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Fikri Efendi zatarł narysowany kijem na ziemi krąg z kropką 
w środku i liniami rozchodzącymi się od niej w kierunku 

obwodu. Rozmazał go nogą w ten sposób, że oprócz kropki 
i przerywanych linii nic zeń nie zostało. Zarządca przypuszczał, 
że winnej trzeba szukać wśród zachodniaków, ale poza tym nie 
miał najmniejszego pojęcia, co powinien zrobić, aby ją znaleźć. 
Uderzając trzcinką o nogawkę beżowych spodni, rozmyślał go-
rączkowo i patrzył przed siebie błędnym wzrokiem. Jeżeli kobieta, 
która to zrobiła, znajduje się wśród nich, to musi leżeć teraz w ich 
obozowisku, bo człowiekowi w głowie się nie mieści, że urodziła 
takiego dzieciaka, zabiła go i następnego ranka poszła na pole pra-
cować. Fikri Efendi miał więc całą sprawę w ręku i pozostawało 
mu tylko znalezienie dowodów. 

Jego oblicze spochmurniało na znak, że podjął decyzję, bo wraz 
ze swoją małą świtą ruszył do obozowiska sezonowych. Plac był 
pusty. Pozostały na nim tylko kosze, paleniska, resztki zwęglonego 
drzewa i wieczorne zapachy. Jak zwykle wszyscy wyszli na pole 
przed wschodem słońca. Fikri Efendi i jego ludzie pojęli to od jed-
nego szerokiego spojrzenia, którym zlustrowali plac, ale na wszelki 
wypadek zarządca wolał osobiście wszystko przeszukać.



25G r z e c h

Chodził dookoła ze spuszczoną głową, założywszy za plecy obie 
ręce. W jednej z nich trzymał trzcinkę, zaglądał wszędzie, od czasu 
do czasu pukał dla pewności w kosze z prowiantem, aż wreszcie 
zatrzymał się przed jakąś staruszką w trudnym do określenia wie-
ku, którą dzieci z folwarku nazywały Matką Sezonowych. Choć 
była bardzo stara, to jednak pracowała tak samo jak inni i brała 
połowę dniówki, ale miała lżejszą pracę, ponieważ pilnowała tłu-
moków i przedmiotów codziennego użytku należących do sezono-
wych oraz opiekowała się dziećmi, kiedy ich matki były na polu. 
Zarządca przystanął przed nią i ukrył uśmiech, widząc staruchę 
otoczoną dziesiątkami dzieciaków, które obejmowały ją, pełzały 
z wrzaskiem wśród tłumoków albo spokojnie i rozsądnie bawiły 
się jej ubraniem i stopami. Matka Sezonowych, zakłopotana i spe-
szona, nie wiedziała, jak się zachować, co powiedzieć dzieciom i jak 
się nimi zająć, gdyż od czasów macierzyństwa i niańczenia dzieci 
dzieliły ją długie lata. 

Zarządca na próżno usiłował wydobyć z niej odpowiedzi na 
wszystkie zadawane jej pytania. Ze stanu otępienia spowodowane-
go wiekiem starucha budziła się tylko po to, by odegnać krzykiem 
obcego, który zbliżał się do obozowiska. Poza tym ożywiała się 
dopiero wtedy, gdy kobiety wracały z pracy i podnosiła się wrza-
wa, kończąca się odejściem każdej matki ze swoim dzieckiem lub 
też niekończąca się w wypadku, kiedy trzeba było wraz z matką 
szukać zagubionego między tłumokami malca. Fikri Efendi nie 
musiał zresztą zadawać jej żadnych pytań, bo w obozowisku nie 
było nikogo, a to oznaczało jedno z dwojga: albo winna zbrodni 
zebrała się na odwagę i, nie chcąc się zdradzić, poszła do pracy, 
albo nie ma jej wśród zachodniaków i należałoby raczej szukać jej 
wśród mieszkańców folwarku. W obliczu tej drugiej ewentualności 
zarządca, ogarnięty niespokojnymi myślami, przystanął i jeszcze 
raz popatrzył na plac jednym półprzymkniętym, a drugim szeroko 
otwartym okiem. W to, że winna znajduje się między sezonowymi, 
wierzył tak samo niezachwianie, jak w dzień Sądu Ostatecznego 
i w duszę żałującą za grzechy. Ponieważ obozowisko było czyste, 
pozostawało jeszcze proste, acz kruche przypuszczenie, że dzie-
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ciobójczyni może mieszkać w folwarku. Była to hipoteza słaba, być 
może sprawdzająca się w jednym na tysiąc wypadków; otwierała 
jednak pewne możliwości, które zarządca obowiązany był przemy-
śleć. Z niedawnego przeglądu folwarku jasno wynikało, że wszyst-
kie jego mieszkanki są poza podejrzeniem, ale trzeba było liczyć 
się z tym, że o którejś zapomniał lub że jego uwagi uszła akurat ta, 
która popełniła zbrodnię.

Dozorca Salih podszedł do zarządcy, lecz ten, pogrążony w my-
ślach, zauważył go dopiero wówczas, gdy wełniana, owinięta 
szalem takija* Saliha znalazła się tuż pod jego nosem i gdy Salih, 
patrząc nań chytrze kątem oka, szepnął z uśmiechem:

– A może to jednak Nabawijja?
Choć mówił szeptem, usłyszeli go wszyscy i podniosły się głosy 

protestu, gotowe przysięgać na Koran, że zrobili to zachodniacy, 
głosy potępiające podejrzenia i ich autora i opowiadające w urywa-
nych słowach historię Nabawijji, która była żoną pewnego woźnicy 
z majątku. Woźnica umarł, zostawił jej wóz, konia oraz dziewczynkę 
i chłopca. Nabawijja sprzedała wóz i konia, a za uzyskane pieniądze 
zaczęła handlować pomidorami. Po zbankrutowaniu zajmowała 
się pośrednictwem i piekła chleb, potem przyjęła posadę służącej 
w domu poprzedniego zarządcy, a ostatnio wzięła się do handlu 
nabiałem. Nie zaniedbywała swoich dzieci, a chłopca to nawet 
posłała na naukę do kuttabu** i tylko sprawa jej zbytniej pewności 
siebie była przedmiotem pogwarek, sporów i domysłów. Znów 
podniosły się głosy potępienia i protestu. Wszyscy obserwowali, 
jakie wrażenie wywrze to na zarządcy, a widząc po wyrazie jego 
twarzy, że nie dał się przekonać, niektórzy zaczęli się wycofywać.

– Tylko Bóg wie, co się za tym kryje, dobrzy ludzie – powiedział 
jeden.

– Ale szatan jest przebiegły – odparł drugi.
Nabawijja, która wśród kobiet folwarku wyróżniała się obfitymi 

pośladkami i nosiła na kostkach grube, srebrne obrączki, sięgające 

* Takija – okrągła wełniana mycka noszona przez fellachów.

** Kuttab – szkoła koraniczna, w której naucza się religii oraz czytania i pisania.
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niemal do jej nalanych łydek, sama uciszyła te głosy z chwilą, gdy 
zarządca i jego świta zobaczyli, że cieszy się najlepszym zdrowiem, 
bo z koszykiem zawieszonym na ręku puka do drzwi, proponu-
jąc kupno jajek. Rozeźlone spojrzenia skupiły się teraz na Salihu 
i zdawały się wręcz rozszarpywać z wściekłością jego wełnianą 
takiję, biały szal i czarną galabiję, której nigdy nie zdejmował. Salih 
usunął się z zasięgu wycelowanych w niego spojrzeń w ten sposób, 
że wyjął pudełko z tytoniem, przez grzeczność odszedł daleko na 
stronę i zaczął skręcać papierosa.

Na widok Nabawijji twarz zarządcy zasnuła się cieniem. Fikri 
Efendi pospiesznie oddalił się i, czując ogarniającą go złość, zawołał 
podniesionym głosem:

– Abd al ‑Muttalib, osła!
Miał jeszcze nadzieję, że odnajdzie winną wśród robotników 

sezonowych pracujących na polu. 
Po chwili przyprowadzono osła, łagodnego, spasionego zwierza-

ka o niewidocznych ścięgnach i nieskazitelnej białej maści, na której 
nie było ani jednej czarnej cętki. Miał on chód rasowego konia, 
a jego uzda dzwoniła przy każdym kroku.

Zarządca wsparł się na ramieniu Abd al ‑Muttaliba, który ugiął 
się nieco pod tym ciężarem, i silnym rzutem ciała wskoczył na ele-
ganckie siodło, okryte kawałkiem derki.

Zaledwie osioł poczuł, że jeździec usadowił się na jego grzbiecie, 
zaryczał przeciągle i z niejaką wyższością, po czym pogalopował 
przed siebie, a za nim ruszyli dozorcy, kilku parobków, stróż Abd 
al ‑Muttalib i stary majster Muhammad.


