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Nad urwiskiem (II)
Z wązkiego okienka w niskie chałupinie podleśne wychyliła się kosmata, czarna głowa
chłopa… Oczy głęboko zapadłe, ak ślepia ziemnego nornika, patrzą ciekawie dookoła
z ǳiwną upartością. Jest akaś siła tłumiona w te duszy, która oczami na świat wyziera;
est akiś wieczny, uta ony ból, który zastygł na suche , pomarszczone twarzy, a krogulczy
i ostro zakrzywiony nos zdraǳa nieukrywaną drapieżność, łagoǳoną przez czoło wysokie
i bruzdami zorane. Poznać z wędrownych brwi i ruchliwego czoła pierwotnego myśliciela,
którego boli nieświadomość własna, i który, czu ąc małość swo ą wobec wielkich potęg,
gryzie się ta oną złością i bezsilnym gniewem.
Wschoǳące słońce rzuciło ukośnymi promieniami na prawą stronę zwrócone ku
północy twarzy chłopa — i wystąpiły ostrze wyrzeźbione rysy, surowe i kamiennie zastygłe. Maleńkie oczy błyszczą zielonemi światełkami, ak pełne ta onego adu wężowe
ślepie w skalne kępie.
Ze spoko em muzułmanina, modlącego się rankiem do słońca, stoi w oknie skamieniały chłop. Żaden muskuł nie zadrga, tylko oczy iskrami świecą i myśl pracu e uparcie.
On modłów nie wysyła słońcu (odszeptał e przed obrazem na ścianie), ale myślą po roli
lata niezorane , oddycha ące szarą mgłą i lekkimi oparami po długie leży zimowe .
Cała spoko na wieś dyszy przed nim w kotlinie… Wiǳi rozrzucone osiedla, gǳieniegǳie samotnie potracone chaty, a dokoła nich klinami rozchoǳące się zagony, wązkie,
wyciąga ące długie szy e ku pustym tłokom i ugorom. Wiǳi zygzakiem wśród pól wĳącą
się roztokę, spada ącą z uboczy leśne . Niedawno czernił się las na uboczy — ǳiś pustka,
nagi wyrąb i stada zgniłych pniaków, biele ące w słońcu…
— Jak się to wszystko zmienia, a przecie nie na lepsze… — roztrząsa w myślach, idąc
uparcie za wzrokiem, który błąǳi po zagonach i ślizga się od mieǳy do mieǳy, ak żywa,
zwinna śklenica.
— Nie dawny czas, ak się złociły łany zboża, hań na dole, długie i szerokie. Wyszedłeś
na wierch — tobyś rzekł, że się zorza oderwała od słonka i spadła na ziemię, że się błękity
zniżyły i siadły, bo tak łąkami błękitniały lny w czerwonem okolu koniczyny. Schoǳiłeś
na dół z tych wierchów, to ci ptaki śpiewały po lesie i ǳwoniło ci echo nieskończone, a po
gałęziach śmigłe wiewiórki wyprawiały ci zabawne psoty. Szedłeś w dolinę koło wody, to
cię ogarnęło wysokie żyto i barwne łąki dookoła, gǳieś mieǳom nie dopatrzył końca,
tak się rozbiegały daleko. Tam zaś w uboczy — ak to niedawno! — szły mrowiem owce
na paszę, kerdelami szły, białe i czarne, a za każdą dwo e młoǳiutkich bliźniąt… He ,
Boże! niedawny czas! Gǳie się to wszystko zapoǳiało!
— Hań z wierchów do rzysz ino zagony pokra ane w strzępy. Szarość na nie spadła
rǳawym płaszczem i okryła doznaku… Z lasu ci ǳięciół nie odpowie, ni żadne ptactwo.
Iǳiesz wrębami ponurem spaleniskiem; białe pniaki sterczą ku tobie, ak akie piszczele na
cmentarzu. We ǳiesz w ugory, to pustka cię niezmierzona ogarnie — nikany owcy białe ,
żywego bydlęcia — nikany nic… Chyba zgłoǳone konisko, ak rama, rozchwierutane
wiatrem, zarży od młaki żałośnie, albo ci żmĳa syknie pod nogą — to oczy potracisz za
mieǳami, które ci z pod nóg wylatu ą na wszystkie strony. Taki czas, taki — taka to
niedola…
W ciężką zadumę popadł chłop i długo stał przechylony w oknie.
Słonko wytoczyło się na wierchy, idąc nad wyrębami w błękitny strop — a ziemi
asność była wielka, wielka pogoda wiosennego ranka.

W dolinie — życie, ruch. Luǳie, ak krety, w ziemię się worali. Jeden i drugi i ǳiesiąty na wązkich zagonach rusza się w roli wilgotne . Błyszczą do słońca lemiesze i wchoǳą żądłem do ziemi, a za niemi rǳawe ogony zosta ą — długie skiby. Wyciąga ą się
koniska chude, to kurczą się leniwie woły, ciągnąc z wysiłkiem ociężały pług, za którym
włóczy się schylona, nęǳna postać: rolny pan… Pracu ą bez ustanku bydlęta i luǳie:
tysiąc razy prze dą po zagonie mozolną, krwawą drogą, tysiące zrobią stóp, a każdą zwilży
pot łzawy i bolesny — i to wszystko dla paru suchych stogów, eśli Pan Bóg i pogoda
pozwolą zebrać szczęśliwie.
Wiǳi te mrówcze wysiłki sto ący w oknie chłop. Patrzał na nie drzewie — patrzy
i ǳiś. Ale mu się zda e, że olbrzymie ą wysiłki, praca rośnie i cięże przywala, a owoce
karle ą wciąż na iment i ziemia się gǳieś zapoǳiewa…
— Orali drzewie — orzą ǳiś. Nie inacze ! Aleć ak w echał w zagon z pługiem
o wschoǳie, to wy echał zeń po zachoǳie. Było się kany poǳieć na łanie szerokim. Nie
groǳiły płoty, ni mieǳe — nie groǳiły. Drzewie człek ziemię obsiał, ona go żywiła i żyli
ze sobą w zgoǳie wedle luǳkiego przykazania: „Kocha ziemię — ona cię przyoǳie e
i nakarmi…” ǲiś dwa razy ą telo pielęgnu esz, a musisz przekląć, bo cię nie obżywi
łacno, chyba przyoǳie e, skoro se ta uż legniesz na smentarzu…
Myśli pełne niewesołych przeczuć wlatu ą mu zgrzytem do mózgu i odchoǳą, pozostawia ąc zaraźne ady złych obaw i cichych zastanowień.
A edna na uparcie , ak osa, brzęczy mu w uszach i umysł draźni wciąż powraca ącem
pytaniem: „Co to bęǳie? co bęǳie?“ Ten ciągły, niewyraźny szept nie opuszcza go nigdy.
Czasem wyda e mu się, akby w pytaniu tem słyszał ciekawe głosy swoich ǳieci. Czasem
znów — ile razy oko zwróci na utro i na dalszy czas — bo aźń ǳiwna szponami wpĳa
mu się w serce, a skoro go opuści, to eszcze długo czu e w sercu ad e ostrych pazurów.
Teraz sto ący w oknie ǳiwne ma uczucie. Zda e mu się, że od północy iǳie ku niemu
czarna mgła… Czu e, że za chwilę zasłoni mu wszystko: osiedla, łąki, pola… nawet i wieżę
na kościele. Lada chwila nie do rzy na świecie zgoła nic… Broni się temu uczuciu ak
może, całą mocą wytęża wzrok, pot kroplisty spływa mu po czole.
— Co to bęǳie? co bęǳie? — szeleszczą osty dookoła.
Naraz z te nocy czarne , z poza mgły występu ą ǳiwne obrazy zdumionemu oku.
Przez mgłę, przez ciemny przetak, przeǳiera się gęsta, ruchliwa siatka zagonów. Jak
wąziuteńkie nitki, rozbiega ą się mieǳe na wszystkie strony. Zwolna male ą w oczach
szare płaty, zwęża ą się nieznacznie — mieǳe zbliża ą się ku sobie niepostrzeżenie, ak
wskazówki czasu — skibami łączą się i zwiera ą — nakoniec zwarły się w edno zbite
pasmo. Jak okiem do rzeć: mieǳe, mieǳe i mieǳe, bez met, bez końca, bez granic…
Chłop drgnął — przypomniał sobie, że te obrazy wraca ą z każdą wiosną, coraz to
silnie i wyraźnie …
Słonko stanęło na południu. Luǳie worali się uż daleko w zagony — i nikt nie do rzał
kosmate głowy w okienku niskie chałupiny podleśne , nikt nie napotkał szklannych
oczu, zapatrzonych w przyszłość… Nikt.
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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