
Godło: Frydek bez Mistka 

 

1 

 

Co ma wisieć… 

 

Z każdą nocą ten głos w mojej głowie był coraz wyraźniejszy. Jeśli tylko go słyszałem. Bo 

nie zawsze tak było. Czasem, choć z rzadka, pozwalał mi na wytchnienie i milczał. Mogłem 

wtedy dobrze się wyspać. Głos początkowo brzmiał jak brzęczenie roju pszczół albo wiatr 

głaszczący korony drzew. To jeszcze było do wytrzymania. Ale potem zaczął się zmieniać. 

Charczał i rzęził, jak gdyby ktoś, komu wyrwano język, nieporadnie usiłował wymówić kilka 

słów. Wystraszony, niczym dawniej, wtulałem się w Mladę, ale ona mnie zaraz odpychała, 

jak gdyby też coś słyszała, coś co ją przerażało, i jakby winiła mnie za to, co czuła. Jeśli winy 

rodziców są winami dzieci, to istotnie byłem winowajcą. Gdy rano ją wypytywałem, wzrusza-

ła tylko ramionami i odpowiadała, że nie miała ochoty na figle, bo przecież trzeba wcześnie 

wstać, a nie jesteśmy już młodzi… 

 Potem w tym charczeniu pojawiły się pierwsze słowa, ale nie mogłem ich zrozumieć. 

Skąd wiem, że to były słowa? Nie wiem, skąd to ja wiem, ale przecież wiem. Może dlatego, 

że owe chrapliwe dźwięki powoli zmieniały się, aż wreszcie nie miałem już cienia wątpliwo-

ści, że są słowami. Coś do mnie próbowało przemówić, jednak była to bezsensowna miesza-

nina wyrazów polskich, czeskich i niemieckich wykrzykiwanych w akompaniamencie gło-

śnych gwizdów, które sprawiały mi nieznośny ból. Początkowo były krótkie i nieliczne, po-

wtarzane po kilka razy. Czułem się tak, jakby w mojej głowie miotał się wściekły szczur. Ale 

to coś, czymkolwiek ono było, powoli uczyło się mówić, bo w końcu wyraziło się w zrozu-

miały sposób: 

– Idź!  

– Dokąd? – pytałem w myśli. 

– Idź, idź, idź! Geh, geh! Nach Ratibor. 

Odtąd głos przestał huczeć mi w głowie. Mówił spokojniej, jak gdyby nabrał większej pew-

ności siebie. Nie tyle mówił, ile mi rozkazywał. Perswadował i nalegał. Potem obiecywał coś, 

ale nie rozumiałem, co takiego. Błagał i groził. 

W końcu postanowiłem wyruszyć w drogę. Z nadzieją, że tylko w ten sposób mogę się 

go pozbyć. Z samego rana, gdy Mlada poszła do krowy, polazłem za nią do obory i powie-

działem, że wybieram się do Cieszyna. 

– A po co? 

– Znów chcą mnie wypytywać o ojca.  
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To brzmiało prawdopodobnie. Rajcowie co jakiś czas badali mnie w sprawie złota, 

które ojciec gdzieś ukrył. Dużo tego było, więc nie chcieli odpuścić. Nieustannie ktoś mnie 

obserwował. Nie wolno mi było mieć konia ani nawet jeździć konno. Zabroniono mi oddalać 

się ze wsi bez pozwolenia sołtysa, ani też samotnie chodzić do lasu. W niedzielę, po mszy, 

musiałem meldować się we Frysztacie u wójta. Nawet w nocy nie zawsze czułem się u siebie, 

bo potrafili sprawdzać, czy aby im nie uciekłem. Nie mówiąc już o tym, że niejeden raz przy-

syłali mi miejskich drabów na przeszukanie. Oczywiście ci ludzie nigdy niczego nie znaleźli, 

za to zawsze coś przy okazji zginęło. Raz się na to poskarżyłem. Skutek był taki, że po trzech 

dniach znów przyszli i pod eskortą zabrali mnie do miasta i po trwającej trzy pacierze roz-

prawie na dwa dni zostałem przykuty do pręgierza, za rzucanie bezpodstawnych oskarżeń. 

– Kiedy wrócisz? 

– Nie wiem. Na wszelki wypadek… masz to… – podałem jej wypełniony mieszek. 

Mlada rozpłakała się. Zapewne lękała się, że wezmą mnie na tortury. Nie było to wcale takie 

nieprawdopodobne, bo nie zawahaliby się nawet przez chwilę, gdyby zaczęli podejrzewać, że 

coś przed nimi ukrywam. Musiałem uważać na każde słowo i jednocześnie nie dać tego po 

sobie poznać. A ja bałem się, że na tortury wezmą i ją, jak tylko zauważą, że zniknąłem, ale 

czy mogłem sprzeciwić się wezwaniom głosu? Zresztą oni i tak mogą to zrobić z nami zaw-

sze, razem albo osobno, więc kiedyś na pewno to zrobią. Starzejemy się, ja mam już czwarty 

krzyżyk na karku. Będą się bać, że zabierzemy nieistniejącą tajemnicę do grobu. Jakie to 

szczęście, że jesteśmy bezdzietni… Ale przecież nie wolno mi jej tak po prostu opuścić… 

 – Nie, nie, nie!!! Idź sam!!! – rozwrzeszczał się głos w mojej głowie. 

 – Wiesz co? Pójdziemy razem. Ale dopiero po zmroku. Wydój krowę, a potem sprze-

damy całą żywinę Hynkowi. I nie do Cieszyna, tylko do Raciborza. Tam pójdziemy. 

 – Durniu! Ty durniu! 

Świadomość, że dręczący mnie demon jeszcze nie ma jeszcze nade mną pełnej władzy spra-

wiła mi przyjemność. 

 – Do Ra…ciborza? – jej oczy zrobiły się wielkie jak młyńskie koła. 

 – Coś ty to zrobił! Coś ty to najlepszego zrobił! – wyło mi w głowie. 

 – Wszystko opowiem ci po drodze. Idę teraz do Hynka. Uwarz na wieczerzę sutą 

strawę, bo kto wie, kiedy będziemy mogli najeść się dobrze następnym razem. Musimy po-

myśleć, co zabrać ze sobą, same najbardziej niezbędne rzeczy. 

 – Zabij ją! Zabij! Zabij! 

Hynek zawsze dyskretnie mi pomagał. Jego ojciec zbójował razem z moim, ale nigdy 

go, w odróżnieniu od mojego, nie schwytano ani nie rozpoznano. Był na tyle śmiały, że w 
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przebraniu zjawił się na egzekucji, a potem zapadł się pod ziemię. Zapewne uciekł na Górne 

Węgry, gdzie łatwiej można się ukryć. Nie wiem, czy ojciec go zauważył, bo był już tylko 

mizernym płomykiem, który za chwilę miał zostać zdmuchnięty przez zwalistego kata. Być 

może Hynek też po cichu przypuszczał, że coś wiem o ukrytym złocie i miał nadzieję, że mu 

to wyjawię. Albo może był jednym z moich stróżów. Może go krzywdzę. Ale ostrożności 

nigdy dość. Musiałem przemyśleć, jak mam z nim rozmawiać, bo gdyby moje podejrzenia 

były słuszne, on również stanąłby przeciwko mnie, może nawet posłałby swojego chłopaka 

do Cieszyna, żeby zawiadomić rajców, że zamierzam im uciec. 

 – Jak amen w pacierzu! – zahuczał głos w mojej głowie… – Nie chodź do niego. Co 

cię obchodzi jakaś krowa. Ktoś się nią przecież zajmie. 

 Powiedziałem Hynkowi, że wiem, gdzie jest ukryty skarb naszych ojców i że cieszyń-

scy chyba się czegoś domyślają, więc muszę zniknąć. Pójdziemy we trójkę i podzielimy się 

na miejscu. Potem Mlada i ja ruszymy w swoją stronę, a on wróci do wsi. Niech sobie z na-

szego obejścia obok żywiny weźmie wszystko, co mu się przyda, bo my już do Wędryni nie 

wrócimy. Widziałem, jak zaświeciły mu się oczy. A więc jednak… 

 – A widzisz? 

Wieczorem Hynek przyszedł z linami, oskardem i łopatą. Zostawiliśmy w chacie trzy 

kaganki, żeby wyglądało, jakby ktoś tam był i ruszyliśmy w góry. Mlada i ja nieśliśmy nasze 

tobołki, Hynek narzędzia. Szliśmy na Czantorię. Jest tam na zboczu od strony Nýdka dość 

wysoka skałka. Przenocowaliśmy w szałasie drwali. Rano Mlada rozpaliła ognisko i poszła po 

wodę do strumienia a my dwaj ruszyliśmy po złoto.  

– Tam na górze jest w skale taka wąska szczelina. Niżej rozszerza się, tworząc nie-

wielką grotę. Złoto leży na dnie przysypane ziemią i liśćmi, wrzucali je z góry. Nie wiem, ile 

tego jest. Trochę ją poszerzymy, a potem wejdziemy i zabierzemy, co nasze.  

– Prowadź… 

Nie wiem jak długo pracowaliśmy na zmianę, ale zmęczyliśmy się porządnie. Potem 

na linie spuściłem Hynka, który był drobniejszy niż ja, więc dla nas obu było oczywiste, że 

tam na dole kopać będzie właśnie on. A potem… Potem odwiązałem od drzewa linę i jej ko-

niec wrzuciłem w ślad za nim. Nie od razu to zauważył, bo właśnie zapalał kaganek. 

Pierwszy kamień trącił go tylko lekko w ramię. Podniósł głowę osłaniając oczy, żeby 

sprawdzić, co też się dzieje i wtedy jego czaszka pękła od drugiego uderzenia. Oskard też 

wrzuciłem do wnętrza dziury. Potem zbiegłem do szałasu i powiedziałem Mladzie, że wyda-

rzyło się nieszczęście, że Hynek spadł do środka, a ja nie utrzymałem liny, a potem zabił go 
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spadający kamień. Urządziłem przed nią dobre przedstawienie. Spuściłem ją na drugiej linie, 

którą przynieśliśmy z szałasu. W ten sposób przekonała się, że nie kłamię. 

– Dobra robota! – odezwał się głos. 

– Będą go szukać…. – wyszeptała Mlada. 

– I co z tego! Nie słuchaj jej! 

– Tak, ale na pewno nikomu nie powiedział, gdzie się wybiera. Nie znajdą go nigdy. 

My czym prędzej musimy iść dalej. 

– Górami do Frydka! – podpowiedział głos. 

– Do Frydka! – powtórzyłem za nim. 

– Do Frydka? – zdziwiła się Mlada – A mówiłeś, że do Raciborza. 

– Do Raciborza. Ale za wszelką cenę musimy omijać Cieszyn. Pójdziemy przez góry 

do Frydka. A stamtąd do Raciborza przez Opawę. Będą nas szukać, ale na pewno nie tam, 

więc nas nie znajdą, może zrezygnują. A my wtedy będziemy już w Raciborzu. Teraz rozu-

miesz? 

– Miałeś mi powiedzieć, dlaczego akurat do Raciborza. Skąd ci to przyszło do głowy? 

– Bo tam się urodził mój ojciec. Zapewne żyje jeszcze jakaś jego rodzina. Może nam 

pomogą? Dlaczego by nie? 

Bez przekonania pokiwała głową. 

Nie była zaprawiona do wędrówek po górskich bezdrożach, ja prawdę mówiąc też już 

nie byłem wytrzymały tak jak dawniej. Szybko skończyły się nam skromne zapasy żywności, 

więc zbieraliśmy borówki, a czasem opróżnialiśmy sidła zastawione przez nieznanych nam 

kłusowników, modląc się żarliwie, by żadnego z nich nie napotkać. Tak więc wędrowaliśmy 

powoli. Głos też się uspokoił. Raz tylko, gdy przysiedliśmy na chwilę na hali i Mlada zasnęła, 

zaczął krzyczeć mi w głowie: 

– Nóż! Nóż! Nóż! Masz? 

No przecież, miałem. Zdziwiony wyciągnąłem go z cholewy buta. 

– Uderz! Uderz! Jeśli tego nie zrobisz, będziesz miał przez nią kłopoty! No uderz! 

W tej samej chwili Mlada zbudziła się i ujrzała mnie, jak pochylam się nad nią z nożem. 

Przez chwilę widziałem w jej oczach przerażenie. 

 – Wstawaj, musimy iść dalej…  

Od tej chwili głos nieustannie wrzeszczał na mnie obelżywymi słowy, wciąż wymy-

ślając mi od tchórzy. I tak było cały czas, aż do Frydka, gdzie wreszcie mogliśmy się najeść. 

Tam głos uspokoił się, jak gdyby i on korzystał z mojego pełnego brzucha. Niedługo potem 

znaleźliśmy jadącego do Opawy kupca, który zgodził się, oczywiście nie za darmo, zabrać 
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nas ze sobą. Nazywał się Mikołaj Bartz. Był to łajdak, ale z głową na karku, bo gdy tylko 

dowiedział się, że w drodze do Wrocławia (jak za radą głosu szepcącego w mojej głowie mu 

powiedziałem) skończyły się nam pieniądze, obiecał zwrócić te grosze, które od nas wziął, 

jeśli je w jego składzie odpracuję. Cóż miałem robić, to on był panem sytuacji, zgodziłem się 

zatem na jego warunki, ale jak się okazało, moja praca, była co najmniej trzykrotnie więcej 

warta niż jego jej oszukańcza wycena. Mladę, na ten czas, gdy ja dźwigałem bele sukna i 

beczki węgierskiego oraz miejscowego wina, umieścił u proboszcza kościoła świętej Kata-

rzyny, któremu zachorowała gospodyni. 

 Spotkałem ją dopiero po tygodniu, po mszy. 

 – Dalej w drogę wyruszysz już sam – powiedziała cichym głosem, nie podnosząc na 

mnie oczu… 

 – Co też ty opowiadasz! 

 – Tam w górach… Chciałeś mnie zabić. Myślisz, że nie zauważyłam jak na mnie pa-

trzysz? Stałam się dla ciebie kimś obcym i zawalidrogą. 

 Rzuciłem się do jej kolan. 

 – Wybacz mi. Zmarnowałem ci życie. 

 – Nie, nie zmarnowałeś. Wiedziałam przecież, jak będzie wyglądać i niczego nie żału-

ję. Ale teraz, odkąd powiedziałeś, że powędrujemy do Raciborza, staliśmy się sobie obcy i nic 

już nie będzie tak samo jak dawniej. To zaczęło się może i wcześniej, gdy już podjąłeś decy-

zję, choć mi jeszcze o tym nie powiedziałeś. Ale te dwadzieścia lat… Sam wiesz... Gdybym 

teraz z tobą została, ich wspomnienie stałoby się męczarnią. Czy sądzisz, że nie domyśliłam 

się, jak naprawdę zginął Hynek? Nie obawiaj się, nie wydam cię. Wyznałam proboszczowi 

wszystko na spowiedzi, więc on zachowa tę wiedzę dla siebie. Obiecał zatrzymać mnie, bo 

jego stara gospodyni nie pociągnie już długo. Nie, dalej już z tobą nigdzie nie pójdę. Że-

gnaj… – spojrzała mi w twarz, a w jej oczach ujrzałem łzy. 

 – I bardzo dobrze! – zarechotał głos w mojej głowie. 

 Kupiec oszukał mnie po raz drugi. Oddał mi tylko połowę pieniędzy twierdząc, że 

skoro w dalszą drogę ruszam sam, to więcej mi się nie należy, bo przecież druga połowa to 

własność Mlady. On te pieniądze dla niej przechowa, a nawet je pomnoży. W każdej chwili 

będzie mogła, jeśli taka jej wola, odebrać swą własność. Zaciskając pięści wziąłem co dawał i 

ruszyłem w drogę. Nieustannie, podjudzany przez wrzeszczący w mej głowie głos i wściekły 

na kupca oraz Mladę, wdawałem się w bójki na noże i pięści, w których szczęściło mi się po-

dwójnie, bo ani ja sam nie zostałem ranny, ani też nikogo poważnie nie zraniłem. Ot, powybi-

jane zęby, porozbijane łby, niegroźne zadraśnięcia. Więcej krzyku niż prawdziwej krwi. Zwy-
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czajna rzecz na gościńcu. A w karczmie to się w ogóle nie pisze. Każdy, kto kiedykolwiek 

choć na chwilę oddalił się od domu, dobrze wie, że można tam nieźle oberwać. 

Już pierwszego dnia po opuszczeniu Opawy, w przydrożnej gospodzie w Pustých Ja-

karticach, z niemiecka zwanych Klingenbeutel, przegrałem w kości do jakiegoś morawskiego 

spryciarza ponad połowę sumy, którą otrzymałem od kupca Bartza. Głos w mojej głowie hu-

czał, że tamten szczwany kostera oszukiwał, więc rozbiłem mu gębę i wziąłem sobie z jego 

mieszka więcej niż straciłem potrząsając przed nim kubkiem. Odgrażał się, że mnie znajdzie, 

ale ja nic sobie z tego nie robiłem. Jednak za radą mego niewidzialnego towarzysza, na 

wszelki wypadek udałem, że idę w stronę Krawař, a gdy po pewnym czasie przekonałem się, 

że nikt mnie nie śledzi, kryjąc się w zagajnikach, powróciłem na gościniec prowadzący do 

Raciborza przez Szlanewice i Szeibersdorff. Jednak świat jest mały, a Śląsko jeszcze mniej-

sze. Wkrótce spotkałem tego człowieka ponownie, w karczmie Zur lustige Vut, w Staiberwi-

cach, czyli w polskiej mowie, w Wielkich Ściborzycach. Siedział przy ławie i łapczywie po-

żerał jagły. Od razu mnie, łajdak, spostrzegł. 

– Cieszę panie, że was widzę. Zagramy? – zagadał po polsku, po czym odsunął pustą 

już miskę i wyciągnął z mieszka kubek oraz kości. 

– W karczmie nie masz pana… – warknąłem.  

– Tem líp, tem líp… – roześmiał się, ale z oczu źle mu patrzyło.  

– Siadaj! – poczułem na ramionach ciężar dłoni dwóch ludzi, którzy niezauważenie 

stanęli za mymi plecami – zabierasz światło…  

Nie byli to jacyś pierwsi lepsi. Jednak stojąc z tyłu nie mogli zauważyć, jak wsuwam 

nóż w rękaw koszuli. Właściwie mogli, ale byli na to zbyt głupi i pewni siebie, co w końcu 

jest tym samym. 

– Hej, krčmaři! Dej nam tady krcah piva! 

Ci dwaj zaraz usiedli ciasno po moich bokach i z udawaną obojętnością gapili się w ścianę. 

 – Musisz go zabić… – zasyczał znajomy głos – albo już po tobie. Wyprzedź ich. Ude-

rzaj z dołu, wtedy nawet jeśli nie sięgniesz mu serca, to chociaż mu bebechy wyprujesz. 

 Udałem, że drżą mi ręce i tak niezdarnie rzuciłem, że kości posypały się pod ławę. Ci 

dwaj po moich bokach lekko się rozsunęli, żebym mógł schylić się i podnieść je. Na to wła-

śnie czekałem. Błyskawicznie zanurkowałem, a potem z wielką siłą naparłem plecami na ła-

wę, którą pchnąłem na towarzyszy oszusta, powalając ich na ziemię. On sam poderwał się na 

nogi i to był jego wielki błąd, bo nóż jednego z tych gromotłuków, który spadł z ławy, znacz-

nie większy od mojego, zręcznie przeze mnie w locie złapany, rozpruł jego obwisły kałdun, z 

którego z okropnym smrodem wylały się sinobiałe flaki. Z niedowierzaniem podtrzymywał je 
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obiema łapami, jak ryba wyciągnięta z wody otwierając i zamykając usta. Młócąc pięściami 

utorowałem sobie drogę do wyjścia. Ale to już było wszystko, co podarowała mi Pani Fortu-

na. Pościg schwytał mnie po kilku dniach na rogatkach Raciborza. 

 Przyznaj się – szeptał mój zły duch – a ja cię ocalę. 

Nie wierzyłem mu, bo gdybym go nie posłuchał, nie stałoby się to wszystko, co się 

stało. Ale przed przesłuchaniem pokazano mi izbę tortur. Życie bez Mlady nie miało już dla 

mnie wartości, jednak być torturowanym, to coś innego, chciałem umrzeć szybko, więc po-

słuchałem głosu, zupełnie nie wierząc w jego zapewnienia. A jednak tym razem dotrzymał 

obietnicy. Na swój sposób. Na dzień przed egzekucją wyciągnięto mnie z lochu i zaprowa-

dzono to wójta. Był bardzo zasępiony.  

– Darujemy ci życie, jeśli podejmiesz się pewnego zadania. Wymaga wprawdzie od-

wagi, ale tej ci przecież nie brakuje. Więc jak? 

– Nie zależy mi na życiu… 

– Tak się tylko mówi. Wiedz jednak, że upór nie ma większego sensu, bo zanim cię 

powiesimy na Richtplatzu, najpierw będziesz badany przez kata. Chyba wiesz, co mam na 

myśli…  Gruszka, bocian, wahadło, topienie w Odrze, skrzypiec… Mam wyliczać dalej?  A 

wtedy, kto wie? Może przyznasz się do kilku dotąd niewyjaśnionych, albo nawet jeszcze nie-

popełnionych zbrodni? – skrzywił się wójt. – Twoje życie jest dla nas bezwartościowe. Jeśli 

zła siła, która wstąpiła w Dom Boży cię zabije, nikt nie będzie po tobie płakać, a my zaosz-

czędzimy na kacie. Jeśli uwolnisz nas od złego, także zaoszczędzimy, a ty ocalisz przynajm-

niej głowę. 

– I zostanę z tym opętańczym krzykiem w jej środku… – pomyślałem. 

Ale cóż mogłem innego zrobić, zgodziłem się. Wprawdzie słyszałem o takich przypadkach 

darowanego życia, ale zupełnie w nie nie wierzyłem. Natomiast w obietnicę tortur, jak naj-

bardziej. Kiwnąłem na zgodę. Wójt w krótkich słowach wyjaśnił mi, że od kilku dni codzien-

nie rano obrus na ołtarzu w kościele farnym jest zakrwawiony, choć proboszcz co wieczór 

kładzie tam nowy. W mieście zapanował strach i nie znalazł się śmiałek, który zechciałby 

spędzić noc w kościele, by sprawdzić jaka jest tego przyczyna. 

 Wieczorem zaprowadzono mnie do kościoła i tam pozostawiono. Ukryłem się w stal-

lach. Gdy wybiła północ, usłyszałam głośny zgrzyt, a potem ujrzałem, że jedna z kamiennych 

płyt w głównej nawie unosi się. Nie czułem strachu. Wrzeszczący w mej głowie głos był po 

tysiąckroć gorszy. Zaraz potem z krypty wynurzyło się widmo muskularnego mężczyzny o 

nagim torsie i bezszelestnie popłynęło ku drzwiom, które rozchyliły się, a wtedy widmo zni-

kło w ciemnościach nocy. Gdy zapiał pierwszy kur, drzwi znów się rozchyliły i widmo po-
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wróciło, jednak tym razem cale było zakrwawione. Popłynęło w stronę ołtarza i wytarło się 

obrusem, a potem zeszło do krypty, która z głuchym jękiem zamknęła się. 

 Nazajutrz zdałem wójtowi relację z nocnych wydarzeń. Nie był ze mnie zadowolony. 

Zaczął nerwowo przechadzać się po izbie, przez kilka chwil nie zwracając na mnie najmniej-

szej uwagi.  Potem jednak zatrzymał się, zmierzył mnie surowym spojrzeniem i rzekł: 

 – Jutro raz jeszcze spędzisz noc w kościele. Masz śledzić owo tajemnicze widmo i 

sprawdzić, kim jest oraz dowiedzieć się, dlaczego wraca zakrwawione.  

 Tym razem czekałem w przedsionku, a gdy drzwi uchyliły się, by wypuścić zjawę, 

ostrożnie poszedłem za nią. Doszliśmy na cmentarz. Duch przystanął i wypowiedział głośno 

jakieś łacińskie słowa, których nie zrozumiałem. W chwilę potem pootwierały się groby i 

powypełzali z nich zmarli, a wtedy głos w mojej głowie zaczął chichotać. Martwi, podpiera-

jąc wzajemnie swoje rozpadające się doczesne szczątki, otoczyli i zaczęli wściekle bić zjawę, 

każdy tym co miał pod ręką, jeden wyrwaną z trumny deską, drugi własną piszczelą. Na ete-

rycznym ciele zjawy pojawiły się czerwone pręgi. 

 – Wszelki duch! – zawołałem, a wtedy nieboszczycy pouciekali do swych grobów, zaś 

widmo odwróciło ku mnie bladą twarz, na której wypisane było cierpienie. 

 – Dziękuję ci, dobry człowieku… - wyszeptało. – Musisz zrobić dla mnie jeszcze jed-

ną rzecz. Ale najpierw opowiem ci moją historię. Urodziłem się tu, w Raciborzu. Będąc jesz-

cze pacholęciem, zostałem oddany na naukę do kowala. Gdy po kilku latach zostałem wyzwo-

lony, jako wędrowny towarzysz wyruszyłem na wschód, by poznać tajemnice innych mi-

strzów. Miałem głowę pełną wielkich planów i nie zastanawiałem się, czy zdołam osiągnąć 

to, co sobie zamyśliłem. Chciałem powędrować aż do Siedmiogrodu, a może i dalej, by po-

znać tajemnice damasceńskich kowali, ale nie udało mi się nawet przekroczyć granicy Śląska. 

Gdy dotarłem do Cieszyna, zatrzymałem się w nim na dłużej, bo zniewoliły mnie uroczne 

oczy córki jednego z tamtejszych kowali, w którego kuźni się zatrzymałem – jak początkowo 

myślałem – tylko na kilka tygodni. Pewnego dnia wezwano mnie do izby kata, bym zakuł 

schwytanego zbójnika. Ten jednak na mój widok zawołał: „Ja cię znam, tyś chłopcze przecie 

z Raciborza!” Przytaknąłem mu. Wtedy on poprosił mnie bym spełnił jego ostatnie życzenie. 

 – Ja.. Ja..k wy-glądał? 

Widmo w krótkich słowach opisało twarz zbójcy. 

 – Tak, to ja! – zawołał głos w mej głowie. – To ja, synku! Twój ojciec! 

 – Zbójca zdradził mi, gdzie ukrył złoto i poprosił, bym je stamtąd zabrał i rozdał ubo-

gim. W ten sposób, rzekł mi, uwolnię jego duszę od ciążącej na nim kary. Gdybym go był 

wtedy posłuchał! Ja jednak, zaślepiony miłością do pięknej kowalówny, uległem niegodzi-
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wym namowom mojego przyszłego teścia i zatrzymałem sobie prawie wszystko. Zaraz potem 

odbyło się wesele, teść sprzedał kuźnię i we trójkę wyjechaliśmy do Raciborza. Przed miesią-

cem, przy pracy, w głowę kopnął mnie koń. Tak rozstałem się z tym światem. Powiedz raj-

com, że mój teść ma zwrócić wszystkie złoto, którem sobie za jego niegodziwym podszeptem 

przywłaszczył, a wtedy i mnie, i tamtemu zbójcy zostanie wybaczone. A teść mój, jeśli nie 

chce zostać potępiony na wieki, musi odbyć dożywotnią pokutę w klasztorze. – To rzekłszy 

duch powrócił do kościoła, a ja podążyłem za nim, by modląc się, rozpamiętywać jego słowa. 

O świcie nadeszli miejscy drabi i odprowadzili mnie do celi w podziemiach katowskiej basz-

ty. Głos w mojej głowie nieustannie śmiał się, na zmianę to krzyczał, to wył, ale zupełnie 

inaczej niż dawniej, a zaraz potem wesoło pogwizdywał, mnie zaś pękała od tego głowa. W 

południe następnego dnia nagle zamilkł w pół słowa, gdy nucił jakąś sprośną piosenkę o 

Ołomuńcu. Zrozumiałem, że właśnie zostało mu odpuszczone. 

 Mnie też, bo jeszcze tego samego dnia, zostałem uwolniony. 

 – Ale nigdy więcej, pod karą gardła, nie pokazuj się w Raciborzu. Nie chcemy tu ta-

kich jak ty… – powiedział wójt zwracając mi mój lichy dobytek, wraz z kilkoma groszami na 

drogę. 

Widząc moje zdziwienie widokiem pieniędzy, dodał: 

 – My uczciwie płacimy za usługi. Nawet szubrawcom takim jak ty. Racibórz to pra-

worządne miasto. Hojne i dumne. Nigdy nie robi długów. Także długów wdzięczności. 

 Po drodze do Opawy nie wydarzyło się nic szczególnego. W mej głowie rozgościła się 

głucha cisza, która przerażała. A że natura nie znosi próżni, wnet ponure myśli o śmierci za-

stąpiły wrzaski mego ojca.  

Proboszcz kościoła świętej Katarzyny długo mi się przyglądał. 

 – Prosiła mnie, bym ci to oddał, jeśli tu wrócisz. – Podał mi zaręczynowy pierścionek, 

który kiedyś dla niej wyprosiłem u ojca. – Będzie się za ciebie modliła, ale nie chce, żebyś jej 

szukał. 

Kupiec Bartz potraktował mnie podobnie jak raciborski wójt. On też dał mi trochę 

grosza na drogę i rzekł, żebym nigdy więcej nie pokazywał się w jego mieście. 

– Odejdź. Nie chcemy tu takich jak ty. Po twojej minie widać od razu, że gotów jesteś 

zabić. Choćby mnie. Głupcze! Ty nawet nie masz pojęcia, że ta kobieta, która jest twoją żoną, 

podyktowała mi dwa listy. Jeden wysłałem do raciborskich, drugi do cieszyńskich rajców. Co 

ty o niej w ogóle wiesz? Myślisz, że wyszła za ciebie z miłości? Przecież żadna porządna 

dziewczyna nie wydała by się z własnej woli za okrytego niesławą syna zbójnika publicznie 
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ściętego przez kata. To oni kazali jej wyjść za ciebie, by lepiej mieć cię na oku! –  zarechotał 

nieprzyjemnie. 

Omijając Cieszyn powróciłem do Wędryni. Na mojej roli gospodarował już ktoś inny. 

Popatrzył na mnie spode łba, gdy stanąłem przed chatą, w której dwadzieścia lat przeżyłem z 

Mladą. Głęboki żal rozgościł się w moim sercu i ścisnął krtań. 

–  A czego tu?! – warknął ów kmiotek. 

– Macie jaki mocny sznur, gospodarzu? 

– Może i mam. Bo co? 

– Bo bym kupił. Dam dwa praskie grosze. 

Przez chwilę się zastanawiał, ale chytrość szybko w nim zwyciężyła. Dwa grosze za zwykły 

sznur, to przecież dużo. Poczłapał zaraz do obory i po chwili wrócił z tym, o co go prosiłem. 

Ale nie chciał mi dać powrozu tak od razu. 

 – Trzy. 

 – Macie tu siedem, gospodarzu. – Wysypałem mu na dłoń wszystko, com miał. – Dziś 

dla mnie wasz postronek wart jest tego. 

Chłopina ze zdumienia szeroko rozdziawił gębę. 

 Odwróciłem się na pięcie i bez pożegnania ruszyłem przed siebie. Późno już było i 

zbierało się na burzę, a na Czantorię miałem jeszcze przed sobą spory szmat drogi. 

 

Uzasadnienie jury 

 

Trzecie miejsce: godło „Frydek bez Mistka” 

Co ma wisieć… 

Trzymająca w napięciu, napisana sugestywnym stylem, opowieść, której istotą jest oryginalne 

nawiązanie do popularnego, raciborskiego wątku podaniowego o kowalu Paszku. Głównym 

bohaterem, a zarazem narratorem, jest syn rozbójnika, który przed egzekucją zdradził Pasz-

kowi miejsce ukrycia skarbu.  

 

 


