. Czuł się strasznie. Taka wpadka, taki wstyd! Nie chciało mu się żyć. Ale nie 

mógł tu sterczeć do rana, a byłoby cudem, gdyby ktoś tą podrzędną drogą przejeżdżał o tej porze 

i w taką pogodę. A nawet gdyby taki cud się wydarzył, to który kierowca odważyłby się zabrać do 

swego auta obcego i w dodatku tak żałośnie wyglądającego człowieka? 

Stanisław próbował zorientować się, która to może być godzina. Odruchowo spojrzał na przegub 

lewej ręki, ale nie było na niej zegarka. Był jednak w takim stanie, że w żaden sposób nie mógł 

sobie przypomnieć, czy go przedtem w ogóle posiadał. Odurzony alkoholem ruszył drogą przed 

siebie w kierunku, w którym sądził, że znajduje się kolonia Ligota.  

Już dawno opuścił ciepły krąg światła sklepowej latarni. Deszcz lał się strumieniami, a upiorne 

niebieskie światło błyskawic jeszcze bardziej odrealniało i tak, zdawałoby się, nierzeczywisty świat. 

Uszedł kilkaset kroków w zapadającej po uderzeniach piorunów ciemności, a po chwili poczuł, że 

już nie stąpa po asfaltowej nawierzchni drogi. Wszedł na jakąś błotnistą drogę, która wkrótce 

zamieniła się w chlapiącą od błota ścieżkę. Mokre gałęzie krzaków smagały go po twarzy. Zupełnie 

zdezorientowany przedzierał się przez jakieś łopiany i chaszcze. Nagle grunt urwał mu się pod 

nogami, zamachał rękami, chcąc się czegoś złapać, ale trafił w pustkę i runął w jakąś rozpadlinę 

pełną wody. Zdążył wydać krótki, urywany okrzyk, który zaraz stłumiła wlewająca mu się do ust 

woda. Krztusząc się, wczepił się palcami w śliski grunt i mozolnie pełzał po zboczu, bojąc się, że 

jeśli się obsunie, to niechybnie się utopi.  

Wczepiony niczym pijawka w zbocze czegoś, czego nie widział ani nie mógł w przybliżeniu 

określić, dysząc ciężko i pojękując, zbierał siły. Kręciło mu się w głowie, ale jedna myśl była w niej 

stale obecna: musi się stąd wydostać za wszelką cenę, bo inaczej wydarzy się coś strasznego,  

o czym nie miał nawet odwagi pomyśleć. Kilkoma szarpnięciami, w które włożył cały wysiłek, 

wydostał się na płaski teren. Leżał w jakimś zielsku, które dotkliwie poparzyło mu twarz i ręce. 

Klnąc i modląc się na przemian, uchwycił się krzaka i stanął na nogi. 

Nie pojmował, co się z nim dzieje. Przecież musiał znajdować się w odległości kilku kilometrów 

od domu, a wydawało mu się, że jest na zupełnie obcym terenie. Ciągle był przekonany, że zmierza 

we właściwym kierunku, więc kontynuował marsz. W żaden jednak sposób nie mógł trafić na drogę. 

Po przejściu pewnego odcinka znów wpadł do jakiegoś wykrotu pełnego wody i po raz kolejny 

podjął rozpaczliwą walkę, aby się z tej pułapki wydobyć.  

Stanisław zupełnie stracił kontrolę nad tym, co się z nim działo. Nie było to już zwykłe szukanie 

drogi przez zabłąkanego wędrowca. On czuł się przymuszony do tego, aby uparcie kontynuować 

wędrówkę w kierunku, w którym go pchała niewidzialna i nieprzyjazna mu siła. 

Po następnej godzinie beznadziejnego przedzierania się naprzód – a może dreptania w kółko – 

natrafił na ścieżkę. Nabrał więc nieco otuchy, ale gdy uszedł nią kilkaset metrów, zawrócił, bo miał 

przekonanie, że idąc nią, oddala się od domu.  

Deszcz wzmógł się jeszcze, ale dla przemoczonego doszczętnie błędnego wędrowca nie miało 

to już żadnego znaczenia. Wprawdzie nie groziła mu też śmierć z wychłodzenia, ale i tak wisiało 

nad nim całkiem realne niebezpieczeństwo. Był coraz słabszy, a mimo upływu czasu alkoholowe 

zamroczenie nie pozwalało mu na prawidłowe rozeznanie rzeczywistości, co groziło utopieniem się 

w pierwszej lepszej sadzawce czy większej kałuży.  



Stach nie klął już teraz przy każdym upadku i w chwili wątpliwości co do kierunku marszu.  

W jego duszę zaczął się wkradać strach; strach, który ściska za gardło, potem obezwładnia ciało  

i paraliżuje wolę. Chciało mu się z tego strachu krzyczeć ile sił, ale lękał się, że jeśli zacznie 

krzyczeć, to zwariuje od własnego obłąkańczego krzyku. Nigdy nie przypuszczał, że przydarzy mu 

się to, o czym powiadali niektórzy, że mianowicie coś „wodzi” pijanego człowieka. Wodzeni tak 

przez złego ducha ludzie błąkali się nieraz przez całą noc w pobliżu własnego domu, w żaden 

sposób nie mogąc znaleźć do niego drogi, i albo doczekali szczęśliwie świtu, albo ginęli  

w najbardziej, zdawałoby się, absurdalnych okolicznościach. 

Gdyby nie ulewa, która sprawiła, że mężczyzna drżał jak w febrze, pewnie by zaprzestał 

dalszego miotania się i starał się jakoś przetrwać do świtu na jednym miejscu. Godziny nocy dłużyły 

mu się niemiłosiernie, ale przecież świt musiał wreszcie nadejść, bo w końcu czerwca noce są 

najkrótsze. Według jego kalkulacji pozostanie w miejscu nie wchodziło w rachubę. Zresztą tok 

racjonalnego myślenia był teraz nieosiągalny dla zaburzonej świadomości pijanego tułacza. 

Otwierając szeroko zapuchnięte od poparzeń pokrzywy i jakiegoś paskudnego zielska oczy, Stach 

stawiał niepewnie kroki, szukając przed sobą drogi, wyciągniętymi w ciemnościach, podrapanymi 

do krwi rękami.  

Stopniowo wysokie, ociekające wodą zielsko ustępowało spod jego nóg i poczuł, że grunt po 

którym stąpał, stał się suchszy. Nadzieja na wyplątanie się z matni znów wstąpiła w jego serce. 

Idąc wytrwale naprzód, modlił się gorąco prosząc Boga, wzywając Matki Najświętszej i wszystkich 

świętych, jacy przychodzili mu tylko na myśl, o ratunek. Wtem nie poczuł gruntu pod stopami  

i stoczył się z jakiejś pochyłości. Wydał stłumiony krzyk bólu. Cudem było już to, że błędny 

wędrowiec nie zrobił sobie jak dotąd poważniejszej krzywdy: nie złamał nogi ani ręki, ani nie wyłupił 

sobie na jakimś sęku czy patyku oka. 

Teraz poczuł tępy ból w kolanie. Macając wokół siebie rękami, wyczuł płaski kamień i usiadł na 

nim. Po chwili jego udręczony mózg uchwycił odgłos pluskającej na kamieniach wody. Zrozumiał, 

że wpadł do potoku, których kilka przecinało te okolice. Wstał ociężale z kamienia i nadal – nie 

zdając sobie sprawy z tego, dlaczego podejmuje wędrówkę, ani dokąd zmierza – brnął w nurcie 

strumienia, który z powodu ulewnego deszczu wzbierał w zastraszającym tempie.  

Sytuacja Stanisława stawała się krańcowo niebezpieczna, bo teraz jeden upadek mógł 

przesądzić o jego życiu. Już kilka razy pośliznął się i zachwiał na omszałych i śliskich głazach 

strumienia, a bystry prąd potoku podbijał mu nogi. Mimo tych przeszkód parł w górę strumienia, 

mając niejasną nadzieję, że ta droga wyprowadzi go na światło. Wśród szumiącego w gałęziach 

drzew deszczu słychać było w dole chlupot wody i urywane słowa modlitwy brnącego tam 

wędrowca. 

A potem stało się to, co chyba miało stanowić kres tej koszmarnej wędrówki. Stanisław potknął 

się o głaz i runął do wody jak długi. Próbował natychmiast się podnieść, ale wzbierająca woda 

podcinała mu nogi. Upadł ponownie i zachłysnął się wodą. Nurt strumienia uniósł go kilka metrów 

w dół, on zaś próbował złapać się czegokolwiek po drodze. Krztusząc się od wody, zdołał uczepić 

się wystającego z wody głazu. Objął go rękami i próbował zebrać siły do dalszej walki. 

W następnym momencie doznał czegoś, o czym myślał jeszcze długo po przeżyciu tej 

koszmarnej nocy. Resztkami świadomości zmuszał się, by nie rozewrzeć palców i nie dać się 

ponieść szumiącej, burzowej wodzie. Wyrzucał z siebie bezładne słowa modlitwy, przeplatane 

wołaniem o ratunek, ale głos zamierał mu na wargach, tłumiony dodatkowo szumem potoku. Noc 



wisiała gęstą, zimną i mokrą ciemnością nad podobnym do robaka człowiekiem uczepionym głazu. 

Już gasła w nim iskra nadziei na ocalenie, kiedy – pomimo gęstych ciemności, które tu, w dole, 

były nieprzeniknione – zobaczył przed sobą sylwetkę mężczyzny. 

– Puść ten kamień – rozkazał mężczyzna, co do którego Stanisław mógłby przysiąc, że skądś 

go zna, ale teraz nie był w stanie sobie tego przypomnieć, a i okoliczności nie pozwalały na 

zastanawianie się nad tym.  

– Nie bój się – zachęcał go ten niezwykły ratownik. – Puść kamień, bo jeśli tu zostaniesz, to 

zamarzniesz! 

Stach rozwarł zaciśnięte kurczowo na nierównościach głazu palce, prąd natychmiast porwał go 

drapieżnie, ale trwało to bardzo krótko, bo nagle pod stopami wyczuł wystający głaz, o który rozbijał 

się rwący nurt potoku. Nazbierało się w tym miejscu sporo grubych gałęzi, które utworzyły spokojną 

zatoczkę. Niektóre konary umknęły spod ręki szukającego ratunku rozbitka, aż raptem, tuż nad 

swoją głową, wyczuł ręką solidny konar, którego uchwycił się tak kurczowo, jak tylko tonący 

człowiek to potrafi, i już tej szansy z rąk nie wypuścił. Spieniona woda szarpała go jeszcze za nogi, 

ale szala zwycięstwa przechyliła się wreszcie na jego stronę. Podciągając się mozolnie na rękach, 

wypełzł na brzeg. 

Leżał tak przez chwilę, dysząc ciężko. Dziękował Bogu za ocalenie, aż wtem znów zobaczył 

człowieka, który przed chwilą przyczynił się do jego uratowania. Stanisław nie dziwił się temu, skąd 

znalazł się on w tej leśnej głuszy, o nocnej porze, ani się nie zastanawiał, jak to możliwe, że widzi 

jego sylwetkę, nie mogąc jednocześnie dostrzec niczego wokoło. W jego uszach wciąż brzmiał 

stanowczy rozkaz znajomego, a nie rozpoznanego człowieka: „Puść kamień, bo jeśli tu zostaniesz, 

to zamarzniesz!”.  

– Karol! – jak błyskawica przemknęła mu przez głowę myśl. – Karol – wyszeptał, nie wiedząc, 

czy śni, czy to wszystko dzieje się na jawie. – Przecież ty umarłeś – zwrócił się do kuzyna, nie 

czując żadnego strachu. 

– Wiem, że ludzie tak mówią – odparł kuzyn – ale przecież widzisz, że żyję! Zgubiłem tu czapkę 

i teraz marznę – powiedział jeszcze mężczyzna podobny do zmarłego kuzyna, choć jego twarzy 

Stanisław nie zdołał dostrzec. Ostatnie zdanie, jakie usłyszał, zanim postać zniknęła, nie dało mu 

nic do myślenia i rychło o nim zapomniał. 

Teraz, uratowany z opresji, leżał wyczerpany i bezwładny nad krawędzią potoku. Wreszcie 

kończyła się ta straszna noc, która na długo miała pozostać w jego pamięci. W końcu kurtyna nocy 

przepuściła pierwsze blade pajęczyny światła. Brzask zwyciężał broniącą się i niechętną by jeszcze 

ustąpić ciemność. Przygotowanie świata do wstającego dnia zostało zakończone. Świt zapędził do 

swych kryjówek nocnych drapieżników, a obudził ptaki. Wraz z ich śpiewem ustąpił mrok. 

Szparkami zapuchniętych oczu ujrzał Stanisław świat w jego normalnym wymiarze i w znanej 

scenerii. Wstał na nogi, a gdy zastanawiał się, w którym miejscu się znajduje, usłyszał z bliska 

odgłos kościelnej sygnaturki. Spostrzegł, że kilka metrów wyżej od miejsca, w którym się teraz 

znajdował, przebiegała ścieżka, którą znał i po której chadzał od dzieciństwa. Podniósł głowę w 

stronę, z której dobiegał głos dzwonka. To w klasztorze sióstr zegar odmierzał godzinę świtu. 

Przeżegnał się i spojrzał w dół, tam gdzie borykał się z rwącą wodą. Potok toczył brązową, gęstą 

od zmytej z pól ziemi, wodę. Głaz, którego się tak kurczowo trzymał, już się znalazł pod jej taflą. 

Potem powiódł wzrokiem w dół, do miejsca, w którym udało mu się wyjść z wody. Przyjrzał się mu 

i zadrżał: to było dokładnie to miejsce, w którym zimą znaleziono martwego Karola. 


