


Maszynista Grot

Z urzêdu ruchu stacji Brzana nadesz³a do naczel-
nika Podwy¿a depesza nastêpuj¹cej treœci:

Bacznoœæ na pospieszny numer 10! Maszynista
pijany lub niepoczytalny.

Urzêdnik, wysoki, koœcisty blondyn z rudawymi
baczkami, odczyta³ rulon raz i drugi, odci¹³ w¹sk¹,
bia³¹ taœmê wysnut¹ z bloku i zwin¹wszy w pierœcieñ
dooko³a palca, wsun¹³ do kieszeni. Krótkie spojrze-
nie rzucone na zegar stacyjny pouczy³o, ¿e na syg-
nalizowany poci¹g jeszcze doœæ czasu. Wiêc ziewn¹³
znudzony, zapali³ niedba³ym ruchem papierosa i prze-
szed³ do s¹siedniego pokoju kasjerki, jasnow³osej
panny Feli, przygodnego idea³u w chwilach nudy
i oczekiwañ na lepszy k¹sek.

Podczas gdy pan naczelnik tak godnie przygoto-
wywa³ siê na przyjêcie zapowiedzianego parowozu,
ujecha³ podejrzany poci¹g ju¿ spory kawa³ drogi po-
za stacjê Brzana.

Pora by³a przecudna. Gor¹ce, czerwcowe s³oñce
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przesz³o ju¿ zenit i rozlewa³o po œwiecie z³ot¹ siejbê
promieni. Miga³y w przelocie ukwiecone jab³oni¹
i czereœni¹ wsie i przysió³ki, rzuca³y siê wstecz zielo-
nymi p³achtami ³¹ki i siano¿êcia. Poci¹g pêdzi³ ca³¹
si³¹ pary: tu go chwyta³ w szumi¹ce chwiejb¹ sosen
i œwierków ramiona las, tam wynurzony z objêæ drzew
wita³y przetow³osym pok³onem zbo¿ne pola. Daleko
na horyzoncie sinia³a mglist¹ wstêg¹ linia gór…

Grot, oparty o skrzyd³o maszyny, wbi³ poprzez
owalne okienko nieruchome spojrzenie w przestrzeñ,
która snu³a siê d³ugim, szarym traktem, ujêtym
w czarne pasy szyn. Poci¹g wœlizgiwa³ siê na nie
lekko, drapie¿nie, okracza³ ¿elaznym uk³adem kó³
i zgarnia³ skwapliwie pod siebie.

Maszynista czu³ niemal fizycznie rozkosz tego
ci¹g³ego zdobywania, co nigdy niesyte wypuszcza
lekcewa¿¹co dopadniêty ju¿ ³up i mknie dalej na no-
we podboje. Grot lubi³ pokonywaæ przestrzeñ!…

Bywa³o, zapatrzy siê we wstêgê toru, zaduma, za-
myœli, o œwiecie bo¿ym zapomni, a¿ go palacz za ra-
miê szarpn¹æ musi i ostrzec, ¿e ciœnienie za wielkie
lub stacja ju¿ blisko. Zapamiêtalcem by³ maszynista
Grot nie lada!

Zawód swój kocha³ ponad wszystko i nie zmie-
ni³by go za nic w œwiecie. Wst¹pi³ do s³u¿by stosun-
kowo póŸno, bo dopiero w trzydziestym roku ¿ycia,
lecz mimo to od razu okaza³ tak pewn¹ rêkê w pro-
wadzeniu parowozów, ¿e przeœcign¹³ wkrótce star-
szych kolegów.

Czym by³ przedtem, nie wiedziano. Wypytywany,
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odpowiada³ niechêtnie ni to, ni owo lub milcza³ upo-
rczywie.

Towarzysze i w³adze otacza³y go widocznym sza-
cunkiem, wyró¿niaj¹c wœród innych. W s³owach je-
go krótkich, sk¹po rozdzielanych miêdzy ludzi, prze-
bija³a inteligencja niepowszednia, czeœæ nakazuj¹ca.

Chodzi³y o nim i jego przesz³oœci pog³oski prze-
ró¿ne, czêsto wzajem sprzeczne: lecz na dnie wszyst-
kich spoczywa³o zgodne przekonanie, ¿e Krzysztof
Grot by³ jednostk¹ tak zwan¹ zwichniêt¹, czymœ
w rodzaju spad³ej gwiazdy, jednym z tych, którzy
miêli pójœæ górnym szlakiem, a dziêki fatalizmowi
¿ycia osiedli na mieliŸnie.

On sam jednak jakby nie zdawa³ sobie sprawy ze
swego po³o¿enia i nie ubolewa³ nad sob¹. S³u¿bê
pe³ni³ chêtnie i nie zabiega³ o urlopy. Czy zapomnia³
o tym, co minê³o, czy nie czu³ siê nigdy powo³any do
wy¿szych celów — nie wiadomo.

Z przesz³oœci Grota zdo³ano ustaliæ tylko dwa fak-
ty: jeden ten, ¿e s³u¿y³ wojskowo podczas kampanii
francusko-pruskiej, drugi, ¿e wtedy straci³ ukocha-
nego brata.

Bli¿szych szczegó³ów mimo wszelkich wysi³ków
ciekawców wydobyæ zeñ nikt nie potrafi³. W koñcu
dano za wygran¹, zadowalaj¹c siê sk¹p¹ wi¹zank¹
biograficznych danych „in¿yniera Grota”. Tak bo-
wiem bez okreœlonej przyczyny nazwali z czasem
kolejarze ma³omównego towarzysza. Przezwisko to,
nadane mu zreszt¹ wcale nie w z³oœliwej intencji,
zros³o siê jakoœ tak dok³adnie z osob¹ maszynisty,
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¿e nawet w³adze tolerowa³y je w rozkazach i rozpo-
rz¹dzeniach. W ten sposób chcieli ludzie zaznaczyæ
jego odrêbnoœæ.

Maszyna pracowa³a ciê¿ko, oddychaj¹c co chwila
k³êbami k³aczastego, zmierzwionego dymu. Podsy-
cana wci¹¿ gorliw¹ rêk¹ palacza para rozlewa³a siê
piszczelami rur po koœæcu ¿elaznego olbrzyma, po-
pycha³a suwak, par³a o t³oki, pêdzi³a ko³a. Grucho-
ta³y szyny, skrzypia³y tryby, przerzuca³y siê z trza-
skiem dŸwignie i heble rewersuj¹ce…

Na chwilê Grot ockn¹³ siê z zadumy i spojrza³ na
manometr. Wskazówka, zakreœliwszy ³uk, zbli¿a³a
siê ku fatalnej trzynastce.

— Puœæ pan parê!
Palacz wyci¹gn¹³ rêkê i szarpn¹³ wentyl; rozleg³

siê przeci¹g³y, dojmuj¹cy gwizd, a równoczeœnie
z boku maszyny wykwit³a cieniutka, mlecznobia³a
tulejka.

Grot skrzy¿owa³ ramiona na piersiach i zapad³
powtórnie w marzenia.

„In¿ynier Grot” — cha, cha! Nader trafny przydo-
mek! Ludzie nawet nie przypuszczaj¹, jak bardzo
trafny!…

Maszynista ujrza³ nagle gdzieœ w dalekiej, mgli-
stej perspektywie lat ubieg³ych cichy, skromny do-
mek na przedmieœciu stolicy. W jasnej, œrodkowej
izbie du¿y stó³ zarzucony stosem planów, dziwacz-
nych rysunków, technicznych szkiców. Nad jednym
pochylona p³owa g³ówka Olesia, m³odszego brata.
Obok stoi on, Krzysztof, i wodzi palcem wzd³u¿ sza-
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firowej linii okr¹¿aj¹cej eliptycznym zgiêciem jak¹œ
p³aszczyznê. Oleœ przytakuje, coœ poprawia, t³uma-
czy… To ich pracownia — to tajemnicze wnêtrze,
z którego wyl¹g³ siê œmia³y pomys³ latawca, który
swobodnie bujaj¹c po przestworzach, mia³ podbiæ
atmosferê, poszerzyæ myœl ludzk¹ i ponieœæ j¹ w za-
œwiaty, w nieskoñczonoœæ… Niewiele ju¿ brakowa³o
do ukoñczenia dzie³a: miesi¹c, dwa, trzy najwy¿ej.
Wtem przysz³a wojna, branka, pochód, bitwa i…
œmieræ. Schyli³a siê jasna g³owa na zbroczon¹ pierœ,
zamknê³y chabrowe oczy na wieki…

Pamiêta ten moment, jedyny, okropny moment
wdzierania siê na szczyt „czerwonego fortu”. Olek
pomkn¹³ bohatersko naprzód, widny z dala na czo-
le oddzia³u. Ju¿ wyci¹gniêta jego szabla muska³a
brzeszczotem skraw barwnego proporca, ju¿ mêska
rêka ujmowa³a zwyciêskim chwytem jego drzewce…
Wtem b³ysnê³o coœ z bastionu, kurzawa dymu bluz-
nê³a z fortecznych wyziorów, piekielny huk roz-
ko³ysa³ blanki… Oleœ zachwia³ siê, zawaha³ pod mi-
gotliw¹ têcz¹ wypuszczonego pa³asza i run¹³ w dó³
— na progu bojowych zamierzeñ, w samym momen-
cie ¿o³nierskich ziszczeñ, w chwili docierañ do celu…

Œmieræ tê odchorowa³ Krzysztof: d³ugie miesi¹ce
przele¿a³ w malignie w polowym lazarecie. Potem —
wróci³ w codzienne ¿ycie na pó³ z³amany. Zarzuci³
dawne pomys³y, œwiatoburcze idee, zdobywcze pla-
ny: zosta³ maszynist¹. Odczuwa³ kompromis, rozu-
mia³ karykaturê myœli, lecz nie mia³ ju¿ si³: poprze-
sta³ na miniaturze. Wkrótce surogat zast¹pi³ zupe³-
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nie pierwotny idea³, przes³oni³ sw¹ ciasn¹, szar¹
ram¹ szerokie niegdyœ horyzonty: zdobywa³ prze-
strzeñ na now¹, ma³¹ skalê. Lecz wyprosi³ sobie
u w³adz jazdê wy³¹cznie pospieszn¹ — poci¹gów
zwyczajnych nigdy nie prowadzi³. Tym sposobem,
zyskuj¹c na tempie, zbli¿a³ siê choæ w czêœci do pier-
wowzoru. Upaja³ siê szalon¹ jazd¹ na szeroko roz-
piêtych liniach, odurza³ pokonywaniem w krótkim
czasie znacznych odleg³oœci.

Nie znosi³ tylko dróg powrotnych, nie cierpia³ re-
kordów tour-retour*. Grot lubi³ pêdziæ tylko przed
siebie — brzydzi³ siê wszelkich powtórzeñ. Dlatego
wola³ wracaæ do nieub³aganego punktu wyjœcia dro-
g¹ okrê¿n¹, lini¹ kolist¹ lub elips¹, byle nie bez-
wzglêdnie t¹ sam¹. Dostrzega³ wybornie niedosko-
na³oœæ tych krzywizn, które w siebie wracaj¹, czu³
nieetycznoœæ tych dróg, b¹dŸ co b¹dŸ wsobnych,
lecz ocala³ choæ pozór ruchu postêpowego, mia³
przynajmniej z³udzenie, ¿e d¹¿y przed siebie.

Bo idea³em Grota by³a szalona jazda w linii pro-
stej, bez zboczeñ, bez obiegów, jazda opêtana, bez
tchu, bez postojów, wichrowy pêd maszyny w b³êkit-
niej¹ce mg³¹ oddale, skrzydlata goñba w nieskoñ-
czonoœæ.

Grot nie cierpia³ jakiejkolwiek mety. Od czasu tra-
gicznej œmierci brata wytworzy³ siê szczególny uraz
psychiczny objawiaj¹cy siê w lêku przed wszelkim
celem, przed wszelkim dowolnego rodzaju koñcem,
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kresem. Ukocha³ ca³¹ moc¹ wieczystoœæ d¹¿enia,
znojnoœæ zasiêgów — znienawidzi³ realizacjê dopiêæ
— dr¿a³ przed momentem spe³nieñ z obawy, by
w owej ostatniej, rozstrzygaj¹cej chwili nie zasko-
czy³ zawód, nie pêk³a napiêta struna, by nie stoczyæ
siê w przepaœæ, jak wtedy — jak Oleœ przed laty…

St¹d odczuwa³ maszynista ¿ywio³owy lêk przed
stacj¹ i przystankami. Mia³ ich wprawdzie na swoich
przestrzeniach niedu¿o, lecz zawsze by³y i poci¹g
nale¿a³o od czasu do czasu zatrzymywaæ.

Stacja sta³a siê dlañ z czasem symbolem zniena-
widzonego koñca, plastycznym urzeczywistnieniem
wytkniêtych celów wêdrówki, ow¹ przeklêt¹ met¹,
przed któr¹ zdejmowa³ go wstrêt i trwoga.

Idealna linia drogi rozpada³a siê na szereg odcin-
ków, z których ka¿dy by³ zamkniêt¹ ca³oœci¹ od
punktu wyjœcia do punktu przybycia. Powstawa³o
rozczarowuj¹ce ograniczenie, ciasne, nad wyraz ba-
nalne: st¹d — dot¹d. Na wyprê¿onej cudownym rzu-
tem w bezkresy wstêdze tworzy³y siê têpe wêz³y,
uparte sup³y i psu³y rozpêd, plugawi³y sza³.

A ratunku na razie nie widzia³ nigdzie: z natury
rzeczy poci¹g musia³ co jakiœ czas zawijaæ do ob-
mierz³ych przystani.

I gdy ju¿ na widnokrêgu wynurza³y siê kontury
zabudowañ stacyjnych, rysowa³y czerwonym lub
¿ó³tym ekranem rozpiêcia œcian, opada³y go nieopi-
sany lêk i obrzydzenie; podniesiona ku korbie rêka
mimo woli cofa³a siê i musia³ u¿ywaæ ca³ej si³y woli,
by stacji nie min¹æ.
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W koñcu, gdy sprzeciw wewnêtrzny wzrós³ do
niebywa³ego napiêcia, wpad³ na szczêœliwy pomys³:
postanowi³ wprowadziæ pewn¹ dowolnoœæ w za-
kresie mety przez uruchomienie jej punktów gra-
nicznych. Dziêki temu pojêcie stacji, trac¹c du¿o
z wyrazistoœci, stawa³o siê czymœ ogólnikowym,
czymœ tylko z lekka naszkicowanym i nader ela-
stycznym. Owa przesuwalnoœæ granic u¿ycza³a pew-
nej swobody ruchów, nie krêpowa³a bezwzglêdnie
kagañcem hamulca. Punkty postojowe, nabrawszy
charakteru p³ynnoœci, przetworzy³y nazwê stacji
w termin nieokreœlony, sobiepañski, niemal fikcyjny,
z którym nie trzeba siê by³o ju¿ tak liczyæ; s³owem,
stacja w tak szeroko pojêtym znaczeniu, poddana
dowolnej interpretacji maszynisty, by³a teraz mniej
groŸna, chocia¿ mimo to wstrêtna.

Chodzi³o wiêc przede wszystkim o to, by nigdy
nie zatrzymaæ poci¹gu w miejscu oznaczonym mniej
wiêcej przez przepis, lecz zawsze wychylaæ siê o jakiœ
kawa³ek za lub przed.

Grot postêpowa³ zrazu bardzo ostro¿nie, by nie
budziæ podejrzeñ urzêdników; odchylenia by³y po-
cz¹tkowo tak nieznaczne, ¿e nie zwraca³y uwagi.
Chc¹c jednak wzmocniæ w sobie poczucie dowolno-
œci, wprowadzi³ maszynista pewne urozmaicenie: raz
stawa³ za wczeœnie, drugi raz za póŸno — drgnienia
waha³y siê to w jedn¹, to w drug¹ stronê.

Lecz z czasem ta ostro¿noœæ zaczê³a go dra¿niæ;
swoboda wydawa³a siê pozorna, iluzoryczna, czymœ
w rodzaju samooszukiwania siê; nie zam¹cony zdzi-
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wieniem spokój rozlany na twarzach kierowników
stacji irytowa³, budz¹c ducha przekory i buntu. Grot
rozzuchwali³ siê: wychylenia stawa³y siê z dniem
ka¿dym silniejsze, diapazon rós³, wzmaga³ siê.

Ju¿ wczoraj naczelnik ruchu w Smag³owie, szpa-
kowaty, z wiecznie przymru¿onymi jak u starego lisa
oczkami jegomoœæ, dziwnie zezowa³ w stronê po-
ci¹gu zatrzymanego spory kawa³ przed stacj¹. Gro-
towi zdawa³o siê nawet, ¿e coœ mrucza³, wskazuj¹c
rêk¹ w jego stronê. Lecz jakoœ usz³o na sucho.

Maszynista zaciera³ rêce i cieszy³ siê:
— Przecie¿ zauwa¿yli!
Wyje¿d¿aj¹c dziœ nad ranem z Wrotycza, posta-

nowi³ podwoiæ stawkê.
Ciekaw jestem — pomyœla³ puszczaj¹c kurki w ruch

— w jakim te¿ stosunku wzroœnie irytacja tych pa-
nów? Przypuszczaæ by nale¿a³o, ¿e do kwadratu od-
leg³oœci.

Jako¿ domys³ nie zawiód³. Ca³a dzisiejsza tura
mia³a byæ nieprzerwanym pasmem awantur.

Zaczê³o siê w Zaszumiu, pierwszej wiêkszej przy-
stani na linii, któr¹ zamierza³ przebyæ. Uœmiechaj¹c
siê z³oœliwie pod w¹sem, zatrzyma³ poci¹g kilometr
przed stacj¹. Opar³szy siê o parapet maszyny, Grot
zapali³ fajeczkê i pykaj¹c z niej powoli, przypatrywa³
siê z zajêciem zdumionym, minom konduktorów
i kierownika poci¹gu, który nie umia³ wyt³umaczyæ
sobie postêpowania maszynisty. Kilku pasa¿erów
wychyli³o strwo¿one g³owy i rozgl¹da³o siê na pra-
wo i lewo, zapewne przypuszczaj¹c jak¹œ przeszkodê
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w ruchu. Nadbieg³ wreszcie i urzêdnik stacyjny, za-
pytuj¹c o powód:

— Czemu pan nie zaje¿d¿asz przed peron? Prze-
szkody ¿adnej nie sygnalizowano, wszystko w po-
rz¹dku.

Grot wypuœci³ spokojnie du¿y, zwarty k³¹b dymu
i nie wyjmuj¹c fajki z ust, wycedzi³ flegmatycznie
przez zêby:

— Hm… tak? A mnie zdawa³o siê, ¿e zwrotnica
Ÿle nastawiona. Nie op³aci siê ju¿ podje¿d¿aæ ten ka-
wa³eczek: moja staruszka trochê siê zadysza³a.

Tu uderzy³ pieszczotliwie w bêben kot³a.
— Zreszt¹ goœcie i tak ju¿ sami wysiadaj¹, niech

pan naczelnik popatrzy: o, jeden, dwóch, tam ca³a
rodzina.

Istotnie, zniecierpliwieni czekaniem pasa¿erowie
zaczêli opuszczaæ wagony i piechot¹, uginaj¹c siê
pod ciê¿arem tobo³ów i pakunków, zd¹¿ali ku stacji.
Grot przeprowadza³ ich ironicznym spojrzeniem
i ani myœla³ zmieniaæ taktyki.

Urzêdnik lekko zmarszczy³ siê i daj¹c za wygran¹,
upomnia³ na odchodnym:

— Na przysz³oœæ wytê¿aj pan lepiej oczy!
Maszynista zby³ uwagê pogardliwym milczeniem.

W parê minut potem poszybowa³ poci¹g mimo stacji
w dalsz¹ drogê.

Na najbli¿szym z kolei przystanku Brzana po-
wtórzy³a siê niemal identyczna historia, z t¹ tylko
odmian¹, ¿e tym razem podoba³o siê Grotowi za-
trzymaæ poci¹g kilometr poza stacj¹. I tu postawi³
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maszynista na swoim i nie cofn¹³ siê przed peron.
Zauwa¿y³ jednak, jak przed ruszeniem w dalsz¹
drogê kierownik poci¹gu szepta³ coœ ¿ywo przez pa-
rê minut z naczelnikiem; z wyrazu oczu i gestów
pozna³ Grot, ¿e on by³ przedmiotem rozmowy, lecz
uda³, ¿e tego nie dostrzega. Ubawi³ go tylko zna-
mienny, pó³kolisty ruch zakreœlony palcem na czole
przez urzêdnika w czerwonej czapce. Wkrótce po-
tem pêdzi³ znów pe³n¹ par¹, ani nie przypuszczaj¹c,
¿e równoczeœnie telegraficzny aparat puszczony
w ruch w Brzanie zwróci³ nañ uwagê w³adz stacyj-
nych Podwy¿a.

A ju¿ by³o od miasta niedaleko. Ju¿ przekreœla³y
podwieczorne niebo z³ociste krzy¿e koœcio³ów, prze-
wija³y siê nad morzem dachów przeguby dymów,
strzela³y ostro iglice wie¿. Ju¿ krzy¿owa³a siê w dali
sieæ szyn, czernia³ las zwrotnic, widnia³a po³ogo
ustawiona szyba dystansu.

Grot uj¹³ krzepko korbê, nastawi³ dŸwigniê, za-
krêci³ hamulec; maszyna wyda³a ¿a³osn¹ skargê ni-
by jêk, niby œwist, wyplunê³a ¿ebrami potê¿n¹ sikla-
wê pary i osadzi³a siê na miejscu: poci¹g stan¹³
dobre pó³tora kilometra przed stacj¹.

Grot odj¹³ rêce od kurków i studiowa³ efekt. Nie
zawiód³ oczekiwania. Uprzedzony ju¿ naczelnik wy-
s³a³ w roli parlamentarza ni¿szego rang¹ kolegê.

M³ody cz³owiek mia³ minê surow¹, niemal sku-
pion¹. Wyprostowa³ siê, naci¹gn¹³ sztywnie s³u¿-
bow¹ bluzê i wst¹pi³ uroczyœcie na platformê ma-
szyny.
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— Zaje¿d¿aj pan na stacjê!
Grot milcz¹co zawin¹³ korbê, puœci³ w ruch heble:

poci¹g ruszy³.
Dumny z odniesionego tryumfu asystent skrzy-

¿owa³ po napoleoñsku ramiona i odwrócony lekce-
wa¿¹co od maszynisty i kot³a, zapali³ papierosa.

Lecz sukces by³ tylko pozorny. Bo oto poci¹g
przelecia³ z szumem mimo peronu i zamiast zatrzy-
maæ siê przed stacj¹, ujecha³ znaczny kawa³ poza
ni¹, by tu dopiero, dymi¹c wszystkimi parami, przy-
stan¹æ na odpoczynek.

Urzêdnik zrazu nie zorientowa³ siê, dopiero spo-
strzeg³szy na lewo poza sob¹ budynek stacyjny, rzu-
ci³ siê groŸnie ku maszyniœcie:

— Czyœ pan zwariowa³? Zatrzymywaæ poci¹g
w czystym polu! Albo masz pan bzika lub pi³eœ dziœ
za du¿o! Proszê natychmiast zawracaæ!

Grot ani drgn¹³, nie ruszy³ siê z miejsca. Wtedy
urzêdnik odsun¹³ go gwa³townie od kot³a i zaj¹wszy
jego stanowisko, puœci³ kontraparê; po chwili poci¹g
dysz¹c, zajecha³ przed peron.

Grot nie przeszkadza³. Jakaœ szczególna apatia
obezw³adni³a mu ruchy, spêta³a rêce. Patrzy³ têpo na
twarze s³u¿by, funkcjonariuszy i urzêdników, którzy
gromadnie otoczyli jego maszynê; bezwolnie da³ siê
œci¹gn¹æ z platformy — jak automat poszed³ za wzy-
waj¹cym go za sob¹ naczelnikiem.

Po paru minutach znalaz³ siê w biurze stacyjnym
przed du¿ym, zielonym suknem zas³anym sto³em, na
którym k³apa³y bezustannie w nerwowych podrzu-
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tach aparaty, wysnuwa³y siê z bloków d³ugie taœmy,
trzepota³y dzwonki.

Kierownik stacji podda³ go przes³uchaniu. Sie-
dz¹cy obok protokolant umoczy³ pióro i w natchnie-
niu czyha³ na pytania, które mia³y paœæ z ust
zwierzchnika.

Jako¿ pad³y.
— Pañskie nazwisko?
— Krzysztof Grot.
— Wiek?
— Trzydzieœci dwa lata.
— Kiedy pan wyjecha³ z Wrotycza?
— Dziœ o czwartej piêædziesi¹t cztery nad ranem.
— Czy ogl¹da³ pan maszynê przed objêciem poci¹gu?
— Ogl¹da³em.
— Czy pamiêta pan seriê i numer maszyny?
Po twarzy Grota przemkn¹³ dziwny uœmiech:
— Pamiêtam. Seria: zero, numer: nieskoñczonoœæ.

Urzêdnik spojrza³ porozumiewawczo na zapisuj¹ce-
go zeznania kolegê.

— Proszê liczby podane w tej chwili przez pana
napisaæ na tej kartce.

Tu naczelnik podsun¹³ mu pod rêkê æwiartkê pa-
pieru i o³ówek.

Grot wzruszy³ ramionami:
— A owszem.
I skreœli³ w odstêpach nastêpuj¹ce dwa znaki: O… �

Naczelnik spojrza³ na liczby, pokiwa³ g³ow¹ i pro-
wadzi³ w dalszym ci¹gu indagacjê:

— Liczba jaszczyka?
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— Nie pamiêtam.
— To Ÿle, bardzo Ÿle — maszynista powinien wie-

dzieæ takie rzeczy — zaopiniowa³ sentencjonalnie.
— Jak siê nazywa pañski palacz? — zapyta³ po

ma³ej przerwie.
— B³a¿ej Niedorost.
— Imiê zgadza siê, nazwisko b³êdne.
— Powiedzia³em prawdê.
— Mylisz siê pan, nazywa siê B³a¿ej Smutny.
Grot machn¹³ obojêtnie rêk¹:
— Byæ mo¿e. Dla mnie nazywa siê Niedorost.
Naczelnik znów wymieni³ z towarzyszem zna-

cz¹ce spojrzenie.
— Nazwisko kierownika poci¹gu?
— Stanis³aw Mrówka.
Przes³uchuj¹cy z trudem powstrzyma³ wybuch

weso³oœci:
— Mrówka, powiada pan? Mrówka?! Bajeczny

pan sobie jesteœ! Mrówka?! No proszê kogo!
— Tak jest. Stanis³aw Mrówka.
— Nie, panie Grot. Kierownik pañskiego poci¹gu

nazywa siê Stanis³aw ¯ywiecki. Znów siê pan pomy-
li³eœ.

Protokolant pochyli³ wypomadowan¹ g³owê ku
zwierzchnikowi i szepn¹³ na ucho:

— Panie naczelniku, ten cz³owiek albo pijany, al-
bo ma têgiego fijo³a.

— Zdaje siê to ostatnie — odpowiedzia³, chrz¹-
kaj¹c, urzêdnik, po czym zwróci³ siê do winowajcy
z ponownym pytaniem:
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— Pan ¿onaty?
— Nie.
— Czy pi³ pan co przed wyjazdem?
— Alkoholu nie znoszê.
— Ile pan godzin w s³u¿bie?
— Szesnaœcie.
— Nie czujesz siê pan znu¿ony jazd¹?
— Bynajmniej.
— Dlaczego pan dzisiaj cztery razy z rzêdu nie za-

trzyma³ poci¹gu na w³aœciwym miejscu przed stacj¹?
Grot milcza³. Nie móg³, nie chcia³ za nic w œwiecie

tego powiedzieæ.
— Czekam na odpowiedŸ.
Maszynista zwiesi³ ponuro g³owê.
Wtedy urzêdnik podniós³ siê uroczyœcie od biurka

i zawyrokowa³:
— Teraz pójdzie siê pan wyspaæ. Zast¹pi³ pana in-

ny kolega. Zawieszam pana na razie w s³u¿bie; byæ
mo¿e wezwie siê pana z powrotem w swoim czasie,
kiedyœ póŸniej. Tymczasem radzê panu poddaæ siê
oglêdzinom lekarskim jak najrychlej. Pan jesteœ po-
wa¿nie chory.

Grot poblad³, zachwia³ siê. Historia przybra³a cha-
rakter tragiczny. Z wyrazu twarzy, tonu i treœci s³ów
pozna³, ¿e go uwa¿aj¹ tutaj za wariata. Zrozumia³, ¿e
straci³ posadê, ¿e przesta³ byæ maszynist¹.

— Panie naczelniku — jêkn¹³, za³amuj¹c rêce —
zdrów jestem zupe³nie. Mogê dalej jechaæ.

— To wykluczone, panie Grot. Nie mogê panu
powierzaæ losu kilkuset osób. Czy wiesz pan, ¿e
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omal nie sta³eœ siê dzisiaj sprawc¹ katastrofy? Zaje-
cha³eœ za daleko, docieraj¹c do punktu, w którym
mia³o nast¹piæ skrzy¿owanie z osobowym z Czer-
niawy. Gdyby pan asystent nie by³ cofn¹³ w porê
poci¹gu, nast¹pi³oby niechybne zderzenie. Sygnali-
zowany ju¿ poci¹g nadjecha³ w dwie minuty po-
tem. Pan siê nie nadaje do s³u¿by, panie Grot. Trze-
ba siê wpierw leczyæ. Poza tym skoñczyliœmy. Pro-
szê opuœciæ lokal.

Ciê¿kim, o³owianym krokiem wyszed³ Grot z poko-
ju, przemierzy³ peron, poczekalniê i zataczaj¹c siê jak
pijany, powlók³ siê wzd³u¿ magazynów kolejowych.

Czaszkê rozpiera³ g³uchy ból, w duszy ³ka³a roz-
pacz. Straci³ s³u¿bê.

Nie chodzi³o o tych marnych kilkadziesi¹t sztuk
monety, o posadê, o tytu³ — sz³o o maszynê, bez któ-
rej ¿yæ ju¿ nie umia³. Chodzi³o o nieoceniony, jedy-
nie dlañ dostêpny œrodek, którym móg³ zmagaæ siê
z przestrzeni¹, pêdziæ w mroczniej¹ce dale. Z utrat¹
s³u¿by usuwa³ mu siê grunt pod nogami, rozwiera³a
czarna, bezdenna otch³añ bezcelowoœci ¿ycia.

Targany d³awi¹cym krtañ bólem min¹³ magazy-
ny, min¹³ most, tunel i machinalnie wszed³ na tory.

By³o ju¿ daleko za stacj¹. Potykaj¹c siê co krok
o drewniane podk³ady skrzy¿owanych szyn, zacze-
piaj¹c o zwrotnice, b³¹ka³ siê Grot pomiêdzy lœni¹-
cym zimno ¿elaziwem.

Wtem us³ysza³ za sob¹ ciê¿ki stêk, poczu³ pod no-
gami dr¿enie ziemi. Odwróci³ siê i spostrzeg³ powoli
szybuj¹c¹ luŸn¹ maszynê.

95



Obj¹³ j¹ wzrokiem znawcy, stwierdzi³ zasobnoœæ
jaszczyka, zauwa¿y³ radoœnie nieobecnoœæ palacza.

Postanowienie szybkie jak b³ysk, jak mgnienie
oka, zaœwita³o w sko³atanym mózgu i dojrza³o w mo-
mencie.

Krokiem ostro¿nym, drapie¿nym, krokiem cza-
j¹cego siê lamparta podkrad³ siê pod bok ¿elaznego
potwora i jednym susem wskoczy³ na platformê.

Ruch by³ tak nag³y i niespodziewany, ¿e maszyni-
sta os³upia³. Grot wyzyska³ chwilê. Zanim zdumiony
kolega zorientowa³ siê w sytuacji wytworzonej przez
nieoczekiwanego goœcia, napastnik zakneblowa³ mu
chustk¹ usta, spêta³ rêce na krzy¿ach i powaliwszy
na spód maszyny, zepchn¹³ z pomostu na ziemiê.

Za³atwiwszy siê z tym w przeci¹gu kilku minut,
zaj¹³ Grot przy kotle miejsce swego poprzednika.

Tytaniczna radoœæ rozsadza³a mu serce — okrzyk
tryumfu rozpiera³ piersi. By³ znów u steru!

Pocisn¹³ kurki, siepn¹³ par¹, zatoczy³ m³yñcem
korbê. Maszyna, jakby odczuwszy rêkê mistrza, za-
dr¿a³a w posadach, zanios³a siê krzepkim, po¿egnal-
nym gwizdem i ruszy³a w szeroki œwiat.

Grot szala³ z upojenia. Wyszed³szy z labiryntu
szyn, wpad³ na g³ówny, mkn¹cy prosto przed siebie
jak strza³a tor i run¹³ w przestrzeñ!

Rozpocz¹³ siê wichrowy pêd, nie krêpowany ni-
czym, nie przerywany przystankami, nud¹ postojów.
Grot mija³ piorunem jakieœ stacje, przemyka³ jak de-
mon mimo jakieœ miasta, przelatywa³ jak huragan
przez jakieœ przystanie. Bez przerwy czerpa³ szufl¹
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wêgle, wrzuca³ je w palenisko, syci³ ogieñ, zgêszcza³
parê; jak opêtany biega³ od jaszczyka do kot³a, od
kot³a do jaszczyka, stwierdza³ stan wody w wodo-
miarze, bada³ ciœnienie pary.

Nie widzia³ nic, nie s³ysza³ nic — upaja³ siê tylko
pêdem, ¿y³ tylko wichrzyc¹ ruchu, ton¹³ w giganty-
zmie rozmachu. Zatraci³ rachubê czasu, pory, go-
dzin. Nie wiedzia³, jak d³ugo ju¿ trwa piekielna jaz-
da, czy dzieñ, czy dwa, czy tydzieñ…

Maszyna rozpêta³a siê. Ob³¹kane chy¿oœci¹ ko³a
wykonywa³y nieuchwytne, fantastycznie chybkie
obroty, uznojone t³oki cofa³y siê, to znów par³y
w przód skwapliwym gestem, t³uk³y siê opêtañczo
zziajane kolby. Wskazówka na manometrze sz³a
wci¹¿ w górê — roz¿arzony do czerwonoœci kocio³
zion¹³ skwar, przepala³ skórê, parzy³ d³onie. Nic to!
Jeszcze! Dalej! Prêdzej! W cwa³! W cwa³!

Nowy dorzut wêgla znikn¹³ w czeluœci pieca
i prysn¹³ snopem krwawych iskier — nowa falanga
pary wstrzyknê³a ognisty war w topniej¹ce rury…

Grot wlepi³ przes³onione gor¹czk¹ oczy w rubi-
now¹ gardziel i pi³ jej ¿ar, wsysa³ jej krew…

Wtem… zakot³owa³o coœ, zawy³o szatañskim sko-
wytem — rozleg³ siê huk, jak z tysi¹ca armat, zary-
cza³ grzmot jakby stu piorunów… Wytrysn¹³ w górê
ognisty, spl¹tany k³¹b, zgmatwany s³up od³amków,
¿elaznych skorup, pogiêtych blach — prysnê³a pod
niebo rakieta szcz¹tów, rozprutych przêse³, rozpêk-
³ych dzwon…

Rozdar³ kiry nocy purpurowy fina³ Grota.




