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PRZYPOWIEŚĆ BIEGACZA 
 
Jaś od zawsze lubił biegać. Już jako niemowlę, choć ledwo stanął na nogach, starał się nimi 

poruszać najszybciej jak tylko mógł, co kończyło się zazwyczaj upadkiem i zdartymi kolanami. Gdy 
trochę podrósł, ścigał się po polanach i drogach ze swoimi rówieśnikami. Razem z nimi łapał owady: 
koniki polne, muchy, biedronki. Bawił się ze swoim psem, niejednokrotnie zaganiał krowy. Raz 
nawet udało mu się złapać zająca, czym nie omieszkał się nie pochwalić wśród kolegów i koleżanek. 
Nie było w okolicy bardziej aktywnego dziecka niż Jaś. 

Cieszyło to mocno rodziców jak i całą rodzinę chłopca. W ich stronach bowiem szerzył się kult 
Biegacza. Od wielu pokoleń wierzono, że w dawnych czasach jedna osoba wyruszyła ze swego 
domu, opuściła ten kraj i zaczęła biec na Wschód. Choć droga była ciężka i kręta, odnalazła miejsce 
zwane Krainą, gdzie nikt nie może zaznać już więcej bólu, cierpienia czy rozpaczy. Dostanie się tam 
jednak wymagało wielkiego, niewyobrażalnego wręcz wysiłku. Z tego powodu, choć każdy chciał 
znaleźć się w Krainie, nie każdy był w stanie tam dotrzeć. W kraju Jasia co mężniejsi i wytrzymalsi z 
ludu decydują się na podróż na Wschód, taką samą, jaką odbył Jedyny. Raz w roku masa 
przepełnionych nadzieją biegaczy spotyka się uroczyście na granicy kraju i, otrzymawszy 
błogosławieństwo od kapłana, wyruszają ku swemu ostatecznemu celowi. 

Dla Jasia święto to było zawsze najważniejszym dniem w roku. Spoglądał na odświętne stroje 
kobiet i dzieci, które ze łzami w oczach żegnały błędnych biegaczy. Lada moment mieli odejść ze 
swego ciepłego miejsca na Ziemi, w daleką i trudną podróż. Jaś zerkał uważnie na ich oczy. 
U większości malował się strach, niezależnie od tego czy były to oczy obficie łzawiące, czy też 
patrzące po raz ostatni na rodzinę przez szklistą poświatę. 

Choć przerażenie ogarniało większość, znaleźli się i tacy, którzy z radością żegnali stary kraj. 
W nich nadzieja była największa, wierzyli, że to właśnie oni znajdą Krainę. Wiara ta miała różne 
korzenie. Jedni uważali się za lepiej przygotowanych od innych, poświęcili całe swe dotychczasowe 
życie, by teraz, w momencie próby, dać z siebie wszystko. Drudzy z kolei szukali szczęścia tam, gdzie 
ich nie ma, ponieważ tutaj, w kraju rodzimym, trudno było im się odnaleźć. Ich bieg bardziej 
przypominał ucieczkę od problemów spowodowanych straconą miłością, pieniędzmi, rodziną. 
Uznali, że skoro tutaj nie mogą znaleźć szczęścia, to musi ono czekać na nich w Krainie. W końcu 
trzecia grupa , których twarz nie znała lęku, to ci, co nigdy nie widzieli innego źródła szczęścia poza 
Krainą. Od zawsze mówiono im, że tylko tam mogą się odnaleźć, nigdzie indziej. Ich rodzinny ląd to 
tylko marne odbicie tego, co czeka ich w Krainie, więc na dzień odejścia czekali z utęsknieniem. 

Jas patrzył na biegaczy jak tylko dziecko może patrzeć na swych idoli. Z czasem jednak zaczął 
dostrzegać ich wady. Widział, ze niejednemu zabraknie w podróży tchu lub woli walki. Tylko silna 
determinacja może przynieść oczekiwany efekt, lecz nie u każdego był w stanie ją dojrzeć. Dlatego 
później Jasia bardziej niż sylwetki biegaczy zaczął fascynować krajobraz poza granicami. Patrzył na 
potężne drzewa rosnące wzdłuż drogi, na liczne doliny, wzniesienia i pagórki. Zastanawiał się, czy 
ponad spowitymi mgłą, zasłaniającymi horyzont wzgórzami jest coś jeszcze, czego nie może sobie 
wyobrazić, lecz musi doświadczyć. Starsi ludzie lubili straszyć Jasia opowieściami o smokach, 
bestiach i innych niestworzonych potworach żyjących za granicami kraju, ale on już z tego wyrósł. 
Teraz wiedział, że prawdziwa jest tylko Kraina oraz droga, która do niej prowadzi. 

I z tą świadomością Jaś przygotowywał się do biegu. Co sił w płucach mknął co dzień przez polne 
drogi, przez leśne ścieżki, z radością tratował trawę na obszernych łanach swych okolic. I tak jak 
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drzewo na polanie, tak rósł i Jaś. Z dnia na dzień mężniało i rozwijało się jego ciało. Razem z kośćmi, 
rosły także i ambicje. Jego pewność siebie przewyższała pojęcie wielu jego znajomych, z którymi Jaś 
i tak nie spędzał zbyt wiele czasu. Spotkania z krewnymi uważał za stratę czasu, więc wymykał się 
często ukradkiem z rodzinnych spotkań, by mknąć przed siebie w towarzystwie uderzającego 
w twarz wiatru. 

Tak w końcu nadszedł dzień, w którym Jaś miał stać się wreszcie Janem. Masa ludzi zgromadziła 
się na placu, by wziąć udział w uroczystości. Przed tłumem w szeregu stali biegacze, a za ich plecami 
na podwyższeniu znajdował się kapłan. Przemawiał do ludu: 

„Od wielu lat, co roku, w ten wspaniały dzień jesteśmy świadkami wielkiego poświęcenia. Oto 
stoją przed wami ci, którzy nie boją się skoczyć w „paszczę lwa”, których odwaga winna być wzorem 
dla wszystkich tu zgromadzonych. To oni zdecydowali się na podjęcie nieprzerwanej walki nie tylko 
z przyrodą, ale i z samym sobą. Jak silna musi być ich wola, by wygrać z własnym ciałem? Choć dla 
nas wydawać by się to mogło niemożliwością, ci zacni mężowie oraz te zacne kobiety, stojący przed 
wami, pokonają swe wewnętrzne zapędy. 

Ależ po co oni to czynią? – zapytacie. Lecz w odpowiedzi zapytam was: Czy znacie inne źródło 
szczęśliwości niż to, które teraz jest za tamtymi wzgórzami? Czy od cierpienia można uciec inaczej 
niż przez tę morderczą drogę? Odpowiedź jest prosta: nikt z nas na tej ziemi nie zazna nawet 
w snach szczęścia podobnego choć odrobinę do tego, którego zaznać można w Krainie. Tylko ta 
udeptana droga jest w stanie zaprowadzić do pełnego błogosławieństwa.” 

Po tych słowach poprosił biegaczy, aby odwrócili się twarzą do niego, i kontynuował wywód: 
„Wiem, że to, co mówię do ludu, brzmi dla was jak banał. Dlatego też i do was przygotowałem 

kilka słów. 
Bo wiedzieć musicie jedno: chlubi się moje serce, gdy patrzę na was tu stojących. Tako chlubią 

się i wasi rodzice, dla których nagrodą jest już to, że mogą teraz podziwiać swoje pociechy. Tak też 
chlubią się i wszyscy tu obecni, gdyż spoglądają na wzór cnót. Chlubi się wreszcie duch Jedynego, 
który unosi się ponad nami, i raduje się na widok tak wspaniałych wyznawców jego myśli. 

Kochani! Me serce pozostaje dwojakie: z jednej strony cieszę się, bo zyskujecie szansę na 
wieczny sukces, z drugiej nie chcę żegnać tak zacnej gromady. Świadomość waszego odejścia jest 
przerażająca. Wy jednak wiecie, że istnieje większe dobro, dla którego warto jest opuścić nasz kraj. 
Serca wasze są niewzruszone niczym potężny dąb – człowiek nie jest w stanie siłą go przewrócić. 
Lecz nawet i ten dąb ugina się pod naporem wiatru. To nie to, co widzialne, może przewrócić 
drzewo, lecz to, co niewidzialne, czyni największą szkodę. Pamiętajcie zatem ci, którzy uginacie się 
pod wiatrem, abyście nie stali się wiatrowałem: duch Jedynego widzi wszystkie wasze starania i nie 
pozostawia ich bez nagrody. Choćbyście mieli umrzeć przed dotarciem do Krainy, a całym swym 
sercem będziecie pragnąć szczęścia z Jedynym, On zabierze waszego ducha w miejsce błogiego 
spokoju. Myśl ta niech będzie waszym korzeniem, waszą ostoją, kiedy wiatr czarnych myśli starać 
się będzie was przewrócić. 

Na chwałę Jedynego, obyście nigdy nie stracili korzeni! Biegnijcie przed siebie, nie patrzcie w tył, 
bo ważne jest to, co przed wami!” 

I kiedy słowa unosiły się jeszcze nad głowami zebranych, kapłan zszedł z piedestału i zaczął 
błogosławieństwo każdego biegacza z osobna. Podchodził do każdego, oblewał głowę wodą i mówił: 
„Przyjmij błogosławieństwo Jedynego”. Jako, że Jan przyjął błogosławieństwo jako ostatni, kapłan 
zdążył powiedzieć mu na ucho: „Widzę w tobie wielki potencjał. Z takimi jak ty jest duch Jedynego”. 
Słowa te napełniły Jana otuchą i energią do działania. Przez całą ceremonię czuł dreszcz emocji, jego 
ręce trzęsły się lekko. Mętlik myśli nie pozwalał mu doświadczyć chwili. Był przepełniony całą masą 
nadziei oraz zmartwień. Po raz ostatni spoglądał na wzgórza trzymające zagadkę swej drugiej 
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strony. Już za moment miał poznać to wzniesienie w całej krasie. Nigdy nie myślał, że ta chwila 
nastąpi tak szybko. 

I oto stał przed granicą kraju, z głową skierowana w nieznane, nogami gotowymi do startu 
i dłońmi ściśniętymi ze zdenerwowania. Lada moment miał usłyszeć słowa, które przez tyle lat śniły 
mu się po nocach. 

„Na chwałę Jedynego: biegnijcie!” – zakrzyknął kapłan, a na jego znak biegacze ruszyli. Janowi 
powiększyły się źrenice, głowę skierował przed siebie, a mięśnie w mgnieniu oka spięły się do biegu. 
To nie był pierwszy jego zryw do sprintu. Prawdę mówiąc, po latach treningu przyzwyczaił się już do 
takiego stanu. Może z tego powodu nie mógł przyjąć do wiadomości,  że to właśnie jest podróż, na 
którą czekał całe życie. To dziwne uczucie oderwania od rzeczywistości towarzyszyło mu jeszcze 
długo. Z czasem jednak przyzwyczaił się do tej myśli. Zdał sobie sprawę, że podróż zajmie mu wiele 
lat, a może nawet i całe życie. 

Początkowo Jan podróżował z przyjaciółmi. A może lepiej byłoby ich nazwać znajomymi, gdyż 
żaden z nich nie był nigdy dla Jana bliski jak przyjaciel. Jego współtowarzysze w istocie byli niekiedy 
pomocni, lecz nigdy nie biegali z nim długo. Jan odznaczał się niespotykaną determinacją, co nie 
zawsze podobało się jego kompanom. Zwłaszcza ci, którzy biegali z nim przez dłuższy czas mieli 
często dosyć narzucanego im szybkiego tempa i krótkich postojów. Inni zbaczali z utartych ścieżek 
i obierali własne drogi, co gniewało Jana. „W Krainie się już nie zobaczymy!” – mówił Jan, kiedy 
kolejny jego kompan opuścił go. Z czasem nasz biegacz oduczył się sentymentalnego podejścia do 
ludzi. Byli dla niego zbyt wolni, zbyt słabi jak na jego standardy, więc Jan pędził na Wschód sam i - 
tak jak w rodzinnym kraju – towarzyszył mu tylko wiatr. 

Naprzeciw groźnym podmuchom i przeciwnościom pogody Jan zdobywał kolejne pagórki 
i wzgórza. Okazało się, że za wzniesieniem, które tak bardzo go intrygowało w przeszłości, 
znajdowała się jedynie równina, wypełniona morzem dzikich traw. Nie było tam żadnych pięknych 
widoków, niezwykłych zwierząt. Jedynym, co dało się zauważyć ponad długimi łanami zieleni, były 
kolejne wzgórza do pokonania. Pomimo rozczarowania, Jan był dobrej myśli. Wierzył, że skoro duch 
Jedynego pozwolił mu bez problemu wejść na to wzgórze, to za kolejnym na pewno będzie już 
z górki. Nasz biegacz nie należał do ludzi, którzy łatwo się załamują, toteż ruszył przed siebie z głową 
podniesioną wysoko i zapałem równym, a może i większym jak na początku. 

Z wiatrem przeciwko niemu, Jan pokonywał kolejne przeciwności losu. Każdą przeszkodę 
traktował jako część planu Jedynego, który za wzniesieniami pokazywał raz góry, raz doliny, 
przeplatał piękne zielone lasy z rozległymi stepami, ziemie żyzne z jałowymi. Jan próbował znaleźć 
prawidłowość w rozłożeniu tej palety krajobrazów, lecz uznał, że nie jest w stanie pojąć zamysłów 
Jedynego, więc nie zaprzątał sobie tym później głowy i skupił się na bieganiu. 

Myśl o wszechwiedzy Jedynego pomogła mu, kiedy nastał dla niego czas próby. Coraz częściej 
widział ziemie jałowe i nieurodzaj przyrody, liście drzew nie były już tak zielone jak dawniej, 
a w lasach gromadziło się coraz więcej wiatrowałów. Jego też zaczęła powoli opuszczać młodość, 
a z nią siła i energia. W tym to czasie przed oczyma Jana ukazał się wielki łańcuch górski. Nigdy 
jeszcze nie widział tak gwałtownie pnącego się w górę wzniesienia, które straszyło Jana swymi 
ostrymi, skalnymi szczytami. Pierwszy raz od wielu lat, kiedy zaczął podróż, nie miał tylu obaw. 
Ogarnęło go zwątpienie, bał się, że nie podoła już swemu zadaniu. Na szczęście przypomniał sobie 
słowa kapłana: „Duch Jedynego widzi wasze poczynania i nie pozostawia ich bez nagrody”. Jan nie 
mógł teraz się poddać. Przecież tak długo pracował na to, by Jedyny patrzył na niego łaskawie. „Czy 
to nie jest aby jego plan? Czy Jedyny nie chce mnie w tej chwili sprawdzić?” – myślał Jan. „Nawet 
jeśli nie podołam, to Jedyny będzie miał mnie w swej opiece, muszę mu zaufać!”. 

Z nowym zapałem zaczął wchodzić na górę, brnął ile tylko miał sił. Po długiej wędrówce wspiął 
się między najwyższe szczyty, a oczom jego ukazał się nowy widok: mgła rozlewająca się, gdzie 
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okiem sięgnął. Zobaczył chmury, z którymi był już na równi. W tym momencie przepełniała go 
radość, duma oraz ciekawość tego, co przyniesie mu nieznane – uczucie, które w toku podróży 
zniknęło u niego przez chwilę. Ta fala pozytywnych emocji towarzyszyła mu aż do zejścia na zbocze 
gór. 

Na dole czekała nań na Jana niespodzianka. Spotkał on, człowiek ducha wysokiego, Pasterza, 
człowieka ducha praktycznego. Kiedy Jan rozradowany zszedł z gór, u ich podnóża siedziała osoba 
o rysach twarzy tęskniących za dawną młodością. Wokół niego gromadziły się owce. Jan zapytał: 
„Czemu siedzisz bezczynnie? Nie biegniesz na Wschód, ku szczęściu?”. Pasterz spojrzał na niego 
i odpowiedział nieśpiesznie: „Biegałem lat czterdzieści. Nie sądzisz, że me nogi powinny zaznać choć 
chwilę odpoczynku?”. „Jak długo odpoczywasz?” „20 lat” Jan zdziwił się wielce. „W tym czasie 
mógłbyś dotrzeć do Krainy” „Skąd w tobie ta pewność? Uwierz, że poznałem setki kilometrów drogi 
na Wschód, ta jednak dalej zaciera się i zanika. Gdy zgubiłem ją kompletnie, zapragnąłem wrócić do 
swej rodziny w kraju. Kiedy wracałem napotkałem ten łańcuch i chociaż pokonałem go lata 
wcześniej, nie miałem siły, by przejść go jeszcze raz. Kości się zestarzały, mięśnie osłabły. Kiedy 
przejdziesz tę górę, nie ma już powrotu”. „Duch Jedynego mógłby cię poprowadzić”. „Nie wierzę 
w Jedynego i jego drogi”. Jan przestraszył się, usłyszawszy te słowa. Pasterz kontynuował 
z nieukrywanym zdenerwowaniem: „Gdzie zaprowadził mnie Jedyny, co on mi dał? Bandę 
bezmyślnych owiec i garstkę ziemi. Ot, cała nagroda za mój trud!”. W tym momencie pasterz 
zapłakał. 

Po chwili ciszy Jan powiedział: „Może gdybyś nie zwątpił w ducha Jedynego, miałbyś jeszcze 
szanse na nagrodę. Jedyny pamięta o swych wiernych, nawróć się, a znajdziesz ukojenie” Pasterz 
podniósł swą zapłakaną twarz, popatrzył gniewnie na Jana i rzucił w niego kamieniem. „Biegnij po 
swą nagrodę, skoro taka twa wola, lecz mnie w to nie mieszaj! – zakrzyknął – Idźże szukać 
wymysłów ludzkiej wyobraźni, a mnie zostaw w spokoju!” Jan zmartwił się o Pasterza. Spojrzał na 
niego z żalem, a potem odwrócił się i pobiegł dalej swą drogą. 

Przez kolejne lata Jan myślał o spotkaniu z Pasterzem. Choć nie zgadzał się z ani jednym słowem 
starego tułacza, gdzieś z tyłu głowy bał się, że może jego idee są prawdziwe. odrzucał szybko te 
myśli, bo w końcu tak wiele mądrych osób kroczyło tą drogą, co Jan. Czy oni też mogą się mylić? 
Z resztą, czy ma teraz inne wyjście? Musi zawierzyć Jedynemu, liczyć na jego przykazania, biec tak, 
jak On biegł przed tylu laty. Bo jeśli teraz przestanie, to na cóż był cały jego trud? 

Jakkolwiek niezmiennego ducha próbował zachować Jan, tak nie mógł zachować krajobrazu od 
zmiany. Ten z dnia na dzień przedstawiał coraz bardziej jałowe widoki. Dawne zielone drzewa 
ustępowały bezlistnym i uschłym karłom, rozległe stepy zamieniły się w piaszczyste pustynie, 
a potężne wzgórza w grząskie wydmy. Coraz trudniej było tez odnaleźć drogę, która niegdyś tak 
wyraźnie wiodła wędrowców. Teraz zatarła się, a od momentu wejścia Jana na pustynię, ten zgubił 
ją całkiem – wiatr ciągle zwiewał utarty szlak. Biegaczowi pozostało tylko słuchanie swych 
instynktów oraz trwanie w starych przyzwyczajeniach. Czasami też kierował swe prośby ku 
Jedynemu, któremu ciągle ufał. 

Czas nie oszczędził Jana. Jego skóra pokryła się zmarszczkami, mięśnie zwiotczały, a sam biegacz 
z coraz większym trudem pokonywał kolejne przeszkody losu. Nie radził już sobie z piaszczystymi 
wzniesieniami ani z burzami piaskowymi. Każdy rok wydawał się Janowi coraz krótszy. Czuł, że kres 
jego podróży jest już bliski, ale nie skończy się ona tak, jak dawniej to sobie wyobrażał. 

Pewnego dnia Jan biegł tak jak zwykle przez pustynię w pełnym słońcu po gorącym piasku. 
Odczuwał pragnienie, z braku wody dostawał nudności, skóra zaczynała szarzeć. Tym, czego 
potrzebował była odrobina jakiegokolwiek napoju. Gdy sytuacja stała się krytyczna, Jan ujrzał nagle 
świecące w oddali jeziorko. Bez zastanowienia zerwał się do biegu i ruszył w dół niecki. A kiedy 
wyobrażał sobie już smak wody w ustach, poczuł nagle paraliżujący ucisk w nodze. Doznał skurczu 
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łydki, zawył z bólu i padł całym ciałem na suchy piach. Próbował wstać, ale jego trzęsące się ręce mu 
na to nie pozwoliły. Ból nie ustawał. Jan zdołał jedynie podnieść głowę, by spojrzeć na jeziorko. 
Ku jego zdziwieniu źródło wody przysłaniały mu porośnięte czarną sierścią nogi zakończone 
kopytami. Jan uniósł jeszcze trochę głowę. Ujrzał, że właścicielem owłosionych kończyn jest 
człowiek. „Kim jesteś? Co się dzieje?” – spytał przestraszony Jan. „Chcesz wiedzieć co się dzieje, hę? 
– odpowiedział nieznajomy niezwykle głębokim, spokojnym, wręcz czarującym głosem – „Przebyłeś 
tysiące kilometrów w poszukiwaniu kraju, do którego nikt nie dotarł, a teraz leżysz na kupie piachu, 
nie mając siły nawet na wzięcie łyka wody. Ot, cała twoja podróż w pigułce!” „Błagam, pomóż mi! 
Bez napoju umrę!” – resztką sił krzyknął Jan, na co nieznajomy zaśmiał się szyderczo. „Nie jestem tu 
po to, żeby cię ratować. Przybyłem, żeby wyjaśnić ci parę spraw przed śmiercią, która, wiesz czy nie, 
za chwilę nadejdzie.” Serce Jana zaczęło szybciej bić, strach zamienił się w paniczny lęk. Tymczasem 
nieznajomy oparł się wygodnie na stojącym nieopodal kamieniu. 

„Obserwowałem cię – mówił. – Całe twoje życie to tylko bieg, bieg, bieg – nieustannie 
powtarzający się motyw, który jako jedyny pozostawał niezmienny bez względu na to gdzie, kiedy 
i z kim byłeś. Chociaż może to nie jest do końca prawdą. Bo czy pamiętasz, gdy jako chłopiec 
biegałeś dla przyjemności, kiedy pęd sam z siebie dawał radość? A potem wszystko się popsuło. 
Ktoś powiedział ci, że szczęścia nie zdobędziesz w swym kraju, lecz on zna sposób, żeby je znaleźć. 
W tym celu nadał wartości bezwartościowemu, czyli bieganiu, i kazał bezmyślnie pędzić przed siebie 
przez jałowe ziemie i gorące piaski. Doprawdy, sam nie byłbym w stanie wymyślić podlejszej rzeczy! 

W ten sposób spędziłeś całe swoje życie, próbując złapać ludzki wymysł, tracąc energię i czas na 
znalezienie szczęścia. Szkoda, że nikt nie powiedział ci, że bliżej szczęścia niż w swym dawnym kraju 
nie będziesz. Nie istnieje żadne miejsce wiecznego szczęścia, a po ciebie nie przyleci Jedyny, aby 
zaprowadzić cię do pięknej Krainy. Za moment wyzioniesz ducha, a twa podróż dobiegnie końca. 
Bez zbawienia, potępienia czy ostatecznego sądu. Tylko ty, piach i obumarły mózg. 

A wszystkie te wasze nadzieje i naiwności mają jedno źródło: lęk przed śmiercią. Boicie się myśli, 
że to wszystko się kiedyś skończy. Staracie się ukryć ten fakt, zapominacie o nim. On tymczasem 
krąży zawsze z tyłu głowy. Toteż co sprytniejsi wymyślili sobie i wmówili innym, że życie nie kończy 
się po śmierci, że po niej czeka nas dobroć i łaska. Dodali pewien haczyk: na tę dobroć trzeba sobie 
zasłużyć. Więc cały ludzki lud biegnie przed siebie z wyznaczonym przez innych celem, dąży do 
niego, liczy na sławę, pieniądze, uznanie. Balansuje na najwyższej fali, która prowadzi ich do grobu. 
Ci wszyscy twoi idole z dzieciństwa, ci, których twarze tak dalekie były od strachu, bali się 
najbardziej. Tłumił swe obawy, nie chcąc sprzeciwić się ludowi. Musisz wiedzieć, że takich pomarło 
już więcej niż ziaren znajduje się na tej pustyni. A ty zaraz do nich dołączysz.” 

Przerwał na chwilę, podszedł do Jana i kontynuował: „Czy chcesz wiedzieć, ile osób znalazło 
szczęście na tej drodze?” Jan nie miał już sił, by odpowiedzieć. „Zero. Bez wyjątku. Wszyscy z tak 
długo trwającą świadomością, że są lepsi od innych, że to oni znajda Krainę. Ciekawi mnie tylko, co 
upoważniło ich do takiego wywyższania się. Czy miałeś jakiś powód, by gniewać się na 
opuszczających cię przyjaciół? W czym twoje zdanie było lepsze od zdania Pasterza, którym 
wzgardziłeś? Ci przyjaciele znaleźli własne drogi. Pasterz w chwili śmierci miał chociaż owce przy 
sobie. Tobie zostały tylko piasek w oczach, pragnienie w ustach i żal w sercu, które zaraz przestanie 
bić. 

Chociaż z mojej perspektywy umarłeś już dawno. W końcu całe życie żyłeś jak umarły, więc 
śmierć Ci wiele nie odbierze. A teraz żegnaj, Janie. Jeżeli cię zdenerwowałem, to mam dobrą 
wiadomość: Już kolejny raz mnie nie zobaczysz, co do tego nie mam wątpliwości”. 

Kiedy obcy odwrócił się plecami do Jana, ten ostatkiem sił wyszeptał: „Panie, co miałem czynić?” 
Nieznajomy spojrzał jeszcze raz na umierającego i zaśmiał się raz jeszcze. Tymczasem Jan rozłożył 
ręce na bok, głowa jego upadła na piasek i wyzionął ducha. 


