
czesnym rankiem. je· 
ｳ ｾ｣ ｺ･＠ · przed ｾ ｮ＠ lada-
niem. ｯ､｢ ｶ ･ｭ＠ z d,·rc-
ktorl'm Mnrcltlkiem 
.,nnr.t<.lt: w ujcnnq" . 

- Za \\'<."LC:.nie. pa-
nic d yrektorze. nbv ｫｮＺｹ ｣ｺ｣＠

,.hurra", ｴｲ｡ｦｩｬｩ ｭ ｹ＠ j ednak ｮ＼ｾ＠

ﾷ ｷ ｡｣ｩ ｷ ｹ＠ trop powiedzia-
･ ｭ Ｎ＠ - Musimy ､ ｺ ｩ｡｡ ＠ ostro· 

ｮｩ･Ｎ＠ aby nie ｳ ｰｯ ｳｺ ｹ＠ ptasz-
k ów. Przede wszystkim na-
ｬ･ｹＮ＠ nie wzbudznjqc ｰｯ､･ｪｲｺ･Ｌ＠
ｺ､ ｯ ｢ｹ＠ fotografie oby d w u ｣ｨｯﾭ
paków. którzy ｪ･ ､ＺｬＺｱ＠ na .. hon-
d1-1e". ｚ､ｪ｣ｩ｡＠ ich przedstawimy 
lud1.iom. którzy sprzedali ikony 
ｭｯｴｯ｣ｹｫｬｩ ｣ｩ･Ｎ＠ ｊ･ ｬｩ＠ ｰｯｴｷｩ･ｲ､ｺＮ＠ ･＠

to ｢ｹ＠ jeden z nich, damy ｺｮ｡＠
milicji. Na razie nie ma potrzeby 
ｰｯ､ｮ ｯ ｳｩ＠ alarmu. 

Ustaliwszy plan dalszego dzia-
｡ｮｩ｡Ｌ＠ ｰｯｳｺｬｩｭｹ＠ na ｮｩ｡､｡ｮｩ･Ｎ＠ Za-
raz potem magister Skwarek wy-
ｪ･｣ｨ｡＠ ,.fiatem" z campingu, aby 
- jak mi ｰｯｷｩ･､ｺｩ｡＠ - ｰｲｺｹｷｩ･＠

prezent dla panny Helenki. Ja 
ｺ｡＠ ｰｯｰｲｯｳ ｩ ･ｭ＠ do siebie ｌｵ､ｭｩＬ＠
ｂ ｡ ｫ＠ oraz ｫｯｬ ･ ｧ＠ ｂ｡ ｫ ｩ＠ przezwi-
skiem ｐｩｴ･ｫ Ｎ＠

- Potrzebna mi ｢､ｺｩ･＠ foto-
grafia Franka Gnata i drugiego 
｣ｨ ｯ ｰ｡ｫ｡＠ na ,.hondzie' ', zapewne 
jego brata - ｯ ｷｩ ｡ ､ ｣ｺｹ ･ ｭ＠ trójce 
ｭ ｯ､ ｹ ｣ ｨ＠ ludzi. - Ty, ｌｵ､ｭｩｯＬ＠

zrob isz ｳｷｯｪ ＠ ｫ ｡ ｭ ･ ｲ＠ ｺ､ｪ｣ｩ･＠

Frankowi. ｇｯｷ｡＠ ｂ ｡ ｫｩ＠ i ｐｩｴｫ｡＠
w tym, aby on tego nie ｺ｡ｵｷ｡ｹ＠
i nie ｮ ｡ ｢ｲ｡＠ ｰｯ､･ｪｲｺ･Ｎ＠

- Oni ｭｯ･＠ widzieli mnie w 

ｰ｡ｳｫｩｭ＠ wehikule - przypom-

ｮｩ｡｡＠ ｌｵ､ｭｩ｡Ｎ＠ - Gdy ｺ･｣ｨ｣＠ ich 

ｳｦｩｬｭｯｷ｡ Ｌ＠ ｮ｡｢ｩｯｲ＠ ｰｯ､･ｪｲｺ･Ｎ＠

- ｐｯ､ｲｺｵ｣＠ was w okolice Ci-
snej swoim ｷ･ｨｩｫｵ･ｭＮ＠ Wy pój-
dziecie dalej niby to na spacer, 
trójka ｭｯ､ｹ｣ｨ＠ turystów, dwóch 
｣ｨｯｰ｡ｫｷ Ｌ＠ a ｷ ｲ､＠ nich dziew-
czyna z aparatem filmowym. ｃ＠
w tym podejrzanego? 

ｗｹｪ｡ｮｩ･ｭ＠ im, do czego po-
trzebne mi ｳ＠ te ｺ､ ｪ｣ ｩ｡Ｎ＠ I poje-
｣ｨ｡ ｬｩ ｭｹ＠ do Cisnej. Ale po dwóch 
godzinach ｷｲ｣ｩｬｩ ｭｹ＠ z bardzo 
ｳｭｴｮｹｭｩ＠ minami. ｏｫ｡ｺ｡ｯ＠ ｳ ｩ Ｌ＠ ･＠

w kiosku z ｰ｡ｭｩｴｫ｡ｭｩ＠ ｳｩ･､ｺｩ｡ ＠

stary Gnat, a jego fotografia nie 
｢ｹ｡＠ nam do niczego przydatna. 

ｏ､｢ｹｬｩ ｭｹ＠ znowu ｭ｡＠ " nara-
､＠ ｷｯｪ･ｮｮＢＮ＠ Podczas narady dy-
rektor Marczak ｷｹｳｴｰｩ＠ z na-
ｳｴｰｵｪ｣＠ ｰｲｯｰｯｺｹ｣ｪＮ＠ ｏｴ＠ trójka 
ｭｯ､ｹ｣ｨ＠ znowu wyruszy do Ci-
snej, ale tym razem autobusem. 
A dyrektor Marczak zostanie 
przeze mnie podwieziony wehi-
ｫｵ･ｭ＠ w okolice Bystrego. Obju-
czony swym ｳｰｲｺｴ･ｭ＠ turystycz-
nym uda ｳｩ＠ do zagrody Gnatów. 

• 
- ｐｲｺｹｪ､＠ do nich jako ｺ｡｢ﾭ

kany turysta - ｯｰｯｷｩ｡､｡＠ Mar-
czak. - Mam pr.ty sobie aparat 
Iotograficzny. I tak ｳ ｩ＠ ｵｲｺ､ｺＬ＠

ｾ＠ ｪ･ ｬｩ＠ ｭｯ､ｹ＠ Gnat ｢ｾ､ｺｩ･＠ w do-
mu, ｺｲｯ｢ｩｾ＠ mu ｺ､ｪ｣ｩ･＠ ｰ｡ｭｩｴｫｯﾭ

we. 

ｍｩ｡ ･ ｭ＠ pewne obawy, czy dy-
rektor Marczak potrafi d obr?.c 
ｯ､･ｧｲ｡＠ ｲｯｬ＠ ｺ｢ｫ｡ｮ･ｧｯ＠ turysty, 
· Ie on ｪｵ＠ ｰｯ､ｪ＠ ､･ ｣ｹｺｪ＠ z wy-
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ｾｹｳ＠ Anna ｓｴｾ･＠ Gilter 

ｳｯｫｯ ｣ｩ＠ swej ｵｲｺ､ｯｷ･ｪ＠ zwierzch-
no-ki. 

- Pan mnie ｺｵｰ･ｮｩ･＠ nie doce-

n ia - ｯ｢ｵｲｺｹ＠ ｳｩＮ＠ - Znakomi-

cie odegram ｳｷｯｪ＠ ｲｯｬＮ＠ ｊ･ ｬｩ＠ tyl-

ko ｭｯ､ｹ＠ Gnat ｢､ｺｩ･＠ w domu, 

ｺ､ｪ｣ｩ･＠ mu ｺｲｯ｢ｩ＠ z ｣｡＠ pewno-

｣ｩＮ＠ ｊ･ｬｩ＠ ｺ｡Ｚ［ｾ＠ pojedzie do Cisnej, 

tam ｺ､ｪ｣ｩ｡＠ zrobi mu ｌｵ､ｭｩ｡Ｎ＠

W ten sposób ｷ･ｭｩ･ｭｹ＠ go w 

dwa ognie. 

A potem dyrektora Marczaka 

ｰｯｮｩｯｳ｡＠ fantazja: 

- Czy nie ｳ､ｺｩ｣ｩ･＠ ｰ｡ｳｴｷｯＬ＠ ･＠

samotny turysta ｭｯ･＠ wydawac 
ｳｩ＠ podejrzany? Co powiecie na 
to, ｪ･ｬｩ＠ ｺ｡ｰｲｯｰｯｮｵｪＬ＠ aby do za-
grody Gnatów ｵ､｡｡＠ ｳｩ＠ wraz ze 
ｭｮ＠ panna Helenka oraz pan To-
masz? Trójka turystów ｺ｢ｫ｡ﾭ

nych w górach to ｪｵ＠ ｷｹｧｬ､｡＠

bardziej prawdopodobnie. I do te-
go jeszcze czeskich turystów, bo 
｢､ｺｩ･ｭｹ＠ ｵ､｡ｷ｡＠ Czechów, co 
pannie Helence przyjdzie bez 
ｴｲｵ､ｮｯ｣ｩＮ＠

ｂｹ＠ to ｰｯｭｹｳ＠ w istocie rzeczy 
bardzo ｢｡ｺ･ｳｫｩＮ＠ Ale w swej 
prak.tyce ｳｴｷｩ･ｲ､ｺｩ･ｭ＠ niejedno-
krotnie, ･＠ ｣ｺｳｴｯ＠ najbardziej 
idiotyczne i ｮ｡ｰｲ､｣･＠ organ izo-
wane ｰｯｭｹｳｹ＠ ｰｲｺｹｮｯｳｩｹ＠ dobre 
rezultaty, a ｢ｲ｡ｹ＠ w ･｢＠ precyzyj-
nie przygotowane akcje. .... 

A ｺｲ･ｳｺｴＬ＠ czy ｭｩ･ｬｩｭｹ＠ ｪ｡ｫｩ･＠

inne ｷｹｪ｣ｩ･Ｌ＠ aby ｺ､ｯ｢ｹ＠ fotogra- . 

fie ｭｯ､･ｧｯ＠ Gnata? 

o naszej wyprawie ｷｩ･､ｺｩ｡｡＠

tylko trójka ｭｯ､ｹ｣ｨ＠ ludzi. Nie 
ｷｴ｡ｪ･ｭｮｩ｣ｺｹｬｩｭｹ＠ w ｴ＠ ｳｰｲ｡ｷ＠

ani pana Dohnala, ani Smitha, . 
nie ｭｷｩ｣＠ o Skwarku, który wy-
ｪ･｣ｨ｡Ｎ＠

ｂ｣ｲｫ｡＠ ｷｹｲｹｳｯｷ｡＠ plan drogi do · 
zagrody Gnatów . . ｚ｡ｺｮ｡｣ｺｹ＠ miej-
sce, gdzie najlepiej ｢､ｺｩ･＠ zapar-
ｫｯｷ｡＠ wehilrul oraz ｫｴｲ､ｹ＠ ｰｪ＠

dalej pieszo, aby ｴｲ｡ｦｩ＠ do Gna-
tów. 

Tego ｰｯｰｯｵ､ｮｩ｡Ｌ＠ pogoda ｢ｹ｡＠

fatalna, ale nam ｷｹ､｡｡＠ ｳｩ＠ bar-
dzo ｳｰｲｺｹｪ｡ｪ｣｡Ｌ＠ albowiem uza-
ｳ｡､ｮｩ｡＠ mogla fakt naszego za-
｢ｫ｡ｮｩ｡ ﾷ＠ ｳｩ＠ w górach.· W doli-
nach ｳｩｰｩ＠ deszcz, ｷｹ･ｪ＠ zalega-
ｹ＠ niskie chmury i ｳｮｵｹ＠ ｳｩ＠ ｧﾭ

ste ｭｧｹＮ＠

W Bystrym ｳｫｲ｣ｩ･ｭ＠ w doli-

ｮ ＠ Rabego potoku i ｰｯｪ･｣ｨ｡･ｭ＠

ｷｹ｢ｯｩｳｴ＠ ､ｲｯｧ＠ ｷｺ､ｬｵ＠ r7.eczki. 

ｍｩｮ･ｭ＠ zabudowania ｬ ･ ｮｩ ｣ｴｷ｡Ｌ＠

gdzie to w swoim czasie ｂ｡ｫ｡＠

ｰｹｴ｡＠ drwala o ､ｲｯｧ＠ do Gnatów. 

Tym jednak razem przy ｬ ･ｮｩﾭ

czówce nikogo nie ｢ｹｯＬ＠ nikt chy-' 

ba nie ｷｩ､ｺｩ｡＠ naszego samocho-

du. W miejscu zaznaczonym na 

planie ｳｫｲ｣ｩ･ｭ＠ w krzaki. Nie-

widoczny z drogi, ｭｧ＠ oczeki-

ｷ｡＠ bezpiecznie naszego powrotu. 

- Zabiera pan psa? - zdu-
ｭｩ｡＠ ｳｩ＠ Marczak, gdy ｫ｡ｺ｡･ｭ＠
Protowi ｯｰｴ｣ｩ｣ｩ＠ ｷ･ｨｩｫｵＮ＠ - Po 

co ｮｾｴｭ＠ tu bydh:? Natychmiast 
ｲｯＺｴｰｯｺｮｵｊｬ＠ p,1na po tym ｰ｡ｳｫｩｭ＠
p liC. 

- ｎｩｾ＠ wiem, kiedy wrócimy -
wyja)nllcm Marczakowi - l nie 
mog-: na ､ｵｬＮＺｩｺｹ＠ czas ｰｯｺｯｳｴ｡ｷｩ｡＠
Prota w ｳｮｭｯ｣ｨ｣ｸｺｬ･Ｎ＠ Ale to po-
slusJ.ne psisko i na pewno nie 
pomiesLa nam szyków. ｋ｡＠ mu 
ｉｃｬｃ＠ ｧ､ｺｩ･＠ za krzakami w po-
bh:w zagrody Gnatów. 

Z miejsca, gdzie ｺｮｯｪ､ｯｷ｡ｬｩｭｹ＠
ｳｩＬ＠ do zagrody ｭｯｮ｡＠ ｢ｹｯ＠ ｺ･ｪ ＠

w ､＠ tylko po stromej ｣ｴ｡ｮｩ･＠

jaru. Nad potokiem przerzucono 
ｫ｡､ｫ＠ ､ｲ･ｷｮｩ｡ｮＬ＠ bardzo zre-
sztq wysoko. Tr1.eba ｢ｹｯ＠ ､ｯｳｴ｡＠

Sit: na ｴ＠ ｫ｡､ｫＮ＠

- Schodzimy - ｺ｡､･｣ｹ､ｯｷ｡＠

bez ｮ｡ｭｹ ｳ ｵ＠ dyrektor Marczak. 
I pierwszy ｺ｡｣ｺ＠ ｺｳｵｷ｡＠ ｳｩ＠ po 

stromej ｣ｩ｡ｮｩ･＠ jaru. 

- Waruj: Waruj! tutaj! 
dwukt·otnie ｰｯｷｴｲｺｹ･ｭ＠ rozkaz 
Protazemu. 

Pies ｰｯｬｯｹ＠ ｳｩ＠ ｰｯｳｵｳｺｮｩ･＠ za 
ｺ｡ｯｭ･ｭ＠ ｳｫ｡ｹＬ＠ swój wielki ･｢＠

ｷｴｵ ｬｩ＠ ｭｩ､ｺｹ＠ p1ozednie ｷｹ｣ｩｧﾭ

ｮｩｴ･＠ ｡ｰｹＮ＠

ｐｯｳｺ･､･ｭ＠ w ｬ｡､ｹ＠ Marczaka, 
a za ｭｮ＠ ｷｹｲｵｳｺｹ｡＠ panna He-
lenka. Dyrektor Marczak masze-
ｲｯｷ｡＠ w ､＠ szybko i ｺｲ｣ｺｮｩ･Ｌ＠ ni-
czym prawdziwy taternik. Wiel-
ki pies Gnatów dojna! nas wre-
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szcie i ｺ｡｣ｺ＠ zaciekle ｵｪ｡､｡Ｎ＠ My-
ｬＬ＠ ･＠ ｫｴｯ＠ tam z okna ｣ｨ｡ｵｰｹ＠
ｺ･ｲｫｮｱ＠ do jaru i ｭｵｳｩ｡＠ nas tak-
･＠ ｺｯ｢｡｣ｺｹＮ＠ Widok Marczaka, 
ｭｩ｡ ｯ＠ ｳ｣ｨ ｯ､ｺ｣･ｧｯ＠ po ｳｴｲｯｭｩﾭ

nie, chyba ｫ｡､･ｭｵ＠ ｭｵｳｩ｡＠ na-
ｳｵｷ｡＠ przekonanie, ･＠ oto nad-
｣ｨｯ､ＷＮ＠ ｡ｬｰｩｮｩ｣ｩ＠ ｮ｡ｪｷｹｳｺ･ｪ＠ kla-
sy . 

Lecz fortuna lubi ｰ｡ｴ｡＠ figle. 
Nie ｮ｡ｬ･Ｚｬ｡ｯ＠ ｺ｡ｰｯ ｭｩｮ｡＠ o de-
szczu, który od ｰｯｵ､ｮｩ｡＠ nie-
ustannie ｳｩｰｩ＠ w tej okolicy. Rap-
tem Marczak ｰｯｬｩｺｮ＠ ｳｩ＠ na ja-
ｫｩ･ｪ＠ skale, ｺ｡ｴｲｺ･ｰｯｴ｡＠ ｲｫ｡ｭｩ＠

jak ptak, który zamierza ｷｺｬ･｣ｩ･Ｌ＠
potem ｣ｨｷｹ｣ｩ＠ ｳｩ＠ ｷｴｬ･ｪ＠ koso-
drzewiny l... ｺｪ･｣ｨ｡＠ w ､Ｎ＠ ｓｺ｣ｺﾭ

｣ｩ･ｭ＠ na ｰｯｬ｡､ｫ｡｣ｨＬ＠ i to z niez-
byt Cluiej ｷｹｳｯｫｯ｣ｩＮ＠ Gorzej, ･＠
ｺｪ･｣ｨ｡＠ n.ie ｮｾ＠ ｫｬ｡､ｫＬ＠ tylko pl'o-

. Ｍｾ＠

ato w potok. ｋｬ｡ｰｮ＠ w ｷｯ､ｾ＠ Jak 
wiolku :Wbu. 

- Do lichit! - ｪｫｮｲｴＬ＠ wcale 
nie po czt"Sku, a ｰｲｺ･｣ｩ･＠ ｭｩ｡＠

CT.echa ｵ､｡ｷ｡Ｎ＠
Nic mu ｳｩｾ＠ nie ｳｴ｡ｯＮ＠ Tyle tyl-

ko, ･＠ ｰｲＮｴ･ｲｮｯ｣ｺｹ＠ spodnie ｡＠ do 
pasa. ｐ｣ｸｮｩｳ＠ ｳｩ＠ ｺｲ･ｾ［ｺｴｱ＠ zaraz 
z wody 1 pomrukuJtle ｷ｣ｩ･ｫｬ･＠

pod nosem, ｰｲｺ･ｬ｡ｺ＠ na drugi 
brzeg, ｬｩｴＮｧ｡ｪｴｴ｣＠ Ｚ［ｩ＠ na mokrych 
ｧ｡＿Ｎ｡｣ｨＮ＠

Pies ｵｪ｡､｡＠ jak ｯｳＺｾＮ｡ｬ｡ｹＮ＠ Z cha-
ｵｰｹ＠ ｷｹｳｺ｡＠ starsza kobieta w 
chustce i obr.tucila Marczaka po-

nurym wzrokiem. 
- Czego pan chce? - ｺ｡ｰｹｴ｡ ｡＠

ｮｩ･｣ｨｾｴｮｩ･Ｎ＠

- My ｳ＠ Czesi - ｡ｭ｡ｮ＠ pol-
ｳｺ｣ｺｹｺｮ＠ ｷｹｪ｡ｮｩ＠ Marczak poka-
ｺｵｪ｣＠ na swoje mokre spodnie. 

ｚｲｯｺｵｭｩ｡｡Ｌ＠ ･＠ zapytuje ｪＬ＠ czy 
nie ma suchych spodni na za-
ｭｩ｡ｮＮ＠

- Nie mam spodni - ｢ｵｲｫｮﾭ

｡Ｎ＠

- ｓｵｳｺｹ＠ ... ｳ ｵ ｳｺｹ＠ - ｴｵｭ｡｣ＷＮｹ＠

jej Marczak. 

- Aha, ｷｹｳｵｳｺｹ＠ - ､ｯｭｹｬｩﾭ

｡＠ ｳｩＮ＠ - No dobrze, w piecu na-
palone. ｍｯ ･＠ pan spodnie wysu-
ｳｺｹＮ＠

W tym czasie ja i panna He-
lenka ｳｺ｣ｺｬｩｷｩ･＠ ｺｬ･Ｚｗｭｹ＠ do ja-
ru i po chwiejnej ｫ｡､｣･＠ prze-
､ｯｳｴ｡ｬｩｭｹ＠ ｳｩ＠ na podwóne. 

• 

,-..."._ Ｍｾ Ｎ＠

.... . 
Ｇ ｾ＠ . 

\ ' - . . 
• 

ｾＺＭＭＭ . ·-.__ . 
ｾ ＭＭＭＺ ﾷ＠ --. 

• 

• 

Panna Dohnal6wna ｰｹｮｮｩ･＠ po 
czesku ｰｲ｢ｯｷ｡｡＠ ｷｹｪ｡ｮｩ＠ ko-
biecie, ･＠ ｪ･ｳｴ･ｭｹ＠ turystami z 
ｃｺ･｣ｨｯｳｯｷ｡｣ｪｩＮ＠ Chcemy ､ｯｪ＠ do 
Leska, ale ｺ｢､ｺｩｬｩｭｹ＠ w górach 
z powodu ｭｧｹ＠ i deszczu. Zapy-
ｴ｡｡Ｌ＠ czy kobieta ｭｯ･＠ ｳｰｲｺ･､｡＠
nam mleka i chleba. ｚｲｯｺｵｭｩ｡｡＠
te ｳｯｷ｡Ｎ＠

- Nie. Krowy nie trzymam. 
Ani kur. Chleba ｴ･＠ mi ｺ｡｢ｲ｡ｫｯ＠
- ｯｷｩ｡､｣ｺｹ｡Ｎ＠

ｗｳｫ｡ｺ｡｡＠ na ｡ｷＬ＠ ｳｴｯｪ｣＠ pod 
ｷｹｳｴ｡ｪ｣ｹｭ＠ okapem chlewu. 
ｰｲｺｹｴｹｫ｡ｪ｣･ｧｯ＠ do szczylowej 
｣ｩ｡ｮｹ＠ ｣ｨ｡ｵｰｹＮ＠ Na Marczaka 
ｫｩｷｮ｡＠ ｧｯｷＬ＠ ･｢ｹ＠ ｰｯｳｺ･､＠ za 
ｮｩ＠ do ｣ｨ｡ｵｰｹ＠ ｳｵｳｺｹ＠ spodnie ... 

. 
C.d.n. 
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