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NA SZCZYTACH KURNIAWA
N O W E L K A .

Wieczór był chmurny. Z wysoka, od połonin dochodził 
szum świerków. Na szczytach wiało, niżej był jednak spokój. 
Ścieżkę spowijał powoli gęsty mrok. Widać tylko najbliższe 

kontury drzew. Z wnętrza Karpackiej puszczy szła naprzeciw 

mnie noc wczesna, bezksiężycowa, pomieszana z mlekiem mgły. 
Poruszałem się pewnie i szybko. Tak szybko, że pomimo dwu-
dziestu kilku stopni mrozu, pot ściekał strugami po twarzy. 
Schronisko było oddalone jeszcze o półtorej godziny drogi. Dia-
belnym tempem postanowiłem zakończyć dzisiejszy marsz. Po 

wielu dniach podróży plecak zelżał wybitnie. Właściwie nie było 

w nim już nic do zjedzenia, — ale to lepiej; powracałem znów 

na Popa, gdzie nikt jeszcze nie umarł z głodu.
W biegu myślałem o pracy serca, wszak było wypróbo-

wane w tylu okazjach, myślałem o tchu w płucach, które nie 

zawiodły nigdy. Myślałem o mięśniach nóg, tych samych prze-
cież, których sprawności i sile zawdzięczam barwny sen wcze-
snej młodości, prześnionej w podróżach samotnych, spławionej 
w ptasiej swobodzie i wiecznie głodnej przestrzeni, bo siność 

dalekich horyzontów wsączyła mi w żyły słodki, wabiący jad 

włóczęgi. Myślałem o każdym nerwie, zmuszonym teraz do od-
dania z siebie wszystkiego. Kontrolowałem ich harmonijność 

i współdziałanie w pracy. Głaskane myślą i hypnotyzowane 

bezustannie — pracowały wydajniej, odporne bardziej na zmę-
czenie. Oto dłonią, zwartą na kijku, uderzam czasem o udo 

i czuję poprzez rękawice, jak sploty włókien prężą się ryt-
micznie przy każdym kroku. — Jeszcze kilka tysięcy takich 
drgnień, a będziemy w domu, — przemawiam do nóg, jak do 

kogoś rozumiejącego.
Skóra promieniała ciepłem, a głębokie wydechy pokryły 

szronem wiatrówkę na piersiach. Lekka opaska wełniana grzała 

mnie. jak futrzana czapa. Ruchem rękawicy przesunąłem ją na 
szczyt głowy. Nie było w tym lekkomyślności, bo w cichym, 
stojącym powietrzu, uszom nie mogło stać się nic złego. Po czole 

spływały krople jedna za drugą — jeden za drugim migały 

widma smreków. — Jeszcze kilka tysięcy czarnych widm...
Czas płynął, zgryzałem powoli leśny szlak. Po godzinnym 

marszu od grażdy kończył się wreszcie trawers Stajek i schodzi-
łem prawdopodobnie w żródliska Pohorylesa, bo ścieżka ucie-
kać poczęła w dół i, kołując nierówno w zakriętach — przepa-
dała co chwila w gąszczu. Goniła za źródłami potoczków, prze-
kraczała je po kłodach drzewa, zawracała z potokiem, skacząc 

przez pnie, powalone wichrami. Las rzedniał. Co raz częściej 
zjawiały się młode, niewyrośnięte choinki. W tej części drogi 
wypatrywałem znanych fragmentów.

— Gdy dojdę do polany z drutem kolczastym przy poto-
ku — to reszta będzie tylko progiem bliskiego domostwa.

Od polany do schroniska zdeptałem każdy metr. Tymcza-
sem wyszedłem z pomiędzy zwartego starodrzewiaka na odkry-
tą ścieżkę. Ślad narciarski rył się tu wyraźnie głęboko. W sła-
bym świetle nocy rozróżniłem jeszcze, że przejechano tędy trzy 

razy. Rychło wszakże przestałem widzieć, bo za jakimś zakrę-
tem, przykryła mnie i zgubiła w sobie mgła. Od tej chwili góry, 
potok i smreki przybrały barwę brudnego mleka. Na oczach 

niosłem jakby zasłonę z mokrego płótna. Płozy nart sterowały 

same i bez mojego udziału tropiły ślad na ścieżce. Szły jednak 

tak tępo i opornie, że wreszcie każdy krok stał się dla nóg wal-
ką. To nie było zmęczenie. W potoku, przed dwiema godzinami 
zalodziłem narty. W lesie, na twardym podkładzie jechałem 

szybko i małe ziarenka lodu nie przeszkadzały, dopiero tu, na 

puchu, przemrożone płozy pokryły się skorupkami zbitego śnie-
gu, które hamowały ślizganie, a przy przenoszeniu nart górą — 

lepiły, jak smoła — nowy balast. Na nic nie zdał się teraz po-
śpiech. Powoli odmierzałem żółwie kroki, wyczerpując serc 

; Jt resztę sił. Klęskę przyjąłem spokojnie. — Trudno, jeśli nie zr 

|  iió ł, to za półtorej godziny zapukam w zabite śniegiem okienko

potem w ciepłych łapciach na nogach usiądę na przeciw płomie-
nia, a do gardła popłynie nektar: herbata z cytryną. Życie jest 
piękne, radość polega na dostarczaniu zmysłom różnej strawy. 
Zmysłom i tej reszcie w człowieku, której na imię dusza i ciało.

Lekki wiaterek chłodził z prawego ucha, zcichał chwilami 
na dole, ale słyszałem, jak grał bez przerwy w zmarzłych wierz-
chołkach tych smreków, co przekroczyły granicę lasów, oparły 

się halniakom i jak świeczki sterczały zrzadka w dolinie. 
Z drzew wyszedłem na polanę. Wicher zaciął mnie biczem pro-
sto w twarz. Przymknąłem oczy i pochyliłem nisko głowę. Wtem 
narta owadziła o coś twardego. Uderzyłem kijkiem — był to 

przywiany słupek. Pod nogami zamajaczyła oszroniała nić dru-
tu. — Wiwat Polonia! Jestem u siebie!.. Niech wieje, niech 
czarci z piekła stają mi teraz na drodze!

Kilka następnych kroków przekonało mnie wyraźnie, że 

zgubiłem trop. Powróciłem do miejsca, gdzie wyczuwały go 

jeszcze płozy. Wracać po ślad, to taka sama przyjemność, jak 

zapadnięcie nocą pod lód. W pośpiechu, blisko celu, żałowałem 

nawet tych kilkunastu kroków. Umieć w porę zawrócić jest doj-
rzałą rozwagą Włóczęgi. Wiem o tym, jednak wracam tylko 

ze względu na osobę, której towarzyszę. Dziś zrobiłem pokorny 

wyjątek i . . .  głupstwo. Przede wszystkim ślady rozbiegły się 

szeroko na zjazd. Nie mogłem znaleźć drogi podejścia z powo-
du ciemności i mgły. Na węch poszedłem lewym skrajnym śla-
dem. Zaprowadził mnie pod stromą ścianę. Zacząłem schodko- 
wać, ale pylny śnieg obsuwał się przy każdym kroku. Ruszyłem 
wobec tego długim trawersem, aby nie stracić kierunku. Oczy-
wiście trzeba było rozstać się z piękną linią, którą szusujący 

narciarz przekreślił puszystą biel stoku. Szukać go zakosami 
na miałkim puchu było niemożliwe. Ufałem jednak własnej zna-
jomości terenu i parłem przed siebie na ślepo. Droga stawała 

się coraz trudniejsza zarówno w orientacji, jak i w przeszko-
dach.

(Dok. nast.) Tadeusz Studziński.



Strzelaj „POCISKIEM”
NA SZCZYTACH KURNIAWA

(Ciąg dalszy).

Z jednej doliny, jak palce z dłoni, rozczepily się drogi 
w mnóstwo jarów. Lewe prowadziły do schroniska, reszta zaś 
pod Smołrec. Na rozdrożu potok przestał tłuc się pod śnie-
giem — zamilkł. Osiągnąłem źródła Pohorylesa. Mroźny wiatr 
kurniawy ostudził mnie, a przepoconą wiatrówkę i plecak ściął 
lód w skorupę. Brezentowe rękawice zesztywniały. Na szczęście 
od zimnego pancerza przedzielał mnie swetr i dwie flanelowe 
koszule. Cały ruchomy majątek niosłem na plecach, dzięki cze-

mu oparłem się szalonym wichrom, które dokuczały mi w ostat-

nim tygodniu na rumuńskiej granicy. Od ruchów rąk i rytmicz-

nych pochyleń ciała skrzypiały górne części ubrania. Skostniałe 
rękawy tarły o twardszą jeszcze wiatrówkę. Nie było to zbyt 
przyjemne dla ucha, ze względu na osłabienie po ciężkim dniu. 
Narciarz wypoczęty nie obawia się niczego. Zapasem ciepła 
i sił pokona wszystko. Samopoczucie człowieka głodnego i zmę-

czonego setkami kilometrów jest mizerne. Z powodzeniem ata-

kuje go mróz i gorsza od mrozu — depresja. A ja byłem na-

prawdę zmęczony. Liczyłem kroki i metry: raz, raz, . . .  auto-

matycznie, powoli. Obsuwałem się ciągle, prostowałem zachwia-

ne ciało i coraz słabszy po każdym niespodziewanym zesuwie — 
liczyłem dalej kroki. Kilka razy przekraczałem w poprzek kręte 
żleby, aby wyjść tym jednym, właściwym na przełęcz Smotrycką. 
Szukałem go ze zmiennym szczęściem. — Oto jestem wreszcie 
w nim. — Tak, te same ściany piętrzą się z obu stron. Poznaję, 
poznaję. Ktoś zakładał się ze mną, że nie można dojść nim do 
schroniska i przegrał. Tylko wtedy inne były nawisy. Na przy-

kład, na tej ścianie, rok temu doskonale wspinaliśmy się, dziś 
wiszące jęzory nie pozwalają wyjść ze żlebu. Co, rozwidlenie?— 
nie było go! A może było. Tak, pamiętam: ciągle teraz w pra-

wo. Teraz i jeszcze dwa razy w prawo. Niedaleko stąd rośnie 
ostatni świerk, — ni to świerk, ni to kosówka. Powinien być, 
ale go niema — może przywiany? Należy już wyjść na prawą 
ścianę, bo jar węższy i trzeba brać go zakosami, co trzy, cztery 
kroki.

Niespodzianką wielką było nagłe urwanie się żlebu.

— A więc wleźliśmy w ślepą uliczkę — niedobrze!

Przedemną ściana i dach nawisu. Wycofałem się z pu-

łapki ostrożnym zakosem po lewej ścianie, aby nie tracić wy-

sokości. Kilka razy spadłem w lotny puch, który napychał kie-

szenie spodni i wciskał się gwałtem za kołnierz. Powstawałem, 
jak z worka mąki; nie pomagała uwaga, narty nie znajdowały 
dla siebie oporu. Po pas brnąłem w kurzawce. Gdy w pewnej 
chwili spłynął z góry śnieżny bałwan, nie poruszyłem się na-

wet. To nie była lawina, ale pierze, lżejsze od powietrza. Przez 
moment zupełnie biało. Puch zasypał mnie do piersi. Ręce i kijki 
grzebały się pod śniegiem. Znieruchomiały, odpocząłem kilka 
sekund przed oswobodzeniem się z chłodnej pierzyny. Dzioby 
nart przekłuły ją, skierowane na stok. — Gdybym mógł zoba-

czyć dno żlebu, zaryzykowałbym zjazd, aby poszukać innej dro-

gi. Nie widziałem również, ile metrów nade mną piętrzy się ścia-
na i złośliwy, osuwisty puch. Nie mogąc schodkować powlokłem 
się wzdłuż swojej ściany. Na przebycie kilkunastu kroków zu-

żywałem całe minuty. — jeśli tak dalej pójdzie, nie dobudzę lu-

dzi w schronisku. Czy dopcham się przed północą? Co chwila 
przystawać muszę i chociaż wichura głuszy nawet głośne skar-

gi serca, — nadsłuchuję, czy z góry nie toczy się na mnie lawina.

Wytężone oczy szukają szczelin w szarej ścianie, ale nie 
widzą nic, bo świat wiruje, a kurniawa siepie mnie w oczy.

Przymknąć się zupełnie nie dadzą, gdyż rzęsy zlepiły się w sople; 
brwi i brodę pokrywa także skorupa lodu. Lód chroni skórę od 
przemarznięcia, więc go nie kruszę, — pocieram tylko nos, od-
mrożony dwa dni przedtem na płaskich połoninach Gropy. 
Gródki oblodzonych rzęs tkwią ciągle przy źrenicach i prze-

słaniają burzliwą noc. Aby je zerwać trzeba zdjąć podwójne 
rękawice, których nie potrafię założyć z powrotem na rękę. 
Rzęs także szkoda, bo włosów się nie posiewa. W tych warun-

kach czułem się gorzej od ślepca. Bezustanne mruganie powie-

kami stępiło spostrzegawczość wzrokową na wszystko, co działo 
się wokoło. Cztery razy zastała mnie noc w tej podróży, a prze-

cież trafiałem do schronisk, odwiedzanych przeze mnie po raz 
pierwszy. Nie na próżno trenowałem wówczas koci wzrok i sze-

dłem pewnie do celu, dzięki tylko dokładnemu oznaczeniu schro-

nisk na sztabówce. Widocznie nauka nie przepadła, bo przed 
wyjściem z jaru dojrzałem wyraźnie czarną rysę na górnym 
skrzydle nawisu. Jeden krok dalej i szpara powiększyła się do 
szerokości dłoni. Znieruchomiałem. — Polecę teraz, czy za chwi-

lę? Oblodzone oczy zaczepiły, jak haki o szczelinę, ręka zaś 
uchwyciła szybko za więźbę narty. Stop! Gdy stracę deski, 
muszę pozostać tutaj, a panna Kazia nie poda mi dziś w schro-

nisku gorącej herbaty. Nie jest to bowiem kwiecień ciepły i sło-
neczny, ale styczniowa, mroźna noc. Jeśli porzucę narty, nie zro-

bię dalej ani jednego kroku i utonę. Przed kwietniem i przed 
gorącą herbatą panny Kazi błysnęła w mózgu jasna, cudowna 
myśl: kije, kije! Uchwyciłem oba kijki za krążki i odwrotnymi 
końcami wbiłem w puch. Szczęściem dosięgły dna, jeden metr 
pod śniegiem. Z całych sił wsparty na bambusowych kółkach, 
stałem już nie na kurzawce, ale na twardym gruncie. Ciężar 
brutto 90 kg przestał istnieć dla podciętego nawisu. Uniosłem 
się na rękach i przesunąłem narty o krok w przód. Wyjąłem 
następnie kijek i mocno oparty na drugim, zabiłem kij przed 
sobą.

nawet gdyby istniały, 
byłyby zbyteczne, gdy 
się ma rower P. W. U.
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Wiedziałem, że nie runę na pewno, gdyż przez chwilę nawet 
nie stanę ciężarem na śniegu i puszczę wolno bambusy. Znów 
krok, potem drugi. W śmiertelnym wysiłku zrobiłem ich kilka. 
Przypomniał mi się cyrk i trapez. Uwaga teraz: kij został za-

tknięty powyżej czarnej linii. Przed ostatnim uniosem chwytam 
parę głębokich oddechów. — Ptaki nie giną w lawinach — miaż-

dżyło się w zębach to zdanie, gdy przenosiłem narty i siebie 
ponad szparą. W przyzwoitej odległości od niedoszłego grobu 
puściłem luzem płuca. Ręka, przyłożona do piersi wyczuwa, jak 
bardzo pompuje serce. Słyszę go w skroniach, w całej głowie. 
— Cóż to za cudowne perpetuum mobile — serce? Nie boli nic, 
a oto ręce drżą bezwładne i niezdolne do żadnej obrony. Po-

mimo to błogosławiłem je w ich niemowlęcej, chwilowej słabo-

ści. Nierachowane dni cielęcego wieku Pineckich i Sztekerów, 
ocknęły się dziś w żelaznych ścięgnach.

Odpocząłem i poczłapałem dalej krokiem żebraka — kaleki, 
dla którego czas nie istnieje. Nowe jary i nawroty, nowe obej-

ścia i spadanie po krzakach kosówki. — Gdzie ja właściwie je-

stem? — Wyobraźnia umiejscowiła mnie blisko Popa, a skoro

tak, to należało iść bardziej w prawo. Zatoczyłem na zboczu 
wielki luk. Boleśnie silny i mroźny wiatr bił teraz w lewy po-

liczek. Spojrzałem na zegarek: minęły dwie godziny od chwili, 
gdy przechodziłem polanę z drutem kolczastym. Wicher dął co-

raz silniejszy, ale mgła zrzedła. Na krótko ukazywały się gwiaz-

dy, przysłaniane co chwila szybującym tumanem. Szukałem bez 
powodzenia „Wielkiej Niedźwiedzicy”. Prawdopodobnie zakry-

wał ją kompleks Popa Iwana. Kroki stawiałem powolne, wyli-

czone, a każdy z nich bolał wyczerpaniem. Senne kwilenia wią-

zań wpadały w uszy starą, ograną melodią. Co krok — pisk, 
skowyt i jęk przemarzłych rzemieni, lub charakterystyczne, głu-

che chrupnięcie zgniatanego śniegu, jak na grani — przystawać 
musiałem, aby nie zepchnął mnie silny miech powietrza. — Mo-

że zjeść resztki zapasów? Rzemienie plecaka trzymały, niczem 
stalowa blacha. Nastąpiło dłuższe szamotanie się. Wykręcone 
ręce szarpnęły bólem w stawach, gdy sztywna torba spadła 
w śnieg, na pięty. Gołymi palcami pociągnąłem za sznur wią-

zadła. Puściło. Trzy jabłka, kupione w Bałtagulu — stwardniały 

na mrozie. (C. d. n.)

Z B O I S K  S Z K O L N Y C H
GRUDZIĄDZ.

TURNIEJ SIATKÓWKI 
ŻEŃSKICH SZKÓŁ ŚREDNICH.

Z inicjatywy p. prof. Minkiewiczówny 
odbył się turniej siatkówki szkół żeńskich 
Grudziądza. Bezkonkurencyjna okazała 
się drużyna Gimn. Żeńskiego im. Marii 
z Billewiczów Piłsudskiej, wykazująca b. 

dobrą technikę i zgranie. Drugie miejsce 
zajęła drużyna Gimn. Goethego, trzecie 
drużyna Gimn. Kupieckiego. Na pochwa-
łę zasługują dziewczęta II klasy Gimn. 
Kupieckiego, które staw iają dopiero 
pierwsze kroki w tej grze, a mimo to 
dzielnie broniły barw  swej szkoły, stając 
do walki z uczennicami VIII kl. Gimn. 
Żeńskiego.

PIERWSZE ZAWODY GIMNASTYCZNE 
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.

Staraniem Koła P. Zw. W ychowawców 
Fizycznych odbyła się w niedzielę dnia 
27.III ciekawa impreza gimnastyczna mło-
dzieży szkół śred. Grudziądza, a miano-

wicie konkurs skoków gimnastycznych. 
W zawodach brało udział dziesięć zespo-
łów z poszczególnych szkół średnich. 
Funkcje sędziów pełnili pp. prof. wychów, 
fiz. Zawodnicy byli podzieleni na 3 gru-
py — I kat. klasy III. II kat. —  klasy IV 
i 111 kat. — liceum i klasy VIII. Ogólne 
zwycięstwo odniosła drużyna Gimn. Goe-
thego. II miejsce Gimn. Boi. Chrobrego. 
III miejsce Gimn. Jana III Sobieskiego.

MKS GRUDZIĄDZ ZWYCIĘŻA!
W niedzielę dnia 3.IV reprezentacyjny 

zespół koszykówki i siatkówki Grudzią-

dza pokonał w rewanżowym spotkaniu 
renomowany GKS z Torunia. Punktual-
nie o godz. 11-ej wkroczyły na salę gimn. 
im. Chrobrego drużyny siatkówki inaugu-
rując — po przywitaniu gości przez preze-
sa MKS-u grudziądzkiego kol. Dondolew- 
skiego —  ciekawe te rozgrywki. Po nie-
zwykle emocjonującej i zaciętej grze zwy-
cięstwo odnosi drużyna miejscowa prze- 

 ̂ ciwstawiając drużynie gości technicznie

lepszej ambicję i wolę zwycięstwa. Naj-
lepszymi graczami u zwycięzców byli Ty- 
delski i Zawucki. Po pierwszym secie wy-
granym przez miejscowych zawiązała się 
w drugim zacięta walka. Ostateczny wy-
nik brzmi 2:0 (15:8, 18:16) dla Grudzią-
dza.

Mecz koszykówki wykazał bezwzględ-
ną wyższość drużyny grudziądzkiej, która 
doskonale wytrzymała ostre tempo, przed-
stawiając się jako zespól kondycyjnie 
przygotowany, a ustępujący gościom je-
dynie pod względem technicznym. W y-
nik 74:43 doskonale odzwierciadla prze-

bieg gry.
Do wysokiego poziomu sportowego i 

organizacyjnego w zupełności przystoso-
wali się sędziowie niedzielnych spotkań 
pp. Bielicki i Boczkowski.

ROZWÓJ SZERMIERKI 
W GIMN. IM. BOL. CHROBREGO.

Staraniem opiekuna kola p. prof. Odyi 
odżyła w  roku 1937 po długiej przerwie

Tadeusz Puziak (P. S. Przemyśl.) mistrz Bydgoszczy. KK nr 2-Rawicz. Od lewej —  Musiał, Koziak, Ziemski, 
Karnkowski i Kosturkiewicz.



NA SZCZYTACH KURNIAWA
(Ciąg dalszy).

Wepchnąłem je głęboko pod wiatrówkę aż dotknęły 

do skóry. Zanim zapiąłem plecak, palce prawej ręki straciły wła-
dzę i czucie. Chciałem natychmiast zmieścić je w rękawicy, ale 

brezent nie puścił zmartwiałej dłoni. Ręka potrzebowała sztucz-
nego ciepła. Drugą rękawicą nabrałem śniegu i mocno zatarłem 

palce. Po kilkudziesięciu obrotach krew zbiegła do paznokci. 
Z wściekłym bólem powracało w nich życie i władza. Dopiero 

teraz trafiłem do wełnianej rękawiczki, wewnątrz brezentowej 
skorupy. Tymczasem jabłka odtajaly trochę na wpadłym łonie. 
Sięgnąłem i pożarłem je z pestkami, po kolei. Trzy kostki cukru 

i kilka fig miałem w bocznej kieszeni. Po trzydziestu wiatra-
kach lewą ręką, zerwałem szybko rękawicę i wydobyłem cukier. 
Zdążyłem jeszcze wybrać figi, ale nie siliłem się zapinać guzik 

kieszeni. Sztywne palce, rozgrzane ruchem i śniegiem zmieściły 

się z trudem w wełnie. Cukier, załadowany w pośpiechu po-
między zęby, topił się słodko w ustach. Patentowane figi przy-
ciskałem rękawem do żeber. Natychmiast po cukrze starły się 

w trzonowych słodkie ziarenka i pełzły ze śliną na podnie-
bieniu.

Na wąskim tarasie zatrzymałem się. Nareszcie ktoś świeci 
w moją stronę. A więc nie śpią jeszcze! Na światło naftowej 
lampy za białe było i za ruchliwe. — To pewnie pan z Ziemblic 

usłyszał głos i daje świetlne sygnały. Tak! Wyraźnie zatacza 

kółka, ale stoi daleko, bo kółka są maleńkie. Światło znikło, za 

chwilę jednak znów ten sam błysk. — Szanowny pan inżynier 

raczy dawać sygnały w różne strony. Nie zna kierunku, w któ-
rym błądzę. O, znów wykręcił się plecami! Porządny jegomość! 
Zaraz się znajdziemy, zaraz... Hej, hooop! — Zgasił, a teraz
odpowie m i .   —• Cisza. Hej, hooop!... A może to wilk?
Biedak stracił gdzieś jedno oko. Cóż to za idiotyczne stworze-
nie wychyla łeb z nory i szuka nocą żeru na połoninach! Ach, 
już domyślam się, od dziś gwiazdy chodzą po śniegu. Ta jedna 

prowadzi z pewnością Jego Ekscelencję Króla Baltazara do pa-
sterskiej koliby. Ekscelencjo i wy czarne karakuły, którzy mu 

towarzyszycie — zbłądziliście, to nie tu! Uciekajcie, gdzie cy-
tryna dojrzewa, bo dobry lud huculski weźmie was za ducha 

swojego Dobosza!
Bajka o jednookim wilku przypomniała mi ciepłe lęgowi 

sko. — Cóż, zrezygnować trzeba z ciepłego łoża do jutra rana 

i w stojącej pozycji przeczekać dwanaście godzin nocy. Nie 

wypada nic innego, tylko umyć zęby szczoteczką, rozetrzeć no-
gi i poprosić Anioła Stróża, aby dobrze palił, bo noc zimna — 

brrr, jaka zimna! Gdyby ktoś bardzo chciał, mógłby skrzepnąć. 
Podobno smacznie zasypia się na śniegu. Czytało się kiedyś 

i słyszało o takich amatorach. Choćby ci z Babiej Góry. Ale 

ja nie pozwolę oczom na drzemkę tak głęboką, aby obudzić 

się w wieczności.
Chwila chłodnego namysłu: zjeżdżać do lasu, czy zostać tutaj? 

Sytuacja przemawiała za tym, aby zostać. Po pierwsze — nic 

nie widać. Najbliższy upadek zagrzebie mnie w kopnym śniegu 

i zostanę. Po drugie — łatwo jest noskiem zawadzić o skrytą ga-
łąź kosówki i złamać deskę. A teraz trzeci powód: gdybym 

zdołał dojść do lasu, to równie dobrze zmarznąć mogę w lesie, 
jak tutaj. Argument czwarty był następujący: jeśli nawet nie 

zmarznę — któż mi zaręczy, że rano znajdę tyle sił, aby wdra-
pać się tą samą drogą? Rano może być mgła. Orientować się 

w białej nocy jest równie trudno, jak w czarnej. Ale najważ-
niejsze było to, że każdy mięsień miał już dość ruchu. — Mam 

dziś za sobą czterdzieści kilometrów, a piłem i jadłem rano. 
Postanowiłem zanocować w tym miejscu, gdzie stałem. Nale-
żało jeszcze pomyśleć o zabezpieczeniu twarzy i kończyn. Pal-
ce nóg, uwięzione nieruchomo w żelaznych szczękach — prze-
stały żyć. Nie czułem ich obecności. Machinalnie ubijałem śnieg 

nartami. — A jak mają się moje drogie uszy? Na ich wspomnie-
nie targnąłem brezent i sięgnąłem do lewego ucha. Stało wy-

prostowane na baczność, sztywne, jak deszczółka. Prawe jed-
nakże, okryte w połowie — w połowie też przypominało ucho, 
reszta twarda, jak rzemień. Przed wyjściem z lasu na połoninę 

zapomniałem o zsuniętej opasce. Była to największa nieostroż-
ność, jaką popełniłem od kilku lat. Ściągnąłem drugą rękawicę 

i obiema garściami nabrałem śniegu. Suchy był i miałki. Uszy 

tarłem w jedną stronę, na tył głowy, powoli i ostrożnie, aby le-
we nie zostało w palcach. Gdy śniegu zabrakło, sięgnąłem po 

nowy i nieprzerwanie masowałem oba trupy. Zabieg przeciągał 
się, a lewe ucho nie odzyskiwało elastyczności. — Co mu jest? 

Ująłem je lekko palcami i ścisnąłem. Wydało charakterystycz-
ny chrzęst zgniatanego lodu. Przeżyłem nieprzyjemną sekundę: 
co to takiego? — ucho obłożone jest lodem z obu stron. Lód po-
kruszył się nieco od tarcia, ale przyrósł do skóry i nie odpadał. 
Trzeba było odrywać go kawałkami, a po skończonej operacji 
powtórzyć jeszcze nacieranie. Po pewnym czasie muszle zwiot-
czały i gnąc się posłusznie, budziły się z chwilowego letargu. 
Na opaskę nałożyłem wełniany hełm, ściągnięty mocno i za-
brałem się do ratowania nosa, bo nos także zesztywniał ze stra-
chu. Na zakończenie podniosłem rękawice, chcąc ukryć skostnia-
łe palce. Wysiłek był jednak daremny, bo brezent zwinął się 

w trąbkę. Zgrabiałymi palcami nie mogłem przełamać ich oporu. 
Rzuciłem w śnieg rękawice i nacisnąłem więźbą nart. Wreszcie 

dłonie wepchnąłem pomiędzy spodnie i koszule. Podciągnięta 

dyskretnie flanela umożliwiła palcom przylgnięcie do gołej skó-
ry brzucha. — Ten zawsze jest ciepły — myślałem o nim z życz-
liwością — tylko przeraźliwie chudy.

Oswobodziłem nogi, a deski zatknąłem w śniegu. Noc by-
ła wielką niewiadomą. A może do rana stracę władzę w człon-
kach? Gdy jestem blisko schroniska, to przypadkowe spojrze-
nie w tę stronę wzbudzi ciekawość: co robią tam dwie narty? 

Po tym skromnym ubezpieczeniu zacząłem tupać i dokładnie 

ubijać śnieg nogami. Pracowałem już planowo, z myślą o dłu-
giej nocy. W nieprzerwanym tańcu zagłębiałem się coraz ni-
żej. Ruch miał rozgrzać palce nóg, a mnie oszczędzić wydatku 

na operację. Nie zdejmowałem plecaka, bo razem z wiatrówką 

doskonale ochraniał plecy. Na palce każdej nogi spadało te-
raz osiemdziesiąt kilogramów sto razy na minutę. Nie rozgrze-
wało ich to, ale nie marzły bardziej. Tylko w ten jedyny sposób 

mogłem uratować stopy. Parkiet nie był większy od dna dwu- 
stukilogramowej beczki, pomimo to przetańczyłem na nim kil-
kaset melodii. Początkowo podłoga wypaczała się szybko, mu-
siałem ją heblować na sękach i równać piętami, aż do czasu, 
gdy nabrała gładkości asfaltowej płyty. Koca nie miałem. Koc 

zabiera opiekun - gentelman. Nie było czego żałować, gdyż na 

żadną ze swych wycieczek nie zabierałem tego bagażu. Któż 

mógł przewidzieć, że pierwszej nocy trzydziestego ósmego roku 

mógłby oddać mi wiele usług? Ale nie posiadając nawet ko-
ca — nie zrezygnowałem z życia na jedną chwilę. — Bo cóż 
dobrego zrobię jeśli umrę? Nikogo nie uratuję ofiarą swego 

życia. Życie przydać się może godniejszej sprawie, niż wzmian-
ce prasowej, że taki a taki zaginął w górach. A w maju, gdy 

śniegi popłyną Czeremoszem i owce rozdzwonią się znów na 

połoninach, napiszą w gazecie, że znaleziono i zidentyfikowano 

tamtego z resztkami wilczej uczty. Precz! jeśli sprzedać się, to 

drogo. Nie sztuka być przywianym! Za nic nie pragnąłem re-
klamować trupem Czarnohory. Unieruchomiłem tu siebie na dwa-
naście godzin — trudno. Przy trzydziestu stopniach poniżej ze-
ra tańczyć będę do rana w kurniawie. Ciepło, którym żyję, 
każdy jego ochłap, porwie wiatr, przeszpili mnie na wylot, lecz 

zabić się nie dam. Zamiar był może zbyt śmiały, ale w mojej 
krwi płynęło życie silnym strumieniem, chęć istnienia była tak 

mocna, że w mózgu nie znalazłem nawet miejsca na myśl, by 

oddać je bez walki.
(d. n.)



to

— „A kto chce wracać do Zakopanego?”
Zapytanie to nie było zbyt szczęśliwie sformowane. Gdy-

by brzmiało bowiem — „kto jeszcze chce się piąć na ten wyż?” 
z odpowiednią intonacją i zniechęcającym wzruszeniem ramion, 
naturalnie, istniałaby jedna tylko odpowiedź. A tak, każdy je-
den bat się pierwszy zyskać opinię nieambitnego słabeusza i mil-
czał, czekając na wystąpienie kolegi, który niestety rozumował 
w podobny sposób. Dzięki temu chytry podstęp naszego pro-
fesora, aby na jakiegoś ucznia zrzucić odpowiedzialność za 
ewentualny powrót, spalił na panewce. Rozumiejąc to dobrze, 
nieszczęsny inicjator zmiany planu jęknął tylko z cicha i głośno 
sapiąc dźwigał swój nieszczęsny smoking w dalszą drogę. O, lu-

dzie, ludzie!
A my idziemy, idziemy — plecaki co raz to bardziej nam 

ciążą, deski, acz posmarowane niezawodnym Wejdzieszem, co 
krok obsuwają się z większym przyśpieszeniem, powodem tego 
jest z każdą minutą „stromiejąca” góra, co raz to nowe poty 
biją na biednego narciarza, oczy mglą zachodzą, nogi mdleją 
ramiona mdleją, szyja wyciągnięta boli...

Uch, nieprzyjemnie. A przełęcz? Tak samo niedostępna, 
jak przedtem, co mówię, „tak samo”, bardziej niedostępna, bo 
przynajmniej szczerze pokazująca nam swoją, zwiększającą się 
pochyłość.

Uch, nieprzyjemnie.

Ale nic to . Robimy bohaterów. Smreki z politowaniem pa-
trzą na tę naszą nieudolną grę, lecz my jesteśmy zachwyceni 
własnym samozaparciem się. Znak nasz Batory! Muzo epicka! 
Choćbyś się na homerowych gęślach uczyła, jak chwalić boha-
terstwo, a przy zacnym Ksantypy mężu zyskała zimną krew 
i opanowanie — nie podołałabyś w wyśpiewaniu naszego mę-
stwa, dzielności, na jaką zdobyć się mógł jedynie ów kwiat 
Batorego!

Ach, co to było za podejście! Nożyce, zakosy, schodkowa- 
nie, nożyce, schodkowanie, serpentyny... Aaaach! Wydawało się 

nam, że tak będzie już do końca życia...

Przełęcz Iwaniacką zdobyliśmy.

Muszę tu powtórzyć za Kornelem Makuszyńskim, iż „ogólne 
zdanie, że „krowa może tam wejść również” — jest dość nikczem-
nym wymysłem zjelczalych mózgów, albo tych taterników, któ-
rzy obwiązani sznurami i plecakami, zaopatrzeni w sztabowe ma-
py i kilofy, leżą cały dzień w krzakach, pod wieczór zaś oku-
rzają sobie buty na gościńcu, wyciągają z kieszeni szarotki 
i przychodzą do kawiarni, niemal cudem wyratowani i bardzo 
głodni”.

Uwaga ta odnosi się coprawda do wycieczek letnich, nie-
mniej duch jej jest ogólno-sezonowy. Iwaniacką więc, powta-
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rzam — zdobyliśmy i jesteśmy z tego dumni. Ale przeważnie 
na szczycie góry zmienia się światopogląd zdobywcy.

— „Wejść było łatwo, ale jak teraz zjechać?”. Bo na Cho-
chołowską zjeżdża się takim leśnym holwegiem, co to początko-
wo wygląda jak jakiś żleb, potem przybiera minę stromego 
wąwozu, a kiedy człowiekowi znudziło się ciągle upadać zakosa-
mi, czy też jeździć okrakiem na kijkach i bohatersko decyduje 
się na szus — „co będzie, to będzie — w każdym jakim takim 
razie, droga ta gdzieś mnie zaprowadzi, nie w przepaść, mam 
nadzieję” — wówczas holweg ów, jakby zaskoczony tym twier-
dzeniem, łagodnieje, przyjemnieje i staje się nartostradą na 
wskroś europejską. Nie może się jednak od razu odzwyczaić 
od złych narowów, próbuje jeszcze przerazić biednego cepra, 
więc pędzi piorunowo w dół, to tu, to tam zręcznymi i gwał-
townymi zakrętami, jak spieniony dzianet jeszcze próbuje wy-
sadzić swego jeźdźca z siodła.

Ale widząc, że to wzmaga jedynie zadowolenie, że ten spo-
niewierany i ośnieżony narciarz — „Byczo!” — krzyczy drżący-
mi usty, śmieje się w głos i jeszcze kijkami pędu sobie dodaje — 
holweg uznaje się ostatecznie za zwyciężonego, wyrzeka się 
poprzednich zbrodniczych zamiarów i przystając powoli udaje, 
że cale to szaleństwo skomponowane zostało specjalnie dla ura-
dowania narciarza, że nic innego nie mial na myśli, jeno, żeby 
rozweselić i uprzyjemnić szablonowy zjazd.

W luksusowym schronisku na Chochołowskiej pierwej przy-
byli witają maruderów przeciągłym: aaaaa..., nie zważając na 
karcące miny innych gości. Kolacja, gorący tusz, wygodne łóż-
ko... czyż trzeba więcej do szczęścia? Ciche głosy kolegów, 
wspominających swe dramatyczne przejścia na trasie od pysz- 
niańskiego do chochołowskiego schroniska, nastrajają dusze ma-
rzycielsko.

Spać, spać... Ryszard Pomirowski,

lic. hum. g. Batorego
Warszawa.

NA SZCZYTACH KURNIAWA
(Ciąg dalszy).

Wierzyłem całą duszą, każdym nerwem wierzyłem, że nie 

umrę. Nie było we mnie strachu przed śmiercią, choć jej powol-
ne kroki obserwować miałem w całej, bezlitosnej świadomości. 
Nie rzadko w swym krótkim życiu przypatrywałem się z bliska 

śmierci, a plułem w jej czarne oczodoły i oboje szczerześmy 

sobą pogardzali. W  lodowatym spokoju i pogodzie ducha od-
kryłem duży, ogromny ładunek uporu. Każdy gram mózgowej 
masy odzywał się krzykiem: żyć.

Po kolei prześwistałem wszystkie mile piosenki od 29 roku. 
Skakać w rytm nie było tak przykro. Sięgnąłem później do po-
lonezów i kujawiaków, wreszcie dostroiłem się do pełnych cza-
ru i melancholii walczyków Straussa; ale dopiero prawdziwą 

ucztę artystyczną sprawiły mi węgierskie czardasze. Wściekle 

mroźna noc karpacka usłyszała ich jedenaście. Jedenaście czar-
daszy pod rząd! Był to swego rodzaju unikat w świecie mu-
zycznym. Czardasze i moje wielkie uznanie pomknęły z zamie-

cią w stronę Siedmiogrodu i rzeki Cisy — do ich Ojczyzny.
Męcząca skakanka nie przeszkadzała mi patrzeć na fosfo-

ryzującą tarczkę zegara. Czas stał się moim wrogiem. Oddawna 

dzielił się już na długie minuty, a godziny stały się epokami. 
Ale im wolniej posuwały się wskazówki, tym  więcej kamienia-
ła zaciętość. — Choćby czas stanął w miejscu, przetrwam i nic 

mi się nie stanie —• ślubowałem po raz pierwszy od lat zielo-
nych i po raz pierwszy wierzyłem, że tak się stanie.

Rozmyślania nie rozgrzewały bynajmniej stygnących człon-
ków. Odwlokły tylko chwilę załamania. Coraz częściej drżenie 

głębokie przebiegało pod lodową skorupą ubrania, wstrząsając 

ciałem od pięt aż do zębów. W pracowitych nogach odczułem  

zbliżanie się pierwszych kurczów. Pięć godzin naprężonych mięś-
ni wydawało gorzkie owoce. Zwolniłem tempo skakanki, ratu-
jąc się przed katastrofą krótkimi spoczynkami. Jasnym było, że 

gdy kurcz schwyci mnie w nogi — ścięgna i mięśnie skamienieją.
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W górach sezon narciarski wciąż w całej pełni.

Nie ustoję wtedy i zwalę się. A gdyby?  — myśl nie wahała się 

nazwać to końcem wszystkiego, co mi zostało na świecie. Gdy-
by... struny, które powiązały mnie ze życiem były mocniejsze 

od mrozu. O ile m ózg zachował swą bystrość, to wielka reszta  

stawała się powoli zawadą. Ruchy traciły na sprężystości, chwia-
łem się w tył i naprzód od rytmu rosyjskiego trepaka. Z  trudem  

utrzymywałem  równowagę wtedy nawet, gdy stanąłem, aby gra-
dem lekkich uderzeń kułaków  — rozmasować uda. Za punkt ho-
noru postawiłem sobie: nie dać przewrócić się wiatrowi. A prze-
cież, gdy dmuchnął silniej, nierzadko lądowały w puchu ręka-
wice, chcąc chwycić utraconą równowagę. Drżały przepraco-
wane staw y kolanowe. — Ciało najwyraźniej chce spłatać mi 
figla. Bez zbytniego pośpiechu wyrzuciłem z piersi kilkakrotnie: 

Hej hooop —  w cztery strony nocy. Parę chwil nadsłuchiwania. 
— Żłe ze mną, majaczę już — przemówiłem w głos, gdy na zbo-
czu ściany wyprysło światło. Obserwowałem je, zgadując, co 

to może być. Odwróciłem na chwilę twarz do wiatru, ścisnąłem  

oczy, aby zegnać z  nich złudne błyski. Sny na jawie oznaczały 

stępienie zmysłów. Z  bojaźnią spojrzałem w stronę światła — 
jest. — jedzie ktoś! ja k  Boga kocham  — jedzie. Leci, spada 

w śnieg. Nareszcie się wyśpię! Niech go szlak trafi, w taką 

noc! — podziwiam zjazdowca. B ył coraz bliżej, nie jechał 
wprost na mnie, lecz trochę z ukosa. S łyszę wyraźnie szmer 

prutego śniegu. — Płuży, ryją się noski. Hej hooop! Tutaj, tu-
taj! Świat zawirował — znikło światło. — Przewrócił się, — 
krzyknąłem, ale poprawiłem w tej chwili: —  Nie, to ja leżę. 
Twarz zetknęła się z puchem. Ocuciłem się. Ręka ugrzęzła na 

całą długość. Podkuliłem nogi i wstałem. — Brr! ja k  zimno! 

Za kołnierzem, wokoło szyi, pełno śniegu. W ytrzepuję go i dłu-
bię ręką. Pochylam się przy tym  do przodu, ale nie mogę ustać 

w sw ym  dołku, gdyż głowa ciąży gwałtem do ziemi. Wobec tego 

stawiam dwa kroki w przód i unieruchomiony w kurzawce, wy-

trząsam śnieg z  za kołnierza. Palce marzną przy tym  niezwykle 

szybko. Pracuję nimi do utraty władzy, potem wpycham rękę 

za spodnie. Brzuch, oparzony bryłką loda — odskoczył, ale rę-
ka przylgnęła do niego w szystkim i palcami. Kątem oczu do-
strzegłem, że nos oblepił się puchem, jak pączek cukrem. Śnieg 

nie tajał na nim, zm uszony byłem zatem raz jeszcze narazić 

posłuszne palce na kły mrozu i przywrócić życie nosowi. Przy  

okazji zerknąłem na zegarek. Była północ. — D rodzy przyja-
ciele, dobranoc Wam  — śpijcie, nikogo już nie obudzę.

Nie mogłem już ani stać, ani skakać, kurcze chwytały nie-
które sploty mięśniowe, zaciskając na nich szczęki buldoga. 
Całą siłą woli opanowywałem się przed każdym  nagłym ruchem  

nóg, aby nie przyspieszyć ataku. Wstrząsnąłem ostrożnie stopa-
mi, daleki ciągle od poddania się histerii. Sm utny musiał być wi-
dok umierającego człowieka i jego powolnych i niezrozumiałych  

ruchów: niskie ukłony do przodu i na boki, krążenie tułowiem, 
podnoszenie nóg — słowem makabryczna gim nastyka o półno-
cy. Dla pobudzenia stygnącej krwi, giąłem się ruchami węgorza 

we wszystkie możliwe kierunki swobody. — Życie trwa dotąd, 
dokąd trwa ruch.

Zmęczenie i mróz załechtało lewą łydkę krótkim, bolesnym  

szarpnięciem. — Oho, już się zaczyna uwertura! W instynktow-
nej obronie ruszyłem z miejsca i po kilku krokach ugrzązłem  

w śniegu. — Czy pozwoliłem na to nogom? — Nie, a jednak 

opuściłem dołek, ubijany przez sześć godzin — dlaczego? Śmierć 

zbliżała się do mnie tak powoli, że m ózg kontrolował każdy sa-
mowolny ruch. M yśl pracowała z  logiką matematyczną. W gło-
wie było pełno planów, posunięć i wniosków.

Brodzenie w głębokim śniegu i naturalne ruchy nóg oka-
zały się najlepszym lekarstwem na kurcze. Postanowiłem krą-
żyć koło swych nart aż do rana.
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Obok znanego krzaka kosówki, przez jeden fałszyw y krok 

zapadłem w śnieg, jak nóż w śmietanę. But zjechał po niewi-
docznej gałęzi, zatrzymałem się na łokciach, aby nie zapaść głę-
biej. Nogi zwisały swobodnie. •— Co się stało? Narazie prze-
straszyła mnie utrata gruntu pod nogami, bo nie zapomniałem  

jeszcze podobnie przykrego uczucia, tylko pod lodem. W sto-
py od razu zrobiło się cieplej. Na mrozie zostały tylko plecy. 
W  nowej, nieoczekiwanej pozycji było mi znacznie wygodniej, 
niż na śniegu. Zawieszony w powietrzu, radowałem się odpo-
czynkiem i ciepłem nóg. Wtuliłem ciało tak głęboko, jak tylko  

pozwalał mi plecak. Stopy badały, ile miejsca wolnego zachował 
przywiany krzew w swych gibkich pędach. Miejsca było du-
żo — czarnohorska kosodrzewina pod Popem Iwanem, to nie 

tatrzańska lebioda! — Przenocuję tam pewnie. Po dłuższym  

mocowaniu się z plecakiem zdjąłem go, a potem przez pięć minut 
grzałem palce na brzuchu. Z  wnętrza plecaka wydostałem dwie 

pary grubych skarpet i puszkę z resztkami miodu. W szystko to 

położyłem przed sobą na śniegu i powtórnie zagrzałem palce 

pod spodniami. Dzięki manipulowaniu rąk, wsypało się za spod-
nie dość dużo miałkiego śniegu. Zerwałem denko pudełka, za-
topiłem szpony w miód, zakrzepły na ściankach. Powtarzało się 

to kilkakrotnie, dokąd paznokcie nie skrobnęły po pustej bla- 
szance. Zęby i język czyściły palce tym szybciej, im szybciej 
one stygły. Na ostatek oblizałem dokładnie słodką, zmarzniętą 

dłoń i na kilka minut przylepiłem ją do brzucha. Podniosłem  

teraz skarpetki i wraz z  ładunkiem miodowych kalorii, dałem 

nurka do jamy. Rozpięty plecak przykrył szczelnie dziurę. No-
gami wyrobiłem sobie tyle miejsca, że w kucznej postawie nic 

dostawałem jeszcze głową do plecaka, kulenie nóg wymagało 

jednak ciągłej ich pracy. Stwierdziłem, że w prawym kącie cu-
downego legowiska jest dość dużo miejsca, aby wsunąć tam no-
gi. Nie mogłem przekręcić się pod śniegiem, wobec tego jeszcze 

raz wychyliłem głowę na świat i po wykonaniu pół obrotu, na 

wiele godzin zakorkowałem za sobą komin schronu. Po kilku 

ruchach na boki, do przodu, po kilku zmianach i poprawkach 

wyciągniętych nóg — znieruchomiałem. — Nie zwali się, gałęzie 

trzymają mocno. Gdyby krzak puścił, krążyłbym  latami w jego 

sokach. M etr nad głową był rozpostarty plecak. Buty trącały 

wesoło o siebie. Ręce ukryłem w dwóch parach grubych skar-
petek i przycisnąłem piersiami do kolan, że mogły grzać się 

nareszcie własnym ciepłem. Siedziałem na gałęzi, prawe ramię 

oparło się również o gałąź. Odprężyłem zupełnie ciało, badając, 
czy utrzyma się niezachwiane bez mojej woli. Próba wypadła 

świetnie. Naprzeciw czoła wystawała gałąź. Ułamałem ją 

i ostrym końcem zwróciłem w kierunku twarzy. Budzik ten nie 

pozwalał na drzemkę, ilekroć głowa leciała wprzód, na pier-
si. —  Nie potrzeba mi schroniska pana Ziemblica — szeptałem  

uradowany — krew krążyć zaczyna w nogach. W  jamie było tak 

ciepło, że bez obawy zatknąłem na budziku chustkę i przym kną-
łem ciężkie powieki. Do snu nuciłem sobie:

Gdy św ieży liiiść pookryje buuuk i Czarnohoooora szczer-
nieje,

Niech dźwięczy fleeet, nieech zagrzmi róóóg — ożyły na-
sze nadzieje...

— Jestem uratowany — szczęśliwie uśmiechało się w pier-
siach darowane życie. Mocniej kleją się oczy i zasypiam, jak dzie-
cię, snem płytkim, a czujnym.

Obudziłem się w dreszczach, kompletnie mokry i spojrzałem  

na zegar. — Trzecia po północy, a więc tylko cztery i pół go-
dziny dzieli mnie od dnia. Dwie godziny snu były jednym odde-
chem czasu. Straszliwe zimno lizało plecy, ręce i nogi. Śnieg, 
którym tak obficie naszpikowałem ubranie, roztopił się i prze-
moczył je zupełnie. Próbowałem usnąć — nic z tego. Najgorsze 

było to, że nawet w butach poczułem wodę. — Skąd aż tam? — 
są przecież doskonale natłuszczone i w ciągu wielu dni nie 

puszczały śniegu. Z  ciekawości sięgnąłem do nich ręką. Oka-
zało się, że przez kopanie w gałęziach zsunęły się z kostek gu-
mowe, uszczelniające opaski.

Zapadałem w krótkie drzemki, lecz silne wstrząsy nie po-
zwalały na dłużej zmrużyć bezprzytomnie oka. Dla zabicia cza-
su zabawiałem się odgadywaniem godzin na zegarku, który dla 

wygody trzymałem teraz w skarpecie. Bez zmian, w ciągłych 

dreszczach płynęły wolno godziny. Ilekroć wiatr zajęczał głoś-
niej na górze — wtulałem głowę w ramiona i przysuwałem  

twarz do budzika, aby nie dmuchnął w nią z  góry zimny, świdru-
jący pył kurniawy. Przysłuchując się szalejącej wichurze, my-
ślałem o rozkoszy ciepłego łóżka. —  Prześpię się cały dzień. 
Panna Kazia przyniesie mi do łóżka gorącej kaw y z mlekiem, 
słodkiego ciasta... Nie jadłem dawno ciasta, gdzie moje świę-
ta? Pozbawiony swobody ruchów, próbowałem rozgrzać się 

w różny sposób. Zastosowałem wszelkie środki, jak kołysanie 

się, gimnastyka karku i tym  podobne. Krążeniem bioder wy-
pisywałem cyfry od jednego do stu. jednakże skutek był mi-
zerny. Zauważyłem, że dreszcze są znacznie lepszym środkiem  

na rozgrzanie od wszystkich innych. Nie przeszkadzałem więc 

chwytać się im i dziesiątkami minut dygotałem, jak galareta. 
Wreszcie noc zbladła. Najpierw szaro. Przez małą szczelinę 

pod plecakiem skąpo przesącza się światło. Zanim zdecydowa-
łem się wyjrzeć, długo nad tym myślałem, a drżenie nerwowe 

przebiegało po kręgosłupie, jak przy niezwykle ważnym posta-
nowieniu. N iewypoczęty organizm buntował się przeciw każ-
demu, choćby drobnemu ruchowi. Rozdzieliłem ręce, splecione 

na brzuchu od sześciu godzin. Podwójne skarpety były wilgotne, 
choć śnieg puszkiem nawianym bielił je po wierzchu. Nóg nie 

widziałem, tonęły ciągle w mroku splątanych gałęzi. Śnieg przy-
sypał spodnie, rękawy, barki i kołnierz.

(d. n.) Tadeusz Studziński.

SKŁADNICA ROWERÓW I CZĘŚCI

R. ZAWADZKI i S-ka
WARSZAWA, Widok 3. tel. 516-94

poleca rowery wszystkich fabryk krajowych 

oraz krajowe części i zagraniczne. 

Przyjmujemy zamówienia i remonty rowerów.

S U K C E S  O S I Ą G N I E S Z  

R A K I E T A  K R A J O  WĄm * „e G  R A"
Ceny od Zł. 18.—

Utył. sprzedał na Warszawa:
skład fabr.

C. GRABOWSKI
W-WA. ul. Szpitalna 7. tel. 246-47 

HURT:  ulica Grochowska Nr 256
Tel. 10-15-61
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Z filmu olimpijskiego: Jesse Owens na starcie. Miody Grek zapala pochodnię sztafetową w Olimpii.

NA SZCZYTACH KURNIAWA
(Dokończenie)

Podniosłem się. Plecak zawisł na głowie, a oczy ciekawie 

spojrzały na świat. Dwie pomarańczowe smugi przekreślały szare 

niebo. Mgła kotłowała się jeszcze na horyzoncie, ale środek nieba 

byt czysty, rozświetlony dalekim słońcem, obiecywał piękny dzień. 

Na wschodzie góry rzeźbiły wyraźnie horyzont — zachód nie 

był jeszcze widoczny. Spojrzałem bliżej. Przywiany krzak cze-

pił się stromego grzebienia, który kilka metrów niżej kończył się 

nawisem, ze spadem w lewy żleb. Siedziałem na jego zaczepie, 

jakby na wulkanie i noc całą spychałem go nogami. —  To 

chyba ostatni pech w tej przygodzie — pomyślałem z ulgą. 

Z  wiatrem niosła się jeszcze mgła i odkrywała chwilami pano-

ramę głębokiej doliny. Znajdowałem się ponad nią około trzy-

stu metrów, na górnej granicy kosówki. Nademną już jej właś-

ciwie nie było. Zapałki świerków oraz kierunek, w jakim po-

rastała dolinę plama lasów, wskazywały na to, że jestem na 

Smotrecu. Słońce wschodziło nad Szurynem  — czy to możliwe? 

jeśli tak, to za mną jest przełęcz Dżembroni. Obejrzałem się: 

szły stam tąd pierzaste dym y mgieł. Moje kochane narty stały  

cierpliwie w śniegu. Dwie przywiane grudki wskazywały miej-

sce, gdzie rzuciłem wczoraj brezenty. Głębokie ślady nart tra-

gicznego marszu zostały przez noc zatarte. Tylko miejsce rzu-

conych rękawic i jeden z  kijków  mówiły, skąd przyszedłem. Po-

stanowiłem poczekać pod śniegiem do zupełnego rozwidnienia, 

aby nie wracać i trafić pewnie. Sztabówka, przestudiowana w kry-

jówce upewniła mnie o położeniu. Pół godziny oczekiwania minęło 

szybko. W ystawiłem oko — peryskop i w tym  momencie wyło-

nił się z chmur Pop Iwan. N a szarej ścianie obserwatorium  

astronomicznego różowiło się słońce. Nie było wątpliwości, że 

nocowałem na wysokości tysiąca dziewięciuset metrów. Pop 

iwan nie wiele mnie przerastał.

W ydźwignąłem się na rękach i bez żalu opuściłem sypialnię. 

Odgrzebałem rękawice i załadowałem do plecaka. Ze wzrusze-

niem przypiąłem narty, a gdy wszystko było gotowe do drogi, 

kilka minut rozgrzewałem ręce. Ruszyłem  wreszcie w kierunku 

przełęczy. Na zachodzie widać było Munczela i główną grań 

Czarnohory. Obszedłem ostry grzebień i w odległości dwustu 

metrów ujrzałem w kotlinie schronisko. Przez chwilę pasłem  

oczy jego widokiem. Okna zawiane, sm ukły gątow y dach od- 

rzynał się ostro od śniegu. Nocna zamieć zatarła wszelkie ślady 

człowieka. Schronisko czekało w dole, skąpane w słonecznym  

poranku, w czystym  jak rtęć powietrzu. Skorupa lodu, w któ-

rą tymczasem zakrzepłem, przeszkadzała każdemu ruchowi. Rę-

kaw y i spodnie pod kolanami nie zginały się wcale. Krok za 

krokiem brnąłem trawersem do przełęczy. Przed schroniskiem

stało troje ludzi. Krzyknąłem  — odezwał się mały Wasylek 

poznałem go od razu. Podjechałem bliżej, z trudem wytrzymując 

ła tw y szus.
—  Dzień dobry panno Kaziu! ja k  się masz W asylek! —  

Pozdrowiłem ich wesoło. — Czy poznaliście mnie?

Patrzyli na mnie jak na widmo, wielkimi oczami.

— Czy spał pan na stajkach? Skąd tak wcześnie?

— Nie, spałem niedaleko, może trzysta metrów od domu — 

wskazałem kijkiem za siebie.
Wasiuta przeżegnała się, a W asyl skoczył do wiązań.

— Co za szczęście, że pan żyje! ■— Panna Kazia ma dobre 

serce. — Ja zaraz poznałem pana inżyniera, jak tylko pokazał 

się pan na szczycie. Dziwiliśmy się, skąd pan idzie. Proszę prę-

dzej do izby!
— Panno Kaziu, niech pani przygotuje jedno ciepłe łóżecz-

ko, jestem bardzo, bardzo niewyspany. Całą noc myślałem  

o rozkoszy snu w waszym schronisku: To mnie trzymało; pro-

szę mi wierzyć.

Nie było czasu na wytapianie lodu, więc nożem przerżnięto 

sznurowadła i troki plecaka. Siedziałem wyciągnięty na krześle, 

a panna Kazimiera nacierała śniegiem moje nogi.

— ja k  pan wyszedł od nas tydzień temu, nikogo jeszcze 

w schronisku nie było. Siedzieliśmy sami. Nasz pan inżynier 

jest na M aryszewskiej, miał wrócić wczoraj wieczorem, ale 

bardzo wiało. Dzisiaj śniło się kucharce, że pan inżynier Ziem- 

blic zamarzł w kosówce... — co za zbieg okoliczności! N a ter-

mometrze jest dwadzieścia sześć stopni mrozu. Odmroził pan 

siedem palców — udzielała mi nowin panna Kazia.

—  Plus dziesięć u rąk... To tutaj, teraz, już rano, bo ręka-

wice przemokły. Nic mi nie będzie. Dokonałem ciekawego ek-

sperymentu, panno Kaziu. I cieszę się, że prawie na sucho. To 

była najdłuższa moja noc. — Wasylu, podaj lustro.

W  lustrze zobaczyłem twarz upiora, czarną od wichru, słoń-

ca i zarostu. Wpadnięte dzikie oczy wyglądały ciekawie spod 

czaszki. W yraz twarzy był dla mnie nowy. Patrząc na siebie 

odniosłem wrażenie, że tam pod Smotrecem przekroczyłem szczy-

towy moment życia. Zdjąłem nauszniki i zamiast uszu zoba-

czyłem dwie krwawe napuchnięte rany.

— Panno Kaziu, to nie moja twarz — zaśmiałem się w szyst-

kimi zębami —  ale uszy żyją, niech pani patrzy: spuchnięte, 

a to najważniejsze. Proszę dotknąć! Pani wie? — kuluminowa- 

łem tej nocy, —  to tak, jak gwiazda. Właśnie tej nocy. To prze-

cież widać w lustrze. Czy pani mnie rozumie?

Tadeusz Studziński


