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Straszliwe było to uderzenie, które otrzymałem w plecy 
i w głowę wtedy, kiedy stałem nieruchomo na torach. 
Słyszałem, jak maszynista zatrąbił, dwa razy, i zobaczy-
łem, skręciwszy głowę, jak elektrowóz jak wielka góra 
jedzie wprost na mnie. Ale nie ruszyłem się z miejsca 
tego. Jakby mi nogi wrosły w ziemię. 

Edward Stachura, Z wypowiedzi rozproszonych, 
Czytelnik,  Warszawa 1987, s. 405. 
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