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Pierwszy listoPada, trawy już są żółtoszare, borówki pomarszczone, miękkie. 
Szybko zdobywamy wysokość, to znaczy oni, młodzi – szybko, ja wolniej. Rozległe zbocze 
u stóp Żabiej Czuby. Wracam tu jak do domu. Kosówki przybyło, ścieżka zarosła. 
Chodziliśmy na pewno w poprzek Apostołów. Czy tędy? Nie pamiętam. W konfrontacji 
z materią pamięć się odblokowuje, ale jakoś fragmentarycznie. Duży mokry kamień wrośnięty 

lewym bokiem w kosówkowe zbocze, mały prożek w żlebie, układ 
stopni na ukośnej skalnej płycie. Jak migawki filmowe z przeszłości.  
Jedna przełączka, druga. Dalszego ciągu perci nie widać. Wdrapujemy 
się na duży głaz nad trawiastym siodełkiem. Przestrzeń w formie 
namacalnej, dużo powietrza między Żabiem a Mięguszami.  
Cisza. Paweł wyciąga termos, mówi, że tylko jesienią zdarza się  
taki spokój w górach. Przyjemny stan równowagi, spokój  
na zewnątrz i wewnątrz. Herbata z cytryną dobrze smakuje. 
Trawersujemy dalej, kierując się lekko w górę. Jeszcze jedno skalne 
żebro i jesteśmy w Owczym Żlebie. Na przełęczy dopada nas wiatr. 
Przez grań Mięguszowieckich Szczytów przewalają się czarne chmury. 
Zaglądamy w stronę Żabich Stawów. Młynarz bardzo wyraźny na tle 
nieba poznaczonego szalonymi cirrusami. Jesienny dzień jest krótki, 
nadchodzi zmrok. Zbiegamy ścieżką w stronę Czarnego Stawu. 
Po powrocie do schroniska sprawdzam nazwy w przewodniku. 
Najpierw był Wyżni Apostolski Przechód, a potem Wyżni Diabli 
Przechód, i jeszcze czytam klasyczny komentarz Cywińskiego: „Tak 
Apostołów, jak i Diabłów jest siedem. Równowaga obu sił zachowana”. 
Siedzimy w ulubionej dyżurce Włodka, na zewnątrz zimno i ciemno, 
wiatr napiera na okno. Dogadzamy sobie: czekolada na gorąco z bitą 
śmietaną. Gadamy o wszystkim, ale ktoś zaczyna o Cywińskim:  

– On tu gdzieś jest niedaleko, przecież... 
Talerze poskładane na suszarce z hałasem sypią się na podłogę. 
Wyjaśnienie racjonalne: poskładane były niedbale, a drewniane schronisko w czasie halnego 
rusza się, pracuje, więc naczynia pospadały. A poza tym niech każdy myśli, co chce. 
Wspominamy w tym numerze Władysława Cywińskiego. Jego śmierć była dla nas bardzo 
przykrym zaskoczeniem. Wspominamy też cały legion ludzi, dawno nieżyjących, o nazwiskach 
trudnych do wymówienia. Tematem numeru są dzieje Węgierskiego Towarzystwa Karpackiego. 
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