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Przedmowa Autora  
do drugiego wydania Twarzy 1863

Po wydaniu Drezna, nim opowiadanie to znalazło się w zbiorze 
zatytułowanym Twarze 1863, pewien życzliwy Czytelnik z Lubli-

na przysłał autorowi list, w  którym zacytował ręczny dopisek pierw-
szego właściciela dziewiętnastowiecznej encyklopedii, na jaki natknął 
się przy haśle: Miniszewski. Z dopisku tego wynikało, iż na wiadomość 
o  zasztyletowaniu usłużnego dziennikarza rządowej prasy margrabia 
Wielopolski, na którego zlecenie – dodajmy – Miniszewski pisywał 
swoje artykuły, miał rzekomo oświadczyć: „Szkoda. Złamało się piórko. 
Trzeba zatemperować nowe”. Margrabia Wielopolski jest postacią czę-
sto pojawiającą się w różnych zresztą sytuacjach na kartach tej książki. 
Autor przyznaje, że postać ta fascynowała go od dawna i że nie sprostał 
dotąd przyjętemu kiedyś założeniu napisania książki, której byłby on 
postacią centralną. Czemu więc tej książki nie napisał? Czy dlatego, że 
Wielopolski stał się bankrutem politycznym? Czy też dlatego, że zban-
krutować musiała koncepcja polityczna niezależnie od tego, kto był 
jej rzecznikiem? Oto węzłowe pytania, za którymi kryją się dylematy 
dotyczące sytuacji współczesnego również Czytelnika tej książki. Czy 
może stało się tak z  powodu niechęci, jaką wśród swych biografów – 
obok niezaprzeczalnego podziwu – budzi ów mąż stanu sprzed stu 
z górą lat? Z czego ta niechęć wynika? – powtórzmy. Przecież nie z cech 
charakteru. Scena – nawet jeśli wymyślona, to przecież na swój sposób 
prawdziwa – z  margrabią dywagującym po śmierci dziennikarskiego 
sługi – wiele z tych cech ilustruje. Ale to raczej powód do fascynacji. 



Osobowość Wielopolskiego stanowi z pewnością dostateczną przy-
nętę, aby pokusić się o opowiadanie bardzo doprawdy dramatycznych 
losów tego człowieka. A zatem jednak racje polityczne. Tak, to właśnie 
sfera poglądów politycznych budzi taką niechęć. Spytajmy: czy margra-
bia Wielopolski chciał być niewolnikiem? Nie ma, niestety, odpowiedzi 
na podobne pytania. Czy jego koncepcje były akceptacją niewoli? No 
cóż, były. Były z pewnością. Niewoli oświeconej, w granicach rozumne-
go prawa. Były przyjęciem kategorycznego poddaństwa. Poddaństwa 
władzy zaborczej, poddaństwa wobec istniejących struktur społecz-
nych, zgody wreszcie na wygodne – jeśli to tylko możliwe – urządzenie 
życia w niewoli. Może więc dlatego nie starczyło autorowi sił, aby książ-
kę, której bohaterem byłby ów polityk, dziś napisać.

Czytelnik spotka w  tej książce również inne postacie historyczne. 
Romuald Traugutt, stający na czele przegranego powstania, Aleksander 
Waszkowski, załamujący się w  perfidnym śledztwie, jakiemu zostaje 
poddany w  Cytadeli Warszawskiej, Stefan Bobrowski, ginący w  spro-
wokowanym przez przeciwników politycznych pojedynku. Pojawiają się 
i inni. Być może należałoby przedstawić zaraz na wstępie zwięzłe poli-
tyczne życiorysy wszystkich tych osób. Jeśli jednak autor – mimo rad, 
których mu udzielono – nie skorzystał z  tego pomysłu, to dlatego, by 
Czytelnika, którego dramaty wymienionych tu postaci zaciekawią, ode-
słać do innych źródeł. Książka ta bowiem jest zaledwie przypomnieniem 
historii, która się zdarzyła. Zawiera też prawdę o autorze, który nie chciał 
uczyć historii, ale usiłował odtworzyć niepokój, jaki ona budzi. Współ-
czesnym „pozytywistom” na koniec warto przypomnieć, że nie ma żad-
nych odwołań do postaw, które historia ujawniła. Ponieważ odmienna 
jest rzeczywistość, w której przyszło nam żyć i pracować. A także dlatego, 
że zasadniczo odmienna stała się perspektywa historyczna. Patrzenie zaś 
w przyszłość tak, jak widzieli ją poprzednicy dzisiejszych zwolenników 
pozytywistycznych idei, jest widzeniem umarłego czasu. Jeśli miary tego 
czasu chcą odnosić do przyszłości, to przypominać będą ślepców, którzy 
przywołane z historii obrazy biorą za wizerunek jutra.

Władysław Terlecki, maj 1982
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Aby się nie spóźnić. Jeszcze kilkanaście metrów. Ten, który go 
prowadził, biegł teraz przez tory w  stronę oświetlonego bu-

dynku, zwabiającego przechodniów jak płomień, który zgarnia zwie-
rzęta otrzepujące się ze śniegu i przewracające oczyma, kiedy zmęczone 
biegiem zatrzymują się na krótko w pełzającym blasku. Widział jego 
krótki płaszcz ze sztywnym kołnierzem, kolejarską czapkę. Tam stał 
pociąg. – Szybciej! – powiedział urzędnik. – Zaraz powinni wypusz-
czać ludzi na peron… – Zaklął w odpowiedzi i starał się przyśpieszyć 
kroku. Widać już było szereg wagonów. – Drugi wagon – powtarzał – 
trzeci przedział… – Na tyłach dworca w białej parze manewrowała lo-
komotywa. Wysoki komin rozpryskiwał gałęzie iskier. Wydawało mu 
się, że słyszy gwar dobiegający z budynku. Teraz dopiero zarys gmachu, 
wagonów, latarń stojących na peronie stał się wyraźniejszy, kontury 
wyostrzyły się. Znów potknął się, oparł rękami o szyny. Byłby upadł. 
Urzędnik nawet nie obejrzał się. Policzył: wagon pocztowy, potem dwa 
następne. Zatrzymali się wreszcie. Patrzył, jak tamten wyciąga klucz 
i otwiera drzwi. Już na stopniach odwrócił się i wyciągnął dłoń. – Pro-
szę pamiętać – uczuł silny uścisk i przez chwilę w słabym blasku zoba-
czył zwróconą do siebie uśmiechniętą twarz z błyszczącymi oczyma, 
o siwych, krótko przyciętych bokobrodach – kolejarz, który zjawi się 
w przedziale, jest naszym człowiekiem. Może pan mieć do niego zaufa-
nie. Proszę zamknąć przedział i zasunąć firanę… Uwolnił rękę, posta-
wił neseser w korytarzu. Nie zamykając drzwi, pochylił się jeszcze do 
przodu. Urzędnik stał bokiem i patrzył na budynek. – Na mnie pora – 
powiedział, nie odwracając twarzy. – Wypuszczają na peron. Muszę 
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znikać… – Podniósł rękę do czapki. Wtedy zamknął drzwi i stał przez 
chwilę przy oknie, patrząc, jak tamten odchodzi szybkim krokiem, 
wracając tą samą drogą w  kierunku magazynów dworcowych. Gwar  
od wyjścia wzmógł się: wpuszczano pasażerów. Cofnął się w głąb kory-
tarza, szarpnął drzwiami od trzeciego przedziału, wszedł do środka, 
zamknął drzwi i zasunął kotarę. Za oknem przesunęło się światło, roz-
jaśniając przedział; przez chwilę otarło się o lustro zawieszone na wyso-
kości jego twarzy, którego wcześniej nie mógł dostrzec. Może to światło 
było żółte? Zdziwiły go oczy, rozszerzone, wbite w jeden punkt, kiedy 
połowa twarzy ginęła w cieniu – druga, skupiająca ten żółty kolor, ry-
sowała się ostro. Oddychał spokojniej. Oczy przyzwyczaiły się do pół-
mroku, ułożył neseser na półce, zdjął płaszcz i usiadł przy oknie. Chciał 
jechać na dworzec karetką z hotelu, to byłoby jednak – musiał przyznać 
rację tym, z  którymi ustalał szczegóły wyjazdu – mniej bezpieczne; 
mówili: wpiszą cię na listę, kiedy już będziesz w wagonie… Zgodził się, 
to było bardziej bezpieczne. Zresztą niczego się nie obawiał, każdy 
przedostawał się tą drogą, trzeba było tylko smarować pieniędzmi, cza-
sami, ale to się zdarzało rzadko, wsiadali na dalszych stacjach, tam, 
gdzie można było posmarować, jeżeli jechały dwie osoby – niektórzy 
zabierali żony! Żony przechowywały w futrach pieczęcie, te magiczne 
krążki, którymi otwierali sobie wielkie, z trudem uchylające się drzwi, 
znaki władzy, którymi pieczętowali niebieskie kartki, rozkazy, nomi-
nacje, wyroki i rachunki. W takim razie, gdy już pieczęć umieszczono 
w futrze i zamiast jednej wybierały się dwie osoby, trzeba było smaro-
wać więcej, jeśli nie na tej stacji, to na którejś z najbliższych, żeby było 
bezpieczniej. Usiadł i patrzył w okno: niżej, nad miastem, przysłaniały 
niebo białe, widoczne od świateł, które pokazały się na ulicach, sunące 
w bok obłoki, niektóre jakby różowawe, ale cała reszta – bez tych do-
datków – miała kolor sukni, które noszą kobiety w dniu pogrzebu, jak 
na placu przed dworcem; minął go w pośpiechu, żeby nie spóźnić się na 
to spotkanie, na które i tak się spóźnił, nie biorąc dorożki, wiatr pod-
rzucał jakiś stęchły zapach, błoto wyrzucane z jezdni przez podjeżdża-
jące powozy rozpryskiwało się lekko na chodnik, w bramach kręcili się 
stróże, jeszcze z oszczędności nie zapalali lamp, ale stali już na poste-
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runkach; co ważniejsze – myślał – spartaczona sprawa drukarni, którą 
trzeba było przerzucić bardzo szybko w  inne miejsce, zanim wsypa 
nabierze urzędowej mocy, przeskoczywszy mury Cytadeli i dotoczyw-
szy się do Zamku, szybkie, natychmiastowe wyprawianie kurierek – 
jeszcze tego samego dnia, bo przerwy przy uruchomieniu maszyn na 
nowym miejscu – właśnie, myślał gorączkowo – na nowym, gdzie? 
u kogo? Zerkał na mapę, zapomniawszy o spojrzeniu na zegarek, kiedy 
już powinien był wyjść na miasto, żeby o umówionej porze być przed 
dworcem – czy ten bezwład, w jaki wpadł w ostatnich dniach, myśląc 
więcej o sobie niż o tych wszystkich gromadzących się sprawach, który-
mi żyło miasto? Miasto. Kurierki wyprawiono w porę. Jeszcze żyło – ilu 
ludzi przeszło w tym czasie za rogatki? Nie będziemy tego badać, raport 
szedł do Petersburga, kopie chciał wziąć do kieszeni, dokładne dane, 
każdy stróż przyniósł je w zębach, z każdego domu, każdy cyrkuł dalej 
– to dobrze, że tej części biurokratycznej roboty nie musieli odwalać 
sami… W jednym porzuconym odprysku szyby odbijały się: zarys ścian, 
wilgotne ścięte dachy, zapalające się lampy. Mapy, sztychy, gazety – 
uśmiechnął się – szkoda, że nie zabrał w drogę porcji gazet. Zapomniał. 
Co powiedział konsul królewski? Tego samego dnia rano. Niezgrabne, 
kulfoniaste pismo, po którym poznać rękę służącego – ciekawe, czy 
i jemu smarują? – odpis listu do ministerialnej centrali. Wrzód. Dyplo-
matyczna poczta. Jest to zwiększający się wrzód na wyciągniętej ręce. 
Paraliżuje ruchy palców. Skąd ta felczerska terminologia w perfumo-
wanej poczcie dyplomatycznej, na miłość boską? Organizacja opano-
wała miasto. Jej sieć jest sprawniejsza od sieci, którą starają się rozcią-
gnąć urzędowe władze. Ma mniejsze oka. Urzędnicy są skorumpowani 
lub sterroryzowani. Na ulicach normalna żałoba i kozackie fajerwerki. 
Ale życie toczy się w ukryciu, 619, 003, 43… Szyfr. Ktoś otworzył drzwi 
od wagonu od strony peronu, kroki, nawoływania, dźwięk ostróg. 
Wsunął rękę do kieszeni. Odciągnął kurek. Jakiś niewidoczny mężczy-
zna zachrypniętym, skrzeczącym głosem wołał o  światło, taszczono 
bagaże, znowu najpierw przesunęło się światło, potem szelest na kory-
tarzu, kobieta… i znowu kroki, szybkie, energiczne. Zmusił się, żeby 
wyjąć rękę z kieszeni. Palce były mokre. Ruch w sąsiednim przedziale, 
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śmiech – wysoki, gardłowy, ktoś siadał ciężko na kanapę, potem pod-
niósł się – słyszał to wszystko, i  układanie wysoko bagaży, i  zgrzyt 
sprężyn; czy wszystko w porządku, proszę pani? Tak, człowieku. Cze-
mu tutaj tak zimno, do diabła, chyba nie przez całą drogę… Komu od-
dają paszport? Nie martw się – głos męski – te chamy muszą wszystko 
obwąchać. Fe! Koszyk z jedzeniem. Ach, babrali w nim, czy to będziesz 
mogła brać do ust? Stara kobieta: Przesada, zaglądali tylko i wcale nie 
byli tacy nieprzyjemni. Ha, ha… Kolejarz. Stanął widocznie plecami do 
drzwi. Ósmy przedział! Niezadowolony głos nowego pasażera. Byle nie 
na resorach. I herbatę przed snem… A  tutaj? Ten sam spokojny głos 
kolejarza: Zarezerwowane. Pańskie miejsce w ósmym przedziale… No, 
dobrze – kroki w głąb korytarza – byle nie na resorach, nie mam ner-
wów… Uchylanie okna. Szukam kupca Iwanowa. Nie tutaj. Znowu 
brzęk ostróg. Jakże trzeci wagon! Tu jest drugi. Cisza, ale człowiek za 
drzwiami stoi jeszcze, otwieranie sąsiednich drzwi. Mój drogi – to stara 
– jak długo potrwa postój na granicy?… Jak Bóg da, łaskawa pani. Będą 
nas budzić? Słyszeliście – w głąb przedziału – jak Bóg da!… Ha, ha, 
wyborne. Czy i w tę stronę też tak długo? Tak jest, łaskawa pani. Rze-
czywiście – głos męski – kto tu chce się dostać, i tak się dostanie. Zabra-
łam żurnal, będziemy czytać do granicy. Głos męski: Ja nie mogę, zasy-
piam. Stara: I polowania! Trzask zamykanych drzwi, śmiech. Chwila 
ciszy. Po co ten pistolet? Przecież to najgłupszy pomysł. Oparł głowę 
i czekał, patrząc w szparę, za którą majaczyło światło; a więc ten czło-
wiek tam stoi. Gdyby komuś powiedział, że weźmie broń, pomyśleliby, 
że zwariował. Paszport w porządku, opieka – uśmiechnął się, rozpro-
stowując palce – niemal do granicy. Tak samo później, trzeba tylko 
uprzedzić o terminie powrotu. Za kilka dni, Boże drogi… Ile do odej-
ścia? – to już ktoś nowy. Zapamiętał ich głosy. Tego jeszcze nie było.  
Pół godziny, dopiero pierwszy dzwonek. Tu ma pan miejsce, pułkowni-
ku? – to ktoś odprowadzający z peronu. – Proszę uchylić okno! To się 
zacina, proszę – tutaj… – No i tak! – szczęk żelaza i nosowy, zaciągający 
głos: – Na szczęście. A pierogów pan nie przyniósł, no, czego te rumień-
ce? Co? Rozleniwiliście się. – Myślałem, że się spóźnię, pan wybaczy… 
– Biedaku! – śmiech – ściągnę pana do siebie, jak Bóg miły na niebie. 
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– Mam nadzieję – śmiech – że nie rozkręcą szyn. – Na tej linii? Tu jeż-
dżą – ciszej – stare baby, pan, młody człowieku, wierzy w demony? – 
Odwrócił głowę i znowu popatrzył w szybę – miasto rozmazało się już, 
chmury, które przedtem przesuwały się nisko, nie były widoczne, tylko 
trochę silniejszych świateł, jakby od dalekiego pożaru, ślizgało się po 
dachach, więc taki będzie ten obraz do końca? Wyraźniejsze urywki 
i daleka, niewidoczna całość, bez perspektywy? Nie znam tego miasta 
– myślał – choć znam jego mapę tak dokładnie, że mógłbym oślepnąć, 
a palcem nie pomyliłbym się o żadne załamanie ulicy, więc tyle tylko 
– zanim reszta rozmaże się za szkłem na dobre? Usłyszał gwizd, potem 
lekkie szarpnięcie do tyłu. Doczepiają parowóz. Głośny śmiech w kory-
tarzu. Drugi dzwonek… Odwrócił głowę, w drzwiach stał mężczyzna 
w  kolejarskim mundurze. – Przyniosę światło – powiedział kolejarz. 
Zamknął drzwi i wrócił za chwilę z ręczną lampą. Zmrużył oczy. – Będą 
sprawdzać paszporty – powiedział, podnosząc rękę – są już w pierw-
szym wagonie. Jest pan na liście, mają paszport, może się pan nie dener-
wować… – Zrobiło się jasno. Widać było, że przygląda mu się uważnie. 
– A pana jeszcze nie widziałem – powiedział. – Nie? – zdziwił się. – To 
źle mi pana opisali – mruknął kolejarz. – Czemu? – Myślałem, że to ktoś 
stary… – Pochylił się i mówił dalej szeptem. – Dzisiaj poczty nie wiezie-
my, odeszła rannym pociągiem, żeby było bezpieczniej… Podobno była 
wsypa. Jeszcze nie wiem dokładnie, na jakiej stacji… – Kiedy? – prze-
rwał, myśląc, że może przyszła jakaś wiadomość wieczorem. Niczego 
takiego nie zgłaszano. – Dziś – odpowiedział kolejarz – ale nic szczegó-
łowego nie wiadomo… Jutro się wyjaśni… A może po drodze? Mamy 
swoich ludzi… – Chciał powiedzieć, żeby mu dał znać, gdyby taką wia-
domość otrzymał, ale kolejarz cofnął się, na korytarzu słychać było 
kroki. Pukanie do sąsiedniego przedziału. Głos starej – teraz, dzięki 
otwartym drzwiom, jeszcze wyraźniejszy: – Da! – Trzaśnięcie obcasów. 
W przejściu sylwetka mężczyzny w mundurze, odwróconego plecami. 
Nagły zwrot i podniesienie palców do daszka. Ręka z chudymi, długimi 
palcami. Głos oficera rozmawiającego przez okno: – Wtedy pan zabie-
rze karty, nieprawdaż? – No, myślę. Rozerwiemy się cokolwiek. – 
I w stronę stojącego obok z ręką przy daszku: – Opóźnienie? – Melduję, 



14

Spisek

panie pułkowniku, że pociąg odejdzie w  przewidzianym rozkładem 
terminie… – Ręka opada. – Rozkładem, powiadacie – przez okno. – 
Słyszał pan?… Przeklęte miasto!… – Uprzejmy śmiech w  sąsiednim 
przedziale, zamykanie drzwi i oto nowa postać: oczy wąskie, skośne, 
znowu ręka przy daszku. – Nazwisko? – Podniósł głowę i odpowiedział, 
nie spuszczając spojrzenia z pytającego. – Jak długo pan tu się zatrzy-
mał? – Tydzień – odpowiedział. – Siedem dni. – Kupiec? – Znowu ski-
nął głową. Chwila milczenia, potem ruch za plecami tamtego. 
W drzwiach staje tęgi, łysy mężczyzna w rozpiętym płaszczu… – To 
miejsce wolne? – Grubas wszedł do przedziału. Rozejrzał się, położył 
małą walizkę i odwrócił się do oficera. – Byłbym się spóźnił. – Pańskie 
nazwisko? – zapytał oficer, podnosząc głowę znad listy. Pasażer pod-
szedł bliżej, przesunął wzrokiem po liście, potem wskazał palcem jakieś 
nazwisko. Oficer skinął potakująco głową. – Przez bydlaka kelnera, 
którego musiałem szukać do ostatniej chwili. – Pan do Berlina? – Tak 
– odpowiedział, odwracając głowę. Gdzie jest kolejarz? – myślał. – Zna-
komicie! – Grubas rozsiadł się, nie zwracając uwagi na oficera. – A więc 
myślę, że nie będziemy mieli spóźnienia… – Uśmiechnął się i świdro-
wał małymi, bacznymi oczyma. – Paszporty zostaną panom zwrócone 
na granicy – powiedział oficer. Znowu ruch ręki do daszka i  znowu 
trzask następnych drzwi. Potem wszedł tragarz z walizkami. Dlaczego 
go ulokował tutaj? – powtarzał sobie, obserwując ruchy nieznajomego. 
Walizki były już na półce, kiedy wreszcie znalazł się kolejarz, wszedł do 
przedziału. – Pańskie miejsce jest w innym przedziale – rzekł stanow-
czo. Nieznajomy wzruszył ramionami. – To samo chamstwo – mruk-
nął po francusku. – Jest tutaj, gdzie mnie pan widzi, dobry człowieku. 
Tutaj! – kolejarz cofnął się. – Ten pan – odwrócił się – powiedział, że 
przedział jest wolny, nieprawdaż? No więc? Proszę tu dłużej nie stać, 
jeżeli chcecie uniknąć awantury. Jasne? – grubas obruszył się. Podniósł 
się i zaczął wymachiwać rękoma. Wtedy obawiając się, żeby nie wezwał 
jeszcze kogoś – powiedział kolejarzowi, że może tu zostać, że to nie ma 
znaczenia… Nieznajomy drgnął, obrócił się na pięcie. – A może jednak 
pofatygujecie się – mówił teraz po rosyjsku – wezwać kierownika po-
ciągu albo zawiadowcę? Życzyłbym sobie – im głośniej zaczynał, tym 
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bardziej jego głos stawał się skrzekliwy – poznać tych panów! Znam się 
cokolwiek na przepisach, nigdzie tu nie jest napisane, że przedział zare-
zerwowany. Pan także wszedł tu, nie pytając, czy łaskawie pozwoli się 
panu zająć miejsce, czy tak? – Wstał i siląc się na pojednawczy uśmiech, 
chciał powiedzieć krzykaczowi, żeby się uspokoił. Kolejarz także tłu-
maczył coś; był jednak blady, rozglądał się po korytarzu. Potrzeba tylko 
tego – myślał ze złością – żeby ściągnął kogoś na kark. Mogłoby się za-
cząć przeglądanie dokumentów, spisywanie zeznań. – Niech się pan 
uspokoi – powiedział wreszcie, odczekując do chwili, kiedy tamten 
nabierał powietrza. – Można mu ostatecznie wybaczyć. Zwrócił panu 
uwagę… – Ale grubas nie pozwolił skończyć. Szarpnął się do tyłu. – 
Tak to pan nazywa? – krzyknął. – A  może wypadałoby ich nauczyć 
grzeczności?… – Do przedziału zajrzał oficer, ten, który rozmawiał 
przez okno z odprowadzającym go na dworzec młodzieńcem. – Ach, 
więc może pan być świadkiem, pułkowniku – rzucił się w jego stronę, 
opierając się krótką ręką o brzeg kanapy. Oficer potrząsnął w odpowie-
dzi głową, był bez czapki, w rozpiętym wojskowym płaszczu. Znał tego 
człowieka. Ale skąd? – myślał, stojąc za plecami wymachującego krzy-
kacza. Gdzie tę twarz widział?! Wysokie, spłaszczone czoło, nastroszo-
ne, szerokie brwi, duży, prosty nos; gdy pochylił się, żeby podać rękę 
grubasowi, i przez chwilę jego oczy zatrzymały się na nim, przelotnie 
tylko, na urywek chwili – był już pewny, że tego człowieka widział, ale 
nagle pamięć, która pozwalała mu szybko kojarzyć takie sceny z czymś, 
co zdarzyło się dawniej – zawiodła, gubił się w przypuszczeniach. Go-
rzej, bo zdawało mu się, że tamten również patrzył na niego przez chwi-
lę z  uwagą, raz jeszcze wyrywając rękę grubasowi – i  szukając jego 
twarzy w głębi przedziału. Usłyszał jego głos. – Na miłość boską – mó-
wił – chce pan, przyjacielu, opóźnić odejście tego pociągu? – Widocznie 
i z innych przedziałów, zaniepokojeni pokrzykiwaniami grubasa, wy-
chylili się pasażerowie, poprawił płaszcz i  spojrzał w  tamtą stronę: – 
A ja chciałem się położyć. Pani, nieprawdaż, chciała uczynić to samo?… 
– W odpowiedzi głos starej: – Ależ tak – po francusku. – Cóż tu się 
stało, okradli kogoś? – Pułkownik: – Tego tylko potrzeba! – W pierw-
szej klasie, łaskawa pani… – Stara: – Wszystko teraz możliwe… – Usiadł 
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i wsunął rękę do kieszeni. Gdyby przynajmniej było ciemno, mógłby 
schować broń we wgłębienie kanapy. Krew napływała mu do skroni. – 
Trzeci dzwonek! – krzyknął ktoś z peronu. Pułkownik wrócił do swo-
jego okna, wyciągnął rękę, dłoń, którą teraz ściskał, widać było przez 
chwilę. Pociąg ruszył, rozległo się trzaskanie drzwi, okrzyki odprowa-
dzających, gwizdki żandarmów. Grubas jakby nieco oklapł, oddychał 
ciężko, wyjął chustkę i wycierał spocone czoło. – Wybaczy pan – po-
wiedział po chwili – jestem bezradny wobec chamstwa. Nic na to nie 
mogę poradzić. Rozumiem, że człowiek narażony bywa tutaj na różne 
wątpliwe przyjemności. Ale na ulicy. Żyjemy w czasach – złożył staran-
nie chustkę i z bocznej kieszeni wyjął mały flakonik, roztarł kilka kro-
pel na dłoni i palcami zaczął nacierać czoło – wyzwolonego terrory-
zmu. Chamstwo nie jest czymś nadzwyczajnym… – W oknie przesu-
wały się bardzo blisko kreski światła, co kilka metrów paliły się przy 
wjeździe lampy, koła przeskakiwały na zwrotnicach, chmura pary peł-
zła wzdłuż toru, mijali szare parterowe budynki, w kilku oknach paliło 
się blade światło, słuchał narzekań grubasa i patrzył w te oddalające się 
punkty. Zdrada. Czemu przed wyjazdem nie napisał tego listu? Jeszcze 
przed godziną odsuwał tę myśl jak najdalej, następnego dnia albo 
w dwa dni później odczytywaliby ten list na placu Trzech Krzyży, w za-
graconym pokoju nad salą, w której przygotowywał się chór kościelny. 
Miało to swoje dobre strony, gdyby zdarzyło się coś niespodziewanego, 
mogli łatwo zmieszać się z grupą ludzi, w tym samym korytarzu zresz-
tą mieścił się urząd kancelaryjny, pełno było takich, którzy zgłaszali się 
po wyrobienie metryk, opłacenie nabożeństw, zgłaszanie pogrzebów. 
Wybrali więc to miejsce i ksiądz, trzeba przyznać, palił się do tego po-
mysłu najbardziej: kobiet nie ma, siostrzyczki zajmujące się porządko-
waniem mieszkania, w  którym zresztą nie założono żadnego archi-
wum, potrafią milczeć – zapewniał, zgarniając z czoła wielką, spadają-
cą na oczy czuprynę i założywszy na plecy ręce, chodził między nimi 
dużymi krokami, potrącając krzesła i stoliki. Kilka taktów organowych, 
przyciszony, załamujący się głos prowadzącego chór: „Użycz nam w Cię 
wierzącym – i w Tobie ufającym – siedmiu darów światłości…” List? 
I komu go oddać? Najpierw Tytus: europejski policjant, talent – och, 


