
         Mistrz 

Było gorące, parne popołudnie. Powietrze drgało, jak 

puszczona cięciwa łuku albo jak świat w majakach, albo 

jeszcze co innego. W takim dniu można być rozdrażnionym i 

niespokojnym – człowiek ma do tego naturalne prawo. W 

końcu to nic nadzwyczajnego, szczególnie w tych 

stronach. 

– Co, znowu szukasz guza? 

– Kto? Ja? 

– Nie udawaj greka. 

– No-no, tylko nie greka. Nie ubliżaj mi! Jestem takim 

samym Izraelitą jak... jak ty. Albo może nawet lepszym! 

– Od kogo, od kogo lepszym? Ode mnie? Ty parchu 

wychowany na pomyjach z nóg mojego dziadka. Ty, ty 

odcisku naszego rabina. Jak zarobisz w ryło tak, że nawet sam 

Pan nasz cię nie rozpozna, to się opamiętasz. Ćwoku! 

– No, spróbuj, spróbuj tylko! Ty szczochu 

zasmarkany. Spróbuj, no!?... – Przyjął wyczekującą postawę, 

ale widać było, że się boi.  

– Oj, przeholowałeś odrobinę tym razem – gniewnie 

stwierdził pierwszy i zbliżył się do swojego towarzysza. 

– Bo co, zbijesz mnie może? – dodawał sobie otuchy z 

determinacją skazańca ten drugi. 

– A żebyś wiedział! – odparł pierwszy i już w 

następnej chwili obaj okładali się pięściami; następnie przywarli 

do siebie, próbując jeden drugiego przewrócić. Byli teraz ze 

sobą tak złączeni, jakby jakiś niewidzialny sznur oplótł ich ciała. 

Przylgnęli do siebie, jak nowożeńcy w noc poślubną. 

I gdy tak się siłowali nie mogąc uzyskać nad sobą 

żadnej przewagi, od strony południowej nadszedł pewien 



 2 

człowiek; przystanął, popatrzył na nich przez chwilę, po 

czym przemówił. A głos miał tak łagodny, jak śpiew duszy, 

jak treść serca, którą jest czysta miłość: 

– Dzieci moje, czy jest taka rzecz na świecie, dla której 

warto by podnieść rękę na drugiego człowieka, na brata 

swego? Powiedzcież mi – zaprawdę jest ona? 

 Nie odpowiedzieli mu. Stali zdezorientowani, 

wpatrzeni w nieznajomego jak świnia w koryto, albo wół w 

malowane wrota, który zjawił się tak niespodziewanie, jakby 

nagle wyrósł spod ziemi. 

– Milczycie – ciągnął dalej nieznajomy – i wstyd wam 

pewnie, że tak brat brata okłada. A i jest się czego wstydzić, 

zaprawdę! Wstydzić i żałować, dziatki moje. Jest czego. 

Boć przecie nie po to Bóg Ojciec dał nam ręce, byśmy się 

nimi wzajem okładać mieli, podnosili je jeden na drugiego. 

Nie po to – pokiwał palcem to w jedną, to w drugą stronę. – 

My bowiem – wszyscy, jak te owieczki... – Nagle zamilkł, lecz 

w następnej chwili ciągnął dalej: – I nie ma takiej rzeczy na 

całym bożym świecie, dla której warto by... 

– Dobra, dobra – otrząsnął się z początkowego 

odrętwienia, spowodowanego zaskoczeniem, jeden z 

pastuszków. – Kimże ty, u diabła, jesteś, że tak pouczasz. 

Mentorem naszym? Wyrocznią jaką, czy co? A może 

prorokiem, hę? – zaśmiał się szyderczo. – Namnożyło się ich 

ostatnio tutaj, że nie zliczysz! 

– Oj, pycha przez ciebie przemawia, synek. Grzech to, 

ciężki to grzech! 

– Widocznie  On – wskazał kciukiem w górę – tak 

chce. – Ponownie się zaśmiał. – Tworząc nas, stworzył 

jednocześnie i grzech, czyż nie? A jeśli tak, to po cóż 

wyzbywać się rzeczy boskiej – uśmiech nie schodził z jego 
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młodej, butnej twarzy. –  Myślę, że to ryzyko wkalkulował w 

swoją pracę. 

– Bluźnisz, synu. Ciężko bluźnisz. Występujesz 

przeciwko Bogu, Panu naszemu! – próbował go jakoś 

poskromić przybyły. 

– Ja? Przeciw Bogu? A uchowaj mnie Boże, nigdy! – I 

do swego towarzysza: – Słyszałeś? Ja przeciw Panu naszemu. 

Toż to czysta niedorzeczność! 

– A ja ci mówię, że buta i pycha cię rozpierają – nie 

poddawał się obcy. – Ale ja to rozumiem – młodyś jeszcze 

jest. Będę się za ciebie modlił, synek. Bóg jest miłosierny – 

wysłucha modlitwy i... 

– Diabła tam!, z całym twoim rozumieniem i 

modlitwami. Potrzebne mi one, jak syfilitykowi dzieci – odparł 

hardo pastuch. – Mnie tam one więcej chleba nie dadzą. 

Pieniążków by się więcej zdało mieć, ot co! O to się pomódl 

dla mnie, jeżeli już tak bardzo chcesz. A tak w ogóle, to módl 

się za siebie i za tych, co wierzą w niebo i piekło, a po drodze 

jeszcze w jakieś tam czyśćce, czy coś w tym rodzaju. Tutaj na 

naiwnych panuje nieurodzaj. 

– Nie mów tak, synu, ostrzegam cię! Bóg też ma 

swoją cierpliwość i może w końcu przestać cię słuchać, a 

wtedy... – Zawahał się. – Widzisz, spójrz na swego 

przyjaciela: on wie, co to Bóg. Pokorny jest! Ukorz się i ty, 

póki nie jest jeszcze za późno. Mówię ci... 

– Dobra-dobra, taka gadka, to dla dziadka. Zatrzymaj 

te rady dla siebie, ja sam rozliczę się przed Bogiem ze swojego 

życia. Niepotrzebni mi pośrednicy. Był już raz taki jeden 

mądry, co to chciał rady dawać, ludzi zbawiać. Wiesz, co się z 

nim stało? Szkoda gadać. Źle skończył i tyle. Bardzo marnie. 

Lepiej zejdź z tej niebiańskiej ambony na ziemię, jak nie chcesz, 
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żeby cię inni zrzucili. Bo wtedy bardziej boli. Nie warto, 

mówię ci. Trzymaj się lepiej twardo ziemi. 

Zapadło milczenie. 

– No cóż, niech się dzieje wola nieba – odezwał się 

po chwili przybysz. – Widocznie z nią się zawsze zgadzać 

trzeba. 

– Mistrzu! Mistrzu!... – Od strony miasta zbliżał się w 

ich kierunku jakiś młody człowiek. – Mistrzu, czekają na Was! 

– wyrzucił z siebie podniecony, gdy znalazł się przy nich; 

następnie otarł pot z czoła i dodał: – Wszyscy już się zebrali. 

– To dobrze, mój synu. To bardzo dobrze – odparł 

ciepło nieznajomy. – Nareszcie koniec wędrówki – jesteśmy 

na miejscu. Odpocznij trochę, boś cały zgrzany. 

– Nie trzeba, Mistrzu – zaoponował młodzieniec. – 

Lepiej chodźmy teraz – od razu! Szkoda czasu. Odpocznę 

idąc. 

Nieznajomy spojrzał na uśmiechniętą twarz swojego 

ucznia, a widząc na niej szczęście, powiedział: 

– Może masz i rację. Nie czas zwlekać. – A do nich: 

– Żegnajcie, moi przyjaciele. Da Bóg, to się może zobaczymy 

jeszcze kiedyś. I pamiętajcie, co powiedziałem. Szczególnie 

ty, synek – zwrócił się do hardego pastuszka. – Ukorz się, a 

będziesz miał przebaczone. No, Bóg z wami! – Narysował 

ręką znak krzyża w powietrzu i wolno ruszył przed siebie. Za 

nim, jak wierny pies, podreptał młodzieniec. 

Gdy już zupełnie znikli z oczu, skryli się za wzgórzami, 

ten, który przez cały czas w milczeniu przypatrywał się 

nieznajomemu, powiedział: 

– O jakim ty proroku mówiłeś, że niby tak marnie 

skończył? 
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– Proroku...? A! Nie wiem dokładnie. Przeglądałem 

kiedyś jakiś komiks i tam coś takiego było. Wiesz, jedna z tych 

naiwnych historyjek dla małolatów, co to ma na celu 

wychowanie w wierności i lojalności. Ale dla głównego 

bohatera, właśnie tego proroka, kończy się to fatalnie: jacyś 

barbarzyńcy, u których wylądował, na żywca przytwierdzają 

go do krzyża. 

– Aha – mruknął i nagle umilkł; po chwili jednak 

dodał: – Ale mów, co chcesz, Poncjuszu, trochę to go 

potraktowałeś za ostro. Mógł się obrazić. W końcu, jakby nie 

było, to jakiś Mistrz – nie byle kto! Słyszałeś przecie... 

– Z niego taki Mistrz, jak ze mnie... ten, prokurator Judei, 

na ten przykład – zaśmiał się beztrosko. – Nie ma o czym 

gadać, było – minęło. Lepiej zagrajmy w karcioszki, co? Albo 

w gałę. A tak na marginesie – musisz zmężnieć, Jezusiczku. 

Koniecznie! Masz za miękkie serce. Całkiem jak baba. 

Ale to całkiem. 

Jezus ciężko westchnął. 

– Jak on to powiedział...? – zastanawiał się Poncjusz. 

– Aha: My wszyscy, jak te owieczki… – Wstrząsnął nim 

dreszcz śmiechu, który przeszedł po chwili w jego 

paroksyzm. Śmiał się teraz tak głośno i serdecznie, jak chyba 

nigdy dotąd, a kto go słyszał na pewno nie mógł być zły – ten 

śmiech bowiem zarażał. – By go gęś kopnęła! Słyszałeś? – 

Jak te owieczki... Czego to ludzie nie wymyślą!... 

Podczas gdy obaj młodzieńcy ukołysani 

wyśmienitym humorem niemalże zapomnieli o bożym 

świecie, Mistrz i jego przewodnik coraz bardziej zbliżali się do 

celu swojej wędrówki. 

– Mistrzu... – Młodzieniec zawahał się. – Czy... 

– No, mówże o co chodzi! Nikt nas przecież nie słyszy. 
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– Mam tutaj taką – zaczął niepewnie – taką jedną 

znajomą. – Uśmiechnął się porozumiewawczo, mrużąc oko. – 

Gdyby tak Mistrz nie miał nic przeciwko, to moglibyśmy o nią, 

tak niby przypadkiem, zahaczyć. 

– Co ty mi tutaj...? Ty  hultaju niewierny! – obruszył 

się Mistrz i złapał młodzieńca za ucho. Chłopak aż krzyknął z 

bólu. – To nie wiesz, kim jestem, co? Już zapomniałeś, z kim 

masz do czynienia! Takie bezeceństwa się ciebie 

trzymają?... 

– Wiem – wiem, Panie. Ale moje ucho!... 

– No! To zapamiętaj to sobie raz na zawsze ty… ty 

chodzące nasienie szatana! 

– Dobrze, dobrze, Mistrzu – przyrzekał młodzieniec 

gorliwie, wycofując się szybko poza zasięg jego ręki. – Ale, nie 

rozumiem, co mam zapamiętać? 

– Jak to co, jak to co?! A to, że... że tak długo 

mnie zwodzisz. 

Młodzieniec spojrzał na Mistrza zdziwiony. 

– Ja? 

– Przecież nie święty turecki. Właśnie ty! Szybko 

prowadź do tej swojej dziewoi, bo czasu nie mamy zbyt 

wiele. 

Młodzieniec, pamiętając jeszcze niedawną bolesną 

nauczkę, z pewnym niedowierzaniem spojrzał na Mistrza. 

– No, na co czekasz? – rzucił Mistrz. – Prowadź! 

W momencie, gdy ich oczy spotkały się, wybuchli tak 

serdecznym śmiechem, że chyba nawet umarłego by on ruszył. 

Dlatego nie mówiąc już ani słowa i nie zwlekając ani chwili 

dłużej, ruszyli tam, gdzie czekała ich radość i przyjemność 

życia. Każdego życia!  

 

 


