
Zadanie dla grupy D 
 

 - A cóż się stanie z tymi chałupami, cośmy je widzieli przed chwilą? - zapytał Judym 
głosem pełnym jakiegoś jąkania się i zgrzytu. 
Stanęła na drodze i ze zdumieniem czekała Patrzył na nią - to prawda, ale jej nie widział. 
Oczy jego były jakby zezowate i zbielałe. 
- Cóż zrobimy z nimi? - pytał się stojąc na tym samym miejscu. 
- Z kim? 
- Z nimi! Z tymi z budów! 
- Nie rozumiem... 
- Ja muszę rozwalić te śmierdzące nory. Nie będę patrzał, jak żyją i umierają ci od cynku. 
Polne kwiaty w doniczce, to tak... To dobrze... Ale czy można? 
Wzięła go za rękę, gdyż pewne przeczucie wolno jak zimna stal wpychało się w jej serce. 
Wyrwał rękę i mówił szorstkim, obrażającym głosem, patrząc przed siebie: 
- Muszę ci wszystko powiedzieć, chociaż to dla mnie gorsze od śmierci. Doprawdy, doprawdy 
wolałbym umrzeć, jak Korzecki... 
- Korzecki? 
- Gdybym to mógł słowem nazwać! Ja tak cię kocham! Nigdy nie myślałem, że może się z 
człowiekiem stać coś takiego... Twoje uśmiechy, które odsłaniają serce, jakby zdejmowały z 
niego zasłonę. Twoje czarne, puszyste włosy... Budzę się w nocy i, już nie śpiąc, widzę cię, 
czuję cię na sercu moim. Minie długa, święta chwila i dopiero wiem, że nie ma nikogo... A 
odkąd tu przybyłem i zacząłem patrzeć, coś we mnie rozdmuchuje ogień. Pali się we mnie! 
Nie wiem, co to płonie, nie wiem, co trawi ten pożar... 
- Mój Boże... 
- Widzisz, dziecko... 
- Mój Boże, jaką ty masz twarz!... 
- Widzisz... Ja jestem z motłochu, z ostatniej hołoty. Ty nie mażesz mieć wyobrażenia, jaki 
jest motłoch. Nie możesz nawet objąć tego dalekim przeczuciem, co leży w jego sercu. Jesteś 
z innej kasty... Kto sam z tego pochodzi, kto przeżył wszystko, wie wszystko... Tu ludzie w 
trzydziestym roku życia umierają, bo już są starcami. Dzieci ich - to idioci. 
- Ale cóż to ma do nas? 
 

1. Przedstaw krótko rozmówców. 
2. Kim był przywołany tu Korzecki? Jak i dlaczego umarł? 
3. Gdzie miała miejsce przywołana tu rozmowa? Jak doszło do spotkania dwojga 

rozmawiających? 
4. Jak zakończyło się opisane tu spotkanie? 


