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ORGANIZATORZY

Burmistrz Miasta Lêborka
Rada Miasta Lêborka

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Lêborku
Miejska Biblioteka Publiczna w Lêborku

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddzia³ w Lêborku
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 1 w Lêborku

Rada Powiatu Lêborskiego

KONKURS SFINANSOWA£A

Rada Miasta Lêborka
z pomoc¹

Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Pomorskiego
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdañsku

Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdañsku
Rady Powiatu Lêborskiego

PATRONAT

Marsza³ek Województwa Pomorskiego
Dziennik Ba³tycki
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Nikifor

Po¿yczasz barwy od b³êkitu,
od niebieskiego mórz obszaru -
do swych obrazków - Ty - Nikifor,
uliczkê domów, las wyczaruj.

Ma³ej dziewczynki du¿e troski,
gdy pochylona brnie w g¹szcz liter.
A tam znów kasztan, który rozkwit³
nagle w�ród domów - dzieci wita.

Rêka, w niej pêdzel czule tulisz,
nagle podana ku wiatrowi.
Ukrywasz czujnie piêkno ulic:
Na twych obrazkach �wiat, i cz³owiek.

Mieczys³aw Stryjewski
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JURY
Kazimierz Nowosielski
Stanis³aw Janke
Roman Pryl

LAUREACI
Nagroda Marsza³ka Województwa Pomorskiego

  Czes³aw Markiewicz         (Zielona Góra)

w kategorii poezji:
I nagroda Burmistrza Miasta Lêborka

  Zdzis³aw Drzewiecki  (Bia³y Bór)
II nagroda

  Ma³gorzata Borzeszkowska     (Lêbork)
III nagroda

  Rados³aw Wi�niewski   (Brzeg)

w kategorii prozy:
I nagroda

  Natalia Basek           (G³ówczyce)
II nagroda

  Daria Danuta Lisiecka     (Aleksandrów Kujawski)
III nagroda

  Czes³aw Markiewicz        (Zielona Góra)

Nagrody specjalne
Nagroda im. Józefa Majkowskiego Katolickiego Stowarzyszenia
Civitas Christiana w Gdañsku

  Jerzy Fryckowski       (Dêbnica Kaszubska)
Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

  Miros³aw Odyniecki      (Wejherowo)
Oddzia³u Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lêborku

Kazimierz Formela  (£ebunia)
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�niadanie u Chrystusa

Judasz czyta Ewangeliê.
Nie jest fanem literatury,
tym bardziej fantastycznej.
Nie ma równie¿ profetycznych motywacji
ca³owania gospodarza w policzek.
Je�li my�li o zarabianiu na ¿ycie, to musi siê spieszyæ.
Gospodarz zaczyna mówiæ. Zdradza
szczegó³y towarzyskie najbli¿szej wieczerzy.
Nikt nie podejrzewa, ¿e bêdzie to ostatni akt
niesubordynacji jednego z zaproszonych go�ci.
Judasz wychodzi.
Mija Gaj Oliwny,
Golgotê �
u�miecha siê tajemniczo.
Wie ¿e cokolwiek siê stanie �
zawsze ju¿ bêdzie tym, o którym
my�limy z pogard¹.

Czes³aw Markiewicz
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Herod wyzwolony

to zabawne mówiæ o czyim� cierpieniu
jeszcze bardziej jest to �mieszne a nawet groteskowe
gdy czytam o niezawinionej �mierci
kiedy los cz³owieka jednej w zasadzie kruchej istoty
zmienia siê w sp³owia³¹ hekatombê liczb
zas³aniam wtedy oczy i próbujê sobie wyobraziæ
jak wygl¹da³oby dojrza³e ¿ycie anonimowego skazañca
którego rozszarpa³y gor¹ce obole o³owiu d³ugo przed
naturalnym skowytem albo pozostawieniem w roztargnieniu
klucza w drzwiach pokoju w domu starców
my�lê wtedy o rzeziach i niespe³nionej nadziei
gdy wiêdnie ledwie co wykluta ³odyga paproci
có¿ bowiem znaczy okrucieñstwo heroda
szmacianej kukie³ki o gipsowym wyrazie twarzy
skacz¹cej figlarnie w noworocznej szopce
strach poetów i dzieci budzi nierzeczywisty barnaba
zabawnie opowiedziany przez dawno zapomnianego starca
patrzê wtedy w sfotografowan¹ g³êbiê spojrzenia
wspó³czesnych oprawców i miewam dreszcze
na my�l ¿e w czasach kiedy ja bêdê
tym dawno zapomnianym starcem ten i ów
okupuj¹cy z broni¹ u nogi pierwsze strony gazet
przy spuszczonej przy³bicy czasu
podwi¹¿e siê do sznureczków heroda
i w jakiej� nawi¹zuj¹cej do ludowej tradycji szopce
wyda siê bardziej dobroduszny od kostuchy
wymalowanej na kartonie z z³owieszczo wysuniêtymi piszczelami
pociesza mnie jednak fakt ¿e i nasze sprawy
godne bêd¹ i tre�ciwe dla przysz³ych szopkopisów
i nikt z ogl¹daj¹cych nie pomy�li nawet
¿e ja naprawdê cierpia³em zamieniaj¹c siê w kruki s³ów

Czes³aw Markiewicz
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Nag³a smieræ - czyli wieczór w centrum twojego miasta

Jest wieczór � �rodek miasta albo �rodek �wiata,
w najgorszym przypadku �rodek Europy.
Ja i t³um potykamy siê o kamienie,
nie s¹ to �lady antyku ani innej jakiej� struchla³ej historii.
Zwyk³y bruk, l�ni¹cy jak niepoetyckie akcesoria psiej p³ci,
bez �ladów krwi � co znaczy ¿e nie przetoczy³a siê têdy ¿adna rewolucja,
tym bardziej francuska, bo na lampach zosta³y tylko resztki kampanii
wyborczej.
Jest nadzwyczajnie gor¹co ale nikt nie o�miela siê gasiæ pragnienia,
chocia¿ w samym �rodku tego �rodka widaæ wyra�nie wertikum pompy.
Ca³kowity spokój. Mo¿na powiedzieæ wiêcej �  jest pokój, powszechny jak
chleb.
Pod ziemi¹ przelewa siê tylko zawarto�æ najw³a�ciwsza z w³a�ciwych,
po prostu �cieki, ekskrementalnie normalne, jak ludzkie potrzeby fizjo-
logiczne.
Nad g³owami fruwaj¹ go³êbie. ¯adnych niezidentyfikowanych i tym po-
dobnych.
Nie ma chmur, gwiazd, s³oñca � nie widaæ st¹d nawet ksiê¿yca.
Nie przera¿a horyzontalna pustka, przys³oniêta fasadami wiekowych
kamienic.
Jedynym niebezpieczeñstwem s¹ oczy kobiet, ich nieokie³znana g³êbia,
nieodgadniona ¿¹dza ukrywana przed pojawiaj¹cymi siê z naprzeciwka
mê¿czyznami.
Jakby jednak nie o nich chodzi³o, bo kobiety usi³uj¹ zadzieraæ czo³a po-
nad okapy g³ów.

Nagle leje siê krew. Bruk pod stopami robi siê pomarañczowy.
Kawa³ki ods³oniêtej ziemi, nieobleczonej ca³unem trawnika, p³on¹ ¿y-
wym ogniem.
Z nieba sypie siê grad kamieni � mo¿e z kamienio³omu Mokatam � ka-
wa³ki Sfinksa.
Z najbli¿szej odleg³o�ci s³ychaæ ryk syren, pisk opon, zgrzyt hamulców.
Nad horyzontem, raz po raz, na zmianê z ciemno�ciami, strzela fioleto-
wa ³una �
jakby spoza zasiêgu wzroku jaki� tutejszy Absolut rozlewa³ po �wiecie
pioktaninê.

Czes³aw Markiewicz
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I wreszcie staje siê to, o co chodzi³o od samego pocz¹tku �
kobiety rzucaj¹ siê mê¿czyznom w ramiona.
Mê¿czy�ni odbezpieczaj¹ pistolety, wyci¹gaj¹ no¿e, zaciskaj¹ piê�ci.
Poza tym nic siê nie dzieje.
W samym �rodku czego� tam � czego kto chce � nadchodzi noc.

Czes³aw Markiewicz
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Ponowoczesna bukolika na ukoñczenie dojrza³ego wieku

stoimy przy studni
trzy kroki na  pó³noc dwa wi¹zy i jeden orzech
cztery kroki na po³udnie trawa
od wschodu do zachodu piasek albo kamienie
k¹kol i pszenica szeleszcz¹ w pi�mie nadzwyczajnie �wiêtym

co nie usprawiedliwia nieobecno�ci pradziadka gabriela
ani gadatliwo�ci jego kuzyna lucjana
z³o z dobrem zawsze pierwsze gzi siê w izbie na nalepie
wszyscy wiedz¹ ¿e wuj józef jest skurwysyn a ciotka teresa jak gencjana

w studni pionowa woda bez nurtu
nie nadaje siê na jak¹kolwiek przypowie�æ
parabola horyzontu tym bardziej nieruchawa

z tego powodu i z nudy �ledzê ruchy s³oñca na blaszanym dachu stodo³y
u¿ywam do tego lewego oka babki prawe o lasce przechadza siê po sadzie
a studnia poza tym ca³kiem niewidoma i z wiekiem g³êbiej zadumana

z nieba zwisa drabina ze skrêconej s³omy
a to sobie na ni¹ wlezie ojciec a to dziadek skubnie szczebel
idziemy wszyscy wysoko po jakubowym jakby mendlu

nie zostaje na ziemi ¿aden dziedzic a w ziemi hipoteka archeologii
okoliczne dzieci
bawi¹ siê w zakopywanie i odkopywanie

w lustrze studni marszcz¹ siê krêgi twarzy ca³ej rodziny
nawet stryj judasz spod wody rozpycha siê na wszystkie cztery strony

Zdzis³aw Drzewiecki
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godzina pó³nocna, moja republika og³asza niepodleg³o�æ

to siê robi tak prosto.
wystarczy st³uc zegarek
lub zatrzymaæ
na skrzy¿owaniu autobus
wioz¹cy ludzi gdzie� w mroczne
przestrzenie molocha

niedopa³ek papierosa
rzuciæ w okolicy sterylnych toalet.
wystarczy.
tak prosto.

¿e d³onie wyprzedzaj¹ my�l.
s³owo.

wystarczy nie zwracaæ uwagi
na twoje za³zawione oczy.
brak papierosów
i demograficzny ni¿

w obliczu wszystko¿ernych mediów
og³osiæ niepodleg³o�æ mojej republiki

natychmiast przestan¹ obowi¹zywaæ
z takim mozo³em wypracowane zarz¹dzenia
o abstynencji i wcze�niejszych powrotach do domu
podczas posi³ków wreszcie bêdzie mo¿na czytaæ gazetê
i ogl¹daæ futbol w tv w porach zupe³nie dowolnych

to siê robi tak prosto.
nale¿y jednak uwa¿aæ
aby nie przekroczyæ linii demarkacyjnych
wyra�nie rozrysowanych na naszych sercach

Zdzis³aw Drzewiecki
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Deszczowe popo³udnie, zaparzam herbatê

nie bêdê dzisiaj odpisywa³ na twój list
nie wiem czy kiedykolwiek odpiszê
louis armstrong gra Saint James Infirmary
jego tr¹bka otwiera niebo
go³êbie zjadaj¹ kruszyny chleba
z parapetu okna

po drugiej stronie ulicy biegnie dziewczynka
w niebieskich podkolanówkach

ale to jest takie odleg³e
takie odleg³e
niczym jasne ikony dzieciñstwa

na stole bia³a kartka
cicha i cierpliwa
jak s³owo
którego siê nie doczeka

Zdzis³aw Drzewiecki
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Z        L.

a teraz bêdziemy schodziæ coraz g³êbiej
na samo dno skwarnego dnia uczepieni butelek
z piwem przez ich bursztynowe szk³o bêdzie siê potêgowaæ
groteskowo�æ tej chwili drobnej kiedy tacy zapodziani nie
wiedzieæ gdzie i nie wiedzieæ czemu stoimy a w³a�ciwie
siedzimy w cieniu cmentarnego ogrodzenia bêd¹ w kontra�cie
zupe³nym ze zgie³kliw¹ ulic¹ zabiegan¹ t³amsz¹c¹ siê w ten
skwarny bezdech jakby tu i teraz rozgrywa³y siê najwa¿niejsze
misteria wszech�wiata wiêc tak niespodziewanie umiejscowieni
na granicy �mierci i ¿ycia nie jeste�my pewni tak do koñca
przekonani po której stronie siê opowiedzieæ wiêc póki co nie
dokonuj¹c ¿adnych ekstremalnych wyborów i pij¹c nasze piwo
siedzimy plecami wsparci o granicê zimnej betonowej metafizyki
jednocze�nie postrzegaj¹c jak niebieska taksówka roztapia siê
w s³oñcu a tu¿ obok nas pomimo
przechodzi dziewczyna o niewyobra¿alnie d³ugich nogach

Zdzis³aw Drzewiecki
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Po¿egnanie

o godzinie 22.15 wyje¿d¿am z miasta
w którym zwiedzi³em wszystko co zas³ugiwa³o na uwagê
³¹cznie z twoim cia³em i twoim pokojem który przesi¹k³
zapachem starych mebli
wisz¹ce na �cianie zdjêcie twojego dziadka (bodaj¿e Floriana)
w mundurze trzeciego pu³ku u³anów niew¹tpliwie dodawa³o
splendoru naszym mi³osnym manewrom
rozko³ysa³em siê za mocno
w tobie
w tym pokoju
w tym mie�cie
i to by³ powód najpierwszy i w³a�ciwie jedyny istotny
aby opu�ciæ to miasto
opu�ciæ wbrew sobie
tobie
i podszeptom rozmytego w deszczowym oknie miasta
w pamiêci pozostan¹ jedynie bia³e tunele wspomnieñ
które z czasem zmatowiej¹
zatr¹ siê
zatrac¹ zupe³nie
jak rudawe strumyki wody sp³ywaj¹ce
po ³uszcz¹cej siê �cianie dworcowego budynku

Zdzis³aw Drzewiecki
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Staruszka u Bramy

Gdy do Bramy, w szumie tysi¹ca spódnic,
podchodzi maleñka staruszka,
anio³y graj¹ g³o�niej na wiwat.

Potem spod opiekuñczych skrzyde³
wyci¹gaj¹ pióra i papiórki.
Notuj¹ przepisy na szarlotkê
i placek z rodzynkami,
sposoby na plamy na obrusach
i na sumieniach.

A ona nie�mia³o dotyka materii �wiat³a
i zak³ada wrotki, które poda³ jej �wiêty Piotr.

Ptaki

Ptakom brakuje
naszej lekko�ci rozumowania,
ulotnie abstrakcyjnych konwersacji,
chmurnej wznios³o�ci.

Frun¹ dotykaj¹c ptasimi rozumkami
D¿d¿ownicy,
ziarnka maku,
bu³ki na parapecie.

Ci¹gn¹ je w dó³
t³uste pêdraki,
zielone larwy,
z³ote krople pszeniczne.

Czym wiêc zas³u¿y³y na skrzyd³a w b³êkitnej ciszy?

Ma³gorzata Borzeszkowska
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W East Sussex

lawendowe domy
pochylone
sk³aniaj¹ siê ku sobie
cicho
poskrzypuj¹ drzwi
wiklinowe dachy tul¹ do siebie go³êbie
po drewnianym parapecie pe³znie w³ochata g¹sienica

(jest uprzejma i odrobinê nieobecna duchem)

zlicza drzazgi
trzystuletnie

pardon me?
ach, to tylko s³oneczny zaj¹czek po³askota³
jej pi¹t¹ nogê

Okruch

Tak bardzo staram siê
nie widzieæ d�wiêku niepewno�ci,
s³yszeæ kolorów strachu,
liczyæ cz¹steczek powietrza.

Ignorujê pracowicie szaro�ci,
omijam wzrokiem czernie,
i bure br¹zy.

Drutami zwi¹zujê wszystkie przynale¿ne mi czê�ci.

Jak dziecku,
które rozk³ada i sk³ada zegarek,
pozostaje mi zawsze zbêdny element:
okruch zdrowego rozs¹dku.

Karmiê nim ptaki za oknem

Ma³gorzata Borzeszkowska
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¯ycie jest pustk¹ wyboru. Ballada iryjska

zdradliwa czerwieñ z ostatniej koszuli cuchulaina
przesz³a szoruj¹c brzuchem omsza³e przyj�cia podziemne
pod g³ównymi ukrzy¿owaniami trzech dowolnie wybranych
miast. anonim na przeciw�cianie ko�cio³a g³osi³:

Bóg siê rodzi. trzeba krwi. zosta³y nam ju¿ tylko
jointy - odpowiada³ nieznany skejt erwin rommel
spod krzy¿a. nie jarzê siê w ciemno�ciach; unikam
zapalania ¿y³ w mózgu. dlatego nie rozpoznaj¹ mnie

podró¿ni na jednej z trzech dowolnie wybranych stacji.
ka¿dy z nich w stê¿eniu jeden do tysi¹ca slajdów
nosi rysê jednej nieobecnej, oswojonej kobiety.
zmierzchaj¹ namagnesowane ok³adki peronów. ostatnie

lokomotywy jak o�lepione ka³amarnice odchodz¹ w cieñ
rafy kolejowej. miasto staje w gardle na wysoko�ci
krtani jak przegryziona szklanka i dr¿y jak bojowy
bêben za plecami jednego wybranych spomiêdzy psa ath cliath,

psa z glinne bolg, psa z glen in sgail. za miastem,
na brodzie spotykasz mój hologram i zamiast dowodu
to¿samo�ci - pokazujesz kartê przetargow¹ wy³uskan¹
z nigdy nie tasowanej talii. odchodzimy na przedmo�cia.

stra¿nice na wysoko�ciach krzycz¹, krusz¹ siê i odlatuj¹
przed zim¹. stamt¹d ju¿ wiem, ¿e tych dwóch wybije martw¹
witrynê moj¹ g³ow¹, nakarmi¹ moim cia³em miasto i nawet
je�li pogotowie przybêdzie na czas � stwierdzi tylko nieusuwalne

objawy oplucia i jestem gotów uwierzyæ gdy wsuwasz
zwinnie jêzyk pomiêdzy wargi i uk³adasz g³oski
jak zapa³ki we wnêtrzu hologramu:

bêdê czuwa³a, nawet je¿eli prze¿yjesz

Rados³aw Wi�niewski
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Post eire 2004. Feridad nie odbiera listów

�(...)
Do you want to hear about the deal that I�m making?
(...)
You don�t want to hurt me,
But see how deep the bullet lies.
Unaware I�m tearing you asunder.
Ooh, there is thunder in our hearts.�
(Kate Bush, �Running up that hill�)

gdyby� tylko móg³ odczytaæ ten list to by znaczy³o,
¿e siê uda³o i jeszcze ¿yjemy. przyszyty do ofiarnego
biurka spinkami wpiêtymi w nadgarstki (zamiast w krawat,
tu¿ przy krtani) zaczynam w¹tpiæ ¿e odruch ga³kowy na my�l

o tamtej bitwie - oznacza ¿ycie. bo nie ma tamtych kobiet
gotowych nie�æ kadzie z wod¹ by gasiæ twój gniew zmieniaj¹cy
w³osy w rudy ca³un, nie ma  warcz¹cych membran za plecami.
nie ma dziewczyn, które by staæ siê kobietami gotowe by³y walczyæ

na kije na równowa¿niach nad potokiem Shanon. ju¿ dwa lata
jak torf i wêgiel zarasta wrzosowiska na których mog³yby
oddawaæ niecierpliwe pchniêcia i przemawiaæ do ucha jêzykiem
zawi³ym i piêknym jak minsku³a. ale wiesz tak dobrze jak ja,

¿e od dzisiaj  nie uczyni¹ najmniejszego �ladu na d³oniach,
piersiach i brzuchu na znak, ¿e który� z nas spotka³ ³ód� we mgle,
ujrza³ kruka na ramieniu brata; nie wróci³ z brodu ulsterskiego.
nie rusz¹ nas pom�ciæ gdy kiedy� staniemy na ziemi i baranie struny

podtrzymuj¹ce nas w pionie strac¹ strój i pozwol¹ nam siê rozej�æ.
gdyby� tylko móg³ odczytaæ ten list, to by znaczy³o,

¿e jeszcze potrafimy odchodziæ.

Rados³aw Wi�niewski
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Antidotum
Joachimowi D.

zatem doszli�my do punktu, w którym pytasz tylko
o rozk³ad jazdy w kierunku pó³nocnym i jaka jest
kolejno�æ odjazdów. patrz¹c na ciebie przez lufê
ze zbrojonego szk³a odpowiadam: wiedzia³e�, ¿e

zatrzymamy siê tutaj z zaszytymi w piersiach witra¿ami
kobiet, kruchych jak �limaki na paruj¹cym asfalcie, które
rodzi³y, zdradza³y, kupowa³y losy na loterii i wychodzi³y
gdy nam otwiera³y siê �ciany naczyñ z lekkiego szk³a.

zatem, mówiê, patrz jak paruje naczynie krwiono�ne
brochowa a na cysternach wzd³u¿ trajektorii lotu rysuj¹
siê pola zaka¿one ¿ó³ci¹. chod�, mówiê, kuku³ka zaklina
mieszkañców cichych ulic, stablilizowanych na grabiach,

p³otach i motykach. oni oddadz¹ na wietrzno�æ dzienniki
stanu zdrowia domowych zwierz¹t, które za nas po³yka³y
na ¿ywca klatki z drutu, gdy my prze¿ywali�my nas¹czone
kwasem op³atki zdjêæ - jak antidotum na resztê �wiat³a

Rados³aw Wi�niewski
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Noc �wiêtego Jana Walpurga, która nie by³a snem

Jestem na ni¹ w�ciek³a
bo mia³a z ciebie co� czego ja nigdy nie bêdê mia³a

Ka

gro�ba nadci¹gaj¹cych preobra¿eñskich pu³ków b³yskawic,
cumulonimbusów pe³nych o³owiu jak wirop³aty federacji
nad kaukazem, by³a realna. inaczej nie kryliby�my siê
przed nimi w trawach twardych jak umocnienia linii zygfryda,

gotowi poddaæ siê sobie bez walki. noc¹ zaatakowa³y dybuki
w�ród zgrzytu arkuszy wietrznej blachy a¿ w�ciek³y azot
zapieni³ siê w za³omach dreszczy papilarnych; oszronione
modlitwy odchodzi³y z ³opotem od linii oddechu. z nich

jak nag³y wypa³ wêgla drzewnego na puszczy wyczerni³o siê
proroctwo: drog¹  jest studnia z powietrza budowana od ziemi
 ku odbiciom drzew otrzepuj¹cych siê z deszczu, ku szaleñstwu

ryb mieszkaj¹cych w brzuchu wyrobiska po ¿wirowni. �witem jest
prostuj¹ce siê �d�b³o w miejscu odcisków po cia³ach waszych,
których nikt nie mia³ i nie bêdzie mieæ przed  tob¹.

Rados³aw Wi�niewski
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Imprezja

Mieszkam w miejscu w którym zatrzyma³ siê czas. Jego zakrzy-
wiona o� nie odgina siê, ani w prawo, ani w lewo, ale stoi nieruchomo
tworz¹c k¹t prosty z kawa³kiem ziemi na którym ¿yjê. Mój dom stoi na
uboczu, na samym koñcu wsi. Wie� zbudowana jest wzd³u¿ drogi. Jest to
w³a�ciwie: parê domków, most na rzece, pa³acyk i jeden sklep. Ostatnio
nawet postawili tu przystanek, ale autobusy je¿d¿¹ tylko w roku szkol-
nym, dwa razy dziennie, rano ¿eby dowie�æ m³odzie¿ do oddalonej o trzy
kilometry szko³y i wieczorem, ¿eby przywie�æ j¹ z powrotem. Dzieci te¿
nie ma tutaj wiele. Troje z nich uczy siê w szkole podstawowej, a pozosta³a
pi¹tka w gimnazjum. Reszta jest jeszcze albo w wieku przedszkolnym i
bawi siê z rówie�nikami na podwórku, albo ju¿ skoñczy³a szko³ê i pomaga
rodzicom przy gospodarstwie. Doro�li nie maj¹ pracy i przewa¿nie zajmu-
j¹ siê rolnictwem i hodowl¹. Latem zbieraj¹: grzyby, jagody, borówki, albo
³owiê ryby w pobliskiej rzece. Dni mijaj¹ spokojnie niezale¿nie od pory
roku. Teraz jesieni¹ jest tu szczególnie sennie. Co rano przy usytuowa-
nym w centrum wsi sklepie, którego w³a�cicielem jest najbogatszy cz³o-
wiek w okolicy, zbiera siê grupka mê¿czyzn i zaczyna piæ swoje pierwsze
piwo. Przed sklepem ustawione s¹ dwa drewniane stoliki. Mê¿czy�ni sie-
dz¹ przy nich i rozmawiaj¹: o pogodzie, telewizji, kobietach, o tym co na
polu i co wisi w powietrzu. Pij¹ prosto z butelek lub plastikowych kubecz-
ków jednorazowych. Pal¹ przy tym du¿o i chrz¹kaj¹. Na stolikach stoj¹
szklane popielniczki, do których co chwila str¹caj¹ popió³.  Trwa to mniej
wiêcej do godziny jedenastej, potem o tej magicznej porze ¿ony wo³aj¹ ich
do domów i ka¿dy rozchodzi siê w swoj¹ stronê. W tym czasie dzieci bawi¹
siê na podwórkach. Podwórka to szczególnie inspiruj¹ce miejsca. Sk³ada-
j¹ siê przewa¿nie z ogródka, zielonej ³aweczki i sznura na bieliznê. W
oknach, zbudowanych z czerwonej ceg³y domów, wisz¹ koronkowe firanki.
Na dwóch dachach widniej¹, stanowi¹ce jeden z niewielu przejawów cy-
wilizacji w tym miejscu, anteny satelitarne. W obej�ciach szczekaj¹ psy.
Na s³upach telegraficznych bociany   buduj¹ gniazda,
przy drodze pas¹ siê: gêsi, kury, kaczki i wkomponowuj¹ce siê w krajobraz
³aciate krowy. Popo³udniu wszystko robi siê senne. Drzwi i okna domów
s¹ pozamykane, sklep ma czterogodzinn¹ przerwê w pracy. Wko³o jest ci-
cho, a¿ do wieczora trudno spotkaæ tu cz³owieka. ¯ó³te drzewa pochylaj¹
siê ku wilgotnej ziemi. Psy milcz¹, nikt niespodziewanie nie pojawia siê
na drodze. Ptaki nas³uchuj¹ szumu wiatru, z poniektórych domów s³ychaæ
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d�wiêki audycji Radia Maryj¹, jednej z niewielu stacji, która dzia³a bez
zarzutu w prawie ka¿dym miejscu Polski. Nawet telefony komórkowe tra-
c¹ tu zasiêg, cudem okazuj¹ siê byæ przytwierdzone do dachów anteny
satelitarne.

 Bladoniebieska kapliczka przy drodze milczy, wie� wygl¹da na
opuszczon¹, a¿ do kolejnej magicznej godziny - osiemnastej. Oko³o osiem-
nastej w³a�nie nastêpujê przesilenie. W powietrzu unosi siê zapach dymu
i parzonej kawy. Ucz¹ce siê w szkole dzieci s¹ ju¿ o tej porze w domach.
Pod sklepem drugi raz zbiera siê grupka tych samych mê¿czyzn, by wypiæ
swoje kolejne piwo. Pij¹ zreszt¹ ju¿ nie tylko piwo. W sklepie dostêpnych
jest równie¿ kilka innych marek alkoholi w przystêpnych cenach. Nie wie-
dzieæ czemu w pa�dzierniku wybór jest szczególnie szeroki: ,,Cherry-mix�,
,,Jabol�, ,,Arizona�, ,,Byk�, jego jeszcze tañsza podróbka ,,Byks�, oraz piwo
o filozoficznie brzmi¹cej nazwie ,,Platon�. Na �cianie z lewej strony po-
uk³adane s¹ paczki papierosów: ,,Camele�, ,,Lighty�, ,,Caro�, ,,Mentolo-
we� i nie�miertelne ,,Marlboro�. Je�li kto� poprosi, sklepowa rozpakowuje
paczki, po czterdzie�ci groszy za sztukê, ju¿ sprawdzi³am. Ca³¹ praw¹ stro-
nê sklepu zajmuj¹ produkty spo¿ywcze: pieczywo, nabia³, miêso, mro¿on-
ki, warzywa, owoce i oczywi�cie s³odycze. Najpopularniejsze s¹ jednak
dro¿d¿ówki z d¿emem wi�niowym. Sklepowa, pani Stenia, daje je czasem
za darmo ma³ym dzieciom, a starszym w zamian za pomoc przy sprz¹ta-
niu sklepu. Je�li komu� do ¿ycia potrzebne jest co� wiêcej musi siê po to
udaæ do oddalonych o dwa kilometry G³ówczyc, b¹d� jeszcze dalej do S³up-
ska lub Lêborka. Ma³o kto jednak st¹d wyje¿d¿a. Wiêkszo�æ ludzi spêdza
tu ca³e ¿ycie, a kto ma du¿o szczê�cia, po skoñczeniu szko³y wyje¿d¿a do
miasta i raczej nie wraca.

Jest ju¿ pó�no, mê¿czy�ni pod sklepem koñcz¹ rozmawiaæ. Zgnia-
taj¹ puszki po piwie i plastikowe kubeczki, wysypuj¹ popió³ z popielni-
czek, a puste brunatne butelki ustawiaj¹ jedna przy drugiej. Potem wsta-
j¹ od stolików i strzepuj¹ z nich opad³e z drzew suche li�cie. Butelki odda-
j¹ z powrotem do sklepu, niektórzy kupuj¹ jeszcze papierosy na sztuki,
inni s³odycze dla dzieci. Wreszcie wychodz¹ i ka¿dy rozchodzi siê w swoj¹
stronê. Jest to dok³adnie  przed  zamkniêciem sklepu,  o ósmej. Po  chwili
na brukowanej prostej drodze robi siê pusto i cicho. Nie ma latarni, wiêc
¿adne �wiat³a siê nie zapalaj¹. Wokó³ jest ju¿ szaro, lampy w oknach do-
mów powoli gasn¹. Psy nie szczekaj¹, bladoniebieska kapliczka przy dro-
dze wci¹¿ milczy. Na ciemnogranatowym niebie zapalaj¹ siê pierwsze ja-
sne gwiazdy. Czê�æ z nich odbija siê w spokojnej tafli wody w rzece, a czê�æ
niknie powoli za nadci¹gaj¹cymi ze wschodu chmurami. W moim pokoju
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panuje pó³mrok. Ukryta pod fioletowo-niebieskim aba¿urem ¿arówka �wie-
ci jakby ja�niej, ja�niej, coraz ja�niej. Nagle pêka, a snopy iskier ton¹ w
mroku. Podchodzê do szafki, zapalam ¿ó³t¹ �wiecê, jej s³aby p³omieñ o�wie-
tla tylko skrawek br¹zowej pod³ogi i le¿¹ce na szafce: dokumenty, rachun-
ki, stare listy i czarno-bia³e zdjêcia. Jest cicho, zegar milczy, las za oknem
miesza siê z niebem i traw¹, i nie mo¿na ju¿ odró¿niæ wystaj¹cych wierz-
cho³ków drzew od powodzi ciemnych chmur. Odwracam siê, przechodzê
powoli z pokoju do kuchni, tam mam lepszy widok na wie�. W mroku wie-
czoru krzywe domy stapiaj¹ siê z prost¹ drog¹, s³upy telegraficznej siêga-
j¹ pod niebo, na którym nie widaæ ju¿ gwiazd. W ¿adnym z domów nie pali
siê �wiat³o. Wokó³ unosi siê tylko cisza. Cisza wnika w moje ko�ci, spaja z
pod³og¹. Przenosi magicznym zaklêciem na stoj¹c¹ w drugim pokoju sta-
r¹ kanapê. My�li rozp³ywaj¹ siê w mroku. Powieki s¹ tak ciê¿kie, ¿e nie
mogê ich ud�wign¹æ, opadaj¹ na samo dno nocy. W pokoju unosz¹ siê ju¿
tylko cz¹steczki snu. Wnikaj¹ w granatowy dywan, miêkk¹ kanapê, kra-
ciasty koc, we mnie...

Rano obudzi³y mnie odg³osy z zewn¹trz. Psy szczeka³y, brukowa-
n¹ drog¹ jecha³ samochód, s³ychaæ by³o d�wiêk autobusu wioz¹cego dzieci
do szko³y. Musia³o byæ przed ósm¹. Otworzy³am oczy, w pokoju by³o jasno,
przez okno wpada³y do niego promienie ciep³ego s³oñca. Pada³y na poroz-
rzucane wokó³ kolorowe palety, pêdzle, p³ótna i brystole. Pistacjowe �cia-
ny wydawa³y siê ja�niejsze ni¿ zwykle, w powietrzu unosi³ siê zapach ter-
pentyny i akrylu. Pod �cian¹ sech³ obraz � martwa natura: dwa jab³ka,
cytryna, stary mo�dzierz, karafka z winem i bukiet lawendy, wszystko na
tle ciemnozielonego materia³u. Zaczê³am go malowaæ ju¿ dwa tygodnie
temu, ale skoñczy³am dopiero wczoraj, bo ci¹gle cos zmienia³am. Wsta-
³am, przesz³am do ³azienki i spojrza³am w lustro. Widok by³ powalaj¹cy.
Nie myte od tygodnia, opadaj¹ce na ramiona w³osy, przybra³y kolor doj-
rza³ych kasztanów. Cienie pod oczami by³y bardziej fioletowe ni¿ zwykle.
Oczy z niewiadomego powodu wydawa³y  mi  siê  bardziej  ¿ó³te,  ni¿  zie-
lone.  Mo¿e to przez resztki ochry, które mia³am na policzkach? Na bia³ym
fartuchu i rêkach dominowa³ amarantowy i b³êkit paryski. Zdjê³am lustro
ze �ciany, po czym wziê³am na g¹bkê trochê terpentyny i zaczê³am �cieraæ
farbê z r¹k  i twarzy. Sz³o to opornie, ale po d³u¿szym czasie ujrza³am pod
warstwami zaschniêtej farby co� jakby skórê, tylko ¿e w kolorze czerwonym.

Do po³udnia malowa³am, zaczêty tydzieñ temu, widok z okna �
¿ó³to-czerwony las na tle zachmurzonego nieba. Teraz jednak pogoda siê
zmieni³a i musia³am trochê improwizowaæ. Jeszcze tydzieñ temu próbo-
wa³am go zrobiæ pod impresjonistów, a nastêpnie pod neoimpresjonistów,
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przypomnia³o mi siê jednak jak Szymczak na æwiczeniach (jeszcze w li-
ceum plastycznym), powiedzia³ do mnie: ,,Marta, ty nie rób pod ekspresjo-
nistów, nie rób pod impresjonistów,  ty rób pod siebie.� Zdanie zabrzmia³o
dwuznacznie, ale w pewnym stopniu poskutkowa³o. Chyba w �rodê zama-
lowa³am wszystko na bia³o i zaczê³am od nowa. Teraz mia³am przed sob¹
pierwsze warstwy chmur i zarysy drzew, ale ca³a reszta by³a ju¿ w mojej
g³owie. Zastanawia³am siê czego dodaæ, ¿eby kolory by³y bardziej przy-
æmione, kiedy kto� zapuka³ do drzwi. Zdziwi³am siê, bo nie odwiedza³ mnie
tu nikt prócz handlarki, która co tydzieñ przynosi³a jajka i mleko, oraz
ch³opaka ³owi¹cego ryby w pobliskiej rzece. Teraz jednak by³ pi¹tek, a oni
przychodzili zawsze na pocz¹tku tygodnia. Wsta³am wiêc, wytar³am rêce
szmatk¹ nas¹czon¹ terpentyn¹ i posz³am otworzyæ drzwi. Sta³ w nich
Mateusz, chudy, w sklejonych plastrem okularach, z nie obciêtymi w³osa-
mi i tygodniowym zarostem. By³ ubrany w d³ugi be¿owy sweter i zielon¹
kurtkê. W rêku mia³ bukiet czerwonych go�dzików.
- Cze�æ. By³em akurat w okolicy, wiêc pomy�la³em, ¿e wpadnê ciê odwiedziæ.
Powiedzia³ u�miechaj¹c siê niepewnie i podaj¹c mi kwiaty. Mia³ zachryp-
niêty g³os i wygl¹da³ na zmêczonego, widaæ by³o, ¿e musia³ ma³o sypiaæ. Z
pod nierównych kosmyków jasnej grzywki patrzy³y jednak u�miechniête oczy.
- Chcia³em kupiæ inne, ale w kwiaciarni by³y tylko te i chryzantemy. Tro-
chê zwiêd³y przez drogê.
- Mateusz, wchod�. Cieszê siê, ¿e ciê widzê, chocia¿ nie spodziewa³am siê
ciebie zupe³nie. Zaraz wstawiê do wody, dziêki,  bardzo ³adne. Brakuje mi
tu kwiatów. O tej porze roku ma³o co kwitnie, wiêc robiê tylko bukiety z
suchych li�ci.
Przeszli�my do kuchni, jak w ca³ym domu panowa³ w niej chaos. Szafki
by³y pootwierane, w zlewie le¿a³y brudne naczynia, a na stole i parapecie
pe³no by³o jakich� papierów. Star³am ze sto³u resztki grafitu i zebra³am
kartki. Zdjê³am poplamiony farbami fartuch. Z bia³ej szafki wyci¹gnê³am
jedyne dwa czyste  kubki i  wstawi³am  wodê  na herbatê. W  puszce  zna-
laz³am jeszcze kilka ciastek. Chcia³am w³¹czyæ radio, ale przypomnia³o mi
siê, ¿e jedyn¹ dobrze odbieraj¹c¹ stacj¹ jest Radio Maryja, wiêc zrezygno-
wa³am. Usiad³am za sto³em  i  spojrza³am  na  niego.  Wyda³ mi siê chud-
szy ni¿ zwykle. Sweter wisia³ na nim, jak na wieszaku, spod przymkniê-
tych powiek patrzy³y wci¹¿ jeszcze u�miechniête oczy.
- Powiedz, jak ty mnie tu znalaz³e�?
Spyta³am opieraj¹c g³owê na rêce i odk³adaj¹c na parapet wieczne pióro.
- I to jest dobre pytanie Marta! Bardzo dobre, bo ja te¿ chcia³bym wiedzieæ
jak ty siê tu znalaz³a�? Na wsi, je�li mo¿na to nazwaæ wsi¹, prawie dwie-
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�cie kilometrów od miasta, w którym powinna� teraz byæ. Pod koniec czerw-
ca jak wszyscy wymeldowa³a� siê z akademika i wyjecha³a�. Dok¹d? Nikt
nie wiedzia³. Nie zostawi³a� telefonu, adresu, jakich� dokumentów
czegokolwiek. Zupe³nie jak u Bu³hakowa1 , kiedy ludzie zaczêli znikaæ bez
�ladu. Nie przej¹³em siê wtedy, a¿ tak, pomy�la³em, dobrze, trzeci rok stu-
diów, mo¿e masz tego dosyæ, mo¿e chcesz odpocz¹æ, trudno. Potem jednak
min¹³ lipiec, sierpieñ, wrzesieñ, zacz¹³ siê pa�dziernik, a ciebie ci¹gle nie
by³o. No to, zaczêli�my siê ju¿ porz¹dnie  martwiæ. Szymczak skontakto-
wa³ siê z policj¹, ludzie z roku zrobili plakaty i porozwieszali po ca³ym
Gdañsku i okolicy. Cudem uda³o mi siê wreszcie z³apaæ twojego kuzyna,
który powiedzia³, ¿e mieszkali�cie tu w dzieciñstwie.
- A to oszust, mia³ nikomu nie mówiæ.
 Powiedzia³am, po czym chc¹c unikn¹æ jego wzroku, wsta³am od sto³u i
zaczê³am robiæ herbatê. Zielono-niebieskie kubki wydawa³y mi siê zbyt
ma³e, wiêc nala³am jeszcze do prze�roczystego dzbanka.
- Marta! Tak poza tym to z Gdañska do Lêborka jecha³em SKM-em2 , po-
tem do G³ówczyc autostopem i sze�æ kilometrów na pieszo, bo pomyli³em
drogê. Marta, co ty tu robisz, co siê dzieje? Nie mów, ¿e chcesz rzuciæ stu-
dia, bo w to nie uwierzê.
Siedzia³ pochylaj¹c siê nad sto³em, ogrzewa³ rêce kubkiem z herbat¹ i pa-
trzy³ na mnie pytaj¹cym wzrokiem. W kuchni zrobi³o siê ciemniej, niebo
siê zachmurzy³o, o szyby zaczê³y uderzaæ drobne krople jesiennego desz-
czu. Wiatr wia³ i kolorowe li�cie rosn¹cych tu¿ za oknem akacji wirowa³y
w powietrzu i spada³y to na wilgotn¹ ziemiê, to na parapet. W kuchni
unosi³ siê zapach papierosów.
- Znowu zacz¹³e� paliæ?
- Marta, proszê.
Znów spojrza³ na mnie pytaj¹cym wzrokiem i opar³ ³okcie na stole.
- Jestem ju¿ zmêczona. W akademiku ludzie, potem zajêcia, ludzie, obiad
w barze mlecznym, ludzie, potem jaka� wystawa, albo akademik, ludzie,
znowu ludzie, wszêdzie ludzie. Jeste�my piêkni, m³odzi, wszystko jeszcze
przed nami. Imprezy, trawka, alkohol, trzeba siê wspomagaæ twórczo, to
my arty�ci, my bohema z Gdañska. Ani chwili spokoju, ani chwili ciszy,
ani chwili na sen. Zmêczy³o mnie to. Nie potrafiê ju¿ tak...
- Co ty w ogóle mówisz? Przecie¿ to wcale nie jest tak! To o czym mówisz
nie dotyczy wszystkich, tylko pewnej grupy osób. My siê akurat w takiej
grupie znale�li�my, ale przecie¿ mo¿na to zmieniæ. Marta, przecie¿ ty siê
tu zmarnujesz, mia³a� jechaæ na stypendium, zrobiæ wystawê. Chcia³a�
pisaæ pracê o impresjonizmie.
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- Pracê o impresjonizmie, mówisz. Tak, my�la³am o tym, ale co ja wiem o
impresjonizmie? Powinnam raczej pisaæ o imprezjonizmie, z tego to ja na-
wet mogê robiæ doktorat. Imprezje z naszych ,,wieczorków artystycznych�
i spotkañ teatralnych. Imprezje z imprez i picia szampana w parku. Du¿o
ró¿nych imprezji, wci¹¿ nowe i nowe. Niepohamowany potok s³ów, obra-
zów, d�wiêków. Oto ca³y imprezjonizm.
- Dlaczego ty w ten sposób o tym mówisz? Przecie¿ to by³o piêkne, bawili-
�my siê, cieszyli�my, odkrywali�my wci¹¿ co� nowego. Jak mawia³ Stach,
kolorowali�my nasze ¿ycie. Imprezjonizm, ka¿dy ma swoje imprezje, na-
wet je�li dotycz¹ tych samych wydarzeñ. Zawsze wydawa³o mi siê, ¿e two-
je s¹ inne.. Zreszt¹ przecie¿ sama tak chcia³a�, nikt ciê nie zmusza³.
- W³a�nie, chcia³am, ale ju¿ nie chcê. Teraz chcê innych imprezji. Imprezji
z bycia tutaj, patrzenia na ten skrawek ziemi i nie zastanawiania siê co
jest dalej, bo dalej nie ma nic, prócz lasu, pola i kamieni.
- Nie mów mi takich rzeczy. Ja ciebie nie rozumiem. Marta, pomo¿emy ci.
Szymczak za³atwi oddzielny pokój w akademiku, albo stancjê, bêdziesz
malowaæ, czytaæ, tworzyæ, robiæ wszystko co chcesz. Nikt ci nie bêdzie prze-
szkadzaæ. Nie bêdziesz musia³a chodziæ na wszystkie zajêcia.
- Ja nigdy nie chodzi³am na wszystkie zajêcia.
- Nie wa¿ne, ja ci to za³atwiê z Bagiñskim. Bêdziesz mia³a du¿o wolnego
czasu, zobaczysz.
- Mateusz...
- Dobrze, je�li tak bardzo nie chcesz wróciæ teraz, za³atwimy ci jako� urlop
dziekañski. Tylko wróæ kiedy�.
- Ja tak nie chcê. Zmêczy³o mnie to. Nie krêci mnie ju¿ budzenie siê rano i
pytanie jaki jest dzieñ, gdzie ja jestem, z czego s¹ æwiczenia? Nie bawi
mnie to ju¿. Mam tu spokój i ciszê. Odwiedza mnie tylko handlarka i ch³o-
pak ³owi¹cy ryby. Kiedy chce mogê wyj�æ, kiedy chcê mogê wróciæ. Las
ro�nie zawsze w tym samym miejscu, bloki nie przes³aniaj¹ widoków.
- Marta, ale co ty mówisz? Nie rozumiem ciê, co siê sta³o, dlaczego, jak?
Przecie¿ ty tak kocha³a� to miasto, jego klimat.
- Tak wybra³am. Chcê tu byæ. W tym czasie, w tej przestrzeni. Czujê, ¿e
powinnam tu byæ.
Spojrza³ na mnie zgaszonym wzrokiem i u�miechn¹³ siê lekko. Potem wes-
tchn¹³ i odstawi³ na bok kubek z herbat¹.
- Tak, niez³omna Marto. Kiedy ju¿ co� postanowisz nic ciê nie zatrzyma?
Jak ja mam ciê przekonaæ? Co ja mam ci powiedzieæ?
- Mo¿e prawdê?
- Chcesz prawdy? Dobrze. Prawda jest taka, ¿e chyba siê pogubi³em. Wiem,
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¿e ja jako facet nie powinienem tego mówiæ, ale tak siê sk³ada, ¿e siedzê tu
teraz i czujê siê bezradny.
- Ty, bezradny? Chyba ¿artujesz?
Powiedzia³am i u�miechnê³am siê do niego. Te¿ siê u�miechn¹³, choæ przy-
sz³o mu to z trudem. Potem odwróci³ g³owê, zapatrzy³ siê w przestrzeñ
miêdzy pod³og¹, a parapetem i powiedzia³.
- Pamiêtasz jak w plastyku je�dzili�my na plenery do Kazimierza Dolnego?
- Jasne, ¿e pamiêtam. Szymczak nas tam zabiera³, bo jak mówi³ kojarzy³y
mu siê z jak¹� niespe³nion¹, m³odzieñcz¹ mi³o�ci¹. Nigdy nie mówi³ z jak¹.
- W³a�nie, Szymczak, niesamowity go�æ. Jest teraz wychowawc¹ klasy trze-
ciej FU3 . Na jednym z tych plenerów, jak szkicowa³em ten stary ko�ció³ na
górce, podszed³ do mnie i powiedzia³ ¿ebym rysuj¹c nigdy nie zamyka³
rysunku na kartce, ¿e on istnieje poza ni¹ w umy�le odbiorcy. Wtedy go
nie zrozumia³am, ale teraz my�lê, ¿e chodzi³o mu o to, ¿e sztuka, jak mi-
³o�æ, ma w sobie co� z nieskoñczono�ci i gdziekolwiek by� chcia³ przed ni¹
uciec zawsze ciê dogoni.
Deszcz przesta³ padaæ, jednak na dworze zrobi³o siê ju¿ szaro. Wiatr szu-
mia³ i s³ychaæ by³o autobus przywo¿¹cy dzieci ze szko³y. Lufcik by³ niedo-
mkniêty i da³o siê s³yszeæ jedn¹ z audycji Radia Maryja. Matki wo³a³y
swoje dzieci do domów. Wisz¹cy na �cianie zegar, zepsuty ju¿ od miesiêcy,
niezmiennie wskazywa³ dwunast¹ trzydzie�ci.
- Pójdê ju¿, ciemno siê robi.
- Chcesz wracaæ w nocy? Mo¿esz zostaæ.
- Jutro jest wyk³ad Bagiñskiego, szkoda opuszczaæ.
Powiedzia³ i oboje siê za�miali�my, bo zabrzmia³o to do�æ niewiarygodnie.
Wsta³ i wzi¹³ w rêkê plecak.
- A, przywioz³em ci trochê farb, jakie� pêdzle i terpentynê, pomy�la³em, ¿e
pewnie ci siê przydadz¹.
Powiedzia³ wyjmuj¹c z plecaka ciemn¹ reklamówkê i u�miechn¹³ siê smut-
no. W jego oczach nie by³o ju¿ tych iskierek jakie widzia³am, gdy podawa³
mi kwiaty. Rêkaw swetra mia³ umoczony w herbacie, a z kieszeni spodni
wystawa³y mu jakie� kartki.
- Dziêki, pewnie, wszystko siê przyda. Mi³o, ¿e wpad³e�.
Odprowadzi³am go do drzwi, na dworze by³ ju¿ wieczór, ciemniejsze chmury
nadci¹ga³y ze wschodu. Na drodze by³o pusto, przy sklepie te¿ nikogo ju¿
nie by³o, tylko ko³o bladoniebieskiej kapliczki przy drodze klêcza³ jaki�
ch³opczyk i modli³ siê. Patrzyli�my na niego oboje i wtedy przesz³o mi przez
my�l, ¿e mo¿e jest w tym co� wiêcej. Co� wiêcej ni¿ s¹dzi³am jest w tym
dniu, w tej drodze, kapliczce, która nagle o¿y³a i zapachu parzonej kawy w
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powietrzu. Po chwili Mateusz odwróci³ siê i zacz¹³ i�æ powoli pust¹, bruko-
wan¹ drog¹.
- Mateusz?
- Tak?
- Nie mów nikomu, ¿e tu jestem, ale mo¿esz wpadaæ kiedy chcesz...
- Wiem, bêdê.
Powiedzia³ i u�miechn¹³ siê lekko, po czym odwróci³ siê i znów zacz¹³ po-
woli i�æ. Dziecko przy kapliczce wci¹¿ siê modli³o. By³ to ch³opczyk, mo¿e
dziesiêcioletni, ubrany w be¿ow¹ kurtkê i ciemnozielon¹ we³nian¹ czap-
kê. Klêcza³ ze z³o¿onymi rêkami, mia³ przymkniête oczy i pochylon¹ ku
ziemi g³owê. Wokó³ szyi mia³ zawi¹zany zielono-niebieski szalik w paski.
Odwróci³am siê i zobaczy³am, ¿e Mateusz by³ ju¿ gdzie� daleko. Na dwo-
rze zrobi³o siê ch³odniej, zapach kawy stawa³ siê coraz mocniejszy, na ciem-
nym niebie zapala³o siê coraz wiêcej gwiazd.

Wróci³am do domu. Wesz³am do kuchni i nastawi³am wodê na her-
batê. Sprz¹tnê³am ze sto³u pude³ko po ciastkach i dwa puste kubki. Poza-
myka³am szafki i zaczê³am zmywaæ naczynia, nie mog³am jednak zebraæ
my�li. Na stole sta³a otwarta reklamówka. Podesz³am do niej. Ze �rodka
wyjê³am: farby, terpentynê, pêdzle i pastele. U³o¿y³am wszystko na stole i
ju¿ chcia³am j¹ z³o¿yæ, kiedy zobaczy³am, ¿e na samym dnie le¿y pomiêta
bia³a koperta, a w �rodku niej kartka z mêskim, nierównym pismem:

Sto razy pro�ciej by³oby na pewno
gdybym siê myli³. Ale siê nie mylê:
jeste� najlepszym miejscem tego miasta,
centralnym punktem.

Kiedy wracam do miasta � to do ciebie wracam.
Miasto po prostu nie istnieje, kiedy
nie ma w nim ciebie. Rozpadaj¹ siê
dekoracje. S¹ zgliszcza. Rumowisko jest.

Noc¹ na mo�cie ze zgubionych kluczy,
piór wiecznych, dokumentów � odnajdujesz siê.
Miasto istnieje, je�li ty zechcesz.
Miasto odp³ywa, je�li chcesz.4

1 Odno�nie powie�ci Micha³a Bu³hakowa, ,,Mistrz i Ma³gorzata�.
2 SKM � Szybka Kolej Miejska.
3 Klasa FU � klasa o profilu form u¿ytkowych.
4 Marcin �wietlicki, wiersz pt. ,,Uwodzenie�, z tomu ,,Czynny do odwo³ania�, Kraków 2000r.
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Twarze, miejsca, podziemne rzeki, dalekobie¿ne poci¹gi
 (fragment)

B³ogos³awieñstwo

Uciek³am z obrazu Ensora.
Wyrwa³am siê z karnawa³u masek. Szukam teraz schronienia dla mojej
twarzy, staram siê uspokoiæ nerwowo przyspieszony oddech.
Znowu dworzec. £awka na peronie. Wakacyjny faluj¹cy z peronu na peron
t³um, przykuty do br¹zowych pagórków toreb i kolorowych wzniesieñ ple-
caków.
Na skraju ³awki siedzi kobieta. Zaraz... Ale¿ to Ona! Tak! Nie mogê siê
myliæ.
Jej beret wywiedziony z Rembrandta, siwe kosmyki w³osów w nie³adzie
spod tego beretu. To moja Siostra �wietlista. Ta, która kiedy� powierzy³a
mi tajemnicê najwiêksz¹, tajemnicê Drogi.
Patrzy ponad faluj¹cym t³umem. Jej u�miech daleki, ledwie zarysowany
uniesionymi kreskami k¹cików ust.
Jak jej powiedzieæ, ¿e tu jestem... jak rozproszone my�li pozbieraæ...
Uk³adam w my�li ca³e monologi, podczas gdy komunikaty dworcowe oznaj-
miaj¹ bezustannie odjazdy i przyjazdy poci¹gów, a faluj¹cy wakacyjny t³um
chcia³by, przeskakuj¹c z peronu na peron, wykupiæ siê od ciê¿aru br¹zo-
wych pagórków toreb i kolorowych wzniesieñ plecaków.
Ona tymczasem podnosi siê z ³awki. Idzie powoli, dumnie wyprostowana.
Zbli¿a siê do mnie!
Przyk³ada, bia³¹, w¹sk¹, milcz¹c¹ d³oñ do mojego ramienia. Okruchy jej
u�miechu osiadaj¹ na mojej twarzy. Nie, to nie jest zwyk³y gest pociesze-
nia. To b³ogos³awieñstwo. Na dalsz¹ drogê.
Siostro moja �wietlista, my�li moje chore, a sny zatrute.
Wymknê siê sennym majakom, ucieknê od nich pierwszym poci¹giem, jesz-
cze dzi�.
Jeszcze raz. Spróbujê...

Daria Danuta Lisiecka
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Wiara

Rzuca³a siê w ka¿de otwarte ramiona.
Bieg³a z najwy¿szych schodów do cienia u�miechu. Wierzy³a.
Nie, nie by³a fanatyczk¹. Nale¿a³a raczej do tych, u których wiara jest
nieuleczalna.
Musia³a d�wigaæ wiêc przed sob¹ kulê z ciê¿kiej brunatnej mg³y, która w
zastraszaj¹cym tempie powiêksza³a swoj¹ objêto�æ.
Gdy spotykali j¹ dawni znajomi, niew¹tpliwi esteci, apelowali g³o�no do
jej rozs¹dku;
- Na co ci to brzydactwo?! Opamiêtaj siê!
U�miecha³a siê tylko, bo przeczuwa³a za najbli¿szym zakrêtem, na zat³o-
czonym peronie czyje� b³yszcz¹ce oczy i bieg³a im w my�lach na spotkanie.
Schud³a na podobieñstwo i obraz gotyckich �wiêtych, za� kula, któr¹ d�wi-
ga³a ci¹gle, ¿ywi¹c siê ni¹, ros³a...
Czasem, gdy idê ulic¹, napotykam na drodze mur z gêstej, brunatnej mg³y,
na którego szczycie dostrzegam nonszalancko rozwiany kosmyk fosfory-
zuj¹cych, zielonych w³osów.
Mijam j¹ w ciszy, z szacunkiem.

Bluszcz i niepamiêæ. Sen.

Mundury. Zapiête wysoko pod szyjê. Mundury w kolorze wyp³owia³ej ochry.
Siedz¹, poleruj¹ ³añcuchy, potrzaski o ostrych metalowych zêbach, nacie-
raj¹ woskiem sznury zdolne unie�æ i zawiesiæ ponad ziemi¹ ciê¿ar cz³owie-
ka, licz¹ przemy�lne obcêgi i szpikulce.
To jest komisja usuwania zbêdnych dat z pamiêci. Mówi¹, ¿e pracuje ju¿
trzeci tydzieñ. Oparta o framugê nisko sklepionych drzwi, nie mogê na-
dziwiæ siê ich dba³o�ci o narzêdzia tortur. Pokazuj¹, ¿e teraz kolej na mnie.
Wlok¹ mnie do s¹siedniej izby. Zapadam siê w ch³ód, wilgoæ i ciemno�æ.
Czyje� ramiona osadzaj¹ mnie w wiklinowym i stanowczo zbyt ma³ym foteli-
ku.  Inny g³os anonsuje tortury �wiat³em. I ju¿ snopy ró¿nobarwnych �wia-
te³ ch³oszcz¹ mnie ze zmiennym natê¿eniem i si³¹. Wszêdobylskie �wiat³a
wdzieraj¹ siê w ka¿dy k¹t mojej postaci, najbole�niejsze wchodz¹ pod po-
wieki, które usi³ujê zaciskaæ.
Mój krzyk toczy siê po schodach dawnej wie¿y ci�nieñ, która jest teraz
ruin¹, poros³¹ bluszczem i niepamiêci¹.
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Taniec wolno�ci

Podnosz¹ siê, wy³a¿¹ spod ³awek, gramol¹ z otch³ani oddzielaj¹cej peron
od szyn...
Pewne, ¿e nie przyjedzie ju¿ ¿aden poci¹g, a rozrzuceni po okolicy dró¿ni-
cy zasnêli w swoich budkach nad samotn¹ parti¹ szachów.
Oto, wszystkie pozostawione na dworcach obietnice, ruszaj¹ do tañca...
Grande dance du liberte! Wielki taniec wolno�ci!
Wiruj¹, rzucane podmuchami powietrznej tr¹by, piêkne, d³ugonogie, z
rozwianymi w³osami i garbate, z przetr¹conym grzbietem, ko�lawe i
brzydkie, stare i sple�nia³e, w strzêpach �lubnych, w strzêpach
trumiennych, podskakuj¹ arytmicznie.
Grande dance du liberte! Wielki taniec wolno�ci!
Wszystkie nasze obietnice...
Porzucone na dworcach, a wiêc wolne.

Trzeba im mówiæ o gwiazdach

Czasem przychodz¹ do mnie listy Ze Skraju, albo Z Samego Brzegu...
Zwo³ujê wówczas pospolite ruszenie telefonów i na kamiennie surowych
dworcach oczekujê poci¹gu, który nie mo¿e siê spó�niæ...
Poci¹gi jednak je¿d¿¹ tak wolno, bowiem spe³niaj¹ nieodmiennie rytualny
obrzêd kolebania, stukania, skrzypienia i zwalniania na rozjazdach.
�ciskam w d³oni a¿ do bólu z³otorudy kasztan, naiwn¹ magi¹ próbujê
przyspieszyæ bieg poci¹gu i wierzê, ¿e zd¹¿ê, ¿e przybêdê na czas.
U kresu podró¿y mam w rêku tylko z³otawy py³, który na obcym dworcu,
w�ród obcego t³umu, osypuje siê i przemienia w dwie strugi rozproszonej,
¿ó³tawej po�wiaty, a stare karabiny czyhaj¹ce na rogach ulic, w piwnicach
i na poddaszach, zaciê³y siê albo nie wiedz¹ jeszcze o moim przybyciu...
Tak, przechytrzymy ich czujno�æ albo u�pimy oferuj¹c pe³ne gar�cie
reladormu, nam potrzebnego ju¿ na nic.
Bêdziemy topiæ je w rzece i studniach, tak, we wszystkich studniach;
artezyjskich i zatrutych, g³êbokich i otulonych milczeniem... Bo jeszcze
nie czas, na nas jeszcze nie czas!
Bo kto opowie tym, którzy zapomnieli, ¿e s¹ gwiazdy? Kto skieruje
pochylone ku ziemi g³owy w górê?
I uwierz, je�li potrafisz, uwierz � ci¹gle jeste�my potrzebni naszym cieniom.
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W bieli

D³awiê siê biel¹, która nie jest tu niczym obrus �wi¹teczny, ale jawi siê
jako ca³un, który zatyka usta, nos, d³awi nag³¹ lawin¹, grzebi¹c wybory i
nadzieje.
Gawrony znacz¹ bia³e pola tysi¹cem �ladów � symboli wszystkich kultur,
st¹d rysunek ich zagmatwany, nieczytelny, niejasny. Tajemniczy komunikat
z Wie¿y Babel.
Miasteczko wcze�nie k³adzie siê spaæ, owijaj¹c pierzynami, kocami, gasz¹c
wcze�nie �wiat³a w oknach. Miasteczko, które im bardziej czujesz siê st¹d,
tym bardziej obcym ciê czyni. Ró¿nisz siê barw¹ swetra, w³osów, g³osu,
konstrukcj¹ zdañ, które wypowiadasz, melodi¹ piosenki, któr¹ nucisz pod
nosem wracaj¹c ciemn¹ ulic¹. Miasteczko patrzy za tob¹ trop w trop.
Stygmatyzuje.
W brzezinie nieopodal piramidy Hrabiego T. zaskakuje mnie �wie¿y
przyp³yw bieli. Grube p³atki � puch ze skrzyde³ spó�nionego anio³a spadaj¹
na w³osy, na twarz, ch³odz¹ powieki. Po³ykam je ³apczywie. Ba³wochwalcza
komunia.
G³os Montserat Figueras z p³yty przypiera do ska³y nad urwiskiem, gna
na o�lep starymi uliczkami Lizbony, ko³uje pod sklepieniami mrocznych
ko�cio³ów, zaw³aszcza przestrzeñ. W tle chór � zbiorowy �wiadek,
komentator prawdy i piêkna.
Rubinowe krople na dnie kieliszka. Kot w oknie. Zaczarowany. Wpatrzony
w granat ob³oków nad bia³¹ ziemi¹. Cichn¹ca mantra wschodz¹cej nocy.

Bez koñca

Rozgarnia³am we �nie stada dzikich gawronów, które czarn¹ chmar¹
wyrasta³y przede mn¹. Chrapliwa, chropawa lamentacja ich pie�ni to
zacicha³a, to wznosi³a siê w górê. K³êbi³y siê w powietrzu zagubione pióra
i opada³y na ziemiê, a ja rozgarnia³am je,  musia³am przebrn¹æ  bowiem
przez ten ruchliwy, furkocz¹cy �wiat. Spieszy³am siê na egzamin. Puste
pola zape³nione tylko gawronami zdawa³y siê nigdy nie koñczyæ. Macha³am
rêkoma, coraz bardziej podobna do czarnych ptaków. I nie by³o nic
strasznego w tej przygodzie. Po prostu trzeba by³o i�æ na przód. I sz³am. A
gawrony te¿ robi³y swoje: by³y. Wzlatywa³y w górê, nie za wysoko.
Wspó³istnia³y ze mn¹ w moim �nie. One i ja w wiecznym ruchu. W drodze.
Bez koñca.
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Têsknota

Nie têskniæ do imion dalekich... i byæ mo¿e nie istniej¹cych. Umieæ g³o�no
wypowiadaæ te, które s¹, chocia¿ to trudne.
Pamiêtaæ bezustannie, ¿eby nie chowaæ siê za æwieræ-gestem, pó³prawd¹,
innym opakowaniem zastêpczym, ¿eby nie czyniæ, mimo mi³o�ci w³asnej i
mi³o�ci do w³asnego lêku przed Drugim � Pierwszym Cz³owiekiem, Innym
Cz³owiekiem, nie czyniæ z tego, który jest obok wilka...
Albowiem wszyscy b³¹dzimy w ciemno�ciach, ³akniemy drobin zaufania i
wiary u tych, którzy tutaj, tak blisko jak li�æ, który otar³ siê o moj¹ d³oñ,
gdy wraca³am ze spaceru, u tych, którzy tutaj, powtarzam, a nie na planet-
ach drobnych jak ³za albo kropla deszczu.
Dzieliæ siê cz³owiekiem, który jest w tobie, jak chlebem. Po prostu, na
otwartej d³oni.
I mimo wszystko pielêgnowaæ têsknotê, która nas niszczy. Têsknotê do
imion najdalszych...
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Ch³opiec w Punkcie Archimedesa

Maciek le¿y obok. Nie wiem, w jaki sposób utknêli�my tutaj na ca³¹
noc. W sianie. Na strychu. Jest wczesny �wit. Brzask. Albo poranek. Od
dachu bije parna ciep³ota. Swêdzi mnie cia³o. Co� po mnie ³azi. Jakie�
mikroskopijne stworki, których nie widaæ go³ym okiem. Nie ma po co otwie-
raæ oczu.

Z zewn¹trz dochodz¹ zwierzêce oznaki niepokoju. Krowa muczy na
ca³¹ okolicê. Chce na pole. Beczy baran. Gdzie� chce. Gdzie? Nie wiadomo.
Na wolno�æ? Jedyna kura w obej�ciu, udaje, ¿e znios³a jajo. Wiadomo, z
niczego zawsze najwiêkszy ha³as.

Na dole, w cha³upie, nikogo nie ma. Ledwie ju¿ widz¹ca babka Rozalia
potyka siê o sprzêty. Wie, ale nic nie mo¿e. Maciek sakramencko zmêczo-
ny. Czuæ go niestrawno�ci¹. Znaczy, ¿e wczoraj pi³. Móg³by w okamgnieniu
zrobiæ, co trzeba. Szturcham go ³okciem. Jest w ca³o�ci nieobecny, niesko-
ry, nieu¿yty i w ogóle nie.

Gdzie siê podziali - ciotka Bronka, wujek Józef, kuzynki Hanka i Zo�-
ka? Tylko msza, wesele, pogrzeb mog³y ich wymie�æ w �wiat.

Z³a¿ê po drabinie ze strychu. Zaliczam poranny wychodek. Napieram
na rozklekotan¹ furtê obory. Pó³ drzwi, pó³ okna. Wita mnie jedyna �wi-
nia. Mo¿e wieprzek. Inteligentnie chrz¹ka. Jakby t³umaczy³ uzasadnione
zdenerwowanie swojego �wiata.

Z baranem, g¹siorami, myszami i reszt¹, co siê roz³azi po polu - jak? W
ogóle nie mam pojêcia. Sam nie dam rady obs³u¿yæ zwierz¹t porannym
zainteresowaniem. Ani umiem, ani mogê. Babka jak zwykle siedzi bezsen-
na, tak jak siedzia³a na ³ó¿ku poprzedniego wieczora. Nie ruszy jej ¿adna
obca pro�ba. Chyba ¿eby sama chcia³a na chwilê wysiliæ resztki zetla³ego
wzroku. Mnie i tak w ogóle nie dostrzega. Dla niej jestem mniej obecny ni¿
najmniejsza pch³a.

Maciek ani my�li bez nagabywania zle�æ ze strychu. Na moje krzyki
uodporniony. Nie ma takiej si³y ¿eby mu cokolwiek wyperswadowaæ.

- Jak ciê lubiê � proszê ¿eby, chocia¿ pos³ucha³, co siê dzieje w obej�ciu.
Nie musi nawet otwieraæ przekrwionych oczu.

- Co� mi siê wydaje, ¿e one wszystkie czuj¹ za blisko obcego, jakbym
tutaj wzi¹³ siê sk¹dsi� � mówiê.

- Co prawda, to prawda � Maciek na to dziwnie i chêtnie siê budzi.

Czes³aw Markiewicz
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Nawet najpierw ani do cha³upy nie z³azi, ani do wychodka. Od razu
bierze siê za zwierzêta. Jest okazja, ¿eby od pocz¹tku do koñca mia³ w³a-
dzê nad wszystkim. Przecie¿ Rozalia ju¿ nic nie mo¿e.

- Chod� � mówi.
Tylko to. Reszta bêdzie ca³kiem po cichu. Domy�lam siê i o nic nie

pytam. Zaczyna od kury. Jednym, niewielkim kamieniem trafia w pod-
udzie.

- W pa³kê � poprawia mnie Maciek.
Kura, jak dziurawa ³ód� przechylona na jedn¹ stronê - nieruchoma -

ju¿ nie gdacze, nie grzebie. Na barana Maciek szykuje pu³apkê na drzwiach
stodo³y. Najpierw od wewnêtrznej strony, na wylot, wbija trzy wielkie gwo�-
dzie. Wystaj¹ po w³a�ciwym kawa³ku. Nie ¿eby zabiæ, a tylko zadrapania-
mi baranowi u�wiadomiæ jego g³upi¹ zawziêto�æ. Potem uchylamy lekko
wrota od stodo³y. Ja zostajê w �rodku, Maciek odwi¹zuje barana, kopie go
z ca³ej si³y w podbrzusze i ucieka do stodo³y, blokujemy wej�cie, a baran
wali ³bem we wrota, harata czubkami gwo�dzi skórê miêdzy rogami. Strach
pomy�leæ, co by by³o, gdyby utr¹ci³ sobie rogi. Jest i z baranem spokój.

Dla krowy Maciek ³askawy. Wyci¹ga z sieni cebrzyk. Z kuchni przyno-
si w misce pomyje, przelewa do cebrzyka, we dwójkê targamy picie do
obory. Krasna ¿³opie ile wlezie. Jest z tego powodu te¿ ca³kiem ju¿ spokoj-
na.

Kota Maciek wpuszcza do szopy. Obaj wiedz¹ dok³adnie, w którym
rogu pod pod³og¹ myszy maj¹ gniazdo.

G¹sior, je�li nie prowokowany cz³owieka ³a¿eniem bez potrzeby, mo¿e
sobie na wolno�ci skubaæ bezpiecznie dla siebie i ludzi. Maciek zapêdza go
za cha³upê. Tam skubania wystarczy dla wszystkich g¹siorów na �wiecie.
Trawa nie koszona od �mierci dziadka.

Kiedy ze zwierzyn¹ zrobiony porz¹dek, znowu Maciek odzywa siê tyl-
ko jednym s³owem.

- Chod� � powtarza.
A ja idê, jakby po naukê, bo wszystko dla mnie pierwszyzna. Jak �wiê-

ta nowina. Jak najwiêksza tajemnica.
Bêdziemy je�æ. Nie tam chleb, mleko.
- Co� specjalnego � powiada Kazimierz.
Przedtem w oborze szcza. Nic siê nie wstydzi. Pokazuje mi ku�kê. Na

dójkê Krasnej patrzy. Rozumiem porównanie. Kciukiem i wskazuj¹cym
palcem naci¹ga skórkê, a¿ siê b³yszcz¹ca ¿o³¹d� pokazuje w ca³o�ci. Po-
wtarza kilka razy. Twarz ma skupion¹. W miarê pêcznienia ku�ki, robi siê
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wiêcej blady. Nie podoba mi siê zabawa kuzyna. Marszczê czo³o. Maciek
przerywa.

- No! � koñczy poranne dojenie. - Chod� � znowu gdzie� mnie ci¹gnie.
Idziemy za aneks Letniczki, gdzie i ja, jako letnik, chocia¿ spokrew-

niony, rezydowa³em za ¿ycia starej. W³azimy schyleni miêdzy belki pod-
cieni. G³owy trzymamy blisko ziemi. �mierdzi starym, ludzkim gównem.
Jeszcze czym�, czego w ¿yciu nie w¹cha³em. Nie dziwi mnie to. Kilka razy
podgl¹da³em Maæka, kucaj¹cego tutaj z opuszczonymi portkami, jakby nie
móg³ robiæ kupy normalnie, w wychodku. - Na co mu taka niewygoda? �
my�la³em. Teraz z próchniej¹cego kopczyka wygrzebuje patykiem kawa³-
ki jakiej� szmaty, nie szmaty. Przysuwa to bli¿ej oczu. Widzê owalne, sza-
re kawa³ki waty z bordowymi pasemkami po �rodku.

- Tym siê tamowa³a Letniczka � wyja�nia. Nic z tego nie rozumiem. -
Wiesz, co to znaczy? � pyta. Zaprzeczam skinieniem g³owy. - ¯e stara by³a
do koñca do u¿ywania. Obca by³a, mog³e� j¹ bez grzechu trykaæ.

Dalej nic z tego nie rozumiem, czujê tylko pot Maæka. Jakbym w¹cha³
barana pod stodo³¹, bez opamiêtania wal¹cego ³bem w drewniane wrota.

- Nie bra³o ciê nigdy? � klepie mnie w udo.
- Nie � odpowiadam wystraszony, bo zaczynam rozumieæ, dlaczego co�

mi ro�nie w slipach.
Wycofujemy siê w milczeniu za stodo³ê. Schodzimy jeszcze ni¿ej, w

okolice wypalonych ruin wapiennych fundamentów pierwszej cha³upy wu-
jostwa. Jeszcze w ostatnim roku ¿ycia Letniczki wszyscy omijali to miej-
sce. A to z powodu dzikiej, szerszeniowej barci. Szerszeni ju¿ nie ma. Gniaz-
do wypali³ piorun. Spopieli³ przy okazji resztki rodzinnej pierwociny. Na
popio³ach najbardziej udaj¹ siê go³¹bki. Samosiewne grzyby. Surojadki.
Zbieramy z Maækiem tylko �rednie. S¹ najlepsze. Wielkie s¹ zbyt oblasz-
kowane, za ma³o miêsiste. Z ma³ych �le schodzi szara, gorzkawa skórka.
Wracaj¹c wygrzebujemy w krzakach jaja z dzikiej grzêdy. Wiadomo, ¿e
zniesione przez s¹siedzkie kury. U wujostwa ju¿ siê nic nie niesie - poza
echem w�ciek³ych wrzasków wujka Józefa.

O nic nie pytam. Ufam Maækowi. Jest ju¿ chyba mê¿czyzn¹. Nale¿y
mu siê, choæby na chwilê, w³adza. Niech tak bêdzie. Niech tak siê stanie.

Przed wej�ciem do cha³upy, zatrzymujemy siê w sieni. Maciek otwiera
pakê, nabiera w koszulê trochê m¹ki.

- Mamy ju¿ wszystko � mówi, jakby wypowiada³ zaklêcie.
Jeste�my sami. Rozalia siê nie liczy.
- Potrafi ju¿ tylko ¿reæ � uspokaja mnie Maciek.
Nie jestem przekonany. Czujê jej �lep¹ obecno�æ, jej intensywne mil-
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czenie, skupion¹ pod �cian¹ nienawi�æ do wszystkiego, co siê swobodnie
porusza, wydziela zapachy, wypowiada s³owa. Maciek my�li, ¿e to strach.
Ja wiem, ¿e to respekt, który siê Rozalii po prostu nale¿y, nawet kiedy
kuca ko³a wyra, wypró¿nia siê i podsuwa rêk¹ kupê pod ³ó¿ko. Jestem
wzruszony. Jakbym tego w ogóle nie widzia³.

Maciek naprawdê niczego nie widzi. Wysypuje m¹kê na stó³. Formuje
kr¹g, robi w �rodku dziurê i wbija tam jajko. Zaci¹ga wszystko wod¹, soli
- robi ciasto. Rozwa³kowany plaster tnie na równe, d³ugie paski. Ka¿e mi
rozpaliæ w piecu. Grzybów nie myje. Wycina nó¿ki, zdziera z ³ebków skór-
kê, odwraca je blaszkami na wierzch i soli. Wpycham w fajerki such¹ s³o-
mê. P³yta na piecu szybko robi siê gor¹ca. Maciek k³adzie tam po kolei
ciasto i grzyby. Paski pêczniej¹, na powierzchni robi¹ siê z³ociste, pêkaj¹ce
ko³a.

Spod �ciany, od ³ó¿ka, s³ychaæ babcine poci¹ganie nosem. Rozalia uno-
si g³owê do góry, wyci¹ga szyjê - próbuje na wêch zlokalizowaæ �ród³o za-
pachów. Wstaje. Wysuwaj¹c praw¹ stopê do przodu, przesuwa siê w kie-
runku pieca. Maciek klepie mnie w ramiê. Pokazuje Rozaliê. Kiwam prze-
cz¹co g³ow¹. Znaczy, ¿e nie rozumiem. Maciek stawia taboret na linii bab-
cinej marszruty. �mieje siê cicho. Stara cz³apie powoli, ostro¿nie, z na-
maszczeniem. Maciek celebruje tê wêdrówkê, nawet za cenê przypalenia
grzybów. Babka otwiera oczy, pokazuje mleczne, szare ga³ki, jakby pozba-
wione rogówek. Bojê i cieszê siê, ¿e widzi. Maciek odgaduje moje dwu-
znaczne obawy. Kiwa przecz¹co g³ow¹, przyk³ada palec do ust. Z twarzy
nie schodzi przewiduj¹cy u�mieszek. Babka dochodzi do taboretu, potyka
siê i pada z impetem, ale nieca³kiem sztywna, na klepisko. Na szczê�cie,
instynktownie wyci¹ga rêce i nie robi sobie krzywdy. Chcê do niej podej�æ,
pomóc. Maciek mnie zatrzymuje. Rozalia nie klnie, nie próbuje nawet wstaæ.
Na co� czeka. Maciek �ci¹ga z p³yty kawa³ek placka, rzuca go na klepisko.
Kiedy babka, w¹chaj¹c, dociera do niego, prawie bierze go z ziemi ustami,
Maciek stop¹ odsuwa go w bok. Tak kilka razy. A¿ Rozalia, ci¹gle le¿¹c, ze
z³o�ci ³apie Maæka obiema rêkami za nogê. Chce ugry�æ. Wtedy Maciek
podnosi z klepiska ciasto.

- Na � mówi, wpychaj¹c babce brudny kawa³ek w gêbê.
Rozalia po³yka kês w ca³o�ci. Wycofuje siê na wyro jak najedzony pies.

Nie prostuje siê. Nie podnosi g³owy. Nie widaæ, co ukrywa pod �ci�niêtymi
powiekami.

- Mo¿e j¹, cholera, przypadkiem co� boli? � pytam. Maciek nie rozu-
mie.

- Z³a jest i tyle � odpowiada. - Byleby je�æ dosta³a. G³odu boi siê bar-

Czes³aw Markiewicz



40

dziej ni¿ �mierci i ¿re jak nie�miertelna. Zrozumie to, kto?
Babka wszystko s³yszy, ale jakby jej znowu nie by³o.
- Nic nie powie. Zawziê³a siê � wzdycha Maciek.
Koñczy obracanie podp³omyków, dosalanie grzybów. Babka znowu

unosi g³owê - obw¹chuje powietrze. Spod lewego oka sp³ywa po bruzdach
mêtna kropla. Wysycha po drodze, nie dosiêgaj¹c k¹cika w¹skich ust.

- Ju¿e�cie swoje ze¿arli! � krzyczy jej w twarz Maciek.
Nie dziwi kuzyna, ¿e nie jem chrupi¹cych kawa³ków ciasta, ale grzy-

bów nie daruje.
- Jedz � ka¿e. - Poczujesz jak siê w �rodku w cz³owieku rozk³ada, co

trzeba � dodaje tajemniczo. Patrzy i czeka na pytanie. � No � zachêca. Nie
wiem, czy do jedzenia, czy wyra¿enia niepokoju. - Starej niewiele potrze-
ba, jeszcze ze dwa, trzy kawa³ki i bêdzie spokój.

- Jej g³ód ciê niepokoi? � pytam.
- Raczej jej apetyt � krzywi siê Maciek. - Gdybym tego nie wiedzia³,

da³bym jej ze¿reæ surowe � mówi, a ja czego� siê lêkam. - Nie bój siê �
uspokaja mnie Maciek. - Zjad³a, a i bez tego nie¿ywa. Pewnie jej jeszcze
jak¹� nadprzyrodzon¹ odrobinê brakuje.

Rozalia z omsza³ej, po mêsku zaro�niêtej brody, wyciera �linê.
- Chod� � Maciek co� nowego wymy�la. - Zobaczysz, co stara robi, kie-

dy jej ju¿ nikt nie widzi � syci siê chwilow¹ w³adz¹.
Idziemy do piwnicy. Z glinianego garnka z mlekiem, odstawionym na

kwa�ne, jeszcze przed zebraniem z wierzchu �mietany, Maciek odlewa pe³ne
pó³ litra do blaszanego kubka, z którego wujek Józef pija wódkê. Wracamy
do sieni. W³azimy po drabinie na strych. Kiedy jeste�my ju¿ na górze,
st¹pamy na boso, ostro¿nie, po cichu - ¿e niby w ca³ej cha³upie nie ma
¿ywego ducha. W odeskowanej czê�ci nad sieni¹, ale bezpiecznie daleko
od w³azu, odrzucamy siano do go³ego stropu. Przez szpary miêdzy deska-
mi widaæ, co dzieje siê na dole. Znad izby nic nie da siê zobaczyæ. Wie, czy
nie wie o tym Rozalia? I tak nic nie widzi. Teraz dodatkowo nic nie s³yszy.
Zwierzyna po pohañbieniu - cicha.

Stara czuje, ¿e nikogo nie ma. Zsuwa siê z wyra, pe³znie na czworaka
do pieca, maca pionowe �ciany i tak siê wspomagaj¹c - wstaje. K³adzie
rêkê na gor¹cej p³ycie, przesuwa w te i we w te, a¿ czuæ s³odki zapach
pieczonego miêsa. Czujemy to na górze. Babka zgarnia z fajerek najmar-
niejsze resztki jedzenia, ani na chwilê nie odrywa d³oni od rozgrzanego
pieca. Gdy ju¿ dok³adnie wyg³aska³a ca³¹ p³ytê, przystawia do gêby rêkê i
wylizuje z psi¹ namiêtno�ci¹.

Wraca do raczkowania. Z uniesion¹ g³ow¹, obw¹chuje powietrze, prze-

Czes³aw Markiewicz



41

mieszcza siê do wyj�cia. Jest ju¿ przy progu. Najpierw lew¹ d³oni¹ zawa-
dza o cebrzyk. Pochyla g³owê, w¹cha. Potem prostuje siê i na klêczkach
wybiera z cebrzyka rozmiêk³e kawa³ki chleba. Wk³ada rozpadaj¹ce czê�ci
do ust. A¿ na strychu s³ychaæ g³o�ne mlaskanie. Wstaje na nogi. Praw¹
stop¹, z niespodziewan¹ si³¹ odsuwa cebrzyk. Robi sobie przej�cie. Prze-
stêpuje próg. Jest w sieni. Z góry widzimy siw¹, znowu pochylon¹ g³owê.
Bez wyci¹gania r¹k, jakby z zapamiêtania, robi kilka pewnych kroków w
kierunku paki z ziarnem na jesienny zasiew.

¯eby uda³y siê jare i oziminy, ziarno musi byæ bezwzglêdnie suche.
Babka Rozalia w bezwarunkowym odruchu, codziennie - czy kto� to widzi,
czy nie - wsuwa rêce po ³okcie do paki i wyci¹ga gar�ciami spod spodu, a
nawet z samego dna, wilgotniejsze ziarno na wierzch, ¿eby przesch³o. Robi
to od zawsze, sama nie pamiêta od kiedy i po co maca ziarno, jakby klepa-
³a codzienny pacierz.

Mo¿e Rozalia wie, albo czuje, ¿e to ziarno jest, co roku pocz¹tkiem
wszystkiego, istot¹ wszelkiego ¿ycia na �wiecie? Czuje od tego macania
wiêcej ciep³a ni¿ od najczulszego przytulania, ni¿ od najtkliwszych s³ów.
Wiêc teraz jakby siê modli. Gdyby w pó³mroku sieni przyjrza³ siê starej z
bliska, to by wypatrzy³ leciutki grymas u�miechu, mikroskopijny strzêpek
zado�æuczynienia na marmurowej twarzy.

Ze strychu tym bardziej nie widaæ twarzy. Niewiele s³ychaæ poza do-
mow¹ cisz¹, szelestem wiatru smagaj¹cego strzechê, szmerem przelewa-
j¹cego siê poni¿ej strumienia.

Maciek szturcha mnie ³okciem.
- Widzisz? � pyta.
Widzê babkê Rozaliê. My�lê, ¿e czego� szuka, grzebie w pace bez zro-

zumia³ego dla mnie powodu. Nawet siê nie pomyli, nie wsunie rêki do
paki obok, tej z m¹k¹.

- Siaæ jej siê patrzy � t³umaczy szeptem Kazimierz. - A gówno! � odgra-
¿a siê ju¿ g³o�niej.

Przez szparê w pod³odze wylewa mleko. Cienk¹ stru¿kê celuje w g³o-
wê Rozalii. Trafia za pierwszym razem. Babka z pocz¹tku nic nie czuje.
Dopiero, kiedy mleko sp³ywa po twarzy, od czo³a, obok nosa, do ust - wy-
ci¹gniêtym jêzykiem smakuje ciecz. Upewnia siê,  czy to tylko deszcz spod
strzechy, czy byæ mo¿e szczyny Józefa - który jak dobrze pijany, nie z³azi
do wychodka. Rozalia klêka przed pak¹, rêce sk³ada do modlitwy. Raz g³o-
wê do piersi przyciska, nachyla ku ziemi, jak przy mea culpie na mszy, raz
podnosi do góry, ku niebu - tak na zmianê ko³ysze siê w niezrozumia³ej
podziêce. Nerwowo porusza ustami, szepce pod nosem. Ze strychu nie s³y-
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chaæ, komu i za co dziêkuje. ¯e dziêkuje, widaæ wyra�nie. Maciek, dla od-
miany, ucho przyk³ada do desek.

- Cicho! � pomaga ciszy, chocia¿ wydaje siê, ¿e ciszej ju¿ byæ nie mo¿e.
- Po jakiemu ona gada? Austriacki? Po ¿ydowsku? Nie mo¿e byæ, jak w
ko�ciele na odpu�cie? � zastanawia siê pó³g³osem.

Nikt na �wiecie nie zrozumie, w jakim jêzyku, z jakim Bogiem uk³ada
siê Rozalia, kiedy na dole, pod rêk¹ - ziarno, a z góry - mleko. Wiêkszego
cudu Rozalia nie potrzebuje.

Maciek wstaje, jakby go wrz¹tkiem pokropi³. £azi po strychu, podska-
kuje, a¿ w oknach na dole pobrzêkuj¹ szyby. Wreszcie kopie ze z³o�ci w
jaki� strychowy rupieæ.

- Pacierze klepie franca nadaremno! � w�cieka siê.
Dudnienie na górze, z kolei babkê wyrywa z za�wiatów. Gdy rozpo-

znaje paskudnie piskliwy g³os wnuka, prostuje siê jak za panieñskich cza-
sów, oczy szeroko otwiera, podnosi g³owê ju¿ bez �lepej pokory.

- ¯eby� ty zdybie z g³odu spuch³! � krzyczy z do³u.
- To i gada po ludzku jak siê czego z nieba zachciewa! �  odszczekuje z

góry Maciek. - Chcecie? � schyla siê, ³apie za ucho kubek z mlekiem i klê-
cz¹c na jednym kolanie wylewa przez szparê wszystko, co zosta³o, prosto
w ods³oniêt¹, otwart¹ twarz Rozalii. - To macie! �resztka mleka rozbry-
zguje siê po zmarszczkach i wpada niemal w ca³o�ci do paki z przeschniê-
tym ziarnem.

Rozalia trzêsie siê ca³a z przera¿enia, bo i oprócz mleka zmarnuje siê
zasiew.

- Nic ci ju¿ sakramencki pomiocie nie pomo¿e! � wyrokuje i rusza na
przeciwleg³¹ �cianê.

Wyci¹ga z koryta wielki t³uczek do ugniatania �wiñskich ziemniaków.
Maciek staje rozkraczony nad otwartym w³azem.

� Mo¿ecie mi oblizaæ wory! O! � potrz¹sa moszn¹.
Babka wsuwa bose stopy w szpary miêdzy belami, wdrapuje siê na

górê.
- Krucazeks! � klnie, widz¹c siw¹ g³owê Rozalii pod stopami.
Odwraca siê do mnie i popycha do okna z drabin¹. Spycha mnie w dó³.

Spadam niby nie z wysoka, ale wystarczy ¿eby zwichn¹æ nogê. Za mn¹
Maciek, podwójnie sfatygowany, l¹duje na psiej budzie.

Rozalia schodzi ze strychu inaczej, zwinnie przek³ada nogi po szcze-
blach drabiny. Co� j¹ nagle wyprostowa³o. Jaka� paskudna si³a. Gdy jest
ju¿ na ziemi nie patrzy w nasz¹ stronê. Wyci¹ga rêce do przodu, maca
�cianê i tak przesuwa siê do rogu cha³upy. Czekamy. Wreszcie znowu jest
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cicho. Tylko pies szczeka, jakby przy budzie nie swoi, a obcy lizali rany.
- Chod� � teraz ja mówiê tak do Maæka.
Tylko tyle. Wiêcej nie gadamy. Podpieraj¹c siê nawzajem dochodzimy

do izby. Pies ujada bardziej i g³o�niej. Rozalia siedzi na wyrze, jak wczoraj,
przedwczoraj i jeszcze wcze�niej - zgiêta w pó³. Spod przymkniêtych po-
wiek nie patrzy na �wiat.

Siadam na taborecie, ko³o pieca. Maciek ³azi po ca³ej izbie. Raz patrzy
na mnie, raz w okno, ale najwiêcej ³ypie na babkê. Przestaje wreszcie mio-
taæ siê po cha³upie, zatrzymuje siê przy wyrze, nachyla nad babk¹. Macha
³apami przed oczami. Rozalia nie reaguje.

- Zobaczycie ¿arcie jak �winia niebo! � wrzeszczy jej prosto w twarz.
Rozalia dopiero ledwie siê porusza, kiedy pies zaczyna skamleæ. Prze-

czuwa, jak zwierzê, ¿e id¹ swoi. Kiedy ustaje psie tarabanienie ³añcuchem
o budê, w progu jak zjawa wyrasta wujek Józef. Maciek, ku�tykaj¹c, od-
skakuje od Rozalii.

- Ale mnie ojciec wystraszy³ � uspokaja siê fa³szywie na widok ojca.
- To mi diabelska zamiana � wzdycha Rozalia.
Wujek ze zdziwienia milczy. Zza pleców przepycha siê ciotka, za ni¹

Zo�ka, na koñcu Hanka. Jedna przez drug¹ gadaj¹, co tam w mie�cie i na
ca³ym �wiecie. Józef z wra¿enia próbuje napiæ siê prosto z wiadra, ale za-
raz wypluwa i wrzeszczy, ¿eby ze studni przyniós³ zimnej wody.

- Jak ciê lubiê � u�miecha siê wujek i podaje mi wiadro. - Star¹ wziê³o
na gadanie? � pyta podchwytliwie.

Nie wiem, co mam odpowiedzieæ. Maciek ¿adnych znaków nie daje,
niby, ¿e nic siê nie sta³o.

- Wydawa³o siê wam � zbywam wuja
Nie za bardzo mi idzie wyci¹ganie ko³owrotkiem wiadra ze studni. Z

okna cha³upy patrzy wujek.
- Dawaj, dawaj, cycku! � wrzeszczy, co znaczy, ¿e ju¿ niczego nie podej-

rzewa. - Id�¿e tu! A na jednej nodze! � normalnie siê niecierpliwi.
Ciotka wyk³ada na stó³ to, co za spieniê¿enie na kleparzu papierówek,

renklod i innych owoców pokupowa³a w mie�cie. S¹ tulejki miêtowe, sal-
ceson z taniej jatki, ocet, sól. S¹ s³oiczki z fioletowymi piecz¹tkami za-
miast etykiety. Jest flaszka wódki z czerwon¹ kartk¹. Na koñcu ciotka
wyjmuje bu³kê. Bêdzie dzielony piêkny, okr¹g³y, chrupi¹cy, wyglansowa-
ny jajkiem po wierzchu bajgiel. Poza mn¹, nikt nie interesuje siê bu³¹.
Ciotka odkrawa gruby plaster salcesonu, wk³ada go do gêby i po³yka w
ca³o�ci. Wyciera rêce o bluzkê, ¿eby w czysto�ci wzi¹æ bu³kê. - Teraz bêdzie
dzieliæ � my�lê z nadziej¹. Ale ciotka idzie z ni¹ do wyra.
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- Jedzcie matka. A pamiêtajcie podziêkowaæ przed Bogiem �podaje
Rozalii najlepszy ze wszystkich przetransportowanych ze �wiata wiktu-
a³ów.

Idê do kobiet po swoj¹ czê�æ, ale babka poch³ania bu³kê w ca³o�ci, szyb-
ciej ni¿ ja zd¹¿y³em pomy�leæ o jedzeniu. Ju¿ mia³em krzykn¹æ, ale Ma-
ciek w odpowiedniej chwili ³apie mnie za rêkê.

- To jest dopust � t³umaczy.
- Ale przecie¿ szkoda! � protestujê.
Bo ani my�lê zast¹piæ pierwotnie md³ymi podp³omykami, albo roz-

miêkczonym chlebem z cebrzyka, pszennej bu³ki dro¿d¿owej.
- Ja te¿ znam smak paschy tylko z opowie�ci � przyznaje siê Kazi-

mierz.
Mam rozumieæ, ¿e wszystko, co ¿ywe czeka³o w milczeniu na swoj¹

kolej. M�ciwie patrzê jak Rozalia rozszarpuje zêbami na strzêpy ostatni
kês od�wiêtnej bu³ki.

Maæka odci¹ga mnie od wyra do sto³u. Wk³ada mi w rêkê aluminiow¹
³y¿kê. Podsuwa do po³owy opró¿niony s³oik. To znaczy, ¿e odstêpuje mi
czê�æ swojego ¿arcia. Wygrzebujê ze s³oika ró¿ow¹, gulaszow¹ ma�. Nie
potrzebujê powtarzaæ. Czujê nasycenie. Maciek mnie adoruje. To pewnie
wielkie wyró¿nienie je�æ w dzieñ powszedni, o byle jakiej porze, bez ¿ad-
nej zwyczajowej okazji - tyle miêsa na jeden raz. Dlatego Maciek zachêca
mnie do kolejnych ³y¿ek. Nie znam jednak tego smaku, ¿eby zasmakowaæ.

Wszyscy zajmuj¹ siê jakim� gadaniem. Mlaskaj¹. Jakby brali udzia³
w rytuale. Ja czujê md³o�ci. To mnie nie dziwi. Dziwi mnie cisza w obej-
�ciu, jakby wcze�niejszy ruch w ogóle siê nie zdarzy³, jakby zwierzêta tyl-
ko z powodu mojej obecno�ci podnios³y raban, jakbym nigdy wcze�niej nie
pojawi³ siê opodal studni. Kazimierz patrzy na mnie. U�miecha siê g³upio.

- Zblad³e� � mówi.
A ja czujê w ustach niedobr¹ s³odycz. Jaki� ciê¿ar w brzuchu, ko³ysa-

nie w g³owie, do tego zupe³nie nieuzasadniony niepokój w sercu.
- Nie bój siê, jeste� ze swoimi � pociesza mnie Maciek.
Czujê siê coraz bardziej nieswojo. Ciotka Bronis³awa, wujek Józef,

kuzyn Maciek, kuzynki Hanna i Zofia - s¹ jak �ciany, jak piec, jak sufit w
izbie z klepiskiem.

Kiedy w gêbie robi mi siê pe³no, bo nie chcê rzygaæ prosto na stó³, na
którym przed chwil¹ le¿a³a na ceracie piêkna bu³a, wybiegam do sieni.
Nie dajê rady donie�æ kwa�nej zawarto�ci na pole, zwracam na pakê z
ziarnem. - Jak dobrze, ¿e babka Rozalia nie widzi � my�lê. Ale z g³êbi
cha³upy patrzy na mnie Józef. Wstaje, wybiega z izby i jest ju¿ obok mnie.

Czes³aw Markiewicz



45

- Rany boskie! � wrzeszczy i wali mnie piê�ci¹ w plecy.
Teraz dopiero wypró¿niam z ¿o³¹dka nie tylko g³owiznê wieprzow¹,

ale i grzyby - czyli wszystko, co zjad³em po drugiej stronie cha³upy. Wujek
trzyma mnie za podkoszulek. Nie puszcza. Je�li jeszcze raz mn¹ potrz¹-
�nie znowu bêdê rzyga³.

- Obcy pomiot zafajda³ chleb! � komunikuje Józef.
S³ychaæ go wszêdzie, a¿ pod horyzontem. Z izby leniwie wychodzi sfa-

tygowany Maciek.
- Dajcie mu ojciec spokój, na¿ar³ siê pierwszy raz normalnie nie swoje-

go, i tyle � wyja�nia.
Wujek wlecze mnie do progu, wypycha za drzwi, poprawia kopnia-

kiem.
- W chlewie twoje miejsce! � dodaje na koniec.
L¹dujê na b³otnistym podwórcu. Nie wstajê, podpieram siê rêkami, w

kucki przemieszczam na trawiasty garb piwnicy. Wycieram twarz d³oni¹.
Nie idê pod studniê. - Na pewno ta woda nie jest do zmywania rzygowin �
podejrzewam. � Skoro Józef ¿³opie j¹ jak wódkê?

Z okna cha³upy obserwuje mnie ca³a rodzina. Nie czujê tylko ciê¿kiego
spojrzenia Rozalii. Wiem, ¿e jaka� niegodno�æ wylaz³a ze mnie na wierzch.
Wstyd mi. - Ale ich mam w dupie! � buntujê siê po cichu. Mdli mnie w³a-
sny smród. Wstajê i zbiegam do paryi, nad potok.

K³adê siê wzd³u¿ nurtu strumienia. Nabieram powietrza i zanurzam
twarz. Woda wlewa siê do uszu. S³yszê g³êboki szum. Dalek¹ przestrzeñ,
która zag³usza wszystkie odg³osy z dziadkowego sadu, z podbia³owego
wzgórza, z rozcapierzonego w dole miasta, zewsz¹d z bliska. Nie s³yszê
nawet wiolonczelowej ciszy cmentarza. Im d³u¿ej szumi, tym bardziej prze-
ra¿a. Otwieram pod wod¹ oczy. Widzê z najbli¿szego bliska dno strumie-
nia. I nic nie widzê. Wyci¹gam g³owê. Przemywam twarz. Uwa¿nie nas³u-
chujê najbli¿szych odg³osów.

Siedzê nad brzegiem strumienia. Czysty. Wyp³ukany z u�wiêconego,
jak siê przekona³em, trawienia. - Co teraz bêdzie? � my�lê. Nade mn¹
g³o�no æwierkaj¹ ptaki. Pode mn¹, ciszej, piszcz¹ hamulce samochodów. Z
boku, daleko, cichutko bije ko�cielny dzwon. A ja trzymam stopy w stru-
mieniu. Krystaliczna woda przep³ywa miêdzy palcami. Gdy za d³ugo im
siê przygl¹dam, wydaje siê, ¿e woda stoi, a stopy p³yn¹. A¿ strach, ¿e ca³y
odp³ynê gdzie� na koniec �wiata.

Wysoko, za plecami, s³yszê szczekanie psa. Kto� siê zbli¿a. Pies po-
szczekuje. - To znaczy, ¿e dostaje je�æ � zgadujê. Odwracam g³owê. Zza
rogu cha³upy, od obory, wychodzi ciotka Bronka. Schodzi po zboczu sadu.

Czes³aw Markiewicz
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Idzie wyra�nie w moim kierunku. Co� niesie w rêku. Nie wiem, czy siê
chowaæ, czy zostaæ przy strumieniu? - Daleko gdzie nie mam co uciekaæ,
wszêdzie mnie tu znajd¹ � wyrokujê.

Ciotka jest ju¿ za blisko. U�miecha siê. W rêku trzyma kubek. Jest
pe³en �wie¿ego mleka. Poznajê to po piance na wierzchu. Krzywiê siê. Ciot-
ka nie pozbywa siê dobrego u�miechu. Wyci¹ga zza pleców drug¹ rêkê.
Podaje mi solniczkê.
- To ci pomo¿e, wszyscy nie swoi sol¹ �wie¿e mleko. Wypijesz i wrócisz do
siebie, od¿yjesz � mówi.

Czes³aw Markiewicz
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Ojcze nasz

OJCZE NASZ KTÓRY� JEST W NIEBIE
moja wiara nie przenosi gór
ani nie karmi g³odnych
jedyny cud jaki umiem czyniæ
to zamiana denaturatu w wino
pijê do lustra i patrzê w te siedem lat nieszczê�cia
szukam naszego podobieñstwa
dmuchane szk³o smuk³ych butelek
wyd³u¿a moj¹ twarz w �Krzyk� Muncha
widze Twoje plecy - �pisz
na zrogowacia³¹ skórê d³oni
kapi¹ ³zy
Panie
znów pijê na smutno
i z bezsilno�ci gryzê rêkê
która przed chwil¹ próbowa³a uciszyæ ¿onê
za obrazem Marii
zamiast od³o¿onych banknotów
tylko pajêczyna i kurz

przed nim
zapalam �wiece
spijaj¹ ³apczywie tlen
coraz trudniej oddychaæ

�WIÊÆ SIÊ IMIÊ TWOJE
stawem ze z³ot¹ ³z¹ karpia
któr¹ wysuszon¹ chowam na dobr¹ wró¿bê
w portfelu znalezionym pod choink¹
stopami zakurzonymi u kresu wedrówki do Betlejem
gdzie do dzi� pustynia spija krew
z korony cierniowej
kamieniem rozgrzanym w d³oni
gotowym do wskrzeszenia iskry buntu
na ulicach pe³nych wo³ania o chleb i pracê

Jerzy  Fryckowski
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krzewem co p³onie w naszych zmêczonych g³owach
i przed snem rzuca na kolana

ch³odem posadzki co rze�bi skórê wê¿a
po uk¹szeniu Kleopatry

krzy¿em
który codziennie zdejmujesz z moich ramion

PRZYJD� KRÓLESTWO TWOJE
Panie
kolejn¹ noc zabijam bezsenno�æ papierosami
mêczy mnie ten banalny obraz z kiepskich filmów
¿e utracê przytomno�æ na �rodku ulicy
i nie zd¹¿ê siê nawróciæ
wyznaæ ostatniej zdrady
przypomnieæ pierwszej modlitwy

ja - owieczka
na której ponoæ
Tobie najbardziej zale¿y
to jeszcze nie trwoga ostatnie wo³anie
tylko zwyczajny codzienny ból
wchodzenia po schodach
czekania na list od dzieci
rozpoznawania siebie w lustrze
liczenia zas³ug na odcinku renty

tracê wzrok
i ostro�æ widzenia
ale w³osy mi jeszcze nie wypadaj¹
nie wiem co to dializa chemioterapia
ale ju¿ powoli siê uczê dzieñ �wiêty �wiêciæ

B¥D� WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI
có¿ wiêcej mam powiedzieæ
ta kobieta jest mi przypisana
zesz³a ju¿ z nieba na ziemiê
zrzuci³a anielsk¹ pow³okê

Jerzy  Fryckowski
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jej g³os nie pasuje do chóru
ka¿dej nocy le¿ymy obok siebie
zêby wyszczotkowane do granic po¿¹dania
konkuruj¹ ze spadaj¹cymi meteorytami
schylone potajemnie cienie dzieci
powracaj¹c z nocnych lokali
zdmuchuj¹ nasze kolorowe sny

sródziemnomorskie ryby kusz¹ barw¹
i lepi¹ siê do snu jak znaczki pocztowe

harpun chybia kolejny raz
w bezsenno�ci brakuje ju¿ wolnego boku

od jakiego� czasu nie kusi mnie niebo
zostajê na ziemi
z wiar¹ w grawitacjê
i przyci¹ganie charakterów
oraz cia³a niebieskie
w marzeniach

CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO DAJ NAM DZISIAJ
ju¿ od dawna �mierdzê
ludzie jak komety omijaj¹ mnie coraz wiêksz¹ elips¹
nim zamarznie ziemia
walczê ze szczurami o penicyline bial¹
na chlebie którego u niektórych nadmiar
czasem podkradam go kurom u znajomego gospodarza
wtedy jest wilgotny i rozchodzi siê miêdzy palcami
nie pêka jak op³atek
wojskowy suchar
czy zaznaczone osteoporoz¹ moje ko�ci

przypomina ciasto-zanete dla ryb
lub puste jak dzwon pierogi
ju¿ dawno przesta³ mi sie kojarzyæ
bochenek ze z³otówk¹

Jerzy  Fryckowski
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I ODPU�Æ NAM NASZE WINY
stojê w d³ugiej kolejce po pieluchomajtki
mocz �cieka do mokasynów
które na ostatni¹ drogê
kupi³a mi �wiêtej pamiêci ¿ona
ona na szczê�cie nie doczeka³a
wezwañ do prokuratury
i zajad³ych pytañ IPN-u

oczywi�cie ¿e stosowa³em metodê
odwróconego taboretu i jaskó³kê

Bo¿e
stojê ju¿ cztery godziny
i ¿adnej nadziei na powrót
do moich domowych zwierz¹tek
rybki pewnie g³odne
kanarki spragnione

Panie
nie wyobra¿asz sobie
jaki urok ma naga kobieta w pozycji jaskó³ki
nie musia³em nocami wyczekiwaæ pod jej oknami
wystarczy³o ¿e mia³a brata w AK

Dzisiaj czeka obok
siedzi na wózku inwalidzkim
z wyblak³ym b³êkitem �renic
w zasadzie to mi zawdziêcza wszelkie zni¿ki
jej twarz jest bez wyrazu
i bez bólu

Jerzy  Fryckowski
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JAKO I MY ODPUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM
byæ mo¿e mnie bil
Wysoki S¹dzie
ale jakie to ma dzi� znaczenie
skóra powoli zliza³a blizny
a odciski od ³opaty sprawi³y
¿e te rany przesta³y siê rymowaæ
ze s³owem ojczyzna
nie pamietam
twarze mieli podobne jak i legitymacje
uderzenie polskiej kolby
bola³o tak samo jak i niemieckiej
wilgoæ murów ta sama
agresja szczurów te¿
nie wiem
kto wybi³ mi wiêcej zêbów
wiêkszo�c z nich zjad³em
na niemodnym dzi� s³owie patriotyzm

I NIE WÓD� NAS NA POKUSZENIE
nie zazdroszczê s¹siadowi samochodu
w kolorze burgund metalic
drzewa w jego ogrodzie
nigdy nie kusi³y mnie owocem
talerz satelity wielki jak Polska Jagiellonów
nie przyslonil mi rozumu
ani s³oñca w pogodny dzieñ

jednak wzywa mnie do broni
krotka koszulka jego ¿ony
podnoszaca siê prowokacyjnie przy wieszaniu prania

jak o �cianê p³aczu
uderzam g³ow¹ w mur mojego domu
wbijam paznokcie w zasadzone drzewo
patrzê na syna
i powtarzam przysiêge sprzed lat

i nie opuszczê ciê
a¿ do �mierci

Jerzy  Fryckowski
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ALE NAS ZBAW ODE Z£EGO
Panie
pierwsze pytanie jakie sobie stawiam
to jakie mia³oby oczy
czy by³oby podobne do mnie
czy do ojca
czêsto stawa³am profilem do lustra
wk³ada³am poduszkê pod sukienkê
i sprawdza³am ile dumy doda mi brzuch
okr¹g³y jak �wiat
jednak w moje samotne rude noce
pokój z lustrem zamienia³ siê w beczkê �miechu
i drwi³ z moich piersi
zwisaj¹cych jak uszy my�liwskiego psa

gar�ciami pe³nymi tabletek
o ciê¿arze jednej o³owianej kuli
napycha³am zapad³e policzki
i zapomina³am numer pogotowia ratunkowego
rano znów robi³am kanapki
pakowa³am tornister
worek z zamiennym obuwiem

syn czy córka
milczy lustro
be³koce co� tarot
zaniemówi³a pok¹tna znachorka
niebieskie i ró¿owe wst¹¿ki
zaciskaj¹ moje gard³o

Panie
jestem pusta jak tykwa
nigdy jeszcze
nie mia³am mê¿czyzny

Jerzy  Fryckowski
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AMEN

Ten kamieñ jest zimny jak twarz dziecka na mrozie,
nie grzeje go p³mieñ ni martwe li�cie dêbu,
oczy ju¿ nie p³acz¹, serce twarde jak orzech,
choæ pó³noc nad krzy¿em,¿aden strach siê nie lêgnie.

Pod bry³¹ kamienia jest odrobina domu,
zaklêta w matczyne, odarte z ¿ycia d³onie.
Bo nawet Ty Panie nie by³e� w stanie pomóc,
chociaz wbity na krzy¿, ciagle stajesz w obronie.

Odplacam kwiatami i marnym ciep³em zniczy
za troskê o rany,za ka¿d¹ kromkê chleba,
za nocne czuwania,ktorych nikt nie policzy³,
za wszystkie nadzieje,których piach nie pogrzeba³.

Jerzy  Fryckowski
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Kaszubski �wi¹tek

wyciosany
niewprawn¹ d³oni¹
wiejskiego artysty
z dusz¹ sêkat¹
jak jego rêka
porzucony na rozstaju dróg
smakujesz samotno�æ pól

wokó³ pachnie cisz¹

w zaro�niêtych traw¹ koleinach
w gliniastych zakamarkach
wczorajszych ka³u¿
p³yn¹ ob³oki
pierzaste anio³y
ciemnieje niebo

otoczony z³otym graniem b¹ków
szklany �piew skowronka
rozko³ysa³ lot motyli
obudzi³ falowanie zbó¿

poza tym cisza

nie znam ciê
nie wiem kim jeste�
jednak klêkam
zauroczony

�niê ciszê
jak ty

Miros³aw Odyniecki
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Ferdynand Globke powiesi³ siê

siedem lat to kawa³ czasu
herr Globke
starczy by umar³y spojrzenia ofiar
akurat tyle
by� odkrywaj¹c ostrzem ³opaty
darñ przesz³o�ci
nie musia³ spojrzeæ w oczy trupom
one ju¿ ziarenkami piasku
przesypa³y niebyt
w klepsydrach wieczno�ci

w roku czterdziestym szóstym
herr Globke
pod korzeniami jagód
nie by³o ju¿ �renic
z echem ostatniej salwy
odesz³y w czelu�æ nocy
trzepotem powiek
wpisa³y siê w b³êkit nieba
nad wrzosowiskami Pia�nicy
nawet ptasim skrzyd³om
przypisuj¹c wieczno�æ ziemi

to byli kaszubscy ch³opi
twoi s¹siedzi
herr Globke
jak ty wydzierali ziemi
tej ziemi
okruchy ¿ycia
ich pot skrapla³ siê na waszej miedzy
byæ mo¿e na wiejskich do¿ynkach
pili�cie piwo z jednej beczki
w zakamarkach siana wydzieraj¹c sobie
gor¹ce oddechy kaszubskich dziewczyn

Miros³aw Odyniecki
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a ty im za to
herr Globke
w�ród pia�nickich sosen
wykopa³e� pos³anie g³êbokie
pagórki poduch i pierzyn
z³oci³y siê w pa�dziernikowym s³oñcu
a wieczorem
oddaj¹c bia³ce judaszowe marki
powtarza³e� �befehl ist befehl�
oczekuj¹c rozgrzeszenia w konfesjonale sumienia
do czasu
a¿ zwyciêski �Drang nach Osten�
przybra³ maskê klêski
potem ju¿ tylko strach pozosta³
herr Globke
okrutny i zimny
a p³acz odgrzebanych na nowy rozkaz ko�ci
milczenie wiatru
�ciel¹ce drogê od grobów
do progu twego domu
skaza³y ciê na samotno�æ Judasza
wiêc jak on
zniewolony nieuchronno�ci¹ czasu
oczekuj¹c mimo wszystko wybaczenia
wybra³e� nieuchronno�æ sznura

pó³ wieku to kawa³ czasu
herr Globke
rozumiem twoj¹ samotno�æ
lecz czy potrafiê
wybaczyæ Judaszowi?...

Miros³aw Odyniecki
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Lesny

Latem cziej s³uñce fest przëgrzeje  dobrze je óprzëpô³nié zdrzémn¹c sã
chóc përznã. Chto tegó nie robi nen zycher nie wié co tracy.  Tegó dnia chóc
dopiérze pócz¹tk lëpiñca bé³, lëft na pólu ja¿ drë¿ô³ ód gór¹czczi.
Za to pód mój¹ jab³ónk¹ bë³o fein ch³odno. Schówóny w trôwie kléwer
pôchn¹³ i pszczo³ë brz¹cza³ë tak s³odkó, ¿e ùsn¹³ jô sóm nie wiém
cziedë.Óbùdzy³ mie jaczis trzôsk na pódwórzim, to nasz Tusek szczekô³
jak óg³ëpia³i.
Przecar³ jô përznã óczë ze spikù i s³ëchô³ co sã daléj bãdze dzeja³o. Tim-
czasã mëmka wësz³a na trapë i zaczã wó³ac -Tusek, Tusek bãdzesz të cëchó.
Na swójigó bãdzesz szczekô³. Ale cziedë nôparti Tusek nie chcô³ s³ëchac,
znerwówónô mëmka zawrzeszcza - ùczarzenié z taczim scerzã - i toptu-
chem zamiérza sã na psa.
Dopirze tedë Tusek zgru¿dzi³ ógón i mrëcz¹c schówô³ sã do bùdë.
Chtos przëszed³ i pitô³ mëmczi - je Pawe³ doma.
-Jo ón pewno je na ógrodze - ódpówiedza mëmka.
- A co ón tam robi -dopitowô³ sã chtos daléj.
-Chrapié tak, ¿e ja¿ gó³czi spôdaj¹ z drzewa -rzek³a niezadowólnionô
mëmka.Ja wiedno mierza³o, ¿e jô le¿a óprzepô³nié i Panu Bógù dzéñ
kradnã.Jô dëcht bé³ czekawi chto to przëszed³, ale wstac mie sã nie chca³o.
Dopirze cziej jô óbôczi³, ¿e mój póbrat Józk jidze prosto do mie, tej jô so
sôd. - Cebie bë sã nie spódzô³ - przëwitô³ jem jegó.- ¯e té¿ ce sã chca³o w
taczim ceple jic.
-Bó të leganie bë doch do mie przëszed³ - przëgôdô³ mie Józk i sôd so kóle
mie   na trôwie.
-¯ebë të dlô mie jak¹ brutka miô³, tej jô bë ù ce kó¿dégó dnia bé³ - wëpôli³
jô prosto z móstu.
Józk przëzdrzô³ sã na mie ùwô¿no, jakbë mie pierwszi rôz widzô³. Jegó
starszi dzéwczã dopirze sã pierwszëch lëterów w zerówce ùcza³o i ani mù
w g³owie parobce bëlë.-Je ce lëchó - przëgôdô³ mie -bia³ka ce nie gnërzi,
dzôtczi nie p³acz¹. Ale ¿elë mùszebno chcesz, tej ce ó¿enimë. Czemù môsz
miec lepi jak jiny. Kóle Paszków je spósobnô dzewùs, mó¿e ma bë tam
zasz³a tak w niedzéla pópô³niu.
-Spëtac czë óni maj¹ ja³owicã do przedaniô -pódkôrbiô³ jô Józka. - Nié, nié,
mie të rajëc nie bãdzesz. Czasë rôjców dôwno minã³ë.
-Jak chcesz - óbniechô³ swója niespósobn¹ dba Józk. - Nicht ce mùszem do
wô³tórza prowadzy³ nie bãdze.

Kazimierz Formela
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- Jo jô tak chcã - ùpiar³ jem sã przë swójim.
Jeden sztërk bëlë më cëchó, kó¿di ze swójima mëslóma sã biôtkówô³. Józk
ùrwô³ steb³o trôwë i pógëldzy³ so pód nosem. - A co të bãdzesz robi³ pópô³niu
- spitô³  pó chwilë.
-Më chcelë pópô³niu wrëczi hakówac - rzek³ jô prôwda. - A czemù pitôsz.
-Bó jô chcô³ jachac w las za knëplóma - pówiedzô³ Józk. -Jô ju gôdô³ z
Mieczim, wë trzech më bë doch fóra wnym wrzucelë. A kwatérka - dodô³ -
¿ebë nama w gard³ach nie zasch³o, jô ju móm kùpiony.
Hm -mëslô³ jô -pógóda je fëjn, w sóm rôz do hakówaniô wrëków i pópô³nia
szkóda. Ale z drëdzi stronë szkóda té¿ kwatérczi, jak jô z nima nie pójadã
tej ny ódrapi wë¿³ãpi¹ ja sami. A Józk jesz na wiékrz krewny je. Jak swó-
jimù nie pómóc.Jô doch ód nie té¿ czasã co brëkùja.- Zgóda - pówiedzô³ jô
pó d³ud¿im namëszlôniu
- pójadã z wama, le nôprzód biej rzecze mëmce, ¿ebë óna mie pózni nie
mrëcza ca³i tidzéñ.
-Ó to sã nie jiscë jô z ni¹ pógôdóm -zagwësni³ mie Józk.
Jesz chwilã ma sedza i rozpówiôda. Do ¿niw le mies¹c óstô³, to sã chùtkó
minie. Terô bë jesz jaczigó drzewa na¿orgô³, bó pózni to sã nie dô.Pó ¿ni-
wach zarô trzeba w pólu robic , órac, sôc, bùlwë wëbierac i tak dërch wkó³.
W kùñcu Józk wstô³ - të so jesz  póle¿e  përznã - rzek³ -a jô mùszã jic -i
szed³ póma³u. Kóle wrotków só óbezdrzô³ i spitô³ -ó jaczi të prziñdzesz.
-Tak ó czwiôrti, co -rzek³ jô zgni³o.
- Jo -zgódzy³ sã Józk -jô té¿ prawie tak mëslô³. Niech ta gór¹c bùten chóc
përznã zel¿i
      - Bë³o  k¹sk pó czwiôrti ni¿le dotrëkô³ jem sã na plac.Józk zarô, chóc
treker stoji³ na pódwórzim, zaprzig³ kónia.    -Treker le blós niepótrzébnégó
trzôskù narobi w lese - rzek³.
Czedë zajachelë më w las, jô ù³ómô³ wietewka z m³odi brzósczi i rzek³ z
g³upia -jô mógã kónia ód gzyków óbganiac.
Józk przëzdrzô³ sã na mie krzëwó - dôle ta wietew Jankówi - nakôzô³ -ón
bãdze kónia óbgóni³, jô bãda ùk³ôdô³,  a wa z Mieczim bãdzeta pódôwa.
W³o¿imë pó³ fórë tej wezniemë so pó jednim. -Szlóksu - dokùñczi³ Mieczi.
- Jô ce zary dóm pó szlóksu -zacz¹³ szkalowac Józk -të za jednim przë³o¿e-
nim bës ca³¹ bùdla sóm wëtr¹bi³. Ale jô nie jem taczi g³upi, jô móm cze-
liszk wzãti mët.
-Chcemë le k³asc - zacz¹³ sã niecerplëwic Mieczi -bó jak sã ó nas mëdzi
dowiedz¹, tej më bãdzemë biédny. Ca³i Mieczi, lëdze gôdaj¹ ¿e ón k¹sk
chlap³i je. Mó¿e i je, chto gó tam wié, ale kùñda z niegó té¿ je dobri. Jô bë
so rãkã  ùc¹c dô³, ¿e gó jesz ni¿ódna mëga nie k¹sa, ón le sã tak do ne
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óbiecónégó kórnusa póspiéwô³. Dëcht na przëgrzechã Józk na kwatérka
do lasa wz¹³. Ón nas nym sznapsa richtich zg³ëpiô³. ¯ebë to cz³owiek
wprzódk wiedzô³ co gó czekô, tej bë wszelejaczi nieszczesca i czã¿czi ro-
bótë z dôleka ómijô³. Bó czã¿czi ne Józkówe knëple bë³ë jak grzéchë smier-
telné. Mie zarô sã zdôwa³o, ¿e më na fóra knap zaladëjemë. Z taczima
grëbima twélóma i trzech ch³opa mia³o bë robóta. Ale ód cze cz³owiek mô
pómëslënk, nôprzód më wtricowelë na wóz jeden kùñc, a tej drëd¿i. -Szëkã
i diôb³a t³ëk¹ -gôdô³ wiedno mój tatk niebószczëk. Szëkã i më na fóra w³o-
¿imë, le póma³u. Nie widza³o to sã Józkówi, bó zacz¹³ sã z nas pósmiewac
- co wa jesta taczi s³abi, czej jô bé³ kawalérem tej jô móg³ sóm pó³ festmétra
na remiã wz¹c i jic z tim ja¿ dodóm.Jo z Józka bé³ czedës ch³op jak zwela,
jednak dôwno to bë³o. Dzys pó dzes¹c latach ¿eñbówégó rozwerkù wëzdrzi³
jak spica i chùtczi bë sã w pó³ z³ómô³ ni¿lë sóm pó³ festmétra na remiã
zadwign¹³.
Józków nôstarszi knôp Jank biegô³ z wietewk¹ wkó³ kónia i nie dôwô³
bezpiekù gzykóma. Miele më ó nim czësto zabôczony, ja¿ jednim razã ón
sóm przëpómn¹³ ó se -tatkù, tatkù - zawó³ô³.                                                                  Ale
Józk nie dô³ mù skùñczëc. - Bãdzesz të wszónie cëchó, nie ódzewô sã czedë
starszi gôdaj¹ - zgani³ knôpa.
- Tatkù - nie dô³ jednak pókù Jank -lesny jidze.
Przëzdrzelë më sã wszëtcë tam dze Jank pókazowô³, lesny szed³ póprôwdze.
A matizer noga -wërwa³o mie sã. Mieczi té¿ sã wëstraszi³, bó pùszczi³ ga-
³¹z co ja prawie miô³ pódnios³i -cë¿ terô - wëstãkô³.                                       Blós
Józk nie dô³ pó se nick póznac-Le spókójno ch³opi - rzek³ - jô sóm bãdã z
nim gôdô³.
Timczã lesny bé³ corôz blë¿i i wrzeszczô³ - wa paruzlôcë, wa szargani, wa
pùrtcë przegrzeszony, wa z³odzéje. Jô -pódniós³ swója krëczew do górë -na
waji ju d³ugó pilowô³ i kùreszce jô waji chwëcy³ na przesprawim.
- Ale lesny -rzek³ spókójno Józk - cë¿ wë gôdôce , jaczi tam z nas z³odzéje,
më doch blós sëchi knëple zbiérômë,  pórz¹dk w lese robimë.
-To maj¹ bëc knëple - zarëczô³ lesny i krëkwi¹ wskôzô³  nôgrëbsz¹ klëftã
na wózé. -Drogó bãd¹ waji kósztowa³ë te twóje pórz¹dczi w lese.
-Nas biédôków chce lesny ùkôrac, to bë doch bë³o bùten szëkù. Më doch tu
jesmë wszëtcë swóji, Kaszëbi z ójca praójca -kôrbi³ Józk do zgódë.
Lesnymù to ³a¿enié pó lasach mùsza³o bëc mócno óbmierz³é, bó mrëkn¹³
z³i jak diôblô starka - na s³u¿bie nié ma swójëch.
- Wierã nie lëchi wërwas më bãdzemë z tim jimrochem mielë - przenëka³o
mie przez g³owa - terô ón nama nie pópùscy.
Jiny dbë bé³ Józk, ón ani mëslô³ póddac sã lesnymù. -Më doch nie jesmë
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ni¿ódnyma przesprôwcóma - rzek³. -Nas blós biéda do lasa przëgna. Doma
bia³ka i dzecë czekaj¹, zôcérczi na wiéczerzã nié ma na czim ùgótowac -
gôdô³ jakbë z lesnym nié w lese, a na kóscelny drodze sã pótkô³.
-Të mie tuwó ó biédze nie wspómienô, niech sã kó¿di ze swój¹ tudrëje i za
dzecóma sã nie chówie, bó to ce nick nie pómó¿e -jamrowô³ nôparti jak
scyrz lesny.
- Cë¿ më sã tu bãdzemë wiele ó sëchëch pëskach sztridowelë -Józk zacz¹³
pódchadac lesnygó z czësto jiny stronë. - Jô doch tuwó jesz cos móm za
pazëch¹.Wezniemë pó jednim, a tej bãdzemë dali gôdelë.
Józk nie czekô³ co na to lesny pówié,le wëj¹³ kwatérka, nalô³ czeliszk i
pódô³ gó lesnymù.Lesny chwilã sã namiszlô³, a tej wz¹³ czeliszk póma³u
we dwa palce jakbë nen parzi³.Jesz chwilã zdrzô³ na niégó, pótemù drëg¹
rãk¹ przëtrzimô³ czôpka, pódniós³ czeliszk do gãbë i chùtkó gó przewrócy³.
Wëpi³ tej wëpi³, jô mù tam ¿a³owô³ nie bãdã. Le ¿ebë ón czasã óchwatu nie
dostô³. Jakbë dëcht dostô³, tej më bë so té¿ rada delë. Jô doch ju rôz prose-
cu z trzecygó rãba krew pùscy³. A ¿e óno drëdzigó dnia i tak zdech³o, tegó
mù dëcht gôdac nie brëkùje.
To jô so blós tak na óstrzega mëslô³. Lesny timczasã óddô³ pùsti czeliszk,
ócar³  gãbã rãk¹ i rzek³ - sznaps bé³ dobri, ale sztrôfa i tak bãdzeta mùsza
zap³acëc. Na pócwierdzenié swójëch s³ów wëj¹³ z antaszczi jaczisz cedel i
zacz¹³ cos na nim szmagrotac.
Józkówi mùnia k¹sk ópad³a. - A jenë jak jô z ny móji biédë sztrôfa zap³acã-
wëstãkô³.
-Nie zap³acysz tej kómórnik prziñdze i sóm weznie -mrëkn¹³ lesny.
Józk na ne s³owa nie rzek³ nic, le sygn¹³ pó kwatérka i nalô³ jesz jeden
czeliszk.
Dëcht na przegrzechã nen pùrtk sã tu przëtrekô³. Nié móg³ nen nieprzëcél
w ny gór¹czce lepi w chëczach sedzec. Ale co tam, nôwô¿nieszi, ¿e za rég¹
jô bëm miô³ terô wëpic.Jednak nie zd¹¿i³ jem rãczi pó czeliszk wëcygn¹c,
bó     ùrëchli³ mie Józk.Óbrócy³ sã znôù w strona lesnygó i rzek³ do nie - a
mó¿e tak jesz jednégó na drëg¹ noga.Lesny mùszô³ bëc mócno wëprag³i -a
przëda³o bë sã -zgódzy³ sã chãtno.Pó czëm wz¹³ smia³o czeliszk i wëpi³ tim
razã bez ni¿ódnégó ócyganiô.
A ¿ebë gó gãs kópnã. Stôri pótrus pó co ón ne swóje rozesch³i gnôtë pó lese
wlecze. Jô bë dëcht nick nie gôdô³, cziejbë ón dze pód brzósk¹ sôd i kapelu-
szem wiejô³.
Ale lesny nie czu³ mójëch mëslów. ócar³ gãbã tim raza w rãkôw i schówô³
cedel nazôt do taszë. - Në cziejbë dëcht tak nicht nie widzô³ - sfolgówô³
niespódzajno.  Bë³obë to mó¿no, ¿e lesny tak letkó spaszowô³. Józk zarôskù
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jak ton¹cy brzëtwi ùchwëcy³ sã nowi szansë. - Nawetka ¿ëlë nas chto
óbôczi,tej nicht sã za nama nie bãdze czerowô³. Më doch nié mômë na
³ësënach wëpisóné, ¿e bez asygnatë fóra drzewa wiezemë - rzek³.
-Jo, jo, to le sã tak letkó gôdô -wzdichn¹³ lesny. - Wa doch wiéta jak je. W
kó¿di wsë nalize sã niegódzëjôsz, co zarô z óskarg¹ do nadlesnégó pùdze.
Wa w raze czegó nôwë¿i sztrôfa zap³acyta, a jô robótë móga bëc lóz.
-A wë zarôskù ó nôgórszim -zgani³ gó Józk. - Cz³owiek doch wiedno mùszi
bëc dobri dbë. A jak cz³owieka ód bëne jaczi robôk toczi, tej mùszebno trze-
ba gó zalôc.Sznaps na wszelejaczi jiwrë nôlepszim je lékarztwem.
Jak óni dwaji sã fëjn rozmielë, Józk jesz fùl czeliszka nié miô³ nalóné, a
lesny ju rãkã trzimô³ wëcygnion¹. W nim póprôwdze mùsza nielëchô hëc
sã ¿ôlëc, bó wz¹³ czeliszk ód Józka i chùtkó wlô³ gó w na swója chlaba. Mie
wiedno sã zdôwa³o, ¿e ód¿in wód¹ sã gasy. Sznapsem mó¿na gó blós pósd-
kacëc. Ale nie mój jiwër, mie w raze czegó to
doch w¹tpiów nie wëpôli.
Mùszô³ nen szadi jôpsc zmërkac co mëszlã, bó zblészczi³ sã i wëpôli³ prosto
w mój¹  stronã - a wa dwaji co tak stojita.Rëszta sã wrzucymë fórã rôz dwa
i jedzta ¿ebë nicht tu waji nie widzô³.
Ma dwaji z Mieczim przëzdrzelë sã na se, a lesny nie czekaj¹c ja¿ sã rëszimë
zdrzucy³ antaszka z remienia i sóm zacz¹³ k³asc. Jô spódzéwô³ sã
wszëtczégó, ale tegó ¿e sóm pón lesny pómó¿e nama k³asc nié. Wejle co
sznaps mó¿e.
Wë trzech jakós letkó to nama sz³o i wnetka miele më fóra wrzucon¹.
Czej më skùñczëlë lesny ócar³ rãkôwem móklëznã, co swiéca sã na jegó
³ësënie i rzek³ doJózka - wléj mie jesz jednégó, a tej jak nôchùtczi d¿iñta
mie z lasa.
Józk nalô³ mù pós³ëszno, lesny wëpi³, pódniós³ ze zemi antaszka, zarzucy³
ja na remiã i szed³ dali w swója stronã.
Czej lesny sztëk ódeszed³, Józk nalô³ jesz jenégó, a bé³ to ju óstatny cze-
liszk. Przëzdrzô³ sã na mie, przëzdrzô³ na Mieczigó, a tej ódemk³ szerok na
swója lapa i przewrócy³ gó sóm. Ma z Mieczim pó³ik³a i bë³o pó wszëtczim.
       Bé³ ju wiéczór, czej jô szed³ stegn¹ bez póla dodóm. Wiôld¿i pyzati
mies¹c wzeszed³ nad Bùkówin¹. ópiar³ sã letkó na  nëch m³odëch brzóz-
kach co na grëñcë stoja³ë i zdrzô³ na ne strzébné plónë ¿ëta, ówsa i jãczmie-
nia, chtërën prawie co bé³ sã wëszosowô³ i nawetka ó smrokù swiécy³ jakbë
miô³ swój wid. Tak piãkno gwës mùszi bëc w niebie - mëslô³ jô. Pó gór¹cym
dniu ca³i swiat óddichô³ fùl piers¹. Ca³i swiat sã ceszi³, le blós nasze wrëczi
stoja³ë jaczis markótné, ale jó nie smiô³ spëtac czemù.
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