


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.
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Woły
Na cennie szym przymiotem natury est e rozmaitość. Niema podobno ednakich dwu
kropli wody, dwu liści na drzewie. Wyobraźnia, pomysłowość przyrody nietylko zdumie-
wa, ale stanowi źródło wielu naszych zadowoleń. Bo czemżeż byłoby życie śród widoków
tożsamości? Czytaniem książki skle one z komunałów. Od czasu istnienia świata słoń-
ce coǳień inacze wschoǳi i zachoǳi, bo natura może wytwarzać nieskończoną ilość
kombinacyi. Malarze ma ą zapewnione tematy i nie potrzebu ą się powtarzać.

Polak smutny zawsze filozofu e, więc i a prządłem nici z tego kłaczka uwag, a choć
e woźnica przeciął pytaniem: która goǳina? — rozmyślałem dale :

Ręczę, że i te dwa byczki, mocu ące się rogami na paśniku, są odmienne od wszystkich
poprzednich, współczesnych i przyszłych, a nawet figlu ą oryginalnie. Przerwały zaba-
wę, spostrzegłszy prze eżdża ącą bryczkę, fuknęły nozdrzami, zwróciły uszy ku przodowi
i przyglądały się nam buńczucznie, ak dwa młoǳi szwa carzy podróżnikom. Z lasku
wyszedł chłopiec wie ski, który mĳa ąc e, krzyknął i śmignął prętem. Byczki odskoczyły
nieco, ale znowu stanęły odważnie.

— A nie pó ǳiesz ty od nich kanalio! — zawołał na chłopca orzący nieopodal paro-
bek. — Sybirak szelma — przeszkaǳa ą mu!

— Poczciwy człowiek — rzekłem do siebie — strzeże wołki ak ǳieci i nie pozwala
ich nawet płoszyć.

Bryczka nasza, wybrnąwszy z piasku, potoczyła się raźnie wzdłuż niw zżętych, zala-
nych złocistymi odblaskami sierpniowego słońca, które coraz mocnie dopiekało. Spoty-
kaliśmy luǳi, pracu ących w polu, bydło, wyskubu ące trawę ze rżyska, psy, myszku ące
po nieskoszonych arzynach, niemowlęta zawieszone w płachtach — a a ciągle, mimo
skwaru i kurzu, rozsnuwałem przekonanie, że cały ów kra obraz w te postaci ułożyła
natura po raz pierwszy.

Przy droǳe stał wóz drabiniasty, naładowany zbożem. Wieśniak, zanim ruszył, wy-
rwał z dużego, prawdopodobnie dworskiego łanu, wiązkę grochu i karmił nim woły, które
adły z powagą niemców, posila ących się przed ciężką robotą.

Troskliwy gospodarz kradnie, a żywi swoich pomocników!
Pył znowu otoczył nas obłokiem, koła zagrzęzły w piasku, długą smugą zalega ącym

stok znaczne wyżyny. Przed nami para rosłych byczków i dobrze utrzymanych wołów
ciągnęła na wozie sosnę. Dwa chłopi, podparłszy ramionami kłonice, pomagali wyprę-
żonym zwierzętom, zachęca ąc e do wysiłków.

— Ho, ho, dale małe, uuup!
Ale małe, szarpnąwszy kilkakrotnie, stanęły. Starszy wieśniak zbliżył się do nich, po-

głaskał po głowach i grzbietach, mówiąc:
— Odpocznĳcie sobie. Psia góra!
Woźnica mó , chcąc rozszerzyć sobie prze azd, zawołał:
— Na prawo!
— A to włóż arzmo i ściągnĳ na prawo — ofuknął go młodszy. — Patrzcie go, aki

chwat z morskie piany.
Miał słuszność, broniąc zmęczonych bydląt, ale mó furman odparł:
— Muszą być „a cuzy” — delikatne.
Odpłacono mu za tę uwagę radą, które powtórzyć nie mogę.
Wydostaliśmy się wreszcie na szosę. Wlokły się po obu e stronach ciężkie bryki

i wozy w kierunku miasta. Pod stacyą kolei uwięźliśmy mięǳy nimi, a zwłaszcza edna
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fura tarcic, ciągniona przez woły, zagroǳiła nam drogę. Śród wza emnych wymysłów
utorowano wreszcie przesmyk, którym mieliśmy przemknąć. Podrażniony wszakże mó
Łukasz, zaciął batem w prze eźǳie na mnie winne woły. Właściciel ich ryknął, sko-
czył ku nam, za nim pośpieszyli ego towarzysze, a ponieważ przed zamkniętą rogatką
kole ową musieliśmy stanąć, rozpoczęła się bĳatyka, z które Łukasz wyszedł mocno po-
turbowany. Walce te woły przypatrywały się z angielskim spoko em. Skutkiem za ęcia
linii główne pociąg nasz zatrzymano daleko od dworca. Na sąsiednich szynach z kilku
wagonów wyładowywano wielkie ukraińskie woły, które miały zginąć w żołądku stolicy.

Złym est człowiek — według pewne autorki angielskie — którego nie wzrusza wi-
dok zżółkłych liści esiennych; gorszym est według mnie ten, którego nie wzrusza widok
płowych, opiętnowanych, na rzeź pęǳonych wołów. Czy kiedykolwiek przypatrzyłeś się
im czytelniku? Jak smutnie spogląda ą ich duże, bolesnem przeczuciem zaćmione oczy!
Boki zapadłe, skóra wypalonymi stęplami oznaczona, w całe postaci rozlana niema roz-
pacz. Dźwiga ą swe mięso na ofiarę człowiekowi, który nie ma dla nich litości. Ile razy
przechoǳę koło gromadki tych płowych skazańców, wieǳionych na śmierć, serce mi się
ściska strasznym kurczem. Wyprowaǳone z wagonu obe rzały się wokoło: edne wąchały
ziemię, drugie szukały na nie źdźbła pożywnego, inne wsłuchiwały się w gwar mie ski,
inne nareszcie spoglądały w górę, ak gdyby bada ąc, czy to samo niebo nad nimi sklepio-
ne. We wszystkich odbĳało się odurzenie, niemoc, rezygnacya. Ze stepów, ze swobody,
z traw wonnych i czystego powietrza, przeniesiono e w odmęt piekielny, gǳie węszą
krew.

— I to one w droǳe nie eǳą? — zapytał służący kole owy.
— Szlamu ą sobie kiszki — odrzekł odbiorca „towaru”.
— Choćby im wody trochę…
— Może sodowe … Pręǳe tam, nie bałamucić, bo przed czwartą muszą być w szlach-

tuzie.
— Pierwsza partya uż poszła.
— Potrzebne wszystkie — zakończył odbiorca.
Odszedłem od okna — w te chwili pociąg się podsunął pod dworzec.
Z nieprzy emnem wrażeniem wsiadłem do doróżki, odpęǳa ąc z myśli mary nie-

szczęśliwe. Czy człowiek wiecznie karmić się bęǳie cuǳem życiem? Czy on nie wyna -
ǳie sposobów istnienia bez morderstwa? Czy ta konieczność natury nigdy się nie złamie?
I a za chwilę eść będę pieczeń z tych samych istot, których niedola tak mnie rozrzewnia.
Co tu właściwie est słusznem: mo e współczucie, czy apetyt?

Na moście zakotłowały się wrzaski: akaś przeszkoda zatamowała prze azd. Jeszcze nie
zdążyłem zbadać przyczyny, gdy doróżka w echała ze mną w gromadę płowych wołów.
Powiązane za rogi parami, tłoczyły się i rzucały, a wściekły czeladnik rzeźnicki, w niebie-
skim fartuchu i zatłuszczonym kaanie, smagał e niemiłosiernie skręconym w kilkoro
postronkiem. Jednocześnie z każdego kozła spadały im na grzbiety bicze, od których
skóra się pręgowała. Nareszcie utorowano drogę. Mó doróżkarz miał uż wolną, mĳa ąc
wszakże woły, ciął ednego z nich tak mocno batem, że aż biednemu stworzeniu z oka
wyciekł krwawy wężyk.

— I za co go bĳesz? — zawołałem wzburzony.
— To na rzeź, panie.

Cały w te odpowieǳi systemat. Co ma prawo do życia — to pozosta e pod osło-
ną wszystkich naszych uczuć; co na rzeź przeznaczone, zasługu e tylko na okrucieństwo.
Chłopiec źle zrobił, postraszywszy pasące się byczki, woźnica oberwał po karku za ude-
rzenie wołów, ciągnących wóz, ale te płowe mięsa wolno ćwiczyć dla rozrywki.

Na koźle dorożki sieǳiał prawǳiwy Pindter.

   Woły 
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