
Wszedłem do przedziału. Rozmowa nagle się urwała. Usiadłem przy drzwiach. 

Każdy z trzech mężczyzn popatrzył na mnie po swojemu. Jeden spod brwi, drugi 

przekrzywiając głowę jak ptak, trzeci uniósł brwi, jakby dostrzegł coś 

nadzwyczajnego. I właśnie on uśmiechnął się. Miał czerstwą twarz, głębokie 

zmarszczki na czole, a włosy srebrne i bujne jak wiosenne chwasty. 

— Im już opowiedziałem — zaczął, wskazując głową na współtowarzyszy 

podróży — więc i panu się pochwalę. Posiadam pięćdziesiąt hektarów dobrej ziemi, 

dwa traktory z osprzętem, dwadzieścia krów i pięknego konia, gniadosza, półkrwi 

anglika. Jeżdżę na nim co drugi dzień, a przynajmniej dwa razy w tygodniu, po 

swoich włościach. I mam jeszcze psa, charta, który mi towarzyszy w przejażdżce. 

Można by powiedzieć, że żyję jak książę z bajki. Z jednej strony tak, a z drugiej... 

— Albo szczęście, albo mamona — powiedział dziadek i popatrzył na mnie 

pytająco.  

Miał malutką, szczuplutką twarz, woskową skórę i przypominał mi mnie. Nie 

doczekawszy się odpowiedzi, znowu oparł twarz na dłoniach, spoczywających na 

główce trzcinowej laski i dodał: 

— Albo jedno, albo drugie... 

Pociąg był znowu w ruchu. Na stacji wsiadło parę osób, skrzypiały drzwi do 

przedziałów. Do naszego wszedł młodzieniec o czerwonej, ponurej twarzy, skinął 

głową i usiadł naprzeciw mnie. Na nogach miał buty co najmniej o dwa numery za 

duże, które sprawiały mu radość, bo nieustannie zerkał na nie. 

— Jestem człowiekiem religijnym — podjął znowu srebrzystowłosy. — Czytam 

Pismo Święte, nie rozstaję się z nim nawet w podróży. I wiem, że nie jestem taki, jaki 

powinienem być. Może dlatego nieustannie urąga mi sumienie. Nie rozdaję tego, co 

mam, tylko ciągle siew i żniwa, pole i zagroda. A trzeba żyć inaczej. 

— Nie chodził pan do seminarium duchownego? — zapytał chłopiec, nie 

odrywając wzroku od swoich zbyt dużych butów. 

— Skąd ci to przyszło do głowy? — zdziwił się srebrnowłosy.  

— Bo mówi pan jak ksiądz, jak wiejski proboszcz. 

— To prawda — potwierdziłem. 

— Miło to słyszeć — mruknął i uśmiechnął się do mnie. — Jestem tylko 

rolnikiem i nie zawsze moja wiara była taka głęboka, inaczej bym się nie ożenił. 

Teraz jestem wdowcem. I właśnie do tego zmierzałem. Mam trzy córki, wykształcone, 



piękne jak gracje. Nawet obraz o takim tytule kupiłem i powiesiłem w bawialnym 

pokoju. 

— Trzy córki to o dwie za dużo — chrypliwym głosem rzekł dziadek, nie 

odrywając brody od laski. — Ja też mam trzy, a tylko jedna dobra, jak w teatrze. 

Widziałem taką sztukę w telewizji, o wygnanym królu. 

— U mnie nie tak — kiwając głową, ciągnął srebrnowłosy. — Za moim rodem 

wlecze się zły omen. Wszystkie moje siostry, siostry ojca i dziadka po roku 

owdowiały. Ludzie to zauważyli i dlatego moje córki są starymi pannami. Chłopcy 

boją się zbliżyć do moich córek. Cóż, każdy chce żyć. A chciałbym mieć wnuka... 

Może ty, młody człowieku? — zwrócił się do chłopca, wpatrującego się w swoje 

traperskie buty. — Może miałbyś ochotę zapoznać się z którąś z nich? 

— Po tym, co pan powiedział, to za Chiny — odrzekł. — Gdyby pan o tym nie 

mówił, to może bym i pojechał. Mam dziewczynę, owszem, ale to jeszcze nie to, 

czego szukam.  

— Jestem człowiekiem religijnym, więc nie chcę kłamać ani niczego ukrywać. 

Uczciwość nade wszystko. 

— Z taką uczciwością daleko pan nie zajedzie — powiedział z uśmiechem 

chłopiec.  

— Trudno, czegoś trzeba się trzymać — odparł rolnik i zwrócił się do mnie: — 

Stryczek? To fakt?  

Potwierdziłem, skinąwszy głową, a on kontynuował:  

— Jak to usłyszałem, od razu pomyślałem, że jesteś najodpowiedniejszym 

kandydatem na mojego zięcia. Oczywiście jeśli nie jesteś żonaty. 

— Szalony pomysł — powiedziałem i roześmiałem się. 

— Zdrowe szaleństwo — odrzekł srebrnowłosy z powagą, niezbity z tropu moim 

uśmiechem. — Chrystusa też uważali za szaleńca. 

— Fakt — potwierdziłem. 

— To jak? Umowa stoi? — zapytał już z uśmiechem, wichrząc czuprynę. — 

Masz przed sobą trzy dni, a za trzy doby można zrobić więcej niż w ciągu trzydziestu 

lat. Sądzę, że masz tyle lat. A dokąd jedziesz?  

Wymieniłem miejscowość, a gość niezrażony niczym tokował dalej:  

— To w górach, prawda? Kawał drogi, ale przecież nie koniec świata. Odwiozę 

cię, już moja w tym głowa. No, rzeknij słowo, powiedz: tak! 

Zgodziłem się, skinąłem głową, nie miałem sumienia odmówić. 



— Przysiądź się bliżej — zachęcił mój przyszły teść, a kiedy spełniłem życzenie, 

położył dużą dłoń na mojej ręce i spojrzał w oczy. — Za co cię ukrzyżują?  

— Za prawdę — i zacząłem rozwijać odyseję. Kończąc, zacytowałem wiersz, za 

który skazano mnie na golgotę pod tytułem „A ty jesteś rzeźnikiem”. 

— Porządny z ciebie człowiek, zuch — szepnął srebrnowłosy i przedstawił się: 

— Antoni jestem. Tak zwracaj się do mnie. Zbieramy się, za chwilę wysiadamy. — 

Złapał podróżną torbę i wskazał na drzwi. — Jak ci na imię? 

— Piotr — odrzekłem.  

— Gościem weselnym mogę być — powiedział chłopiec, odrywając wzrok od 

swoich traperskich butów. 

— Zięć mi potrzebny, nie gość weselny — odrzekł Antoni. — Lubię orłów. — 

I poszliśmy w kierunku wyjścia. 

 

 

Tak mało jest rzeczy subtelnych 
 

Z pociągu przesiedliśmy się do autobusu, który stał opodal dworca i po 

dziesięciu minutach ruszyliśmy w dalszą drogę. Autobus był wypełniony robotnikami 

wracającymi z fabryk i kobietami z pustymi, wiklinowymi koszami. Twarze tak 

mężczyzn, jak i kobiet nasycone były smutnym liryzmem, było w nich i cierpienie, 

i zaciętość, i ufność. Tu i ówdzie rozmawiano półgłosem. Tylko jeden pasażer 

z rudawym zarostem i lekko siwą czupryną, w cynobrowej koszuli, zapewne po paru 

dobrych kieliszkach, nieustannie mamrotał, że nie ma nic wiecznego. Jak coś się 

urodzi, to wiadomo, że musi umrzeć. 

Autobus zatrzymywał się, ludzi ubywało, rozmowa nabierała impetu, to znowu 

urywała się. Nie chwytałem już sensu, zapewne drzemałem, momentami widziałem 

podwójnie, ale oczy miałem otwarte jak zając. Tego nauczyłem się w więzieniu. Na 

którymś przystanku ktoś usiadł w fotelu za nami. Był to ktoś bliski, wtajemniczony 

w sprawy rodzinne. 

— Witaj, Antoni — usłyszałem kobiecy głos. — Jakie wieści? 

— Dobre — odrzekł.  

Kącikiem oka dostrzegłem, że oglądnął się, mrugnął i uśmiechnął.  

— A teraz słuchaj — zniżył głos i jego dłoń spoczęła na moim ramieniu. — 

Obudź się. 



Odwróciłem się. 

— To moja siostra, Hania.  

Skinęła głową, uśmiechnęła się i nic nie powiedziała.  

— Nie chcę się rozwodzić, powiem tylko, że wieczorem odbędzie się ślub. 

Któraś z dziewczyn zostanie jego żoną. 

— Jakże to tak, bez zapowiedzi? 

— Nie pytluj — rzekł twardo Antoni. — Wiesz jak się sprawy mają. Poza tym są, 

jak to się mówi, sytuacje graniczne — dziś albo nigdy. Rozumiesz? 

— A ksiądz się zgodzi? Takiego wypadku jeszcze u nas nie było, nawet 

w czasie wojny. 

— Jeśli nie było, to będzie. A zgodzić się musi. — I popatrzył na mnie. 

— Myślę, że nie odmówi — kiwnęła głową. — A co z weselem? 

— Właśnie! Zbierz kobiety i przyjdź. Zaprosimy tylko najbliższych. 

Autobus wjechał na niewielki placyk, zrobił pętlę i zatrzymał się. Byliśmy na 

miejscu. Antoni przekazał torbę podróżną Hani, głową wskazał kierunek i ruszył 

przed siebie.  

— Idziemy do księdza Tadeusza, to najważniejsze. 

Przecięliśmy placyk i weszliśmy w boczną uliczkę. Przechodząc koło kościoła 

spostrzegliśmy, że drzwi są uchylone. Weszliśmy do środka. Ogarnął nas półmrok. 

Antoni usadowił mnie w ławce, a sam poszedł w kierunku zakrystii. Po chwili mój 

wzrok przywykł do nowych warunków i dojrzałem w całej okazałości krzyż górujący 

nad ołtarzem. Męka Pańska ukazana była z takim artyzmem, że natychmiast 

poczułem kłucie serca. Nie krwawiące dłonie, stopy czy bok, ale twarz, jakby żywa, 

mówiła o tym, co było, jest i będzie, a szczególnie, co mnie czeka. Dawno nie byłem 

w kościele, jeszcze kiedy byłem na wolności. Wtedy przyjaźń z Jezusem czyniła moje 

życie znośniejszym. Był poetą, rewolucjonistą i pochodził z ościennego kraju. I to mi 

wystarczyło, aby robić właśnie to, co nakazywało sumienie i zdrowy rozsądek. Kiedy 

tak patrzyłem na tego Żyda, Syna Bożego, który wziął na siebie podłość i brud tej 

ziemi, srebrnowłosy Antoni, leżący krzyżem przed ołtarzem, tak jak to czynią 

zakonnicy przed przyjęciem święceń, wstał, przeżegnał się i kiwnął na mnie głową. 

— Podziękowałem Bogu za dar, jaki otrzymałem. Idziemy do kancelarii. 

Chodnikiem, wysypanym grubym szutrem i obsadzonym po obu stronach 

kanadyjskimi świerkami, weszliśmy na podwórko plebanii. Do kancelarii wprowadziła 

nas kobieta o smagłej cerze, do której Antoni zwracał się po imieniu. Po chwili wszedł 



ksiądz proboszcz. Usiedliśmy i Antoni, nie owijając niczego w bawełnę, wyjaśnił cel 

wizyty. 

— Sprawa niezwykle skomplikowana — szepnął ksiądz, zagryzając górną 

wargę.  

— Tak mało jest rzeczy subtelnych na tym świecie — powiedziałem do siebie. 

— Otóż to — rzekł Antoni. 

— Przysięgasz na krzyż, że jesteś ochrzczony i nieżonaty? — zwrócił się do 

mnie ksiądz.  

Uśmiechnąłem się i podniosłem rękę  

— Antoni, szykuj wesele, przyjdę napić się wina — odpowiedział na to ksiądz. 

Wyszliśmy. Proboszcz odprowadził nas do furtki. Przecięliśmy na skos placyk, 

weszliśmy w boczną uliczkę, utwardzoną szutrem, prawie pustą, nie licząc psów, 

które nas nie oszczekały, kotów nie zwracających na nas uwagi i paru białych 

młodziutkich kóz, buszujących w rowach. 

— Teraz czeka nas wielka próba — odezwał się Antoni. — Jak to rozegrać, aby 

wilk był syty i owca cała? Kto kogo ma wybierać? — Popatrzył na mnie, a potem 

wzniósł oczy do nieba. 

 


