
Wigilia była rojna jak nigdy dotąd. Do stołu zasiadło czternaście osób. Każdy 

miał swoją piękność przy boku. Brat Olek był w cywilnym ubraniu. Bez habitu 

wyglądał śmiesznie. Kinga nieustannie trzymała go za rękę, jakby się bała, że 

ucieknie. Zeus siedział na honorowym miejscu, po prawicy miał Olgę, po lewej 

Melanię, nieustannie w nim zakochaną. Nawet babcia Teodora raczyła się zjawić. 

Osobiście ją przywiozłem na wózku i usadowiłem obok Olgi. Babcia na starość stała 

się zgryźliwa, nic jej się nie podobało, tolerowała tylko mnie i tylko mnie się zwierzała 

ze swego bujnego życia, które dla mnie było tak nudne, nie ubliżając nikomu, jak 

„Lalka” Bolesława Prusa. Babcia głosiła wszem wobec i każdemu z osobna, że ma 

już osiemset lat, więc może pewnego dnia przyjedzie po nią anielska kareta i 

bezpośrednio zawiezie ją do nieba. Nieustannie nosiła żałobę. Po kim? To tylko ona 

wiedziała. Zeusa w początkowym okresie jej pobytu u nas nie cierpiała, ale kiedy 

wprowadziliśmy się do dworu, odwróciła się „do góry dnem” i zaczęła traktować go 

jak bohatera. Zażyczyła sobie, aby jego zdjęcie oprawiono w ramę i zawieszono w jej 

pokoju obok Tadeusza Kościuszki. Nawet mnie to śmieszyło, ale starość ma swoje 

prawa. 

Siedziałem przy Piegusce, ściskałem jej dłoń i ani mi w głowie były prezenty. 

O niczym nie myślałem, byłem przecież szczęśliwy. Brat Olek odczytał urywek 

z Ewangelii, Zeus złożył ogólne życzenia i do każdego z osobna podchodził z 

opłatkiem i całował w czoło, jak to było u nas w zwyczaju. 

Dań było dwanaście, ale zawsze zaczynało się od kutii. Pieguska nie znała tej 

potrawy, jadła ją po raz pierwszy, ale kiedy przełknęła pierwszą łyżeczkę, zrobiła 

wielkie oczy. 

— Nic mi jeszcze nigdy tak nie smakowało. 

— Niebo — odrzekłem. 

Też przepadałem za kutią.  

Kiedy sięgałem po trzecią potrawę, a był to łosoś w galarecie, za oknem 

zaczęły szczekać psy Kołodzieja, coraz to głośniej i natarczywiej. Kołodziej wyszedł 

bez słowa, a po chwili był z powrotem. 

— Pali się owczarnia! 

Wybiegliśmy wszyscy na podwórko, ogień trawił już dach i to bardzo szybko. 

Był pokryty trzciną. Zeus spojrzał w niebo i na drzewa, wiał zachodni wiatr i iskry 

niosły się w stronę wsi, której zabudowania zaczynały się tuż-tuż za owczarnią. 



— Zwołaj ludzi i gaście czym możecie! — rzucił gniewnie do chłopa, który 

przybiegł  ze wsi, by nas powiadomić. — Bo wieś pójdzie z dymem. Podpalacie, więc 

gaście! Inaczej z torbami pójdziecie. 

Aleksy przez telefon komórkowy zawiadomił straż, a następnie z Onufrym i 

Kołodziejem poszedł sprawdzić pozostałe budynki. 

— Reszta wraca do stołu — władczo powiedział Zeus i wyciągnął rękę w 

zapraszającym geście. — Jeśli Bóg się rodzi, należy się cieszyć, inaczej biada nam. 

Przy stole została tylko babcia, sztywna niczym pomnik. Kiedy usiedliśmy, 

spojrzała pytająco na Zeusa. 

— Owczarnia płonie na cześć Zbawiciela — powiedział Zeus. 

— To robota kacapów. Znam ich dobrze. Spalili nam przecież Rohatycze — 

i podniosła w górę zaciśniętą pięść. — Ale ty, Zeusie, poradzisz sobie z nimi. Masz 

już przecież synów i zięciów. Tego powstania nie przegramy. 

— To powstanie musimy wygrać — potwierdził Zeus. — Zajmiemy się tą 

sprawą wnikliwiej.  

Kiwnął głową, jakby sobie przytakiwał i napełnił kieliszki koniakiem.  

Po tradycyjnym „sursum corda, proszę wypić do dna” opróżniliśmy kieliszki. 

Jedni pili szybciej, drudzy wolniej. Ksenia radziła sobie z trudem, ale przebrnęła 

i przez to. Obserwując jej zmagania ze złocistym alkoholem, mimo woli dostrzegłem 

jej szykowną suknię, a następnie spojrzałem na pozostałe kobiety. Pokiwałem z 

podziwem głową. Był to istny pokaz mody. Każda miała podkreślone w jakiś 

magiczny sposób to coś, co wabiło, ciągnęło niczym magnes. Wreszcie zrozumiałem 

dlaczego Zeus miał tak wiele kobiet — wyczucie piękna. A wraz z tym przeraziła 

mnie myśl: „może to wszystko jest we mnie, odziedziczone?”. Nie! Zeus jest jedyny, 

jeden na wieczność.  

Po spełnieniu toastu babcia Teodora, wymachując łyżeczką do herbaty niczym 

batutą, zaintonowała swoja ulubiona kolędę „Bóg się rodzi, moc truchleje”, a Ksenia 

zaczęła rozdawać prezenty. 

Pieguska dostała elegancki sweter z owczej wełny z rozpinanym golfem, a ode 

mnie srebrne klipsy i jeszcze parę innych drobiazgów. Rozpłakała się z radości. 

Marta też miała wilgotne oczy... i Ksenia. Ja otrzymałem wojskową zimowa kurtkę z 

demobilu i traperskie buty. W jeden z nich włożona była koperta. 

— Otwórz — poprosiłem Pieguskę. 



Wyjęła pod stołem kartę i zrobiła zdziwiona minę. Spojrzała na mnie i 

przyciskając usta do ucha, szepnęła:  

— Twój kuc mongolski z rzędem przy żłóbku w stajence. 

— Zostaniesz moją żoną?  

Skinęła powiekami.  

 

 


