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Nagroda Grand Prix  
Marszałka Województwa Pomorskiego

Trans

Niby na swoim, a jednak z żebraczą ciekawością rozglądający się wokoło; 
niby nijacy, a tak charakterystyczni wśród narodów ogolonych, że nawet ogoleni 
wyglądają jak nieogoleni, że nawet posiadając pieniądze w kieszeni, wyglądają 
jakby ich nie mieli i nawet kiedy jest chwilowo dobrze, tak bardzo, że bywają 
zadowoleni z życia, to ciągle czujni, napięci, zawsze gotowi dać w ryj, obszcze-
kać, uciekać, deptać ścieżki obok chodników, przechodzący przez ulicę zaraz 
obok pasów dla pieszych, wytyczający nowe drogi poprzez miejskie trawniki, 
zasiedlający samosiejne krzaki, oddający mocz we wszystkich tajemnych acz 
widomych miejscach do tego nie przewidzianych, jak schody na ostatni peron 
na dworcu, załom muru kamienicy w centrum miasta; zabierający w siatkach 
jedzenie ze szwedzkiego stołu na wczasach „all inclusive”; zabijający całe rodzi-
ny po pijaku przy pomocy zajebiście szybkich samochodów od Kamienia Po-
morskiego po Kamieniec Podolski. A to się mieni, ślini, lśni w tej słowiańskiej, 
pstrokatej, przepoconej, błyszczącej i bekającej masie. I skąd wiadomo, że nic 
nie zjemy na pokładzie tego promu, tej ferry fermy, oprócz smażonej na grillu 
kiełbasy z ogórkiem, musztardą i piwem, piweczkiem, piweńkiem, piwskiem  
z plastikowego kubka na pokładzie słonecznym, który byłby słoneczny, gdyby 
nie był zamknięty zaplutymi szybami z pleksiglasu z jednej, a nadbudówkami  
z odłażącą, popękaną farbą z drugiej strony. Czy to zaprawdę jest polski prom  
z tym stadem drobnych białoruskich, litewskich, ukraińskich i innych, nie 
mniej rodzimowierczych kierowców wielkich ciężarówek, rozlewnych, brzyd-
kich kobiet, pozostawiających swoje symbiotyczne rodziny po tej stronie morza 
na kolejne tygodnie, może miesiące, żeby zarabiać korony jako pielęgniarki, po-
moce domowe, sprzątaczki, śmieciarki, glebogryzarki, podmywaczki starych, 
skandynawskich tyłków? Czy to polski prom, o tam, za budynkiem z blachy fa-
listej, pełnym mętnych turystów, zadowolonych, gdy ktoś w nich widzi repre-
zentację jakiejkolwiek obcej nacji, byle nie Polaków, polnische partisanen, crazy 
pollacks? Czy to zaprawdę polski prom do Szwecji z błękitnym napisem na dzio-
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bie „Scandinavia”, a poniżej z ledwo, ale jednak widocznym pod białą farbą 
konturem starej nazwy „Visby” odciśniętym w tłoczonych blachach poszycia, 
co zdradza pochodzenie tej dumnej jednostki? Albowiem z demobilu ona jest 
pewnej szwedzkiej linii. Och i to Westerplatte obok, z dumnym obeliskiem  
z betonu i z drugiej strony z dopiskiem do wielkiej historii, „że nigdy więcej”, 
na blaszanych literach, co stoją dumnie frontem do każdego, kto wpływa do 
portu niczym ołowiane żołnierzyki, tak podobne do tych, co pewnego suchego 
lata do nieba czwórkami szli. Trudno ufać temu okrzykowi, że nigdy więcej, 
kiedy w zasadzie w kółko to samo, a nie nigdy więcej i to ponura powtarzalność 
jest, chociaż chwilowo odseparowana od ziemi, tej ziemi. A wewnątrz promu, 
tego promu, w bladym świetle opodal recepcji mosiężna płytka z laserodrukiem, 
że patronat, czyli ojcowski nadzór, nad promem sprawuje Pani Prezydentowa 
Jolanta Kwaśniewska. I nie chodzi o to, że Pani Prezydentowa Kwaśniewska też 
już jest od wielu lat w demobilu, ani o to, by prom miał chorować na zapalenie 
goleni przedniej ani na niewiadomego pochodzenia chorobę filipińską i nie bę-
dzie zataczał się jak statek pijany Artura Rimbauda czy chociażby jak mąż Pani 
Prezydentowej Jolanty Z Demobilu Kwaśniewskiej na cmentarzysku, i to pomi-
mo tego, że jak wiadomo, Bałtyk jest cmentarzem, a Dania, mój książę, jest 
więzieniem. Tu chodzi o co innego z tym patronatem, bowiem prom ma stabili-
zatory i kiwa się umiarkowanie nawet na solidnej fali, a nazwa portu macierzy-
stego to Nassau, stolica Wysp Bahama i znakiem przewoźnika jest „Polska Że-
gluga Morska”, których to słów pierwsze litery wymalowane pięknie są na 
kominie, z którego odłażą pomału płaty farby niebieskiej i czerwonej. Czym 
innym ten prom się obleka i nie wiadomo dlaczego ciągle myślisz, że jest polski, 
skoro on ze szwedzkiego demobilu i słabo nawet po demobilu przemalowany, za 
to pod patronatem kobiety, żony męża, który nie zawsze pojawia się publicznie 
trzeźwy, chociaż częściej trzeźwy niż pijany, co liczy mu się na plus i odróżnia 
go na przykład od byłego prezydenta Rosji, który robił na odwrót, ale wszyscy 
mu wybaczali, bo Rosja ma broń atomową, ropę, gaz, Syberię, a Polska nie i dla-
tego Polsce i Polakom się nie wybacza. Nigdy. Pytam ponownie, zdecydowanie  
i stanowczo – skąd zatem przeświadczenie, że oto jesteśmy na kawałku Polski, 
skrawku terytorium Ojczyzny, podobnym do OORP „Grom”, dajmy na to, czy 
innego OORP. Czy to Polska jest pomimo tych onieśmielających i mylących 
znaków przynależności, trudnych do rozwikłania skandynawsko-bahamskich 
formalnych okoliczności? I nawet herb Gotlandii nieodspawany z dziobu wraz ze 
zmianą właściciela statku – z lenistwa czy przewrotnego złomiarskiego wyczu-
cia estetyki – nie zatrze unoszącego się nad statkiem kłębu, obłoku, może nawet 
tajemniczej aury polskości czy może raczej polactwa. Zostawmy polskość na 
brzegu, gdyż z całej duszy, która nie istnieje, chciałbym, aby polskość była ja-
koś ładna, sensowna, może nawet dumna, żeby pomysł jakiś miała sama na sie-
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bie, koncept, kształt jak z Malczewskiego Jacka, wymowę jak wiersz Herberta 
Zbigniewa, uśmiech Wisławy Szymborskiej, łysinę Jarosława Marka Rymkiewi-
cza, wąs Piłsudskiego Józefa, mistycznego ducha Jerzego Nowosielskiego i swa-
dę Franciszka Starowieyskiego oraz dykcję Gustawa Holoubka. To polskość jest  
i wara od niej, mnie, wam i wszystkim, bo w nikim prawie polskości nie spoty-
kam, za to polactwo wystaje mi zewsząd i każdym porem, otworem się wylewa. 
Polactwo, jako rodzaj nieumiejętności, upośledzenia, kalectwa, które samo siebie 
nie rozpoznaje, za to widzi siebie ostro i wyraźnie we wszystkim obcym i in-
nym. Nie umie samo z siebie się śmiać ani samo siebie naprawić i pchnąć czy 
chociażby spuchnąć ku polskości, bowiem nie wie o sobie nawet, że istnieje  
i bierze samo siebie za polskość, co nie jest tylko pobożnym życzeniem, ale nie 
jest też szczerą prawdą. To polactwo właśnie unosi się wyraźnie jako koloid  
w tej feerii zapachów, gdy zaraz po wejściu na pokład moi bracia nomadzi zaj-
mują wszelkie lepsze, mniej uczęszczane kawałki podłogi – pod schodami,  
w rozszerzeniach korytarzy, w dojściach do kabiny, pomiędzy fotelami lotniczy-
mi; a do tego wszędzie te kołdry, koce, stare, watowane śpiwory, dresy, siatki, 
worki, tobołki chciałoby się rzec, złote łańcuszki na szyi, podrobione adidasy 
firmy najki marki ribuk i piwko, piweczko, piwo. Cywilizujemy się przecież, 
wykonujemy skok cywilizacyjny pod postacią puchnięcia ku zachodowi, a wi-
domym tego znakiem, że jako zbiorowość już nie pijemy wódki, a pijemy  
w przewadze piwo w plastikowych kubkach, w szklanych kuflach cienkościen-
nych z napisem „Warka” z pianą na dwa palce i wreszcie na potęgę w puszkach 
z aluminium, które dobrze trzymają się w ręku i nie da się z nich zrobić tulipa-
na, a ich zgniatanie po wypiciu daje poczucie samczego sprawstwa każdemu 
mężczyźnie, niezależnie od ilości godzin spędzonych na siłce. Bo zgnieść puszkę 
to tyle, co złożyć rękę w przyjazną, polską pięść. I jeszcze ten dźwięk otwiera-
nej puszki, jakby odbezpieczenie granatu, sidolówki, filipinki, na pohybel, nie 
będzie Niemiec pluł nam w twarz, nie będzie nam, tu popatrz Zenek, tutaj ru-
ska kula, bagnet matki Austryjaczki nas orłów, sokołów nie przemogą, nie prze-
mogą powiadam, więc ten dźwięk, jakby klaśnięcie jednej dłoni i chwila syku, 
jakby odpalony lont, jak syk węża, znam, znam dźwięk ten, klucznik zasłonił 
lica, znam dźwięk ten – to jest Targowica. Zdradzi zawsze i wszędzie, wyjdzie  
z odbicia Polaka praptaka i wskaże, że oto tutaj jest, unosi się ten, który nawet 
ogolony, będzie miał w sobie coś z nieogolenia. To wszystko ogarniam myślą  
i powierzam morzu, chmurom, słońcu, oknu na świat, główkom portu, a za 
nami – Zakrętowi Pięciu Gwizdków. Popatrz, mówię, tutaj ta oto latarnia ślady 
ma jeszcze  pociskach z jedynej armaty na Westerplatte, jaką przeszmuglowano 
do polskiej placówki wojskowej, by zdradziecko móc się bronić dni siedem, gdy 
ustawa przewidywała godzin dwanaście. Strzelali w nią, tę latarnię, bo (popatrz, 
proszę, w drugą stronę z wysokości promu, co prawie tak wysoki jest, jak ta la-
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tarnia) nie było obelisku i kopca, płaskie to wszystko było, a strzelec u góry wi-
dział każdy ruch i siekał seriami po starodrzewie. Więc łupili z tej jedynej ar-
maty Polacy zdradziecko w pancernik na Zakręcie Pięciu Gwizdków, ale 
wiedzieli, że nie wskórają wiele, więc zmienili cel. A Pancernik miał dział tyle, 
ile bezręki górnik w hełmie z bakelitu i strzelał okrutnie, chociaż jak powiadali 
– większość pocisków przenosiła nad łachą piasku i trafiała gdzieś w morze za 
łachą. Nie mógł tak nisko opuścić tych swoich dział, bo strzelania z takiej odle-
głości, z takich wielkich armat, wielu do tak niewielu ustawa też nie przewi-
działa i nie dało się tak nisko opuścić luf, by strzelać do ludzi jak do much. Pra-
żył więc pancernik o świcie i nie było tam Kmicica, iżby – wystaw sobie 
waćpanna – z kiszką wypełnioną prochem, który odpalając wydał dźwięk jak 
otwierana puszka piwa, podgardle armaty rozerwał. Ale to już znika, iż czytane 
pędem. Zatoka, z obu stron plaże i stada statków na uwięzi. I wtedy mówisz coś 
do Małgorzaty o światłach przepisanych tym, którzy na morzu, szczególnie 
temu, co idzie w kierunku Gdańska, małemu zbiornikowcowi, gdy trochę  
z boku, u góry, po prawej stronie słyszysz zdecydowany, lekko podniesiony głos, 
jakby oddech brał ktoś, przed bitką:

- Skąd to wiesz?!
- Co?! – pytasz się już zły i widzisz obok twarz kobiety zionącej zapachem 

trawionego na pusty żołądek piwa. Bo piwko, piweczko, piwo pijemy nasi pa-
nowie i nim się schlejemy, biegamy sikać, ale to mamy opanowane z sikania po 
wódce i wiemy jako społeczeństwo, że sikać można i warto wszędzie i zawsze. 
Można na portret Marszałka, gdy wojna wokół i burza huczy wkoło nas. Sika-
nie jest dobre w załomach kamienic, dworców, rowów przydrożnych, za wiatami 
przystankowymi, z troską o oczy młodego pokolenia bądź też bez tej troski,  
a w ostateczności skrajnej i ruiny redut są dobre, a nawet są najlepsze, chroniąc 
delikatne części ciała przed niesfornymi spojrzeniami rodaków. Uchyłki redut 
narodowych są tak dobre, że i naszczać i nasrać w nich można, jak to nie raz 
widziałeś w dawnych latach na Westerplatte, gdy w zejściu do schronu w sło-
neczny dzień było się poślizgnąć na czymś, co miękkim pozostawało jak bło-
to, mimo że deszcz jako żywo nie padał od dni wielu, jak tamtego lata, gdy 
czwórkami prosto do nieba szli. Więc co nam piwko, piweczko, piwo, gdy szkołę 
najtwardszą od matki wódki odebraliśmy. Matki symbiotycznej, silnej, mocno 
swych synów trzymającej, mocniej niźli sakramenty kościoła, naszego, co też 
matką bywa nazywany; niż jęk kobiet, dzieci i psów kopanych, bitych, skowy-
czących czasem, gdy trafnie w obronie matki wódki wymierzyło się cios matce 
Polce. Ty jeszcze przed piwem, ale kobieta obok – już po. A zatem jeszcze nie 
pijana, ale na pewno już nie trzeźwa, a przy tym tak smutna i brzydka, jakby 
kartofel rzucony jesienią w matnię piwnicy i niewydobyty ani wiosną, ani latem, 
ani zimą, a przez to z odrostami nowych kiełków, sflaczałą tuszką i z wolna 
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gnijącą powłoką. A otóż i ona niezrażona powtarza z tonem agresji i frustracji 
wplecionym w głos:

- No skąd to wiesz?!
- Ale co skąd wiem?
- No mówisz, że wiesz, a nie wiesz… no… nie masz racji, mylisz się, on ze 

Szwecji płynie… Tak, tak smutno… – mówi ogromny, żeński kartofel, chociaż 
nikt nic nie mówił o nastroju. – Ja też tęsknię, rodzinę zostawiłam, pożegna-
łam… ładnie tu… w Polsce tak nie ma, ech, ale nic to… zaraz pójdę na dyskotekę, 
napiję się… i przejdzie mi, na pewno mi przejdzie.

Mówisz kobieto, że w Polsce tak nie ma, kiedy jako żywo, nawet żeśmy nie 
wypłynęli z Zatoki Gdańskiej, a więc znajdujemy się w Polsce, w każdym razie 
w pasie wód terytorialnych RP. Kochasz i uciekasz od tego, co kochasz, tęsknisz, 
chociaż wcale nie jest tak ładnie, jak po tamtej stronie, a gdy wracasz, już nie 
czujesz radości tylko coś jakby kartofla, co stanął w gardle, który nie ma nic 
wspólnego ze wzruszeniem. Ponad wszelką wątpliwość jest to szczera gruda,  
o tyle znośna, że łykana u siebie. No, bo co do cholery tak skrzeczysz? Podnio-
śle, wyraziście, zupełnie jak słyszana nie jeden raz skrzecząca w urzędowym 
telefonie polska baba, małżona Ormianina czy innego Azera, co to wyjechali ra-
zem do Szkocji, Belgii, Holandii robić tam kebab albo haczapurii za bliższe ser-
cu euro, skoro jesteśmy już w Europie. Klucznik zasłonił lica, znam, znam głos 
ten – to jest Targowica! A prom łączy morza dwa brzegi, daleko i szeroko jako 
zdarzeń szeregi, więc wspomnij, że było to w czasach, gdy było się urzędnikiem 
imigracyjnym Państwa Polskiego. Powiedzmy szerzej: było się urzędnikiem 
mianowanym, czyli tym z lepszych. Tak mówili koledzy, co trochę zazdrościli,  
a trochę patrzyli z przestrachem, bo dożywotniość funkcji, bo brak możliwości 
zwolnienia, chociaż jak wiadomo – zwolnić można każdego, szczególnie jak 
bezpartyjny i wódki nie pije z kim trzeba, czy o zgrozo, nie pije wódki w ogóle 
z nikim, a także samotnie – nie pije wódki. To tak jakby matki swojej nie sza-
nował, za nic ją miał i może w ogóle był sierotą. A my wszyscy w piramidal-
nym bunkrze sonderkomando der nicht administracji publicznej – byliśmy, je-
steśmy i zostaniemy razem z duchem gauleitera Hanke i jego podkomendnych 
do samego końca – Rzeczypospolitej albo naszego, ze wskazaniem na nasz. To 
zdawała się być codzienna modlitwa urzędnika z biurewnika mamrotana pod 
nosem, mamrotana w windach, mamrotana w ustępach, mamrotana po opierdo-
lu pracownika przez kierownika, mamrotana przez kierownika po opierdolu 
przez dyrektora, mamrotana przez dyrektora po opierdolu przez wojewodę. Tak, 
to wszystko obejmuję i powierzam w prostym geście ziemi. Tej ziemi. Tymcza-
sem wierzyłeś, że znaczysz coś innego niż „biurwa”, że służbą cywilną, czyli 
obywatelską jesteś, że owo posługiwanie przyniesie coś innego Tobie, krajowi 
Twojemu, niż to, co zazwyczaj przynosi. Potrzebowałeś lat, aby zrozumieć, że 
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bycie urzędnikiem Państwa Polskiego to zajęcie domagające się także zrozumie-
nia stanu duszyczki zbiorowej, macierzy naszej, która jeszcze nie jest oparem, 
na przykład wódki, ale jeszcze do Ducha jej daleko. Duszyczki, która kiedy tyl-
ko znalazła się wreszcie we własnym domu, nie stój, nie czekaj, co robić, pomóż, 
natychmiast zaczęła nabierać do niego starego obrzydzenia i ruszała hen w po-
szukiwaniu nowych pejzaży. Ale wszędzie, gdzie się ruszyła ta duszyczka głu-
piutka i krągła jak półdupek wielkiej Matki Polki na promie z herbem Gotlandii 
na dziobie i portem macierzystym w Nassau na rufie – niosła ze sobą siebie 
samą, nieogoloną, nawet gdy była ogolona; smutną, nawet gdy była wesoła; peł-
ną pogardy dla wszystkiego co inne i braku szacunku dla tego, co swoje. To 
wszystko wróci, i obnaży w świetle brzytwy oka-mgnieniu konkubiny dyrekto-
rów departamentów wciśnięte we szpary więźby dachowej, asystentów zaszy-
tych jak wszywki esperalu w spokojnych zatokach wydziałów polityk społecz-
nych i antykoncepcji. Wrócą martwiejące postaci pomocników sekretarzy 
dorabiających ideologię do swojej zbędnej obecności, jak na przykład wieloletni 
radca wojewódzki Pan Maciej Marecki, który nie przyjmował nigdy ludzi, któ-
rym miałby doradzać cokolwiek i jak wieść korytarzowa niosła, w nienawiści 
był u samego Pana Wojewody, więc co do zasady ani był z niego radca, ani wo-
jewódzki, czyli ani świnka, ani morska, a jednak coś, ktoś, jakoś. Tak i Pan 
Maciek, niczym świnka morska w akwarium pełnym trocin – trwał w pokoiku 
numer 1124, między magazynem materiałów promocyjnych województwa  
a urzędniczym kiblem. Był tam niczym śpiący rycerz, czekający na dźwięk 
wzywający do szarży, na głos rogu Rohanu, który postawi go na baczność i po-
śle w bój, acz ktoś zgubił ten róg i ciągle nie brzmiała pobudka, a Pan Maciek 
trwał. I tak jak Pan Maciek pozostaje zawieszon w tej niepewności, wisi też  
w kolejce do opisu  Arek Klata, który jak na ironię chudy był i nędznej postury 
i klatę miał płaską, acz gdy dorwał się kierowniczego stolca, to już go nie chciał 
puścić, odnajdując w nim źródło mocy i światła, które – jak wierzył – sam odbi-
jał i oświetlał nim swoich podwładnych. Zdało się – sam w swoich oczach urósł, 
w każdym razie spuchł ku rozmiarowi, mierzości wielkiej, jakby powiedziało 
dziecko, będąc zarazem dobry dla tych, co donosili na kolegów i dobry dla tych, 
co nie donosili, wierząc, że uskutecznia tym samym ideę sprawiedliwości, bo 
przecież traktował wszystkich tak samo poniżająco, a nikogo do donoszenia nie 
zmuszał. Powrócą twarze ludzi, którzy chcieli jakoś się odcisnąć w pulpie ludz-
kiej przelewającej się zaokrąglonymi, długimi korytarzami, którym końca nie 
było, a w każdym razie takie było wrażenie owym zakrzywieniem architekto-
nicznym wywołane. Ach, odcisnąć siebie jak pieczęć w mokrym wosku, zna-
czyć coś, być rafą w oceanie, suchą kępą w trzęsawisku, jak wyciągnięcie ręki 
tonącemu być. A tymczasem wszyscy gnili latami, aż pękały im więzadła gdzieś 
w karku, plecach i zaczynali się garbić, chować głowę w ramiona, a same ramio-
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na się wydłużały i deformowały od typowych przykurczów mięśni pod łopatką, 
oczy mętniały od wiecznego półmroku i zaczynali przypominać pajęczaki, 
wiecznie pochylone ku przyszłości, która miała nigdy nie nadejść, z bardzo dłu-
gimi rękami, które nic realnego nie chwytały, oczami, które nic nie wyrażały. 
Powrócą oblicza tych, którzy chcieli po prostu przetrwać, gdyż poza burtą gma-
chu nie było dla nich suchego lądu i trzymali się tych burt, nawet gdy załoga 
waliła w ręce zbielałe od ściskania burt wiosłami, bosakami. Nigdy dosyć, więc 
wróci wszystko, wróci, nic się nie martw, Ty, który opierasz się o nadburcie  
i zastanawiasz się, do czego pasuje ta świdrująca barwa głosu kobiety obok – jak 
wszystkie polskie głosy załatwiające coś, a szczególnie załatwiające coś przez 
telefon. Zawsze na wszelki wypadek lekko podsterowane, jakby osoba po drugie 
stronie była nieuchronnie przygłucha, tępa, albo jakby ważny był sam fakt roz-
mowy przez telefon. Jakby to pokazywało znaczenie, znamionowało sprawowa-
nie jakiegoś upojnego władztwa nad przestrzenią – tutaj i tam. Tutaj – gdy 
wszyscy w promieniu głosu muszą cię słyszeć i uczestniczyć cudzym życiu  
i tam, gdzie się kogoś głaszcze albo poniewiera kogoś, kto tak samo lekko pod-
nosi głos, tak żeby być słyszalnym w tej szerokiej przestrzeni między normalną 
mową a wrzaskiem. Czy zatem tak rzeczywiście mogłoby być, że się lekko 
ogłuchło i stępiało, odbierając cały dzień telefony w tym cyrku na kilku me-
trach kwadratowych przysłowiowego państwa taniego jak chińska latarka z wy-
przedaży na straganie w mieście Rurrenabanque w samym sercu boliwijskiej 
dżungli? O tym także jeszcze pewnie ta historia wam opowie, ale tymczasem 
tylko pamiętaj; tymczasem wracaj do tych łąk malowanych zbożem rozmaitem, 
do tych urzędów szarzejących przy tem. O urzędzie, jedyny w swoim rodzaju 
sarkofagu rozumności, mastabo charakterów, kamieniu nagrobny woli, nekropo-
lio pełna papierów, pieczątek, jarzących się komputerów z panelami lcd. O tak, 
ty nasz jedyny mateczniku, komórko jajowa, dzięki której w zarodku obumiera-
ło to, co było żywe i działające, o ty, labiryncie logiki, w którym wśród harmi-
dru niewolników targających skoroszyty jak bloki skalne na kolejne piramidy 
Cheopsa lśnią gwiazdy wybranych członów kierowniczych z tych części urzędu, 
w których są pionowe żaluzje, klimatyzacja i wymiana mebli co dwa lata. Och, 
te gwiazdy zaranne szczebli administracji od gminy, miasta, powiatu poprzez 
marszałka, wojewodę i ministrów, którym fakt pełnienia funkcji odbierał dar 
języków, iż stawali się jak cymbał brzmiący. O, ty betonowa wylęgarnio tych 
wszystkich kierowników, dyrektorów, koordynatorów, którym myliło się zarzą-
dzanie zespołem ludzi z byciem poganiaczem niewolników w Egipcie Dolnym  
w czasach IV dynastii. Miejsce, w którym oddawałeś swoje młode lata, po an-
gielsku nazywałoby się „Immigration Office” i oczywiście nie pracowałyby tam 
urzędasy i biurwy jak w Polsce, ale „Immigration Officers”. A tam gdzieś ludzie 
biegający od biurka do szaf z aktami i od szaf z aktami do kierownika i od kie-
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rownika do dyrektora i z powrotem do biurka, oganiający się po drodze od tak 
zwanych klientów, interesantów, petentów, w strachu czujący, że już nie o nich 
tu idzie, nie o sprawy, nie o przepisy prawa, ale pomału zaczyna się gra o prze-
trwanie, gdy z zewnątrz idzie wir, prąd przemian i ci wyżej stojący na tratwie 
zaczynają kopać tych niżej stojących, po paluchach, po głowach, żeby szybciej 
wiosłowali, żwawiej popychali tę tratwę z kwiatem kierownictwa na maszcie, na 
bocianim gnieździe, wyczuwającym, skąd teraz wiatr zawieje, skąd dmuchnie, 
pierdnie, bąka puści wielkie morze. Im szybciej się wyczuje i mocniej się skopie 
będących poniżej, tym większa szansa przetrwania, przeżycia, bycia, jedzenia, 
srania i tycia. Ach, a wszystko rozwrzeszczane, przekonane o swojej ważności,  
i te dzwoniące telefony, których nikt nie chciał odbierać, aby móc się skupić na 
pisaniu ważnych pism, wkurzone głosy tych, którzy jednak odebrali, wchodzą-
cy i wychodzący cudzoziemcy, pracownicy innych części biurewnika, to wszyst-
ko dawało jeden, przeciągły, jednostajny dźwięk, własny głos, jakby to nie było 
zbiorowisko jednostek, ale pozszywany z nich wszystkich Frankenstein, Lewia-
tan czy inna bestia. Jakby to nie były głosy rozdzielne, ale jedno ponure wycie, 
pomruk pomroczny, warkot, odgłos tych całych dywizji pancernych Wehr-
machtu, tam za wzgórzem, zaraz wyjdą na równinę, a wtedy nie ma przebacz. 
W tym chaosie istotnie można było po kilku latach lekko ogłuchnąć i oślepnąć, 
więc ten awansem głośniej skrzeczący głos obok, idący od żeńskiego kartofla 
opartego o nadburcie – zdawał się być podobnie odcięty od tła jak niejeden głos 
polskiej żony mieszkańca jednej z kaukaskich byłych republik radzieckich. Po-
wiedzmy, że chodziło wówczas o to, że osoba cudzoziemska, powołująca się na 
prawo pobytu z małżonkiem, obywatelką polską na terytorium Państwa Pol-
skiego, po złożeniu dokumentów niezbędnych a także wielu zbędnych udała się 
starodawnym zwyczajem w strefę Schengen, rzucając może na pozbawionej 
kontroli paszportowej granicy polsko-niemieckiej swojskie „a pocałujcież wy 
mnie wszyscy w dupę”, co i znikło szybko, iż mijane pędem, a granica schen-
geńska wolna była od uszu umundurowanych funkcjonariuszy państwowych, 
ale echo tego wypowiedzianego w duszy zaklęcia wracało w każdej głosce, mó-
wionej teraz do polskiej biurwy męskiej od cudzoziemców, bo przecież nie ofi-
cera imigracyjnego. Więc niby szacunek, a jednak podskórna drwina; nie poni-
żała, a jednak trudno byłoby powiedzieć, że nie czuła się wywyższona nad 
polską biurwą męską siedzącą za swoje marne dwa tysiące w brzuchu wielkiej 
bestii, w jej uchyłku jelita, na końcu jednego z półokrągło wygiętych korytarzy.  
Tłumaczyłeś tej Pani, a ona nie rozumiała, chociaż wydawało się, że nie ma cze-
go tutaj rozumieć. A ona, ona, ona, cóż biedna zrobić ma, nad biurwą pochylo-
na i drze z niej łacha hejże ha! O, już zaczęła się plątać w zeznaniach, mówiąc, 
że oni tylko tak na chwilkę wyjechali za granicę się rozejrzeć, a w zasadzie  
w Ojczyźnie swojej chcą kręcić wielkim rożnem ze sprasowanym mięsem nie-
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znanego pochodzenia i dolewać oliwy do ognia. Ale co rusz z tych poplątanych 
opowieści wynikało, że jednak nie są oni oboje w Polsce, a jedynie przejeżdżają 
przez Polskę, Polską się posługują, podcierają się Ojczyzną, kupują bumażkę, 
zaświadczenie, kartę pobytu, najtańszy bilet w Strefę Schengen. Albowiem Pol-
ska nie ma Immigration Officers, których można by się było bać, Polska ma 
wściekłe biurwy, które można popychać, opluwać, wydzierać się, do których 
można syczeć przez biurko, donosić do poganiaczy niewolników z czasów IV 
Dynastii w Egipcie Dolnym. Nie, nie Ojczyzna, nie matka, nie rodina, ale raczej 
macocha, konkubina z konkubentem pod brezentem. Bo wiadomo – jak pije, to 
zawsze konkubina, jak bije dzieci swoje-nie swoje, to konkubent z matką dzieci, 
nigdy ojciec, szwagier, wuj. I chociaż żadne z tych słów nie padło w żadnej roz-
mowie, to jednak zarazem padły one wszystkie, równo padły i krwawiły jak 
świeżo skoszony zastęp obrońców Pszczyny w 1939, jak czwórkami żołnierze od 
nieba szli, z tego o tu Westerplatte. I tak słowo do słowa w pół-krzykach, po-
warkiwaniach, żeby wydobyć z siebie kilka zdań niezamierzonej prawdy. O tak, 
jak mówił bowiem Rabin z Berdyczowa – „Błogosławiony ten, co w całym swo-
im życiu powie Bogu chociaż jedno słowo prawdy”.

- Panie, co mi Pan z tym centrum życiowym?! Że nie umiejscowione niby, 
a niech sam Pan powie, jakie tu mamy perspektywy, no. Przecież ta Polska to 
do czego jest podobna. No wiadomo, że przecież do niczego. I co mi Pan tu  
z logiką, ja studiowałam i też mam magistra, Panie, a tutaj to wie Pan, jemu 
nie dadzą, bo tu terroryzm wie Pan, oni się boją, więc myśmy zapłacili te opłaty 
co były, pieniądze wzięte i co teraz? Tak to się nie robi!

Kobieta mówiła jak Polka do Polaka, a zarazem zapomniała, że mówi do 
urzędnika, którego gdzie indziej na świecie nazywa się jednak z pewną atencją 
Immigration Officer i mówi się innym tonem, spokojniej i z pewną dozą sza-
cunku do Państwa, które reprezentuje oficer imigracyjny. Ale polactwo tak nie 
zrobi. Polactwo za to potrafi stać w kolejce do konsulatu na ulicy czy słońce, 
czy deszcz, czy śnieg, pokornie czekając na swoją kolej po ciemnej stronie, aż 
Immigration Officer za siedmioma bramami, siedmioma kratami ich wezwie, ku 
sobie kiwając życzliwie palcem, acz nie patrząc zbyt uważnie na twarz. Pewnie 
gdyby polactwo miało tak stać pod jakimkolwiek polskim urzędem, jak po-
kornie stoi pod konsulatem USA w Krakowie – to by nie stało, chyba że w ra-
mach blokady i polewało przechodniów gnojówką, to tak. Ale pod konsulatem, 
a szczególnie już USA - to można postać w tłumku niespokojnych, ale przecież 
już radosnych, podnieconych rodaków, którzy tak są teraz bliscy, a zarazem już 
w części tak mało rodaccy, już snują opowieści, co zrobią, jak wyjadą, że chuj  
z tą Polską, szwagier wujka już tam siedzi. Pewnie i to znika, iż czytane pędem, 
szczególnie od czasu, gdy bliższe sercu euro można zarobić bez stania w kolej-
kach do konsulatu, wyjeżdżając po prostu w tak zwany Schengen.  To wszystko 
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ogarniesz myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, gdy będziesz mełł słowa 
proste, suche a zarazem będące jak deklaracja praw i powinności, zemsta biurwy 
i napomnienie rodacze, poemat pedagogiczny, patryjotyczna odezwa, Jan Paweł 
II na kremówkach, Piłsudski na Kasztance, Witkacy na Zakopiance, ach, czego 
tam nie będzie, gdy już myśl czysta ułoży się w prostą frazę: „Z zebranego przez 
Organ I instancji materiału dowodowego wynika, że centrum życiowe Wnio-
skodawcy leży poza granicami Państwa Polskiego, a celem złożenia wniosku  
o udzielenie pobytu na czas oznaczony nie była legalizacja pobytu na terytorium 
RP w celu tworzenia wspólnego gospodarstwa domowego z obywatelką polską, 
a jedynie wyłudzenie karty pobytu mającej legalizować pobyt Wnioskodawcy w 
Strefie Schengen. W związku z powyższym organ uznał za uzasadnione odmó-
wić Wnioskodawcy pobytu.”

I polska żona Ormianina czy innego Palestyńczyka nie będzie rozumiała tre-
ści uzasadnienia decyzji. Będzie tylko wiedziała, że czegoś się jej chyba odma-
wia i będzie wodziła wściekle oczami po zadrukowanym papierze, mrucząc pod 
nosem:

- Oszukali mnie – banda polskich decydentów!
A potem chwyci za telefon i zadzwoni wprost do inspektora, który nie jest 

żadnym Immigration Officer, ale mendą, pospolitym cieniem dawnego carskie-
go czynownika, emanacją błyszczącej blachy cesarsko-królewskiego szyldwachu, 
niedobitkiem sił okupacyjnych, wypierdkiem kolonialnego pułku huzarów na 
wielbłądach, bękartem gubernialnego pułków kozaków na słoniach, do tej fał-
szywej, wrednej szumowiny, cichego oprawcy i sprawcy wszystkich nieszczęść 
ziemi. Tej ziemi. I matki. I Ojczyzny naszej jedynej, co jest jak libacja alko-
holowa w stanie upojenia wskazującego na spożycie, jak konkubina i jej dzieci, 
ciągnione jak armaty pułkowe za ręce, po trawniku, żeby piwko, piweczko piwo 
obalić jeszcze jedno, że fajnie, słońce, kurwa, nie? No jak tak, jak nie tak. A bę-
dzie to szło mniej więcej tak:

- Proszę Pana, co Pan sobie wyobraża, że co jak, że dlaczego mi się odmawia, 
proszę Pana, nie po to weszliśmy do Europy przecież, i jeszcze jak to napisane 
jest, że Polak tego nie może zrozumieć, to jak to tak się nie robi, o a pieniądze 
za wniosek to bierzecie i proszę Pana, jakich czternastu dni, tutaj pisze, że szó-
sty sierpnia, a jest już dwudziesty ósmy, to jak myśmy mieli odebrać, że co… 
przecież myśmy nie załamali prawa, że co, że czego mi się odmawia, że ja nie 
mogę z mężem przebywać tu, jak pisze w ustawie, że jak się jest mężem z żoną 
Polką!

A zatem cóż, że pięknie, gdy obco, skoro zaraz dyskoteka i nigdy się już 
nic więcej nie dowiesz o sobie samym, o świecie i o tankowcu, którego świateł 
już nikt nie pamięta. Zmierzcha już i za godzinę zobaczysz kartoflaną wieszcz-
kę w barze promu z dwoma piwami przy pustym stoliku. Niewątpliwie będzie 
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jej smutno, chociaż wesoło będzie dzieciom pląsającym po chybotliwej scenie, 
zamiatanej różowymi, zielonymi i niebieskimi światłami w takt polskich ever-
greenów wyśpiewywanych przez pokładową śpiewaczkę i wygrywanych przez 
pokładowego pana organistę na organach z dużym napisem „Korg” od frontu 
widowni, czyli od tyłu muzyka. Rodzice tych dzieci nie wykupili na nocny rejs 
kabin, ale wybrali tułaczkę po fotelach tak zwanych lotniczych, barach, przed-
sionkach, korytarzach, spokojnych przestrzeniach pod schodami, bo tak taniej, 
a to tylko parę godzin. Oni to uzbrojeni w karimaty, koce, poduszki, śpiwory 
pamiętające poprzedni system, ubrani w przepocone koszulki reklamujące lądy 
i morza, których nigdy nie widzieli, uniwersytety w Stanach Zjednoczonych, na 
których nigdy nie studiowali, oni ani nikt z ich rodzin, których położenia geo-
graficznego nie potrafiliby przywołać, zachwalających produkty, których nazw 
nie są w stanie powtórzyć, oni wszyscy to właśnie tu i wszędzie i na zawsze, na 
polskim promie ze sprawną golenią przednią z portem macierzystym Nassau. 
Oni, oni, oni. Nie ja.
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Autoportret w jesionce

Hłaskowieją mi oczy, grochowaceją ręce, 
jestem praskim drzewem
i rosnę w głąb liter.
Przepisuję się z wierszy na prozę,
trawię ruchliwość warszawskich gołębi,
bezrobotnych poetów,
kręcących z głodu ósemki.

Post.
Posprzątałem już w sobie,
zakręciłem się w słoje, obrosłem siatką ulic,
pogmatwałem kornikom sęki,
niech się naszukają, niech mnie żrą powoli.

Deszcz.
Przylatuje dzięcioł,
twarz mi puchnie z radości,
chyba chce się osiedlić,
drąży dziuplę, wydziobuje wersy.
Odwdzięczę się, będę delikatniał, 
schowam pisklęta w powiekach,
zapuszczę korzenie.
Owocuję do wewnątrz.

Marcin Królikowski
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Panta rhei

Nie szukaj mnie w tym mieście, jestem znacznie dalej,
coraz oszczędniej piszę, wyprzedaję książki,
coraz więcej miejsca robię dla uchodźców
w wierszach.

Przyglądam się szafkom i widzę szalupy,
wyrzucam z nich wszystko, co może spowolnić
podróż, dokumenty, walizki, rozchodzone buty,
słoiki – te jednak zostawię, bo mogą się przydać
na listy, kiedy zniknie zasięg.

Wywożę nad rzekę szklanki i talerze,
to co będzie dryfować i jest niewywrotne,
jestem coraz lżejszy, odzyskałem przestrzeń,
mam nową świadomość, trzy puste pokoje, 
mam wszystko by płynąć.

Panta rhei, żegnaj stary świecie, 
nie szukaj mnie w tym mieście, jestem znacznie dalej,
odkręciłem krany i kulę się w wannie.
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Jezio-rak

Jezioro trzeszczy,
skute mrozem drinki,
zabite okna, nie dochodzą listy,
w ściśniętej krtani narasta lodowiec,
kolejny sezon leżymy oddzielnie. 

Ja w wannie, w bloku, w mieście.
Ono w rynnie, w lesie, w misie.
Językiem liczę, zamiast lizać znaczki,
trzydzieści dwa zęby, nie wszystko się zgadza,
przeliczam od nowa, cisza, kroki listonosza
zawsze piętro niżej.

Otwieram lufcik, bo ciągnie, wciąż ciągnie. 
Już wiem, że zaciąga mułem, że leje się
ze mnie, niezgrabny jestem odkąd wypłynąłem
twarzą wpatrując się w dno, teraz widzę sufit.
Pamiętam jeszcze blask świetlików,
jak parzył dłonie ich ultrafiolet.

Odkąd wróciłem nie mogę niczego
utrzymać – pracy, rodziny, przedmiotów,
zwłaszcza ciebie. Klucz ciągle tkwi w drzwiach,
jest tak przeźroczysty, że nie chce się kręcić.
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Jesienne porządki

Jestem poza tym.
Już nie chce mi się do siebie odpisywać.
Rozmazuję palcem listopad
na matowych szybach, wodzę
dłonią po jesieni pochowanej
w kieszeniach garnituru, książkach, 
zielnikach z dzieciństwa, 
winylowych płytach.
Patrzę bałaganem na rzeczy, leżę, 
na twarzy mam sufit,
obok mnie pety z popielniczki,
zwitki czerpanego papieru, celebryci
utajeni za zasłoną znaków wodnych:
Chrobry, Mieszko Pierwszy i Kazimierz Wielki. 
Mój własny banknot jest niepodrabialny,
w serii ma trzy samogłoski i portret Rimbaud.

To najwyższy nominał, mogę nim zapłacić,
matce przerażonej moją dziwacznością,
kiedy wróci z pracy, znad kasy 
i znów z rajstop wysypie 
ponure stopy pokryte gruzłami żył, 
pomoczy, ponarzeka, poczyta kryminały, 
pośpi się, do snu się obudzi, a potem nastawi 
nam wszystkim herbaty, odpowiednie kanały w tv, 
nadrobi wreszcie śniadania na przyszłość, 
na dekady, mantry, spowiedź, ekshumację, 
zagrzechocze modlitewnym młynkiem 
lodówki lub drzwi wyjściowych na korytarz bloku, 
zakręci się na pięcie i wyjdzie wczesnym rankiem, 
by nigdy nie wrócić.

Już nie chce mi się odpisywać do siebie,
a jesień wciąż śle chłodnych posłańców
i liście zamiata mi w skrzynkę od zmarłych.
Nie zatrzymam pór roku, co dopiero matki. 
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II nagroda  
Rady Miejskiej w Lęborku

Zmarznięta ziemia

Lot trzmiela jest niepewny, jeśli tuż przed zimą
wypełznie z doniczki leżącej na szafie. Zwiastuje
nieszczęście. To pewne, jak śmierć dwudniowych
piskląt, dziobanych przez srokę, po ucieczce starych,
zwłaszcza, gdy z litości wyrzucisz z piętra ich dygocące

ciała. Teraz idzie wiosna – najlepsza pora roku w mieście.
Nieopodal sypnęła się kolej, która poprowadzi nas
wszędzie, dokąd sama biegnie. Dzisiaj jeszcze nie wiem,
dokąd idę, jak trzmiel obudzony o złej porze roku,
ale już niedługo będę wiedział, gdzie jestem.

Tam spojrzę ci w oczy (oczy, których nie widzisz,
nie dostrzegą ciebie), lecz co się nie stało,
już się nie wydarzy. Raz się żyje, raz umiera,
sen jest międzyczasem. Ostatnia stacja to pokój
z widokiem na pogrzeb.

Karol Graczyk
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Mgła 

Szóstego miesiąca noszenia pod sercem przyszłych zwłok
zauważyłam nadchodzącą nad miasto lepką mgłę. Tak gęstą,
jakby zabrała ze sobą wodę z jeziora stojącego w sąsiedztwie.

Pierwszy raz od pół roku zapaliłam fajkę. Papieros to nie owoc,
nie jest zakazany, a małe ciało będące we mnie zużywało małe
porcje czasu – pomyślałam. Pięć minut podtrzymywałam ten 
ogień.
Kiedy mgła podeszła pod dom, otworzyłam jej drzwi, a ona

osiadła szczelnie powierzchnie na parterze. Była tak piękna,
że szeroko otworzyłam usta, a kilka godzin później lekarze
otworzyli mi brzuch. Przyszedłeś. Urodziłeś się z dymu i mgły.

Silny jak pożar i szybko jak rzeka.
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Pomiędzy

Przedmioty nie ruszają się aby wypominać nam
naszą niestałość 

                           Zbigniew Herbert

Człowiek po śmierci jest cięższy niż wcześniej
(chociaż wierzący w duszę mówią coś o gramach),
pewnie sama śmierć to dodatkowy bagaż.

Wczoraj w obcym mieście, w obcym autobusie
mocowałem się z biletem całe trzy sekundy.
Co kraj, to obyczaj, co miasto, to kasownik.

Nagle kasownik przesunął się znacznie, jak wszyscy
wokół. Kiedy opadł kurz, na pierwszy rzut oka widać,
że dla niektórych nic nie będzie takie jak dawniej –
(to zrozumiałe, nigdy nic nie było takie jak wcześniej).

W domu otworzyłem piwo, usiadłem wygodnie,
otworzyłem okno. Czas pójść do najwyższego
i zejść na ziemię. Pokonałem czterdzieści metrów

w niecałe trzy sekundy.
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Grus

Aleksander, zobaczywszy ogrom swego królestwa,
płakał przez trzy dni z żalu, że wszystko już zdobyte

Plutarch

Trzeba nauczyć się tańca, żeby wiedzieć,
że czasem nie warto tańczyć, jak inni zagrają,
jednak niekiedy nawet najlepsi, nadepnięci

w tańcu wyskakują z butów. Lee Richardson
przegrywa start, ale leci dalej, jak żuraw,
w swój ostatni lot, bez szansy na powrót.

Na kolejnych okrążeniach trudno dostrzec –
odjeżdżał czy wracał. W końcu odjechał,
ale już nie wrócił. W Hastings rozsypał się na wietrze,

jak szpryca.
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III nagroda 

Narodziny

Pożółkłe liście kładą się na czerstwych grudach,
nie ma szans na urodzaj. Pękają szypułki
owoców, lenno ziemi. Matuchna utuli,
odessie cierpkie moszcze po ostatni miękisz

(żarłoczna niczym Kronos). Za progiem już sierpień. 
Pełnia. Suną do światła, więc nie płosz ich. Jestem:
lekka, opływająca w najprzedniejsze soki.
Nie wiesz, jaka cię czeka susza i jak wielkie

będą straty w uprawach. Posłuchaj, maleńka,
nawet te przenoszone wiedzą, że z półmroku
trzeba przedrzeć się dalej, przez wąski korytarz,
gardło, które oswoją i staną się formą

jak ze zgniecionych rycin. W zwyczajne podwórko
wpłyną, mimo upału - jaskrawy narybek,
nowe prządki przyszłości, młode pokolenie
przestępujące przepaść. A ty moje wody. 

Ewa Włodarska
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Usiądź pod niebem z brązu, 
pod bezdomnym niebem

Cóż piękniejszego nad niebo, które
przecież ogarnia wszystko, co piękne?

                     Mikołaj Kopernik

Tyle niczyich miotów dookoła. Tyle
suchych prawd o karaniu bez przyczyny, zasad 
nie podpieranych krzyżem, a jednak je niosą
jak szkaplerz czy kukullę, godnie i z pokorą.

Pamiętasz półmrok domów do rozbiórki? Cienie
oblegane przez mrowie przypadkowych kroków?
Między szwami w spękanych dachówkach wpada sierp,
pociągi przecinają świt i płonie sierpień.

Odosobniony poród bez świadków, sierocy
rejs na przedmieścia, pomost do nowego cienia. 
Sinorodna jak wiatyk, krucha niczym śliskie 
powłoki kry. Odgryzasz pępowinę. Potem

kościste palce troczą węzeł zwany Bogiem
- gordyjski znacznik czasu bez najmniejszej szramy.
Szpital jak tłocznia wina - Oddział noworodków.
Ciemna winda zabiera na górę, przemierzasz 

bielone korytarze z owiniętym w gałgan
małym dzieckiem; przyświeca myśl, by je ocalić.
Ambulatorium. Jednym podpisem otwierasz 
cały wszechświat i życie tej istoty. Teraz,

usiądź pod niebem z brązu, pod bezdomnym niebem.
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Dwa kamienne krzyże

Miedzianka – Kupferberg, 
wymazane  pejzaże

Na tych mapach nie ma nas, schodzimy w podziemia 
i wypełniamy luki, niebetonowane 
stare sztolnie. Mierzymy odległość do wyjścia,
ale wlot jest zbyt wąski. Powietrze umiera
w sarkofagach z uranu. A marsze trumienne
rozlegają się nadal, jakby wiatr oszalał

i nie miał już dla siebie pomysłu. Z pozoru 
zwykłe miejsce, owiane starą klątwą. Tutaj
kiedyś brat zabił brata. O jego postępku
mówiły dwa kamienne krzyże na rozdrożu,
postawione przy trasie przez zbrodniarza. Pytasz,
co zjada ziemia? Czego ty nie lubisz zjadać?

Łatwo się zawieruszyć na dobre, wystarczy
zwykły spacer, byś stał się odciskiem powietrza,
zniknął z pola widzenia bez mrugnięcia okiem.
Żarłoczna gleba wchłonie, po kolei strawi
owocujące drzewa, konie i furmana, 
kościół ewangelicki, kamienice, zamki,

przypadkowych przechodniów. Dalekie obrazy 
sprzed półwiecza. Ci, którym przed oczami staje 
Atlantyda, odejdą rozdrażnieni. Słowem,
cicha śmierć całych rodzin pogrzebanych żywcem. 
Cmentarzyska: podziemne (nie zapalisz znicza)
i stare poniemieckie, rzadko uczęszczane.
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Narysujesz mi rzekę? Jutro znów zabawię
na podwórku, dzieciaki już na mnie czekają.
Może stąd wypłyniemy na powierzchnię, mamo? 
Kiedy przemówią prochy, dowiemy się więcej,
ale nikną poszlaki, zanikają domy. 
Czas się zapętlił, zalazł za skórę tej ziemi.

Rzeźbienie w lustrach

Ubywa wody, wyschły dorzecza, jaśnieją 
kamienne spacerniaki. Krajobraz pulsuje
z upalnym dniem piątego czerwca. Dwa rowery
porzucone przy brzegu połyskują z cienia.

Przed godziną z płycizny dobiegały śmiechy, 
(wszystko po raz ostatni). Niedawno powietrze
o chłopięcej fakturze wypełniało przestrzeń
jak lot tysięcy ważek. Powolne rzeźbienie 

w lustrach wody, nim Narew połknie tłuste słońce,
by wypluć je o brzasku, żrące i gotowe
dotykać wątłych ramion wplecionych w zarośla,
skostniałych jak firn, kiedy ostre sierpy szkwału 

tną naskórek na pręgi. Widoczne z oddali
drzazgi świateł, odbite na młodzieńczej skórze.
Wrony od rana wiszą nad zielonym łanem.
Zwiastują pustkę, niemoc zaciskanych gardeł.
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I nagroda Starosty Powiatu Lęborskiego

Biały pokój

1. Matylda

 To ciepłe, wrześniowe południe i dla niej mogłoby być porą idealną do le-
niwych, pieszych wędrówek. Z żółtawym, jaskrawym światłem, prószącym po-
przez gałęzie wprost na ulicę zalaną nowym asfaltem, na kolorowych turystów 
maszerujących nieśpiesznie pojedynczo lub w grupach w rozmaitych kierun-
kach, z owym prawie niewyczuwalnym akcentem nieuchronności nadchodzącej 
jesieni, przywołało obrazy budzące melancholię i bolesną czułość. Dlatego po-
myślała sobie, że właśnie w taki czas, zamiast wlec się wśród tłumu w niewy-
godnych półbutach, powinna była akurat w tym konkretnym momencie znaleźć 
się w zupełnie innym miejscu. Przykładowo na Krymie - iść pod rękę z męż-
czyzną jakąś senną aleją i głośno szurać stopami w suszu pierwszych przywię-
dłych liści, spiętrzonych przy krawężnikach. Mogłaby w aktorskim geście rozło-
żyć ręce, wolno, ostrożnie unieść głowę i otworzyć usta, by wpadały w nie słone, 
czarnomorskie podmuchy, chłonąc ów dziwny smutek, jaki przeważnie niesie ze 
sobą miejsce, w którym przyszło się znaleźć tylko na jakiś czas. Miejsce obce  
i czujne - ostrzegawczo błyskające barwami szyb, neonów i luster. Miejsce draż-
niące świadomość, że trzeba będzie odjechać, kto wie, czy nie na zawsze. 
 Przystanęła na środku ulicy, pozwalając się mijać przechodniom i samocho-
dom. Krzykliwi, młodzi, spoceni turyści wydali się jej nierealni. Przetarła palca-
mi czoło. Owszem, powinna być nie tu, a gdzie indziej. To mógłby być Sewasto-
pol - pachnący rybami, moczem, solą, kurzem i smrodem spalin. Dobrze byłoby 
teraz snuć się wśród ruin Chersonezu albo dotrzeć do portu, żeby popatrzeć na 
statki. Albo w jakimś zaułku obserwować koty. Bowiem na Krymie znajduje 
się wprost niewyobrażalna ilość rozmaitych kotów; burych i pręgowanych, bia-
łych, rudych, łaciatych, długowłosych i krótkowłosych, rasowych i dachowców 
- głównie bezpańskich. Wie o nich, ponieważ na jakimś blogu ktoś kiedyś zamie-
ścił sporą liczbę fotografii - tak, tak tysiące fotek zdziczałych krymskich kotów. 
Mogłaby mieć aparat i sama pstryknąć kilka zdjęć, nie litując się nad kocią bez-
domnością - na tamtych fotografiach zwierzęta nie były chude, zatem miały się 
dobrze.
 Słońce ściekło z ukosa; przecedziło się przez szczelną z pozoru koronę 

Anna Piliszewska
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krzywego kasztanowca i rozlało jak olej. W jasnych plamach iskrzyło, jakby 
ktoś w nie nasypał garście szklanych opiłków. Postąpiła kilka kroków. Torba 
zaczęła ciążyć, wpijając się w ramię. Westchnęła. Ostro zabrzęczał dzwonek - 
piegowaty młodzieniec z rowerem torował dla siebie drogę. Ocknąwszy się nieco, 
zeszła ze środka  jezdni i poczłapała chodnikiem, zmierzając w kierunku dwor-
ca. To ledwie kwadrans drogi - dotrze tam, potem złapie pociąg…
 Lecz przecież mogliby tak wędrować z tym zmyślonym mężczyzną, trzy-
mając się za ręce, albo gestykulując, rozprawiać o czymś. O Potiomkinie, okrę-
tach czy czerwonej Massandrze.  Mogliby naraz zaśmiać się głośno i dostrzec, 
jak przechodzący obok ciekawie odwracają głowy, żeby na nich popatrzeć. Mia-
łaby na sobie lekką, długą, satynową sukienkę - zieloną bądź szmaragdową. 
W kwiaty. I podobną torebkę, i parasolkę. I szliby, szliby gdzieś, przed siebie - 
bez celu, ot tak po prostu. A światło byłoby takie samo jak tutaj, teraz… Tylko 
inne powietrze. 
 Ktoś ją szturchnął niechcący - przyspieszyła kroku. Jednakże wnet zwol-
niła, wodząc wzrokiem po murach murszejących kamienic. Przyglądała się sta-
rym bramom rozdziawionym jak czarne gardła, posępnym kariatydom, rynnom 
zżartym przez rdzę, zgrzybiałym frontonom i paszczom maszkaronów zerkają-
cych z attyk.  Z oporem posuwając się do przodu, zahaczała wzrokiem o żelazne 
balkony i zakurzone pelargonie w na parapetach. Właśnie wtedy dostrzegła to 
otwarte okno… 
 Zatrzymała się, zaskoczona. Szara, kilkupiętrowa stara kamienica nie była 
od chodnika oddzielona ogrodem. Okno znajdowało tak nisko, że stając na 
czubkach palców mogłaby weń wsadzić głowę, by zapuścić żurawia. Wahała się 
przez moment, a jednak zrezygnowała, stawiając jedynie kilka kroków wstecz - 
dla lepszej widoczności.
 W jaskrawobiałym, wielkim, puściusieńkim pokoju nie było innych sprzę-
tów, prócz dwóch piętrowych łóżek - oba stały przy oknie, przeraźliwie wi-
doczne. Brak firanek przyciągał wścibskie oko - jasne drewno i wysunięte  
z ram, wzburzone białe materace naznaczały tę przestrzeń stygmatem tajemni-
cy. Aseptyczne wręcz wnętrze… Pomyślała, że może to szpital. Albo przytułek 
dla starców. W odruchu niezdrowej ciekawości zbliżyła się ku bramie, szukając 
tabliczki ze stosownym napisem. Nic! Jedynie czarny guzik dzwonka, zardze-
wiały domofon, zacieki po deszczu, kurz…
 Postała jeszcze chwilę, gapiąc się w brudną klamkę. Cofnęła się, żeby po-
nownie zerknąć w otwarte okno. Wydało się jej, że w białym, wietrzącym się 
pokoju, śnieżny tynk emanuje irracjonalny chłód, że biegną nim podskórne 
dreszcze. Coś skrzypnęło - drzwi albo podłoga. Wzruszyła ramionami. Jesien-
na melancholia wyparowała i oto rozświetlona, wczesnowrześniowa ulica zionęła 
nużąca nudą. Wydłużyły się cienie. Wtem przyszło jej na myśl, że na Krymie 
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jest wojna. Gdzieś w głębi poczuła ciężar, który stał się nieznośny. Weltschmerz…
 Pociąg właśnie odjechał, gdy dotarła do dworca…

2. Angelika

 Obudziła się i w odruchu pragnienia wyciągnęła rękę po szklankę - ręka 
zawisła w próżni. Dźwignęła ciążącą głowę; rozejrzała się wokół. Bez okula-
rów przestrzeń była nieostra; zaledwie majaczyły się kształty, zlewając w ciem-
niejsze smugi. Powoli przesuwając siną, żylasta dłonią, namacała gumowy wę-
żyk cewnika i pudełko biszkoptów. Wyczuła krochmalną pościel. Acha, była tu.  
W łóżku. W tym twardym, okropnym łóżku. W tym bieluśkim pokoju. Naprze-
ciw, po drugiej stronie okna leżą Róża i Wanda. A tuż pod nią - Helenka, która 
ma równo sto lat. Wszystkie trzy prawie głuche. Wszystkie trzy są leżące. A jej 
się zachciało pić, więc musi zawołać siostrę. Lecz może gdzieś pod poduszką jest 
schowana butelka wody mineralnej? Niech tylko znajdzie te okulary! 
 O, są! Już można zobaczyć świat. Uniesiona na łokciu pije wodę i patrzy. 
Widzi mleczną biel ściany. Łóżko obok jest puste. Dlaczego? Próbuje sobie przy-
pomnieć. Już wie - one umarły. Róża wczoraj nad ranem - najpierw kaszlała, 
kaszlała… Słyszała ten kaszel nocą - głuchy, jakby przez mgłę, jakby przez pa-
pierową, nieszczelną przegrodę. Słyszała stłumione głosy. Może nawet otwar-
ła powieki. A potem je zamknęła i zapadła się - w śnienie. A rano, kiedy to 
pielęgniarka wtoczyła kwadratowy, metalowy wózeczek z dzbankiem kawy  
i manną, zapytały o Różę. Siostra Malwina - bezszelestna dzięki podgumowa-
nym podeszwom sandałów - zbliżyła się miską i łyżką, aby je karmić. Usiadła 
wpierw przy  Helence - to wtenczas się wygadała, że już Róża odeszła. Pamięta 
to. Pamięta również jak płakała Wanda - cicho, prawie bezgłośnie.  Nic, bidulka, 
nie zjadła. Tylko szlochała ciągle - wbrew zakazom siostry. Następnie przyszli 
z kroplówką, a głowa  wyczerpanej Wandy opadła na wilgotną poduszkę. I już 
się nie podniosła. Widziała jak ją zakryto sztywną, białą płachtą i wywieziono.
 Trwała w dziwnym letargu. Minął dzień i nadszedł duszny, wilgotny wieczór.  
A potem ta parna noc. Przez uchylone okno wnikał uliczny gwar - chichoty, 
pijackie wycia i rozmowy przechodniów. Drgnęła, gdy coś brzdęknęło; ktoś roz-
bił jakieś szkło. Pomyślała, że taką porą lubią upadać gwiazdy - wtedy mogła-
by sobie pomyśleć jakieś życzenie, jednak przez wielkie okno nie było widocz-
ne niebo. Coś bolało ją w boku. Sepleniła do chorej Heli o Róży i Wandeczce.  
O zbieżności ich śmierci. A rankiem, gdy ją zbudzono, nie było i Helenki…
 Śniło się jej, że jest młodą dziewczyną; że ma dwadzieścia lat.  Że leży na 
furze siana albo w ogromnym stogu - pachnie trawą i słomą. I słychać brzę-
czące roje jakichś drobnych owadów - może trzmieli czy pszczół. Śniło się 
jej, że drzemie i w tej drzemce, w tym półśnie dotyka ją wiele rąk - białych,  
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o miękkich, ruchliwych palcach i czystych, krótko obciętych, kwadratowych 
paznokciach. Śledziła je z głębi snu. Owych rąk było osiem albo nawet i dziesięć 
- i wszystkie takie same: prawe. A może lewe? Były bardzo podobne do dłoni 
przystojnego lekarza, który do nich zagląda. I dotykały ją wszędzie - delikatnie, 
nienatarczywie, aż jej ciało wezbrało miłą falą gorąca. Krzyknęła. A dźwięk, 
nim wybrzmiał, rozniósł się głuchym echem, płosząc i sen, i ręce.
 Wzdrygnęła się. Ogarnięta przemożnym uczuciem grzechu, jęła szperać  
w pamięci. Uczyniła coś złego - ale co? Nie pamięta. Jednak owa świadomość - 
dokuczliwa, drążąca - wzbudziła w niej wielką trwogę. Dlatego nader uparcie 
wytężała swój mózg. Musiała zrobić coś złego! Możliwe, że coś ukradła. Może 
Wandzi? Może tę bombonierkę, pełną czekoladek z wiśniami? Miała na nie 
ochotę - na samą myśl o słodyczach ślina ciekła do ust. Pewno minioną nocą 
zakradła się i zabrała jej smakołyki, następnie trzęsącymi palcami odwijała je 
z folii. I jadła, jadła, jadła - dopóty, dopóki w kolorowym, tekturowym pudle 
nie ukazało się dno. Jednak nie - przecież jest tutaj. W łóżku - w tym okrop-
nym, piętrowym. W tym bieluśkim pokoju. Nie potrafi się podnieść, nie umie 
zesunąć stóp, unieść ciała, a potem dzierżąc uchwyt drabinki, zejść ostrożnie po 
stopniach. Nie potrafi już chodzić. Zresztą to niemożliwe: Wanda zmarła dzień 
wcześniej - opróżniono jej łóżko, wyniesiono przedmioty. Lecz jak nie to, to 
co…? Nie pamięta. Posiada tylko tę niezbitą pewność, że zrobiła coś złego i musi 
się wyspowiadać. Zaczeka, gdy przyjdzie ksiądz…
 A cóż ty mogłabyś uczynić grzesznego, moja droga córko? - uśmiechnął 
się, gładząc jej żylaste dłonie. Popatrzyła mu w oczy, zgadując czy ją rozumie.  
W zielonkawych źrenicach była dal i pokora, miłosierdzie i smutek. A jednak 
nie rozumiał, bo nie mógł. Nie poznał ohydy jej grzechu - jak mogłoby być to 
możliwe, skoro ona sama tego nie pamięta… 
 Udzielił jej rozgrzeszenia i odszedł. Słyszała, jak pisnęła tafla linoleum po-
pod podeszwą jego wyglansowanych butów i jak zamknęły się drzwi. 
 Dobrą chwilę syciła się momentem spowiedzi, wierząc w własną bezgrzesz-
ność, lecz - jak rysa na lodzie albo drobna szczelina na przeźroczej, szlachetnej, 
kryształowej powierzchni, pojawił niepokój - i narastał, narastał. Rozcapierzał 
się  jak szatańskie palce albo dzika roślina. Coś szurnęło pod łóżkiem. A kran 
kapał i kapał. Pomyślała - to diabeł ukucnął nad umywalką. A ta dudniąca  
w głowie kanonada kropel jest upadaniem drobin jego spermy lub śliny. Strach 
zamienił się w chłód - rozlał się wewnątrz wątpi…
 Zgadywała, że może jest już wczesne południe i zaraz przyniosą obiad. Na 
myśl o tym oblizała spierzchnięte wargi wysuszonym językiem. Ale już chwi-
lę później pomyślała o grzechu. Nadal nie potrafiła sobie niczego przypomnieć, 
jednak świadomość winy była jak wrzący lód - stopy marzły a sopel w brzuchu, 
wydłużając się,  parzył i puchnął - czuła jak  się wygina, jak podchodzi do gar-
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dła. Coś się w niej zapaliło - czerwony, podskórny płomień polizał nasamprzód 
płuca a następnie podbrzusze, potem, biegnąc przez żyły -  przez zwiotczałe 
uda, kolana, łydki, chyłkiem zmierzał do stóp. 
 Zawoła siostrę Malwinę - bełkot zmienił się w skowyt: zabrzmiał cicho  
i zamilkł. Usta nie chciały słuchać!  Jednak musi to zrobić; zdobyć się na wysi-
łek - musi zawołać siostrę: głos się zatlił w jej czaszce. Przesunął się z mózgu  
w krtań, w której utknął jak piłka. Musi zawołać siostrę - więc natęża swe 
gardło, natęża … I oto wydobywa zeń pisk, jaki wydaje z siebie przekłuty balon, 
nadmuchany do granic. 
 
3. Malwina 

 Zatrzymała się w progu, przy półotwartych drzwiach.
 - Trzeba zabrać tę pościel i odesłać do pralni - powiedziała, a krępy, łysawy 
człowieczek przytaknął, kiwając głową.
 Patrzył się na jej postać, odbitą w owalnym lustrze wiszącym w przestron-
nym holu. Wiedziała, że na nią patrzy. Pomyślała, że nadal podoba się męż-
czyznom. Machinalnie obciągnęła poły ciasnego białego fartucha, napiętego 
szczególnie na piersiach, pośladkach i brzuchu. Kiedyś wyjedzie z tego przeklę-
tego miasta i zacznie nowe, artystyczne życie. Inne - nie tak zwyczajne. Może 
będzie śpiewaczką. Solistką w jakimś zespole. Ma ładny, niski tembr głosu  
i miłą aparycję. Oczywiście nie obejdzie się bez kilku kuracji - upiększających 
oraz wyszczuplających, ale ona jest na to gotowa od kilku dobrych lat. Czeka 
tylko na moment - na jakiś impuls czy znak. A kiedy już to nastąpi, porzuci 
precz tę codzienność bez cienia żalu. Nie musi zamykać oczu, by zobaczyć swój 
dom - parterowy; z drewna, czerwonych cegieł i zbrojonego szkła. W ogrodzie 
posadzi kilka brzoskwiniowych drzewek, mirabelkę i dwa derenie. I kilka róża-
nych krzaczków. Bez, glicynie i jaśmin. Będzie tam ławka, studnia oraz wielka 
huśtawka. Tak! A ona - smukła, wręcz eteryczna, powiewając chińskimi szala-
mi, stanie pośród zieleni i… cudownie zaśpiewa. Przyjaciele artyści będą rzęsiście 
klaskać, klaskać... A ona się im ukłoni. Będzie kawior i wino w wysmukłych, 
cennych karafkach z niemieckiego kryształu…
 - A panienka Malwinka dzisiaj jak jaki anioł. A pępuszek - cymesik!
Pępuszek? Jaki pępuszek? Z roztargnieniem zerknęła na zapięcia fartucha. Ma-
teriał opinający ciało nie wytrzymał napięcia. Guzik wysunął się z dziurki  
i w powstałą szczelinę wcisnął się wałek tłuszczu - różowy, z wklęśnięciem 
pępka. 
 - Wam w głowie ciągle jedno! - warknęła. Nie pokaże po sobie, że połknęła 
rzucony komplement jak delikates.
 - Ale czy to nie dziwne? Wszystkie cztery umarły prawie że równocześnie - 
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zagaił krepy człowieczek, niezrażony oschłością.
 - Były stare i chore.
 - Ale to nienormalne. Padły jedna po drugiej - jak muchy.
 - Nic w tym nienormalnego. Były stare i chore.
 - Ale żeby tak naraz…?
 - Trzeba zabrać tę pościel i odesłać do pralni!
 Mężczyzna zabrał zwinięte, brudne prześcieradła i ruszył w głąb kory-
tarza. Ona zaś nieruchomo tkwiła w przymkniętych drzwiach. Pusty pokój 
przyciągnął wzrok - bezmyślnie lustrowała zimną biel nagich ścian. Wyjęte  
z ram materace czekały na świeżą pościel, a dwa piętrowe łóżka na nową starość.  
Z karnisza zdjęto zasłony i skurzoną firankę - a jednak się wydawało, że biała, 
hermetyczna przestrzeń pokoju odcięta jest od ulicy przezroczystą przegrodą. 
Chwyciła za klamkę, żeby zatrzasnąć drzwi, kiedy naraz dostrzegła w oknie 
głowę kobiety. 
 Złodziejka… - przebiegło jej przez myśl. Ciekawe, co ukradnie, skoro pokój 
jest pusty? Materace? Obserwowała okno, tymczasem głowa kobiety uniosła się 
i siostra Malwina zrozumiała, że tamta musiała stanąć na palcach. To jednak 
nie złodziejka, nie wygląda na taką. Dlaczego więc wściubia nos do cudzego 
pokoju? Dlaczego patrzy i patrzy? Tymczasem nieznajoma odeszła kilka kro-
ków, nachalnie gapiąc się w głąb. Może to jakaś krewna? Możliwe, że przyje-
chała żeby odwiedzić chore? Po prawdzie odwiedzający pojawiają się rzadko, ale 
gdy już przychodzą, mają ze sobą kawę, kwiaty i pomarańcze, ciastka i bombo-
nierki. No a tamta kobieta nic takiego nie trzyma. Ma wprawdzie wielka torbę, 
przewieszoną przez ramię, jednak sądząc po kształcie, dźwiga tam coś innego.  
W takim razie nie krewna. 
 Obca naraz odeszła - Malwina wysunęła się ciut zza drzwi, żeby lepiej zo-
baczyć. Dostrzegła, że kobieta stoi teraz przy bramie. 
 - Tłusta i wścibska suka! - pomyślała ze wzgardą.
Właśnie zastanawiała się, czy nie należałoby podejść do okna i po prostu zapy-
tać nieznajomą, gdy tamta cofnęła się, zerknęła w kierunku okna, wzruszyła 
ramionami i ruszyła w kierunku dworca. Malwina widziała, jak maleje wśród 
tłumu, coraz bardziej schylając ramię obciążone torbą - jakby dźwigała wielkie 
cegły albo kamienie…
 Zamknęła drzwi i wyszła. Zatrzymała się w holu przed owalnym lustrem. 
Poprawiła fryzurę. Misternie skręcone, tlenione loczki leżały wręcz idealnie,  
a przecież odczuwała w głębi jakiś dyskomfort. Próbowała przywołać miraż 
swego ogrodu, lecz eteryczna wizja odbiegła nazbyt daleko - zawisła gdzieś hen!, 
w przestworzu, poza zasięgiem myśli. 
 Długą chwilę śledziła w lustrze własne odbicie, po czym obiema dłońmi 
ujęła poły fartucha, naciągając materiał na wydętym brzuchu. Zapięła guzik…
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II nagroda 
Rady Powiatu Lęborskiego

Halinka i Brewus. 1946

- Pijaństwo, łajadastwo i nonszalancja! - grzmiała na nich gradowo. - Nie 
chcę was tutaj, idźcie se won! No, już!

Głos miała złowrogi, choć owa „nonszalancja” i to „won” brzmiały niezbyt 
przekonywająco, jakby nie końca znała tych słów przeznaczenie i moc. Taka 
była bufetowa Halinka. Kobieta rzetelna, tak ze sto kilo na oko, ich nocna przy-
stań i gwiazda zaranna w jednej piersiastej osobie. 

- Ale kontuar, Halinka, to ty masz, że ho ho! - mawiali cali wpatrzeni, że 
oko wykol. A ona, choć wdowa i matka troista, w serduszku ciągle przecież 
podlotek, rzucała panicznym okiem na blat barowy i chwytała za ścierkę, czy 
aby nie brudny. I nie potrafiła sobie uzmysłowić pod sztywno wykrochmalo-
nym czepkiem, że przecież wcale nie o blat idzie, a o tę jej legendarną, dwojaką 
obfitość, która różowo rosła i kipiała przez dekolt. Uśmiechy pojawiały się wtedy 
na czerwonawych obliczach Jaśka Kopidoła i Gienka, którzy wyjątkowo celowali 
w wyżej wymienionym komplemencie. Halinka przecierała czysty jak jej dusza 
blat, powtarzając bezwiednie te swoje „won, won”, które tym razem brzmiało 
jak „a kysz”.

Jak to się stało, że żaden wychylony przez klientów kieliszek nie zdołał jej 
dotąd zbylejaczyć, że żyła tak, jak by właśnie wracała z nabożeństwa majowego, 
cała dziewczęco anielska, wiedziała chyba tylko święta Rita, piękna patronka 
kobiet we wszystkich stanach, której obrazek wisiał nad barem. A była to Rita 
odmalowana przedziwnie, z kolcem w czole, rzecz jasna, z jednym okiem za-
lotnie zmrużonym, i uśmiechnięta. Co pobożniejsi pijacy, a więc praktycznie 
wszyscy, zanim się zachłysnęli pierwszym po wypłacie albo jedenastym, żegnali 
się zdawkowo patrząc. Czasem nawet łza im się zakręciła, ach ta łza! Za wszyst-
kimi miłościami, za zgubionym gdzieś synem, za życiem, które jakoś, cholera 
wie jak, przepłynęło fru w pizdu, a to teraz, to przecież ersatz, cholera, nie ży-
cie... Ale nie łudźmy się, nie była ta łza taka często oczywista. Łza nie łza, życie, 
nie-życie, my tu gadu gadu, proszę państwa, od zadu i od zakrystii, a wódeczka 
się grzeje, abyśmy! I nieboracy podnosili posłuszne kieliszki, łypiąc raz na pierś 
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Halinki, raz na cudną Ritę. Ale nie było takiego, co by wiedział, do której mu 
bardziej tęskno.

Właśnie przybyły, Jaśnie Oświecony Humanista, pomyślałby sobie, że ma 
oto w „Pod Łabędziem” odwieczny kołowrotek seksu, alkoholu i religii, alkoho-
lu, religii i seksu, religii, seksu i alkoholu. I pewnie wywiódłby wniosek dema-
skujący i wielce potwierdzający. Całe jednak szczęście, że go tu nie było, że go 
w ogóle nigdy, jak Osada Osadą, tu nie było i nikogo nie zawstydził podobnie 
wyuzdanym pomyślunkiem, i że wszystko toczyło się tutaj swym bezpiecznym 
rytmem. Bo po co to coś od razu nazywać seksem, a to religią, a tamto alko-
holem? Niech to wszystko sobie będzie niedopowiedziane, po co gadać i spłasz-
czać, no powiedz pan? Niech się jeszcze wydaje, niech tak się zachybocze na 
legendarnej krawędzi „pomiędzy pewnym a zaledwie przypuszczalnym” - że to 
jeszcze nie to, o czym myślisz, o, nie. Że to nie seks, tylko zapatrzenie, nie Pan 
Jezus, a tylko emocje, i jaki tam alkohol, raptem kieliszeczek do obiadu. Sam 
przyznaj, zacny czytelniku, czy tak nie lepiej?

Tak więc, jak już powiedziano, wszystko „Pod Łabędziem” szczęśliwie to-
czyło się swym ustalonym, spokojnym rytmem. Bufetowa Halinka „z dekoltem 
aż po brzegi szklanek” polewała, święta Rita spoglądała, przymykając oko, a by-
walcy wyobrażali sobie sutki Halinki, czy duże, czy może małe, czy jasne, czy 
ciemne... Jednym słowem, nikt do nikogo i o nic. Raj na ziemi. I tak było przez 
całe lata, aż do dziś.

Pojawili się znikąd we dwóch i buch, od razu zakąska! 
- Dziś piątek, zimnych nóżek nie podam - Halinka pokręciła głową.
- A wódeczkę można? - ten łysawy spytał lekko drwiąco.
- Można – odpowiedziała. - Bo wódka bezmięsna.
- No to... postną dwa razy i coś na ząb.
- Grzybki? - zapytała.
- Na bezrybiu i grzyb ryba! - zaśmiali się i poszli do stolika.
Niechętnie rozlała, niedbale, bo obcy. Gąski na spodek też byle jak. W ogó-

le, jej obsługa owych jegomości była taka tyle o ile - żeby nie urazić, ale i nie 
wylewnie, jeśli o asortymencie „Łabędzia” w ogóle można tak rzec. Kiedy wlali 
już na pierwszą nóżkę, zawołali po nią. Ale zawołali najgorzej, jak tylko było 
można. Zawołali: „laluchna”... I na dodatek jeden z nich, ten rudawy, pstryknął 
palcami. Od razu widać, że nietutejsi. Tylko jeden ją tak nazywał, tylko on tak 
mógł, jej ślubny, nikt więcej. Za pierwszego życia i tuż przed. I tak właśnie, nie 
inaczej do niej wtedy powiedział w szpitalu w Brodnicy. Już mu się oczy śmier-
telnie szkliły, już cały sztywniał, kiedy wyszeptał te trzy ostatnie za tego żywo-
ta sylaby: la lu chna... Potem któremuś się wyrwało nieopatrznie po kielichu. Jak 
od Halinki dostał przez łeb, to mu się tamta wojna przypomniała! I popamiętał. 
A czemu jej ślubny umarł? Płonące koło odpadło od ciężarówki i przygniotło 
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go do muru. Jeszcze dwa dni pokwękał i Halinka wdowa. Cztery lata będzie  
w kwietniu. Głupia taka śmierć we wojnę, prawda?

Czerwoność na krągłej postaci pani Halinki najpierw pojawiła się gdzieś 
koło uszu, potem przewędrowała po policzkach i szyi, aż szerokim łanem objęła 
dekolt, a kto wie, może powędrowała niżej, aż po niewidzialny pępek. Działo 
się to w nagle zdębiałej ciszy stałych bywalców, w zaparciu tchów i szerokim 
oczu otwarciu. Ruszyła ku przybłędom przygarbiona, takim sprężystym powoli, 
które w każdej sekundzie potrafi przerodzić się w galop. Gdyby była mężczyzną, 
jej spojrzenie można by nazwać byczym. Sapała przy tym dogłębnie, bulgotało 
jej gardło pełne słów ośmiorniczych, które zaraz miały wyskoczyć, opleść bez-
czelnych przyjezdnych, zdusić i... Ledwie wyhamowała przy ich stoliku. 

- Uiścić i opuścić! - syknęła.
- Że niby co, jeśli łaska?!... - rozdziawił się łysawy.
- Uiścić i won! - pokazała na drzwi.
Jeśli to, co zjawiło się na ich facjatach, nazwać zdziwieniem, to nic nie po-

wiedzieć. Z bezradną złością popatrzyli na Halinkę, na otaczających, na siebie 
wzajem, unieśli ramiona i zakręcili zdumionymi głowami. W mętnych spojrze-
niach stałych bywalców zaczęli szukać zrozumienia. Bywalcy jednak uciekali 
wzrokiem. Nietutejsi, to niech se sami radzą. Halinka uparcie nad nimi kostu-
szyła, lodowato pukając palcem w stolik: zapłacić i wynocha, ale to już!, i nic 
nie wskazywało na to, że owa fatalna „laluchna” ujdzie im płazem. I wtedy 
właśnie postanowiłem się dosiąść. Trochę dziwnie spojrzeli na mój wzrost, ale 
uścisnęli mi prawicę. Ba, nawet uczepili się jej mocno i chwilę przytrzymali. 
Taką chwilę kurczową. Na wszystkich morzach świata rozbitkowie tak chwytają 
burty szalup. 

- Jeśli panowie sądzą, że przysiadam się, żeby ich bronić, to się mylą - lojalnie 
uprzedziłem. - Ani myślę bronić, zresztą nie czas na to. Mamy tu przecież do 
załatwienia pewną sprawę... - zawahałem się. - Sprawę, rzec można, metafizycz-
ną. Będą jej panowie naocznymi uczestnikami, czy chcą tego czy nie. Zresztą, 
nie za bardzo mają panowie wybór.

Choć oczy obydwu nietutejszych powoli robiły się jak spodki, na ich twa-
rzach zamajaczyła nieśmiała ulga, że być może jeszcze nie muszą uiszczać i won, 
tylko mogą zostać. I może jeszcze kieliszeczek się trafi.

- Prawdopodobnie z początku nic panowie nie zrozumieją - wyjaśniałem da-
lej. - Pewnie i w trakcie nie będą panowie zbyt wiele pojmować. A na sam ko-
niec to już nic a nic, ale cóż, tak to już jest z tą metafizyką. A poza tym, trzeba 
było nie pstrykać palcami i nie nazywać naszej pani bufetowej tak, jak panowie 
nazwali, nieprawdaż? Piliby sobie panowie na drugą nóżkę, zagryzali gąskami  
i mieli tak zwany święty spokój sielski. Ale cóż, stało się inaczej i nikt już tego 
nie cofnie.
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Następnie zwróciłem się pani Halinki tymi słowy:
- Szanowna i wielce czcigodna pani Halinko, chcę najmocniej przeprosić za 

zachowanie obydwu panów nieznajomych. Ależ to była niestosowność, ależ! Za-
raz panią własnoręcznie, a właściwie własnoustne przeproszą przybysze niesto-
sowni, całując pani uroczystą dłoń i uderzą się przy tym w pierś, ach, jakżeż się 
nie walną!, że już nigdy, przenigdy i pod żadnym pozorem, i tak dalej czyli tędy 
owędy. Kwestia zaś sutego napiwku, - tu zmierzyłem obydwu okiem jastrzębim. 

-  mam nadzieję sama im wpadnie do głowy. Panowie, do dzieła! - patetycznie 
zachęciłem  wędrowców do czynienia powinności.

Deszcz przeprośnych całusów spłynął na rączki pani Halinki. Echa tych-
że cmoknięć i kornych uderzeń w piersi drżą jeszcze pod sufitem „Łabę-
dzia” po dziś dzień. Pani Halinka zarumieniła się serdecznie, spłoniła piwonią  
i nawet wyrwało jej się z usteczek, że ależ, panowie, nie trzeba, nie trzeba, 
ależ!... Zupełnie nie na miejscu jej się wyrwało, skoro to była egzekucja jak naj-
bardziej sprawiedliwa. Ale cóż, taka już ta nasza bufetowa była. Czasem nagła 
żółć i w sekundę miód. Kobieta.

Kiedy już opadł kurz owej żarliwej pokuty, pani bufetowa, calusieńka ukon-
tentowana, chowając za stanik banknoty napiwku, zapytała retorycznie: 

- Dla panów jeszcze raz to samo, prawda? A dla pana Stefcia?
- Nie inaczej - zgodziłem się. - A ponadto, jeśli pani pozwoli, jeden kielisze-

czek osobny, ale koszerny, poproszę.
Pani Halinka wzięła uśmiechnięty hals na bar, a ja odczekałem chwilę i spo-

glądając rozbitkom prosto w oczy, powiedziałem:
- Zaraz tu będzie trochę jak w kościele. Będzie tajemnica, śmierć i niedowie-

rzanie, i także będzie Żyd w roli głównej. Żyd w pewnym sensie żywy! Ale, ale... 
- położyłem palec na ustach. - Nie uprzedzajmy wypadków. 

To powiedziawszy, odwróciłem się w stronę Janka Kopidoła, Gienka, Zacie-
sza, Krzywego  Łebka i całej drelichowej reszty, która już nieco zapomniała  
o niefortunnych przybyszach, zanurzając się w najlepsze, no to siup!, w wy-
płacie, i zacząłem im opowiadać. Pierwsze zdania poszły nawet gładko, drugie 
nie najgorzej, ale tych trzecich już nie zdzierżyli. Nikt nie potrafił uwierzyć, 
dosłownie nikt. Ani Gienek, ani Jasiek, ani Ten z Lasu, ani nawet przygłupi 
Zaciesz, który wierzył we wszystko. Pukali się w czoło słysząc i prychali jeden 
przez drugiego:

- A gadaj se zdrów!
- Takie androny to możesz opowiadać tamtym za rzeką, a nie nam!
Żaden nie chciał iść o zakład, choć oferowałem drogie pieniądze, zamorskie, 

a nie jakieś tam w te i nazad, druciaki Bieruta.
- A daj spokój, z kobyłą się na głowę pomieniałeś czy co?!
- Patrzcie go, trochę świata liznął i od razu mądralę struga!
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- A tak swoją drogą, to co też ta zawierucha wojenna z człowieka zrobiła?! 
Tak się chłopina dobrze zapowiadał!

- Idź, Stefan, wytrzeźwiej, wyśpij się i wróć, to wtedy pogadamy...
Tak było, dopóki nie klasnąłem trzy razy, a wtedy otwarły się drzwi i po-

jawił się on. Najzwyczajniej w świecie, w biały dzień wszedł i jak gdyby ni-
gdy nic usiadł przy stoliku. Może odrobinę bardziej posiwiały i kościejny niż 
przed, ale na sto procent on! Takiej ciszy, jaka wtedy zapadła, nigdy w życiu 
nie słyszałem. A trwała i trwała, i trwała, zanim się jeden z drugim odważyli 
trącić łokciem, czy aby na pewno, do kurwy nędzy, widzisz to, co ja?!... Siedzieli 
jak skamieniali, tylko oczy wybałuszali, coraz bledsi. Nawet się jeden z drugim 
ukradkiem przeżegnał. Nie żeby celowo, tylko tak jakoś mu się samo...

- No weź, uszczyp, - zachęcałem półgłosem. - pociągnij za brodę, dotknij 
ręki, że ciepła.

Ale żaden się nie odważał. Tylko te wybałuszone oczy przenosili lękliwie  
z niego na mnie i ze mnie na niego. 

- Dobra, jak nie to, nie! - wzruszyłem ramionami i dałem znak, że wychodzi-
my. Taki wyuczony w cyrku skecz. I bez słowa wyszliśmy, zostawiając towarzy-
stwo w tej ich zatkanej ciszy nie do pojęcia. Nikt za nami z knajpy nie wybiegł, 
żaden nawet nie zawołał słowem, bo bali się wszyscy jak jasna cholera. Podobno 
potem w domach opowiadali, że nie uwierzysz, kogo ten Stefek tyci, no ten lili-
put cyrkowiec*, do gospody przyprowadził! Brewusa! Żywego, rozumiesz?!... Na 
własne oczy widziałem, jak Boga kocham!, bili się w piersi. I każdy słyszał to 
samo, że pijaki, łajdaki jedne, już wam ta gorzała całkiem rozum odbiera! Lepiej 
byście się za robotę jaką wzięli, jasnowidze od siedmiu boleści! Nikt nie potrafił 
uwierzyć, powiadam, nikt.

Po chwili wyszli z knajpy obydwaj niefortunni przybysze. Rozejrzeli się  
i znaleźli mnie siedzącego na ławce pod jabłonką. Szukali wzrokiem Brewusa, 
ale nie znaleźli. Co to wszystko znaczy?, o co chodzi?, co to za jeden?! - takie 
pytania wypisane mieli na czołach, ale nic nie powiedzieli. Tylko ociupinę trzę-
sły im się ręce, kiedy przypalali papierosy. Kiedy zaciągnęli się raz i drugi zdro-
wo, sztachem aż po ostatnie żebra, kiedy się już mało wiele uspokoili, łysawy 
chrząknął i ni to zapytał, ni to stwierdził, że w zasadzie to może by już sobie 
poszli.

- Przecież nikt tu panów siłą nie trzyma. Droga wolna - wzruszyłem ramio-
nami. – Chociaż pewnie lepiej, żeby poznali panowie ciąg dalszy, a właściwie to, 
co było przed. Pojadą panowie gdzieś tam, skąd was przywiało, i w drodze będą 
łamać sobie głowę, kto, jak i co, prawda? I wyobrażać sobie o nas i o naszej 
osadzie niestworzone historie. Że straszy, że dziwaki, i takie tam. A przecież to 
wszystko było bardzo, ale to bardzo proste.

I pozwoliłem sobie opowiedzieć, jak to Brewus przyjeżdżał do Strzegowa raz 
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w miesiącu. Był garbaty i budził politowanie, kiedy niezgrabnie gramolił się na 
wozie wypełnionym po brzegi starymi szmatami, garnkami, wszelką żelazną 
drobnicą, materklasami do domu i żeby mieć pod ręką w obejściu, i całkowicie 
chrześcijańskimi obrazami Najświętszego Serca Matki Boskiej i Jezusa naucza-
jącego z łodzi. 

- Garnki drutuję, stare szmaty skupuję, święte obrazy sprzedaję!... - niosło się 
wśród chałup wołanie Brewusa.

Gospodynie ciekawie wychodziły przed sień, ocierając mokre ręce w fartu-
chy, chłopi odrywali się od klepania kos, żeby zobaczyć, co tam się tym razem 
ciekawego z Brewusem przywlokło i żeby zagadnąć, wziąć do ręki, obejrzeć, 
kupić, nie kupić, potargować się warto. 

- Aj waj, paniusia wybiera jak w ulęgałkach! Toż to pierwszy sort, już na 
pierwsze oko widać... - niecierpliwił się Brewus i miął towar w palcach, przy-
kładał atłasowo do policzka i cmokał, i zachwalał. - Pan szanowny pytasz, czy 
będzie wojna?... A skąd ja, prosty Brewus, taki Żyd wieczny tułacz, mam to 
wiedzieć? I jeszcze szanownemu panu, Polakowi wiecznemu tułaczowi, hurtem 
albo detalicznie odpowiedzieć? Ja wiem tylko tyle, co na tym wozie - szeroko 
rozkładał ręce - To jest moja sprawa, mój geszeft, i nic ponadto, i nic a nic  
w superacie. A polityka?! Ojojoj, proszę szanownego pana... - krzywił się i ma-
chał rękami. - Ta polityka to jest rząd, ministrowie, nie ja! A nie macie tutaj 
w Strzegowie swojego posła parlamentarnego? Macie. To jego wypytywajcie...   
- i wymownie pokazywał na Zawodzie, na kościół i plebanię, i było wiadomo, że 
chodzi o księdza posła  Grochowskiego.

- To szanowna dziedziczka nabywa, czy nie? - nigdy nie mówił „kupuje”, 
tylko właśnie „nabywa”. - Drugiego takiego łaskawa dziedziczka nie znajdzie. 
Piękne kolory, piękna osoba, a i rękodzieło cymes, że ho ho!... - dumnie pocierał 
palcami modrą suknię na obrazie Najświętszej Panienki. I często „dziedziczka” 
posłusznie nabywała, skoro to taki cymes.

Pewnego razu, wiele lat temu odjeżdżając, Brewus odwrócił się do mnie  
i dłuższą chwilę mi się przyglądał. Potem sięgnął pod płachtę szmat na wozie 
i wyjął wielkie, czerwone jabłko. Otarł je o połę swojej sukmany, aż zaczęło 
błyszczeć, i dał mi je. Zupełnie za darmo!

- Z ciebie, mały, to będzie w życiu ktoś! - powiedział powoli, akcentując każ-
de słowo. Jeszcze raz przyjrzał mi się uważnie, jakby chciał dokładnie zapamię-
tać moją twarz i, wiśta, wio!, odjechał.

Niektórzy mówili, że Brewus to tylko przezwisko i że tak naprawdę to był 
Szymszel. Ten sam i we własnej osobie, co kiedyś znał państwa Niechciców, pa-
nią Barbarę i pana Bogumiła. I bywał u nich, odwiedzał w Sarbinowie i poma-
gał, kiedy było potrzeba. Ale nie wiadomo, czy to prawda, bo to było już dawno 
i widziała go u nich tylko Marysia Dąbrowska, nikt więcej.
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Powiadali, że Brewus docierał ze swym majdanem hen aż za Mławę i dalej, 
do Prus. I że granicę przekraczał pod Uniszkami, a potem kluczył leśnymi duk-
tami aż do Allenstein, do Olsztyna, a może nawet, kto wie, do samego Kenihs-
bergu i jeszcze dalej, gdzie już przecież kończy się świat. Pewnego razu, a było 
to latem Owego Roku Trzydziestego Dziewiątego, do Strzegowa przydreptał koń 
Brewusa, ciągnąc za sobą pusty wóz. Zmordowany, stanął tam, gdzie Brewus 
miał zwyczaj handlować, drapał kopytem ziemię i patrzył na ludzi smutnymi 
oczami. Chciał im coś powiedzieć. Ktoś go wyprzągł, nakarmił i wreszcie na-
poił w tej spiekocie. Wiadomo, „lato było piękne tego roku”. Poszukiwania Bre-
wusa przerwano do dwóch godzinach. Policjant Kolczyński z młodym Gutmor-
genem dotarli tylko do Dalni, raptem osiem kilometry w haczykiem, i zawrócili. 

- Dalej już się nie opłaci - machnęli ręką. - W końcu to tylko Brewus...
Nikt tego głośno nie mówił, ale wszyscy wiedzieli, że już nigdy wróci, i że 

coś się właśnie skończyło. A jak się coś kończy, to wiadomo, że zaraz musi się 
coś zacząć. I zaczęło się! O, i to tak się zaczęło, że do dziś dnia nie może się 
skończyć!!! Zazwyczaj nazywają to wojną, ale według mnie to nie tylko naj-
większa z wojen, to największy z końców świata. Najprawdziwszy. A wszystko, 
co może jakoś potem, zawsze już jest kalekie.

Ten ktoś, kogo widywano w getcie w Warszawie, to był on. Na własne oczy 
widziałem, jak ciebie teraz, przysięgam!, twierdzili. A kto widział? Romek Po-
lański widział i Władek Pianista, i Zaciesz, i Ten z Lasu, i wielu innych. Stał 
pod kładką na Chłodnej. Głowę zadarł, popatrzył, chyba mnie nawet poznał, ale 
musiałem już iść... Co, Brewusa bym nie poznała? W nocy o północy. Tamten 
to był on. Znaczy wpół on, bo mało z niego zostało, taki był szkielet! I jak ten 
pijany szwab do niego strzelił, to tylko się tak w sobie boleśnie zawinął i trrrach, 
jak kłoda na trotuar! Mówię wam, przykry widok... 

- Potem przyszło wyzwolenie i wszyscy o nim zapomnieli. Zresztą, kto ma 
dzisiaj głowę, żeby się smucić, nikt. A więc wesoło o Brewusie zapomniano. 
Oto i cała historia Brewusa - zakończyłem opowieść. - Teraz już panowie mogą 
sobie iść. Do widzenia.

- Ale gdzie on jest? - rudawy rozejrzał się po placu przed knajpą.
- Jak to, gdzie? - zdziwiłem się. – Przecież mówię, ze zginął w getcie.

* Stefan Pycka (1906-1979), ur. w Woli Bystrzyckiej na Podlasiu, niskiego wzrostu aktor teatralny i cyrkowy. 
W latach 1932-39 członek znanego w całej Europie berlińskiego zespołu cyrkowego Schaeffer’s Liliputaner. 
Po wojnie twórca warszawskiego objazdowego Teatru „Bajka”. Zagrał m.in. w „Krzyżakach” A. Forda. 
Mieszkał w Strzegowie na Mazowszu.



45

III nagroda

Morkut

 Słońce wisiało uparcie na błękitnym niebie. Jak na złość. Przecież w ta-
kie piękne lato się nie umiera. Dzieciaki wystrojone jak nigdy. Cała dziewiątka. 
Magda po raz pierwszy miała na sobie lakierowane pantofelki, o których zawsze 
marzyła. Widziała je u dziewczynek sąsiadów, tych grzecznych i zadbanych jak 
laleczki. One zawsze miały czyste i wyprasowane  nawet kokardy we włosach  
a na kształtnych stópkach białe lakierki od cioci zakonnicy. 
 - Trzeba było aż śmierci matki żeby wyglądać po ludzku - pomyślała i na-
wet uśmiechnęła się do swojej dorosłej myśli. Ciotka Danka kiedyś tak powie-
działa jak przyszła do ich leżącej już wtedy matki. Jak zobaczyła mamę w brud-
nej koszuli, zachlapanej jedzeniem i szaro-burej pościeli to zapytała najbliżej 
stojące dziecko:
 - Gdzie są rzeczy mamy?
Magda wyciągnęła z buzi palec i pokazała szafę w drugim pokoju.
 - A pościel?
Dziewczynka wzruszyła ramionami. I znowu zaczęła doić palec.
 - Powiedz Kaśce niech do mnie przyjdzie jak wróci ze szkoły - powiedziała 
zrezygnowanym głosem ciocia a jej zwinne ręce już ubierały mamie czystą ko-
szulę. Ciotka przygładziła jeszcze mamie włosy i powiedziała:
 - No, teraz chociaż wyglądasz po ludzku. 
Popatrzyła na dziewczynkę i stwierdziła:
 - Ech Morkut, Morkut, taka duża panna a z palcem w buzi. Fe, kto to wi-
dział. 
 Magda szybko schowała rękę za siebie. Nie zawstydziła się, była nawet  
z siebie dumna, że to ona pokazała ciotce szafę z maminymi ubraniami. Zresztą, 
jakie one tam były mamine, najstarsza Kaśka i młodsza o rok  Lidka ubierały te 
rzeczy na zmianę. Ona jeszcze nie mogła bo była za mała. Ale kiedyś... 

 Na podwórzu przy ciągniku z przyczepą wuj Waldek rozmawiał z niskim, 
przygarbionm mężczyzną  z grzywką zaczesaną na łysinę. 
 - Wiesz Wacek - mówił stojąc na swych długich  szeroko rozstawionych 
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nogach z rękami wspartymi o błotnik traktora. – Tu choroba była. A jak jest 
choroba... - przerwał  i poprawił coś w skrzynce na błotniku. -...To i jest bieda. 
Sam wiesz.
 Wacek pokiwał głową. O chorobach akurat dużo wiedział, cztery razy ro-
bili mu punkcję na kręgosłup i teraz ledwie nogami włóczy. Ani w pole, ani do 
kościoła. Choroba chorobą, ale u Sołdyków było coś więcej. Ale czy to warto 
teraz stare rany rozgrzebywać. Było minęło. Teraz będzie już tylko lepiej.
 - Teraz będzie lepiej - powtórzył swoją myśl patrząc w dal na zarośnięty ogród.
 - Ta - jakby nie słysząc potwierdził wuj Waldek, bo z domu wyszła ciotka 
Danka a za nią gruba ciotka Wieśka z Darłowa. Niosły jakieś narzuty. Szczu-
pła ciotka Danka, przyzwyczajona do fizycznej roboty, szybko wdrapała się na 
przyczepę. Wieśka nawet nie próbowała, podparła się o zaczep i podała Dance 
materiał. 
 - Zobaczymy, na ile wystarczy - powiedziała Wieśka marszcząc nos od słońca  
i eksponując swe końskie jedynki z tendencją do paradontozy. 
 - Waldek, a ile osób tu wejdzie? 
 - No na każdym snopku po dwie chude jak moja Danka albo jedna z takim 
podwoziem jak ty - popatrzył na jej rozłożyste biodra i zaśmiał się rubasznie 
Waldek.
 - A idź ty - machnęła ręką.
 - Ze dwadzieścia osób wejdzie i dzieciaków jeszcze trochę, jak pokucają. 
Przecież daleko nie jest, pięć km zaledwie - ciotka Danka już zeskakiwała z przy-
czepy, z tego powozu, który powiezie żałobników w ostatnią drogę Marii Sołdyk,  
z domu Bielawska, która przyszła tu do męża, bo uciekała od domowej biedy  
i pracy a znalazła nędzę, harówkę i permanentną porodówkę, bo mąż miał wy-
bujałe potrzeby seksualne. 
 - Maryś, ty się nie martw, dulary ci pójdą, prawdziwe dulary! – chwalił się 
przyszły mąż Marii.
 I Maryś, łasa na pieniądze i łatwe życie, poszła na te „dulary”, co przepłaci-
ła życiem w wieku 38 lat.

 Magda lubiła kiedy coś się działo. A o zamieszanie nietrudno przy tak licz-
nej rodzinie, ale to były takie codzienne, zwykłe wydarzenia. A ona chciała 
czegoś niezwykłego. Na przykład jak ojciec przyłapał młodego Kozubę na kra-
dzieży papierówek. Wlókł go całą alejkę za ucho, raz po raz przystając i wy-
mierzając mu policzek, gdy ten za głośno zawodził. Posadził go na krześle na 
środku kuchni, dzieciarnia obstąpiła ich dookoła.
 - Będziesz kradł?- ryczał w furii nad głową chłopaka.
 Raz w  policzek. 
 Romek Kozuba zanosił się płaczem.
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 - Będziesz?
 Raz po gołych nogach aż zostały czerwone pręgi. 
 - Mam ci wpierdolić na gołą dupę? 
 Dzieciaki uśmiechały się, bo wiedziały, że ojciec lubi takie lańsko ze spusz-
czonymi spodniami.
 - Nie – krztusił się chłopak i błagalnie patrzył na ojca.
 - To będziesz kradł? 
 Raz przez łeb.
 Przedstawienie trwało dobre 15 minut. Wtedy zasmarkany Romek Kozuba 
na oczach rówieśników pocałował ojca w rękę. I pobiegł ile sił w chudych no-
gach. 
 Dziś było szczególnie ciekawie, bo tyle ludzi się kręci i pojadą na przycze-
pie aż na Zalesie. Magda pogładziła granatową sukienkę z niebieskim paskiem. 
Miała 10 lat i kasztanowe włosy obcięte na pazia. Proste jak druty, nie chciały 
się kręcić nawet jak siostra zawinęła je kiedyś na papiloty na jej urodziny. To 
był taki prezent od siostry, poświęciła na to całe dwadzieścia minut. Ale rano 
nie było nawet śladu po lokach. 
  Burczenie w brzuchu przypomniało jej, że od rana nic nie jadła. W kuchni 
pachniało kawą. Na westfalce, jedynym normalnym meblu gotowała się woda 
w aluminiowym garnku. Pilśniowe płyty z wytartą pomarańczową farbą sta-
nowiące podłogę ugięły się pod stopami ciotki Danki, która przyrządzała kawę. 
Magda zobaczyła na stole pod oknem nową ceratę. Jak inaczej wyglądał teraz 
ten stół, tak jakoś odświętnie. Wszystkie stołki i taborety obsiedli jacyś krewni. 
Magda kojarzyła tylko ciotkę Dankę, Wieśkę i pana Wacka, bo czasami poma-
gał ojcu przy owcach, dopóki nie pojawił się Jasiu - młody, z czupryną jasnych 
włosów, dobrze zbudowany. Wyrychtował sobie pokoik na strychu i był tu od 
wiosny do jesieni a potem zniknął. Pewnego dnia wyniósł na podwórku kawo-
wo-szare pudełko i za chwilę z adapteru Bambino popłynęły słowa skocznej 
piosenki „Tata się żeni, tata się żeni, na tacie barcie trzeba się znać”. Dzieciaki 
miały frajdę, ale ojcu ta piosenka się nie spodobała. Zawsze reagował nerwowo  
i kazał zmieniać płytę. 
 Magda rozglądała się w kuchni za chlebem, ale na małym stoliku pod 
oknem go nie było. Wszystko było inne tego dnia. Tapczan matki pusty i po-
słany kapą. Obok łóżka nie było też cynowego wiaderka – maminej toalety. Do 
Magdy nie docierało jeszcze, co tak naprawdę się stało. Póki co, żyła tym nad-
miarem wrażeń, nie myślała, co będzie potem. Co prawda Kaśka mówiła, że 
pójdą teraz do domu dziecka, ale Magda nie bardzo wiedziała,  co to znaczy, ale 
zawsze to coś innego niż tu, jakaś odmiana, coś nowego. 
 - Dzieci idźcie na dwór - zniecierpliwionym głosem powiedziała ciotka Danka
 - A gdzie chleb?
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 - Zgłodniała dziewczyna - uśmiechnął się mężczyzna z papierosem w zębach.
 - Zaraz zrobię kanapki i cię zawołam - jakaś pani chciała pogładzić ją po 
głowie, ale Magda się odsunęła.
 - Nie idź daleko, za pół godziny jedziemy - dodała ciotka Danka
 Autobus wlókł się po rozgrzanym asfalcie, szumiąc monotonnie. Pasaże-
rowie zmęczeni upałem przysypiali albo tępo patrzyli na krajobraz za oknem.  
Z radia płynęła polka lata z radiem a za chwilę hejnał oznajmił południe.
 Adam odruchowo spojrzał na zegarek. - Powinienem zdążyć - pomyślał. 
Dobrze, że kierowca dał się uprosić i obiecał zatrzymać się w Kuskowie, w koń-
cu to przelotowy. Pewnie ten wieniec go przekonał.  
Zapatrzył się na dojrzały łan żyta za oknem. Powietrze drżało od upału.
 Późne w tym roku żniwa będą. Prawie miesiąc padało. Ziarno już zaczęło 
iść w kłosy. Dopiero od kilku dni jest słońce, ale za to przygrzewa tak jakby 
chciało nadrobić stracony czas. Lada chwila kombajny wyjadą w pole. I właśnie 
w taki piękny sierpniowy dzień umarła Marysia. Rak toczył jej ciało już trzeci 
rok, najpierw amputowano jedną pierś, potem drugą, ale nie ustąpił, atakował 
kolejne komórki, wysysał z nich życie aż do przedwczoraj. Od 5 miesięcy na 
morfinie, na początku zastrzyki robiła pielęgniarka z ośrodka, ale potem znu-
dziło jej się przyjeżdżać i zostawiała zapas Ryśkowi - mężowi Marysi - temu 
psycholowi zdolnemu do wszystkiego. Gdy się o tym dowiedział specjalnie poje-
chał do Kuskowa i zrobił jej awanturę. Jakby nie wiedziała, że Rysiek specjalnie 
żądał coraz większych dawek, żeby mu nie jęczała. Bóg jeden wie co on z nią 
wyczyniał. Adam, od czasów kłótni u Marysi, podczas której doszło do ręko-
czynów z Ryśkiem, przestał wtrącać się w życie Sołdyków. Jej wybór, jej życie. 
Tylko dzieciaków szkoda. Ale cóż, na siłę świata nie zbawisz. 

 Wysadzana starymi drzewami droga wiodła do kilku poniemieckich dom-
ków rozrzuconych pod lasem. Wszystkie były jednakowe, ale w zależności od 
gospodarności ich właścicieli, prezentowały się różnie. W ostatnim, najbardziej 
zaniedbanym, mieszkali Sołdykowie. Dopiero dwa lata temu pociągnęli wodę  
i założyli kran w kuchni i w stajni. Kiedyś były tam konie, z czasem została tyl-
ko nazwa. Sołdkowie trzymali tam teraz kilka owiec. Właściwie nie było z tego 
prawie żadnych dochodów. Nie mieli też pola. Rysiek postanowił za marne gro-
sze, ale grosze, oddać je do gminy. Pozbawił się zbędnego balastu, bo do roboty 
to on był ostatni. Tylko gąb do wykarmienia przybywało. Tak, na tym polu to 
on był pracowity. Złość znowu ścisnęła Adama, gdy skręcał już w zarośniętą  
z obu stron alejkę. Czy tych krzaków nie można wyciąć - pomyślał. 

 Magda buszowała na grządce z zielonym groszkiem. Łapczywie wyłuski-
wała strąki, potem ściągała gorzki naskórek ze strączka i zjadała. Nagle usły-
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szała szamotanie w krzakach i zza leszczyn wybiegła starsza siostra Gabryśka. 
Cała czerwona, ze łzami w oczach trzęsącymi rękami zapinała guziki bluzki. 
Dostrzegła Magdę.
 - Co się gapisz ! - pokazała jej język i szybkim krokiem poszła w stronę stajni. 
 Magda nie pozostała dłużna i dodała jeszcze gest „takiego wała”. Za chwilę 
z leszczyn wyszedł ojciec. Zaczesując grzywkę na łysinie nad czołem spokoj-
nie rozglądał się po zaroślach ogrodu i  niewielkiej połaci wyczyszczonych jako 
tako z chwastów grządek. Zatrzymał wzrok na Magdzie.
 - Jak coś powiesz to wpierdolę na gołą dupę - powiedział stanowczo.
 Magdę słowa ojca wcale nie zdziwiły - a bo to pierwszy raz. Jej uwagę 
natomiast zwrócił strój ojca, miał na sobie zgniłozielony garnitur, który kiedyś 
nosił Jasiu, ten od adapteru Bambino. Pewnie zostawił ojcu jako spłatę długu 
za mieszkanie na strychu. Ojciec tymczasem zerwał strączek grochu, wyłuskał  
i wprawnym ruchem wrzucił jej za kołnierzyk sukienki. Niby szukając grosz-
ków pomacał zalążki jej piersi. Dziewczynka zamarła.
 - Morkut, Morkut, kanaaapki! - rozległ się głos cioci Danki.
 Dziewczynka wstała energicznie. Usłyszała jeszcze rubaszny śmiech ojca. 

 - Cześć Waldek - Adam kolejno ściskał ręce siedzącym w kuchni mężczyznom.
 - Zdążyłeś na ostatnią chwilę - uśmiechnęła się ciotka Wieśka.
 - A wieńce zmieszczą się na przyczepie? - zapytał. 
 - Pojadą w klatce, tej co się świnie na spęd wozi - szybko powiedziała 
Wanda najmłodsza siostra Adama.
 - Kozłowski obiecał podjechać traktorem, to pociągnie - objaśniła Danka.
 - A karawan na kiedy zamówiony?
Siedzący popatrzyli po sobie i zapadło kłopotliwe milczenie. 
 - Nie przyjedzie? - na wpół drwiąco powtórzył pytanie.
 - Widzisz - zaczęła Wanda - Rysiek chciał...
 - Co? - przerwał nerwowo Adam.
 - Marysia leży już w kościele. Rysiek rano sam zawiózł trumnę. Takie miał 
życzenie-spokojnie powiedziała ciotka Danka.
 - A co to, koncert życzeń czy pogrzeb, do cholery - unosił się Adam.
 - Daj spokój Adam - włączył się wuj Waldek - Jego żona, jego wola. 
 - Powinien na kolanach tę trumnę do Zalesia nieść. 
Zza uchylonego okna dobiegło terkotanie traktoru.
 - No, pora jechać - stwierdził Waldek – Wołaj wszystkich.
Właściwie nie wiadomo do kogo skierował to polecenie, ale wuj Waldek po pro-
stu lubił wydawać polecenia i organizować pracę innym.
 W dość przestronnej kuchni ciotki Danki tego popołudnia było ciasno  
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i duszno. Duży stół i kuchenne szafki obsiedli krewni Sołdyków. Zaduch potę-
gował dym papierosowy. Otwarte dwa lufciki niewiele dawały. 
 Tyle tylko, że przez siatki założone w lufcikach Magda mogła słyszeć strzęp-
ki rozmów, brzęk szklanek o szklane spodki. Bawiła się pod oknem z najmłod-
szym bratem Wojtkiem. Zrywali kwiaty malw, które rosły pod oknami. Robili  
z nich lalki w balowych sukniach. Jeszcze wczoraj babcia Polcia by ich za to 
przegoniła, ale dzisiaj nikt nie miał do tego głowy. 
 Rodzina ojca spóźniła się na pogrzeb. Przyjechali własnym samochodem 
aż z Łodzi. Dwie ciotki, wujek i wieniec, który był tak duży, że zajmował dwa 
tylne siedzenia. Teraz też siedzieli w kuchni i radzili. 
 Raz po raz z kuchni dochodziły podniesione głosy. Magda łowiła  poszcze-
gólne z nich. Bardzo chciała wiedzieć, co będzie dalej, gdzie ich wszystkich za-
biorą. Bo wiedziała, że tutaj nie można zostać. Wiedziała też dobrze, że nikt nie 
chce tu zostać, żadne z rodzeństwa, ona też nie. Najbardziej chciała pojechać 
tym samochodem. Nigdy jeszcze nie jechała takim, nawet do komunii poszła 
pieszo, bo ojciec stwierdził, że kościół blisko i nie ma powodu, żeby się samo-
chodami wozić. 

 - To co, dom dziecka! Dla wszystkich?! -  krzyczał wujek Adam. 
 - A tam dom, zaraz tam dom - uspokajała ciotka z Łodzi.
 - No przecież dobrze wiesz, że tu nie mogą zostać.
 - Mogą, mogą - wtrącił się ojciec.
 - Ty już raz  spartoliłeś sprawę, lepiej się nie odzywaj - ripostował wujek Adam.
 - Bo co, to moje bachory i nic wam do nich - zdenerwował się ojciec. 
Dopiero rzeczowy głos cioci Danki załagodził sytuację. 
Byle tylko nie tu, byle tylko nie tu – w duchu modliła się Magda. 
 - Chodź Wojtek, pójdziemy na orzechy - wstała, otrzepała z kwiatowego 
pyłku swoją granatowo-błękitną sukienkę. 
 Za domem cioci Danki i wujka Waldka była zagroda dla kur, cała obsadzo-
na leszczynami. W tym roku był prawdziwy urodzaj na orzechy. Żółtawo-złote 
łatwo wyskakiwały ze swoich liściastych koszyczków. Potem trzeba było je tyl-
ko położyć na kamieniu i rozbić cegłówką, no i uważać na palce. Magda wspi-
nała się i nachylała gałęzie, mały Wojtek rwał orzechy. Z pełnymi kieszeniami 
kucnęli przy równo ułożonej kupce cegieł, obrosłej z dwóch stron dorodnymi 
pokrzywami. Wojtek kładł brązowe kuleczki a Magda rozbijała. 
 Usłyszeli trzaśnięcie drzwi, a po chwili ojciec bluzgając szedł ścieżką w kie-
runku ich domu. Magda patrzyła z otwartą buzią na zbliżającego się ojca, stuk-
nęła cegłówką i trafiła prosto w palec Wojtka. Mały rozdarł  się niemiłosiernie. 
 - Co ty tu, kurwa, robisz! Palce mu haratasz!? - krzyczał ojciec.
 - Ja ci tu kurwa pokażę! Ściągaj gacie, ale już!
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 - Tato!
 - Ale już, powiedziałem! Szarpnął Magdę za rękę i podniósł do góry za 
chude ramię. 
 - Ojca nie słucha lafirynda jedna! Trzymaj tę sukienkę, wyżej, powiedzia-
łem! -  krzyczał zajadle  i wymierzał razy zerwaną pokrzywą.
Teraz krzyk Magdy i płacz Wojtka zlewał się w jeden ryk. Zza domu pojawił się 
wujek Adam i ciocia Danka.
 - Przestań, pojebało cię! - Przestań! - szedł szybkim krokiem krzycząc wu-
jek Adam, potem zaczął biec. Za nim wzywała pana Boga ciocia Danka. 
Ojciec rzucił pokrzywę. Zziajany chrypiał - Porządek musi być! 
Wujek nie zdążył go złapać, rzucił tylko za nim cegłówką. 

 Wieczorem, kiedy słońce chowało się już między dwoma laskami, Magda 
patrzyła jak wujek Waldek szedł alejką na PKS ze starszą siostrą, obok toczyła 
się sylwetka grubej ciotki trzymającej w prawej ręce reklamówkę z rzeczami 
z swojej nowej córki. Samochód rodziny z Łodzi odjechał z podwórka z jej 
dwoma braćmi i siostrą prawie trzy godziny temu. Wojtek machał jej z tylnego 
siedzenia zabandażowanym palcem. 
 Najważniejsze, że każdy pojedzie do nowego domu. Tylko Magda przejdzie 
pieszo, bo to niedaleko. Zaraz za miedzą. 

           Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego.
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Delegacja

Rodzice podwożą mnie pod izbę przyjęć Kliniki Psychiatrii. Piękny letni 
dzień. Szkoda, że spędzę go już na oddziale. Jakim? Wielka niewiadoma. Jestem 
tabula rasa, staram sie myśleć jak najmniej - oddaję sie w ręce lekarzy - takie 
mam postanowienie. Prócz tego mam torbę z osobistymi rzeczami, ciepłe słowa 
przyjaciół na drogę, lekkie zażenowanie i niepokój moich rodziców, którzy nie 
chcą ze mną wejść. Zresztą sama zwalniam ich od tego. W końcu mama, jak 
zwykle pełna poświęcenia i wątpliwości decyduje się mi towarzyszyć.

Pusto. Miła pielęgniarka prosi, żebym zaczekała. Kilka formalnych pytań. 
Wchodzą sanitariusze z karetki, jakieś rozmowy. Przywieźli młodą, wyniszczo-
ną dziewczynę. Anoreksja? Siedzimy grzecznie wymieniając zdawkowe uwagi.

Otwierają sie drzwi gabinetu lekarskiego. Wchodzę do środka z torbą i duszą 
na ramieniu, w cywilnym ubraniu - to łączy mnie jeszcze z tą stroną świata 
- świata normozy i codziennych zmagań. Profesjonalnie uprzejmy pan doktor 
zadaje trudne pytania o moje życie wewnętrzne, o intymne, wstydliwe życie 
osobiste uzależnień i obsesji i bez zmrużenia oka zapisuje je w jakimś kwe-
stionariuszu. Nie robi to już na nas wrażenia. Wrażenie wywiera na mnie nato-
miast krzesło na którym siedzę - masywne i przytwierdzone śrubami do ziemi. 
Po wyjściu pana doktora, pielęgniarka prosi o przebranie się w piżamę. Trochę 
nieswojo się czuję, ale polecenie spełniam ze skwapliwością rekruta (scheda po 
dziadku sierżancie). Oddaję pasek od spodni i szlafroka, dalej: łańcuszek, meda-
lik, ładowarkę do komórki - osobisty remanent, moje sacrum profanum. I czuję 
sie naga, rozebrana z siebie tamtej, czyli ubranej w symbole i znaczenia świata 
zza muru szpitala.

Jestem już w nowej rzeczywistości. Przejrzane rzeczy wrzucone do foliowe-
go worka - tyle mnie  po cywilnej śmierci - i  gotowa na oddział. Idę z workiem 
i z mamą, choć wolałabym w tej chwili być już sama, przeźroczysta dla „tam-
tych” przyzwyczajać się do nieznanego.

Przemierzamy labirynt korytarzy. Terkoczący dzwonek do oszklonych drzwi 
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Oddziału Zamkniętego. Odbiera mnie energiczna siostra A. „Lasciate speranza”? 
Żegnamy się z mamą. Siostra A. wyrzuca moje rzeczy na łóżko w sali chorych - 
jeszcze raz przegląd. Znów czuję się wystawiona na widok publiczny.

Poznaję współpacjentki. Ta z łóżka obok ciągle śpi. Z pozostałymi zaczynam 
rozmawiać. Trochę leże, w końcu spaceruję po oddziale, studiując granice moich 
ograniczeń - na patio mogę wychodzić tylko pod opieką pielęgniarek.

Życie ogranicza sie póki co do posiłków, leków i czytania. Po południu wy-
chodzimy na chwilę na ogród, oddychamy upalnym powietrzem. Zachłanne pa-
lenie papierosów.

Pierwsza noc mija  spokojnie. 
Upał zelżał. Nocą krzyczę przez sen: Boże pomóż mi!
Sen: jadę autobusem z rodzicami i babcią. Wysiadam w lesie. Ciemność  

i mgła. Nagle pojawiają się dwa dziwne charty, pędzą naprzeciw, jakby mnie 
miały stratować. Potem ten krzyk. 

Siostra staje w otwartych drzwiach, Budzi mnie smuga światła... Ktoś na są-
siednim łóżku też krzyczał. Nie wiem już, czy to na pewno ja.

Rano w jadalni, jak w katakumbach msza przy radioodbiorniku z trzema 
koleżankami. Nie możemy jeszcze wychodzić do szpitalnej kaplicy. Dziś dzień 
objawień św. Katarzyny Laboure.

Poznaję bliżej Monikę. Wyniszczona anoreksją, pierwsze dni przepłaka-
ła. Chce stąd uciec, zaklinając się, że nie wytrzyma leczenia. Siedzą przy niej 
matka, siostra i chłopak. Wzruszona patrzyłam na nią: wychudzona, płacząca  
w objęciach zdesperowanej siostry przypominała Pietę Michała Anioła. Szukała 
u nas pomocy. Czułam sie bezsilna. Skądś pojawiła sie myśl o jej pracy magi-
sterskiej, o której mi opowiadała. Pisała o gejszach, które przechodziły surowy 
trening, zanim stały się mistrzyniami w swojej profesji.  

Podsunęłam Monice pomysł na potraktowanie pobytu w szpitalu jako do-
świadczenia tego, co przeżywały jej bohaterki. Przez jakiś czas dawało jej to 
siłę, by utrzymać się na powierzchni, kryzysy ciągle jednak powracały.

Jak bardzo tu jesteśmy podobni - wrażliwi, chwiejni spragnieni miłości.
Zaskakuje mnie trzeźwość spojrzenia i pokora wobec cierpienia młodej Ani, 

która kilkanaście razy była już na różnych oddziałach, w związku ze swoją cho-
robą dwubiegunową. Choruje od piętnastego roku życia. Mówi: kocham tutaj 
wszystkich i uczę się ich nie oceniać.

Po obiedzie spacer z pielęgniarką. Wspomnienia przeszłej świetności - po-
rozbijane rzeźby, wyschnięty basen. Kiedyś był tu podobno ogród, dziś: krzaki 
nieprzycięte, wysoka trawa, mlecze.

Po powrocie ze spaceru czekają na mnie na ławce rodzice. Lekkie napięcie, 
niepokój. Obca im – należymy do dwóch różnych światów. Rozmawiamy o ni-
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czym. Towarzyszą nam małe kotki – niemi świadkowie szpitalnego życia.
Na oddziale książka o Biblii i „brukowe pisemka”. Wiele też mądrości - pra-

wie biblijnej - jest w brukowych pisemkach, tylko trzeba umieć je czytać. Cytat 
z „Życia na Gorąco” Marta Wiśniewska - piosenkarka: „Jak człowieka nic nie 
boli, myśli, że jest nieśmiertelny”. Wiele w tym prawdy. Najbliżej Boga czułam 
się w nawrocie choroby - własna niewystarczalność pozwalała mi namacalnie 
odczuć Jego miłość i troskę.

Codzienny rytuał - śpiew i prysznic. Robię kawę Pani Basi, która całe 
noce modli się w obcych językach. Bardzo cierpi - ma gościec, leży jak kłoda. 
Wdzięczna za kawę, uśmiecha się lekko: ”Pani weźmie ciasteczko, proszę”.

Rano na korytarzu pachnie kawa, budzą się ptaki i pacjentki. Upał. W salach 
duszno, ścielimy pościele. Klasztorny rytuał – śniadanie, ciśnienie, leki.

Opadają mnie wątpliwości: dzisiejszy świat cierpi na dyktaturę normozy. 
Zdrowie, przystosowanie stało sie wyznacznikiem wartości człowieka. Tylko to, 
co normalne, typowe, jest w społeczeństwie pożądane i tolerowane.  My - mar-
gines, nadwrażliwcy, jurodiwcy - dziwacy, wstydliwie pochowani po kieszeniach 
szpitali psychiatrycznych. Kiedyś człowiek chory, inny miał do spełnienia misję 
- biczownika, słupnika, proroka i kogo tam jeszcze. Nie czuł sie gorszy, odrzu-
cony. Sam Bóg zmieniał inność w dar. 

Salowa pokrzykuje roznosząc posiłki. Opieprza zdrowo, snujące się „duchy 
depresji”. Nie lubi tej roboty, albo wstała dziś lewą nogą. „Spróbuj ją zrozu-
mieć”- mówi anioł na moim prawym ramieniu.

Motyl trzepocze się na korytarzu oddziału, uderza w zakratowane okno. 
Próbujemy go z Elą uwolnić, ale ucieka. Pan Andrzej - rehabilitant obserwuje 
nasze wysiłki „Motylem byłem, ale utyłem” - komentuje. Śmieszne, ale praw-
dziwe - przywiązania, uzależnienia, błędy życiowe odebrały mi lekkość lotu.

Ćwiczenia. Pan Andrzej pyta o Arię na strunie G. Bacha. Trafia w ważne dla 
mnie skojarzenia. Muzyka zawsze pomagała mi osiągnąć wewnętrzną harmonię. 
Namawia, żebym chodziła na koncerty.

Sparaliżowana Pani Basia na wózku siedzi pod parasolem. U jej nóg malutki 
kot wcina mortadelę z naszych żelaznych zapasów. 

Gram na pianinie i dobrze mi w kłębowisku własnej kakofonii. Pilnuję tylko, 
żeby nie mieć audytorium. Najlepiej czuję sie w roli własnego słuchacza. Pani 
Maria - nauczycielka przechodzi korytarzem „Strrrasznie to pianino rozstrojo-
ne”- rzuca mi przez ramię.

Dziś rano na spacerze, znów czuję sie zawieszona między dwoma światami.
Uwalniam motyla, misja spełniona.
Rozmawiam z panią doktor stażystką - miłą blondynką w drucianych oku-

larach. Po raz kolejny opowiadam historię mojej choroby. Szczegółowo opisuję 
dziwne, nieprzyjemne przeżycie z wiosny, w którym lekarka rozpoznaje sil-
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ny napad lęku. Słucha uważnie. Pytam, czy potwierdza moje MD. Odpowiada 
współczująco, że na to wygląda i że dobrze, że tu trafiłam. Ja wciąż mam po-
ważne wątpliwości i poczucie marnowanego czasu.

Po południu spotykam przezroczystą, nieziemską Martą, która przypomina 
anioła lub ważkę. Ucieka, gdy próbuje się do niej podejść. Często siedzi skulona 
pod ścianą, nieobecna, ze słuchawkami na uszach. Dziś przysiadła się do mnie 
na ławce (jeden z tych cudów), i zaczęła mówić coś szeptem. Bałam się poru-
szyć, aby jej nie spłoszyć. Mogłaby odlecieć, jak motyl lub stłuc się jak porce-
lanowa figurka „Nie myśl, czas ucieka wieczność czeka...” usłyszałam całkiem 
wyraźnie i... przeszły mnie ciarki.

Ania chora na MD, która ciągle buntuje się wobec szpitalnych reguł i ląduje 
w pasach, pyta mnie dlaczego od paru lat trafia z nawrotami do szpitala i nic 
się w jej życiu nie zmienia. Odpowiedziałam, że człowiek nie jest krzyżówką, 
ale tajemnicą. Spodobało jej się to. Ania kolekcjonuje złote myśli i zalecenia 
terapeutyczne. Zapisuje je nawet w zeszytach. Do czasu, gdy kolejny atak sza-
leństwa znów wszystko w jej życiu rozsypie, jak tornado. Ani potrzeba czegoś 
silniejszego, niż wola, terapia, miłość męża. Jakiegoś Imperatywu, Nadziei? Tyl-
ko skąd  to wziąć?  Nie potrafię odpowiedzieć.

Z półki świetlicowej biorę książkę B. Latawiec. Natrafiam na fragment, koja-
rzący mi się z sytuacją szpitalną: „Zrozumiałam, że to moje przejście na drugą 
stronę, wkroczenie w nowy układ znaczeniowy było koniecznością. Wiedziałam, 
że owo tropienie niewiadomych nigdy się nie zakończy... My wszystkie cząstki 
żywej zagadki będziemy sie nawzajem nieustannie rozpoznawać i maskować.

Boję się zaangażować, zmienić układ znaczeniowy. Wciąż czuję się z ze-
wnątrz i znikąd.

Ania, już odpięta z pasów siedzi na brzegu łóżka i lamentuje: Kto mi po-
może? W ciemności - spokojny i dobitny głos sparaliżowanej pani Basi: ”Bóg ci 
pomoże. Módl się Ojcze nasz”. Sama szepcze po nocach swoje nieustające, prze-
rażające modlitwy. Pani Basia to prawdziwa ikona cierpienia.

Piękne, miodowe zmierzchy sierpnia, pajęczyny...

Spaceruję z Ewą i Ulą po ścieżkach. Ula - pełna naturalności i prostoty za-
daje lekarzom pytania, rozbrajając zawiłą argumentację psychiatrii: „Ale czemu 
oni nam tymi lekami nie pomogą?” Jest bardzo delikatna i bezinteresowna. Sta-
ra się stosować do zaleceń i sprawiać jak najmniej problemów: „chciałaby tylko 
zacząć spać”- o ile to możliwe.

Na ławce w ogrodzie Eliza. Jest podniecona, skłócona ze sobą i światem. 
Daje nam w kość, wyrzucając całą agresję do rodziców i lekarzy. Czuję niechęć, 
ale i współczucie dla niej. Przeżywałam podobne stany. Edyta dziękuje mi za 
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wysłuchanie, niestety do rozmowy włącza się siostra Sabina, pytając mnie czy 
wszystko w porządku. Mimo woli staję sie wspólnikiem systemu, wobec któ-
rego buntuje się Edyta. Na jej reakcję nie trzeba było długo czekać. Wrzeszczy. 
Czuje sie przez mnie zdradzona i wyraża to niepohamowaną agresją. Uciekam 
w popłochu.

Dziś wieczorem pierwsza dawka Ketrelu ścina mnie z nóg. W ubikacji spo-
tykam Oksanę. Zwierzam się jej, jaka jestem „zmulona”. Ona: „ja całe życie tak 
miałam i jeszcze dzieci do tego. Przyjęłam tabletkę – dodaje - jak święty chleb. 
Będę cierpieć za męża i syna. „Życie jest kruche jak ta pajęczyna” – mówi Oksa-
na na dobranoc.

Nocą budzę się całkiem trzeźwa, nasłuchując oddechów, w ciszy, dającej 
poczucie nieograniczonej wolności. Noc to moje korzenie, miejsce zmagania  
z Aniołem. Noc, gałęzie pukające w okno, daleki szmer autobusów. Promień 
małej lampki na korytarzu. Biały cień dyżurnej pielęgniarki zaglądającej do sali.

Dopada mnie okrutna siostra - bezsenność. Oksana, która monotonnie po-
wtarza: ”wiele przeżyłam” i opowiada o zaginionym ojcu z Francji, chrapie pra-
wie całą noc. Dołącza się milcząca ”Ela - Widmo” spod ściany.

Wczoraj wieczorem pierwszy kryzys - izolacja, obcość, bunt przeciw ograni-
czeniom. Tęsknota za domem. Dziś rano pod prysznicem dochodzi do mnie, że 
mam 46 lat, chorobę dwubiegunową, starszych rodziców i samotność. Tutaj nie 
daje się uciec w rozrywki, rozmówki, TV. Milczenie, oddzielenie - rekolekcje  
w milczeniu. Jak przetrwam ten czas? Przypomina mi sie stara aowska zasada: 
tylko 24 godziny. Wytrwać 24 godziny, jak dromader na pustyni. 

Czasem pomaga mi skupienie się na kimś, kto przeżywa większy dramat, jak 
choćby zapłakana Emilia, z depresją, powtarzająca w kółko, że będzie wojna, że 
zamkną ją w więzieniu itp.

Na wizycie lekarskiej młody sympatyczny, dialogujący doktor. Wyjaśnia, że 
mam niski poziom Depakiny. Zwiększą dawkę do 900. Dostanę też więcej swo-
body, wyjdę na przepustkę. Dlaczego, gdy rzeczy układają się po mojej myśli, 
staję się podejrzliwa i obawiam się najgorszego?

Jestem zależna od innych, od ich oczekiwań, inni mnie określają. Pozbawiona 
ich obecności mam w sobie pustkę. Brak mi celu, kierunku. Życie mnie nie-
sie, popycha. Frossard określił celnie ten stan mianem „rowling” (wiosłowanie). 
Wprawdzie od paru lat zdrowieję, dokonuję jakichś małych wyborów, ale wciąż 
czegoś mi brakuje.

Kiedyś sens życia wiązałam z marzeniami o sławie, dalekich podróżach, po-
gonią za czymś wielkim, magicznym, wyjątkowym. Nigdy nie pociągały mnie 
sprawy przyziemne, rzeczy w zasięgu ręki. Teraz chciałabym coś zmienić. Od-
kryć” Boga rzeczy małych”.
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W pokoju Oksana, wsparta na łokciu opowiada: „Rozmawialiśmy o gotowa-
niu, on mi powiedział, jak on gotuje, ja mu powiedziałam, jak ja gotuję i rozu-
mieliśmy się, jak z nikim nigdy dotąd...”

Kolejna wizyta osoby z „tamtego świata”. Z Natalią - prawniczką rozma-
wiamy o pewnej (nieuniknionej?) represyjności szpitala psychiatrycznego. Pinel 
zdjął wprawdzie z chorych łańcuchy, ale nadal pozostały pasy i chemiczne ka-
ftany bezpieczeństwa w postaci psychotropów. Nomen omen Ania znów w pa-
sach. Krzyczy na pielęgniarki, ma odciski na przegubach. Siostry chciałyby ją 
odwiązać, ale musi się uspokoić. Takie jest zalecenie lekarzy. Podniecenie udziela 
się wszystkim pacjentkom.

Czuję się winna wobec Ani z powodu mojej iluzorycznej wolności. W ra-
mach zadośćuczynienia skracam jej czas „pasowania” rozmową. Bardzo tego po-
trzebuje.

Wieczorem, przed ciszą nocną, leżąc w mojej sali słyszę rozmowę siostry dy-
żurnej z Anią. „Musisz być trochę spokojniejsza, to cię rozwiążemy”. Cóż, kiedy 
ona nad swoimi emocjami nie panuje.

Dyżurna to dobra dusza, nie pozwoliła innej pielęgniarce zabić szerszenia.

Dlaczego chwilami nic nie czuję?

Nocą na ścianie cień Oksany ściętej na zero, jak buddyjska mniszka. Opar-
ta nieruchomo na łokciu medytuje wzdychając; „Tak, tak – było minęło, ale  
w głowie pozostaje...”

Poranna gimnastyka na dworze z panem Andrzejem – rehabilitantem, sta-
rym wygą, pełnym energii i dowcipu. Zagorzały kibic rodzimego klubu pił-
karskiego, odpytuje nas z wyników ostatniego meczu ligowej drużyny. Kilka 
okrążeń alejkami, potem ćwiczenia. Towarzyszy nam głos jakiegoś ptaka. Pani 
Maria rozpoznaje w nim samczyka zięby. 

Trening relaksacyjny. Drzemię przy Enigmie i Enio Morricone. Pan Andrzej 
opowiada fabułę filmu - rzecz o wielkiej miłości, mafii i przyjaźni mocnych fa-
cetów. Widać, że bardzo to przeżywa. Polubiłam go. 

Ania rozwiązana, odrętwiała po pasach. Ewa znów płacze, przerażona, że ją 
aresztują. Nie odróżnia jawy od urojeń. Próbujemy ją czymś zająć. Uspokaja się, 
ale tylko na moment.

Na grupie terapeutycznej mówię, o spostrzeganiu mojej matki jako osoby 
niemal doskonałej, To sprawiało, że nie potrafiłam jej dorównać, sprostać  ideal-
nemu obrazowi. Terapeutka spokojnie i rzeczowo: ”Pani trudno dostrzec w mat-
ce człowieka”.

W naszym pokoju pojawia sie nowa pacjentka z „dwubiegunówką”. Jest po 
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terapii i nie bierze już od kilku lat prochów. Szybko łapiemy kontakt.
Bóg jest świetnym reżyserem mojego tutaj pobytu.
 
Powoli poznaję towarzyszki „szpitalnej doli”. U podłoża wielu różnorodnych 

diagnoz leżą podobne przyczyny – trudne relacje z rodzicami, współmałżonka-
mi, nieradzenie sobie z emocjami, ucieczka w iluzje. Dobrze mi się rozmawia 
z Elą malarką. Mamy podobne doświadczenia. Codzienne wspólne spacery po 
ogrodzie szpitalnym weszły nam już w krew. Przechodząc obok ogrodzenia, za 
którym widać spieszących się ludzi, samochody zadajemy sobie wciąż to samo 
pytanie: Czy chciałybyśmy być po tamtej stronie? Nie. Tutaj czujemy się znacz-
nie bezpieczniej. Czy to znaczy, ze jesteśmy chore?

Ciekawy przyczynek do powszechnego przekonania o pragnieniu ucieczki ze 
szpitala psychiatrycznego. W ogrodzeniu była dziura, o której wszyscy wiedzieli. 
Nikomu nie przyszło na myśl, żeby przez nią uciekać. Czy takie są symptomy 
choroby, zwanej ucieczką od wolności? 

Ania, dostała pozwolenie na wychodzenie na ogród, za którym tęskniła przez 
wiele dni. „Jesteś teraz wolna” - powiedziałam, starając się ją pocieszyć. Odpo-
wiedziała, cedząc słowa: „Wolałabym być zdrowa”.

Ciekawa ta Ania. Ma oryginalne spojrzenie na wiele rzeczy. Opowiada, jak 
próbowała się nawracać i jak jej to nie wychodziło. Wszystko przez zmienne na-
stroje: raz myśli tak, a raz inaczej. Raz wierzy, a raz jest ateistką. W końcu dała 
Bogu szansę, że kiedy będzie czas to on zadziała. 

Podczas sprzątania pracowni EEG znaleziono małe, ślepe kocięta, porzuco-
ne przez matkę. Wywołało to wielkie poruszenie wśród pacjentek i persone-
lu. Zmarznięte sierotki piszczą w kartonie. Pielęgniarki karmią je mlekiem ze 
strzykawki. Razem z empatyczną panią doktor szukamy „rodziny zastępczej”.  
W przeciwnym  razie kociakom grozi uśpienie.

Rześkie, górskie powietrze. Lęk, poczucie samotności. Ela odchodzi. Przy-
wiązałam się do niej. W skończonym, przeczuwać nieskończone. Taka jest po-
dobno istota przyjaźni. Jednak melancholia...?

Marzena leży, patrząc w sufit, zadaje mgliste pytania – wypełniona snem  
i pustką. W przerwach pali jednego papierosa za drugim, albo wędruje po alej-
kach ze słuchawkami na uszach. Jak przedrzeć sie do jej świata? Czasem wydaje 
mi się, tuż i nagle wszystko na powrót się rozpada. Może trzeba się z tym pogo-
dzić? Z trudem przychodzi mi zaakceptowanie własnej bezsilności.

Emily Dickinson, bez sensu kołacze się po głowie. Ale ona była przecież 
„poetycką siłaczką”...?

Tymczasem dalej toczymy batalię o życie kotów. Gromadnie nosimy karton 
po całym szpitalnym podwórzu szukając kociej matki. Jakiś pręgowany, szem-
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rany  kocur słysząc miauczenie sierot uciekł w popłochu. Śmiałyśmy się, że to 
pewnie tatko - boi się płacenia alimentów.

Wieczorem, idąc po leki słyszę, jak w świetlicy dwie pacjentki śpiewają pie-
śni religijne. Zaczynają piać coraz głośniej, jak pijane chórzystki. W końcu jedna 
z nich przerywa i poważnie mówi do drugiej: „Przestań, ty tu jeszcze zostajesz, 
a ja jutro wychodzę”.

Pani Maria - rozmawia z lekarką: „Gdy mam bezsenność to się modlę na 
różańcu, ale to nie wystarcza, proszę o jakieś tabletki”. Tak wiara dopełnia się  
z medycyną?

Czytam książkę Olle Hallesbego „Moja droga do wiary”. Spokojna książ-
ka o drodze wątpliwości i nawrócenia. Nawrócenie to dojście do punktu, gdy: 
”wszystko posiadło dla ciebie słoneczną jasność”.

Obserwuję pracę kapelana i zauważam, że często przygotowanie teologiczne 
nie wystarcza do pracy na naszym oddziale. Potrzebna jest szczególna wrażli-
wość, szacunek dla chorego, brak podświadomego lęku, czy wręcz odrazy wo-
bec choroby psychicznej. Niezbędna też jest wiedza z psychiatrii, aby nie potę-
gować objawów choroby. 

W nocy deszcz przynosi zapach lip i parującego asfaltu. Śni mi się łóżeczko 
w ciemnym, dziecięcym pokoju. Budzi mnie własny krzyk, łkanie i głos Marty: 
„Spokojnie Kasiu”.

Rano idę do kaplicy. Płaczę. Nie umiem wyrażać własnych emocji - z nich 
rosną myśli, z myśli rodzą się problemy.

Pani Basia uważa, że w religii najważniejsza jest miłość bliźniego. Czci księ-
gę Koranu, która według niej jest prawdziwą Biblią. Jej obraz Boga mnie jed-
nak przeraża – jest karzący, nieubłagany. Ten Bóg z pewnością nie jest Bogiem 
Jezusa Chrystusa, Bogiem z nami. Pani Basia uważa, że chorzy psychicznie, 
którzy ją otaczają są opętani przez duchy nieczyste. Ona sama znalazła się tu-
taj przez pomyłkę - jest inna samotna i zagubiona. Próbuję ją przekonać, że ci 
„obcy” wokół też mogą być biedni i zagubieni. Trudno jednak przebić się przez 
mur jej nieufności i cierpienia. Pani Basia radzi odmawiać „Ojcze nasz” i prosi, 
żebym pomogła jej zapalić papierosa.”Zasługuje pani na bycie na ziemi”- wyro-
kuje ściskając zmięty ustnik zniekształconymi palcami.

Ciekawie rozmawia się z Martą, która pisała pracę magisterską o Nietzschem. 
Podobne, jak ja uważa, że zaklasyfikowanie tego filozofa, jako wroga chrze-
ścijaństwa, oparte jest na powierzchownym jego odczytaniu. Nietzsche jawi 
się raczej, jako człowiek poszukujący mimo, że jego tezy brzmią momentami 
kategorycznie, może nawet obrazoburczo. Przypominam sobie kiążkę Jaspersa  
o autorze „Jutrzenki”. Jaspers z psychicznych zaplątań Nietzschego wyłuskiwał  
fragmenty, świadczące o inspiracji chrześcijańskiej jego dzieł. Pisał z podwójnej 
perspektywy filozofa i psychiatry, analizującego biografię, co wydaje się podej-
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ściem bardzo sensownym. Bliski jest mi Nietzsche, który widząc katowanego 
przez wozaka, konia, który nie dawał już rady ciągnąć ładunku podszedł do 
zwierzęcia i objął je za szyję. Dla jednych był to początek obłędu, koniec filozo-
fa. A może w ten sposób wyraził prawdę - Ecce Homo?

Gesty ocalają nieraz bardziej niż słowa....
Czuję dziwny dystans wobec wszystkiego, co mnie otacza, jakbym była na 

drugim brzegu. Boję się dokończyć napływające myśli.
Niespodzianka – Eliza spokojna, może to efekt działania leków. Dzieli sie 

swoimi doświadczeniami, związanymi z wyprowadzką od rodziców. Na począt-
ku było trudno, ale teraz pokochała swoją niezależność.

Dopiero teraz przypomniałam sobie sen z ostatniej nocy: moją rodzinę ubra-
ną w nazistowskie mundury. Mieli być zrzuceni w desancie.

Marta – przezroczysty anioł, który wciąż ucieka, prosi pielęgniarki o zmie-
rzenie tętna. Ma puls 140. Lekarze mówią, że to tachykardia. A ja wierzę, że ona 
naprawdę jest dzikim ptakiem...

Rozmawiam z Aliną, która przeżyła załamanie psychiczne, po tym, jak 
jej wieloletnie wysiłki uratowania męża z alkoholizmu zakończyły się fia-
skiem. Nie pomogły przysięgi i  pastowanie butów przed kolejnym rozmowami  
w sprawie pracy. Do kliniki trafiła z chodnika przed gabinetem psychiatry. Sie-
działa tam płacząc w deszczu - przegrana. Doktor Hania odwiozła ją samocho-
dem do szpitala. Za to będzie jej dozgonnie wdzięczna.

Oksana miała iść na przepustkę. Syn się nie odezwał więc chodzi jak struta. 
Chwilę rozmawiamy. „Miałaś dyscyplinę, więc teraz latasz tu i tam szukając 
wolności” - komentuje moje bieganie po salach. Podziwiam, jak dobrym jest 
psychologiem.

Zaprzestanie walki  jest pierwszym krokiem do zwycięstwa - zmienia wroga 
w przyjaciela. Być może taka jest głębsza wymowa paradoksalnych słów Chry-
stusa „Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (miłując zamieniacie ich w przyjaciół,  
a więc działacie niejako we własnym interesie). Prawda ta bliższa jest filozo-
fii dalekowschodniej, niż naszemu pojmowaniu, nastawionemu na wolę, walkę, 
„agere contra” etc.

Zauważam, że w szpitalu pomaga mi filozofowanie i... poczucie humoru.

Wizyta Lidki – miła niespodzianka, Lidka serdeczna i spokojna. Jakoś sobie 
poukładasz – pociesza. 

Odwiedza mnie Kasia – poetka. Czytam jej moje wiersze. Kiedyś marzyła  
o zakonie. Teraz została sama, opiekuje się z matką. Czy kiedyś będzie jeszcze  
w zakonie? Wszystko możliwe – dodaje – temu kto wierzy.

Jak każe zdrowa dyscyplina, podejmuję obowiązki – karmię oddziałowe koty, 
zbieram dla nich mięso po posiłkach, uprałam bluzeczkę pani Basi.
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Pod murem oddziału znalazłam zwiędłą różę. Znak Małego Księcia? Podle-
wam ją, rozmawiam. To moja mała tajemnica.

Być może ten szpital to swoisty czyściec. Miejsce w którym mamy dokoń-
czyć niezałatwione sprawy, spotkać się z ludźmi, przed którymi dotąd uciekali-
śmy.  

Monika - anorektyczka mówi, że gejsze jej pomogły i zaczyna jeść. Skończą 
się wenflony, kroplówki.

W korytarzu Sylwia, nastolatka, która wyskoczyła z okna. Patrzy jak spło-
szony ptak, trzęsie się, wszystkiego się boi. Czeka na transport do innego szpi-
tala. Łapie mnie za rękę, błaga o obecność. Częstuję ją czekoladą. Tylko tyle 
mogę dla niej zrobić. Odwdzięcza się obrazkiem, który potem leży na stole jako 
pamiątka. Na nim kolorowe, nieporadnie narysowane kwiaty i biedronki, a na 
niebie niepokojące czarne, olbrzymie wrony.

Na oddziale nowa pielęgniarka, głośna i „terapeutyczna”, czuję do niej nie-
chęć od pierwszego wejrzenia.

Upał. Piżamy i prześcieradła kleją się do pleców. Burza przywraca nam oddech...

Doktor Hania, smukła blondynka przypominająca Wenus Botticellego propo-
nuje mi włączenie litu. Objaśnia cierpliwie dawkowanie i objawy uboczne. Zga-
dzam się, żartując, że chętnie się poświęcę dla nauki. „Żyję na licie, lecz co to za 
życie”. Sarkastycznymi dowcipami staram się, jak zwykle pokryć dzisiejszy zły 
nastrój. 

Oksana ma dla mnie kuszącą propozycję - chce zamienić mój różaniec  
z Medjugorje na spodnie skórzane a la Easy Rider. Być może odmawiając ode-
brałam sobie szansę na odkrycie nowej pasji. Mogłabym, jak moja koleżanka 
Mika sunąć z wiatrem na warczącej Hondzie.

 Przez całą noc Ania snuje się po korytarzu. Idę po nią nieprzytomna, za-
mglona lekami i prowadzę słaniającą się do pokoju. Skarży się i płacze. Kładąc 
ją do łóżka wciskam do ręki pluszowego misia. Nad ranem Ania ląduje w łóżku 
Marzeny w poszukiwaniu siostrzanego  pocieszenia.

Budzę się z lękiem, że straciłam moc wiary - na ekranie linia prosta. Dopa-
dają mnie „trudne uczucia”. Nie mam dokąd przed nimi uciec. W szpitalu psy-
chiatrycznym, jak na boisku piłkarskim- widać wszystkie faule.

Salowe wtargnęły do naszego pokoju i robią porządek strofując za brak ładu. 
Przyjmuję to jako kolejne naruszenie „osobistej przestrzeni”, ale zostawiam tak, 
jak jest. 

Dziś stażysta powiedział, że mam bardzo dobre IQ - choroba nie zniszczyła. 
Jeden z kotków - maluchów, w ucieczce przed kocurem brytanem uciekł na 

brzozę, teraz nie może zejść i miauczy. Próbujemy go zwabić na dół. Późnym 
wieczorem, zszedł. Ula zauważa, że kociak ma skaleczone oko: ”Patrzcie – woła - 
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nie ma oczka, ale sobie radzi i jest wesoły. My też sobie poradzimy. Oczy mamy 
zdrowe, tylko umysły nie te”.

Nadzieja przychodzi czasem w bardzo nieoczekiwany sposób.
Daję sobie coraz większe prawo do bycia sobą. Odnoszę wrażenie, że przez ostat-

ni okres naginałam się do cudzych programów i oczekiwań. Odeszłam od siebie.
Potrzeba mi spojrzenia na wszystko, przez pryzmat wewnętrznego ja, które 

pozostawiłam gdzieś w kącie, jak zaniedbane dziecko.
Wieczorem Alicja - ofiara seksualnego molestowania siedzi skulona pod ścia-

ną i głośno płacze. Chwilę wcześniej, krzycząc uderzała głową w ścianę, na któ-
rej powiesiła plakat z napisem: „Człowiek jest delikatny jak kwiat i twardy, jak 
kamień”. Męczą ją obsesyjne myśli samobójcze. Pani Maria, jako jedyna odważa 
się do niej zbliżyć: „Popatrz - mówi, ja mam tyle lat i też muszę sobie jakoś 
poradzić. Nie można tracić nadziei”. Potem kobiety trwają w długim uścisku. 
Milczymy wzruszone.

Przed zaśnięciem Ela opowiada o swoich psach. Słuchamy historii przyjaź-
ni, poznawania  charakterów, smutku po rozstaniach...Husky, wilczury, retrivery 
przebiegają przez pokój po kolei nas usypiając...

 Rano czytam interesujące wypowiedzi Tomka Budzyńskiego z „Tygo-
dnika Powszechnego”. Mówi o sakralności słoneczników van Gogha - bije od 
nich mistyczne światło. Cienie Rembrandta są też według niego sakralne tak, 
jak powieści Kafki. Bliskie mi jest takie nieograniczone pojęcie sakralności. Pa-
sja i prawda są w niej - jak pisał - Rollo May - niemal tożsame.

Po „deszczowych wakacjach” powróciło słońce. Prowadzę panią Marię na 
spacer po ogrodzie. Jest coraz słabsza, nie żartuje, nie opowiada swoich skrzą-
cych się barwami bajecznych historii. Jelonek z opowieści, po którego popłynęła 
na drugi brzeg jako mała dziewczynka - odszedł. Zapadła noc – depresja - drugi 
biegun choroby. Kontury wyblakłego świata nie dają oparcia. Bezradna próbuję  
pocieszyć ją słowami: „Nadzieja zawieść nie może”. Potem, siadamy na chwilę 
na ławce obok Eli, która nie rozstaje się z pluszowym misiem. Pytam, jak miś 
ma na imię. „Nadzieja”- odpowiada  Ela z uśmiechem.

Żywą wiarę odnajduję tu w ludziach, przyrodzie, poezji. W dogmatach i ry-
tuałach jest ona zapięta w pasy. Zaprzyjaźniam się z samotnością. Chodzę do 
kaplicy i siedzę tam w ciszy, albo spaceruję po ogrodzie. 

Kena Wilbera, pożyczonego od Kasi odkładam na później.
„Okruch tęsknoty ptakom
okruch mojego niebytu ziemi”
Księdza Hellera też irytuje brak tajemnicy, w podręcznikowej teologii. Bóg 

prawdopodobnie się śmieje czytając ją. Whitehead twierdzi, że w tajemnicy 
Trójcy jest element matematyki. 

Poranny różaniec pomaga odsunąć niepokój.
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Marta przy śniadaniu. opowiada o nawrocie uzależnienia od heroiny, po oglą-
daniu koncertu ze swoim byłym chłopakiem. Nałóg działa podstępnymi droga-
mi. Myślę o złu. Wydaje się, że zło w naturze jest ceną, jaką płaci Bóg za wol-
ność. Być może jest ono potrzebne w procesie przemiany materii duchowej, jako 
produkt uboczny. Ulega nawet wydaleniu w rytuałach oczyszczenia, pokuty.

Z sensem swojego życia trzeba zmagać się samemu, a nie szukać go w ja-
kichś apriorycznych kategoriach. Zbyt późno to odkrywam. Szpital bardzo  
w tym pomaga.

W moim życiu, co parę lat pojawia sie motyw Don Kichota. Błędny Rycerz 
wyrusza w podróż i budzi się  na pokładach obcych statków. 

Za namową pana Jurka gramy z Elą w pingponga. Uczę ją „Modlitwy  
o pogodę ducha”. Rozmawiamy o zwykłych sprawach i dobrze nam ze sobą. 
Tworzymy małą wyspę w szpitalnym atolu. Rozmowy z Elą pomagają odnaleźć 
„wspólnotę losu”. Obie mamy silne matki - Polki, wyznawczynie twardej szkoły 
obowiązku i poświęcenia. Nasze charaktery są inne bardziej  miękkie, wrażliwe. 
Ciągle gdzieś jednak drzemie w nas ukryte poczucie winy, żal że nie sprosta-
łyśmy matczynemu imperatywowi. Żyjemy pomiędzy negacją a próbą podjęcia 
wyzwania?

Z Edytą rozmawiałyśmy o św. Teresie z Avila kobiecie mądrej i pięknej, któ-
ra żyła tajemnicą Boga i lubiła różane perfumy. Prawda ukryta w sprzeczno-
ściach: Mistycyzm i zmysłowość. Też zawsze odczuwałam w sobie dwie tenden-
cje: jedną zmysłową, pragnąca pasji, zabawy, druga tęskniąca do duchowości.  
Pełna jestem sprzeczności, jak Ewangelia, którą można czytać jako księgę pa-
radoksów. Napisane jest np.: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną,  
a w innym miejscu - Nie będziesz służył Bogu i mamonie.

Na spacerze z Oksaną. Zrywam grzyb.” Wyrzuć go to szatan!”- krzyczy.
Pani Maria prosi, żeby wymyć jej kubek. Leży bezwładna, z twarzą nie-

ruchomą, jak maska z gliny. Wypaliła ją mania, teraz zapada w depresję. Nie 
poddaje się. „Na wszystko odpowiadam tak”- powtarza ściszonym, monoton-
nym głosem. Trudno uwierzyć, że to ta sama pani Maria, która opowiadała fan-
tastyczne historie, śmiała się przy „ślepych kartach” i obejmowała cierpiącą na 
obsesyjne myśli samobójcze Alicję.

Za oknem dziewiczy świat. Nie dotknięty ręką wzroku. Baraszkujące w lek-
kiej mgiełce rosy sikorki. Dzisiaj ważne dla mnie Święto Przemienienia, koja-
rzące się z klimatem prawosławnych ikon. Proszę o wiarę. Ale czym jest wiara? 
Ksiądz Tischner napisał, że człowiek sam nie wie, co w nim jest wiarą. Ob-
serwując swoje życie tutaj coraz bardziej przekonuję się, że Nie rozum, a serce 
godzi wszelkie sprzeczności, więc może pojmuje coś z Boga...?

Na grupie terapeutycznej dzielę się moimi problemami z jedzeniem. W szpi-
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talu zbieram na talerz dodatkowe porcje. Wprawdzie oficjalnie zbieram wędlinę 
dla kotów, i koleżanki chętnie przekazują mi „kolektę”, ale tak naprawdę część 
wędlin znajduje się potem na moim chlebie. Przypomina to nieuczciwe praktyki 
kapłanek egipskich bogini Bastet  (kocia bogini).

Nie jestem szczera wobec Michaliny, która odwiedziła mnie wpadając, jak 
„Cała Jaskrawość”, wnosząc głośne myśli, wiersze Rumiego i ozdoby z Tunezji. 
Tęsknię za jej światem, jakiejś kuszącej, „cekinowej” swobody, a jednocześnie 
ją diagnozuję. Przyjmuję na wiarę jej przesłanie dla mnie, a jednocześnie ra-
cjonalność podpowiada mi, że przekroczyła cienką granicę manii. Oczywiście 
Michalina nie przyjmuje do wiadomości faktu choroby. Jest ona dla niej jedną  
z możliwych interpretacji, narzuconą przez opresyjnych, kierujących się „szkieł-
kiem i okiem” psychiatrów. A ja? Waham sie pomiędzy jednym a drugim. Może 
na tym polega mój problem...?

Ona mi to wyrzuca - punktuje słabości. Spostrzega  chorobę psychiczną jako 
pretekst, ucieczkę przed czymś. Może przed sobą?

A przecież, żeby wiedzieć przed kim uciekam, muszę wiedzieć kim napraw-
dę jestem. Kim jestem? Rzeczywistość szpitalna, która miała być rozpaczliwą 
próbą odnalezienia, scalenia siebie paradoksalnie, sprawiła że moje ja stało się 
coraz bardziej nieczytelne i nieprzewidywalne. Usunął mi się grunt spod ego. 
Odnajduję się w wyznaniu powieściowego bohatera Adama Strusia „Ja jestem 
tym, który pisze te słowa i nie ma mnie nigdzie poza nimi. Byłem zmienny  
i wieloraki, nigdy jednak nie byłem tym, jakim widzieliście mnie, dzień po dniu 
rok po roku, w różnych miejscach i porach życia. Te wszystkie postacie, pod 
którymi znaliście mnie, które nazywaliście moim imieniem - nie były mną. Dziś, 
kiedy nadeszły dla mnie dni rozliczeń i podsumowań nie wiem nawet, czy by-
łem tym za kogo sam się uważałem, i co było we mnie prawdą, a co urojeniem  
i nonsensem” (Jestem kimś innym).

Michalina powiedziała na odchodne, że każdy jest chory. Zostawiła po sobie 
pół tabliczki czekolady.

Szykujemy się do imprezy urodzinowej.  Pięćdziesiątka stuknęła naszej Dan-
ce z Podlasia - recydywistce „dwóch biegunów”, która pojawiła sie na oddziale, 
jak roztańczony meteor. Postawna iskrząca się dosadnym humorem kiedy tyl-
ko wydostała się z pasów wzięła pod komendę oddział. Zawłaszczyła palarnie, 
przyklejając kartki „Kawiarnie Relaksacyjne u Danki”, pokrzykiwała na pa-
cjentki. Dostało się także lekarzom, którzy umykali przed nią, jak przetrącone 
kury, gnami słowami „Oni są popier...leni”. Danka weszła w rolę ordynatora, 
zatwierdzając, lub kwestionując lekarskie diagnozy. 

Wieczorem mała dziewczynka kiwa do mnie smutno z zamkniętego okna 
oddziału dziecięcego.
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Nagroda Zarządu Głównego Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego

mëma
òdkrëła przede mną Atlantidã
wëpichającë na górné łączi
za rãkã cygnãła
pò krzeptach namòkłëch
wałów mòje cało rosło
przë mrëkù balladë ò mùminkach
spiéwóny w blësczi òdległoscë
òd rãków ksãżëca
zamikającëch senné òczë
nôbarżi w cemnoscë
czëła jem żëwòtné cepło
wëpłëwającé z ji lewégò bòkù
a z mëmczenëch pôlców jô pòdjôda jagòdë
w chaszczach niegwësnëch
mëma szeptała òbiecónkã Wszechmòcnégò
Bòga zmiescëła w dzecnym sercu
nie spózniwała sã z òdpòwiescą
na pilné wëzgódczi
òswòjiwała na kòntinence
kònfrontującë kòsmòs z marzenim
jem wdzãcznô jak słóń trus jak żirafa

Hanna Makurat
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mama
 
odkryła przede mną Atlantydę
wypychając na górne łąki
za rękę ciągnęła
po grzbietach namokłych
fal moje ciało rosło
przy mruku ballady o muminkach
śpiewanej w bliskiej odległości
od rąk księżyca
zamykających senne oczy 
najbardziej w ciemności
czułam żywotne ciepło
wypływające z jej lewego boku
a z palców maminych podjadałam jagody
w chaszczach niepewnych
mama szeptała obiecankę Wszechmocnego
Boga zmieściła w dziecinnym sercu
nie spóźniała się z odpowiedzią
na pilne zagadki
oswajała na kontynencie
konfrontując kosmos z marzeniem
jestem wdzięczna jak słoń królik jak żyrafa



Hanna Makurat
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wëker i serce

wëker i serce
wëbijają
gwizd pòrénka
czej przëtomniejã
w twòjich remionach
jak rozplôtôsz mie pòwieczi
niewôżné je swiata królestwò
bò midzë nama
deszcze tak słodczé
że rôd jem tedë
że nierôz pôdô deszcz
w pòrcelanowëch figùrkach arbatë
pijemë czerwionosc w zôrnach
z dnia na dzéń rodzą sã
w najich troskach jesz mòcni
różama kwitnącé gwiôzdë
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budzik i serce

budzik i serce
wybijają
gwizd poranka
gdy przytomnieję
w twoich ramionach
jak rozplatasz mi powieki
nieważne jest świata królestwo
bo między nami
deszcze tak słodkie
że cieszę się wtedy
że nieraz pada deszcz
w porcelanowych figurkach herbaty
pijemy czerwoność w ziarnach
z dnia na dzień rodzą się
w naszych troskach jeszcze mocniej
różami kwitnące gwiazdy
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Nagroda Oddziału Miejskiego Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego w Lęborku

LEGENDA DOMOWA 
Skrzynia

 W każdym regionalnym muzeum przewodnicy pokazują stare skrzynie. 
Czasami  bejcowane, czasem malowane w kwiatki. Zawsze mocne i z zamknię-
ciem na zamek lub kłódkę. W chatach naszych przodków to był ważny mebel, 
dopiero z czasem pod strzechy trafiły „pańskie” szafy, a skrzynie wynosiło się 
do komórki lub na strych, tak jak ta w Wielkim Lesie. Z nią wiąże się nasza 
rodzinna legenda.
 Jeszcze podczas okupacji chętnie odwiedzaliśmy dziadków na pustkach  
w Wielkim Lesie. Z Pieleszewa matka zabierała nieraz dwoje, nieraz troje dzieci 
i na redzkiej stacji wsiadała z nami do pociągu „nach Lusin”, znaczy się do Lu-
zina. Lokomotywa dymiła, sypała skrami, sapała, a za oknami wagonu uciekały 
w tył budynki, pola, kępy drzew. Po lewej stronie torów aż do Wejherowa - tak 
jak jeszcze teraz – ciągnął się zwarty las, a po prawej towarzyszyła nam szosa 
z rzędami grubych lip, gęste olchy nad rzeką Redą, a za nimi wysokie wzgórza 
też porosłe lasem. Między Redą a Wejherowem tylko gdzieniegdzie można było 
zobaczyć jakieś osobne gospodarstwo. Za Wejherowem więcej skupisk domów 
było tylko w Bolszewie i Gościcinie.                
 Ze stacji w Luzinie szło się jeszcze dobre pół godziny drogami i ścieżka-
mi najpierw między budynkami wioski, później wzdłuż piaszczystych wzgórz  
z sosnami na szczytach. Latem na stokach szumiało żyto lub owies albo pach-
niały kwitnące kartofle. Co kawałek rósł sosnowy zagajnik, a nieco cienia dawa-
ło kilka jarzębin i brzóz przy samej drodze. Potem był  jeszcze zawsze mroczny 
las. Zaraz za lasem już było widać między wysokimi klonami i jesionami strze-
chę i białe ściany chaty, chlewy z czerwonej cegły oraz wielką drewnianą sto-
dołę. To Wielki Las, tylko dwa gburstwa – Wojewskich i Ponków. Naprzeciwko 
wybiegały, poszczekując, podwórzowe psy i zaraz ktoś wychodził z checzy albo 
chlewów. Czasem wąsaty dziadek Michał, nieraz babcia Cyla, ale każde z szero-
ko wyciągniętymi rękami: „Witôjtaże! Gòsc w chëczach, Bóg w dodómie!”. 

 

Jerzy Hoppe
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 Chociaż trwała wojna, młodsze dzieci o niej jakby nie wiedziały. Nigdy nie 
widziały wujka Klemensa, młodszego syna dziadków, który siedział w obozie 
jenieckim. Przywykły mówić po niemiecku, bo taki był przymus, a byli tacy 
w Pieleszewie, co tego pilnowali. Czy dorośli mówili o wujku, kiedy tu, na tych 
spokojnych pustkach, jednak mówili w jakimś innym języku? Dziwnie się dzie-
ciom słuchało ich niezrozumiałych rozmów...  
 Tu mogły się wybiegać, ciekawie było w chlewach, ale co w Wielkim Le-
sie było dla dzieci szczególnie tajemnicze? No, ta skrzynia! Stała przy izdebce 
na strychu, była spora, zawsze zamknięta na kłódkę. Co tam może być? Może 
jakieś skarby? Dziadek powiedział, że klucz ma babcia, ale ona tylko machnęła 
ręką i rzekła, że dla dzieci w skrzyni nic nie ma...
 Minęły trzy lata i jesienią 1944 r. nasza rodzina musiała się sprowadzić 
do dziadków aż do końca wojny. Skrzynia stała w swoim miejscu, ciągle za-
mknięta. Do czasu, kiedy w marcu 1945 roku przyszli Rosjanie. Kazali nam 
wszystkim, razem z dziadkami, zostawić gospodarstwo i w chacie zrobili swój 
sztab. Potem kwaterę odpoczynkową dla żołnierzy. Gdy po miesiącu wyjecha-
li i mogliśmy wrócić do chaty, kłódka była rozerwana, skrzynia otwarta. Ależ  
z niej śmierdziało wódą! Widocznie ktoś mocno pił i tam grzebał. Gdyby były 
skarby, skrzynia byłaby pusta. Ale tam było tylko pełno książek i czasopism. 
Grubych zszywek gazet ze zdjęciami i rysunkami. Wszystko pomieszane, bo 
ten ciekawski widać sprawdzał, czy pod spodem nie ma czegoś innego. Cóż to 
były za pisma? Nie było tam niemieckich liter, których nas uczyli w luzińskiej 
szkole... Starsze siostry też to oglądały i orzekły, że to są polskie gazety i książki. 
Znały te litery i powoli czytały - „Przewodnik Katolicki”, „Pielgrzym”, „Wrzos”, 
„Ogniem i mieczem tom II”... Część kartek wydarto. „Pewnie wzięli do machor-
ki” - powiedziały. Machorka? Co to jest machorka? Aha, tytoń na papierosy...
 Najbardziej cuchnęło wódką w kąciku, gdzie leżąca na wierzchu książ-
ka jeszcze była wilgotna. A co pod nią? Siostra dwoma palcami powoli wyjęła 
śmierdzący tom. Oj, a cóż to jest? Pod nim leżał ściśnięty zwój papierów, obwią-
zanych niebieską wstążką. Niestety, zwój też był lekko wilgotny. Może to coś 
ważnego?  Chodźmy z tym do babci...                        
 Babcia wzięła do ręki zwój, powąchała i się skrzywiła. Potem rzekła, że te 
książki i gazety zbierali jeszcze przed wielką wojną jej bracia w Domatówku. To 
wieś niedaleko Piaśnicy. Gdy tam Niemcy zaczęli zabijać Polaków i Kaszubów 
(tu zrobiliśmy wielkie oczy, bo o tym usłyszeliśmy pierwszy raz), przywieźli 
skrzynię tu, na pustki. Nie wolno było mieć polskich książek i gazet. Dlatego 
też babcia nie chciała nam dać klucza do kłódki... To mówiła po kaszubsku, bo 
przez ostatnie miesiące zdążyliśmy już się nauczyć gadać po kaszubsku. Przy-
kazano nam, że przy Ruskach, broń Boże, nikt nie może mówić po niemiecku. 
No dobrze, a zwój? Ona też nie wie, co to jest, więc trzeba zajrzeć... Wzięła oku-
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lary i ostrożnie zsunęła wstążkę z papierów.
 - Ach, mein lieber Gott! – teraz jej się wyrwało z niemiecka – Casimir von 
Ostrowsky... A tu dali Kreis Lissa, Provinz Südpreußen. Zarô, zarô, Bòże mój, to 
są dokùmeńtë naszégò przódka z Wiôldżi Pòlsczé, pra-prastarka, napòléòńsczégò 
òficéra. Tu je mëtrika slëbù pò niemieckù, to pò francëskù, a te papiorë to ja-
czis lëstë, ten tu téż pò francëskù... Ala na, nen Rusk, głupi pita, zalôł ne pa-
piorë i tinta sã rozmaza i tu, i tu, dali téż... Graf Ostrowsky..., hrabia Kazmiérz 
Òstrowsczi..., spòd Leszna... Stôré dzeje... Jo, nierôz ò nim gôdôł nasz nôstarszi 
bracyna, waji wùja, sp. Józef Òstrowsczi. A hrabia? Wszëtczégò ò pra-prastarkù 
jô nie wiém... Zarô, móm doch jesz jegò francësczi òrder! Wejle, waji Niem-
cë rëknãlë prawie do Pieleszewa, gdze òn przebiwôł... Żle waji czekawi historia 
sprzed 130 lat, jak pòlsczi hrabia zakòchôł sã w Kaszëbce, tej to, co jô czëła, 
wama òpòwiém... (Ach, mein lieber Gott! - teraz jej wyrwało się z niemiecka 
– Casimir von Ostrowsky... A dalej Kreis Lissa, Provinz Südpreußen. Zaraz, za-
raz, Boże mój, to są dokumenty naszego przodka z Wielkopolski, prapradziadka, 
napoleońskiego oficera. Tu jest metryka ślubu po niemiecku, to po francusku,  
a te papiery to jakieś listy, ten tutaj też po francusku... Szkoda, ten Rusk, głupi 
pijaczyna, zalał te papiery i atrament się rozlał i tu, i tu, dalej też... Graf Ostrow-
sky, hrabia Kazimierz Ostrowski..., spod Leszna... Stare dzieje... Tak, nieraz nam 
o nim opowiadał najstarszy brat, wasz wujek, śp. Józef Ostrowski. A hrabia? 
Wszystkiego o prapradziadku nie wiem... Zaraz, mam przecież jego francuski 
order! Patrzcie no, was Niemcy wyrzucili akurat do Pieleszewa, gdzie przeby-
wał... Jeśli was ciekawi historia sprzed 130 lat, jak to polski hrabia zakochał się 
w Kaszubce, to wam to, co słyszałam, opowiem...).
 Od tego czasu minęło znów 70 lat, babcia razem z dziadkiem dawno śpią 
wiecznym snem  na luzińskim cmentarzu. W latach PRL lepiej było o hrabiach 
głośno nie rozmawiać i nikt już nie wie, co się stało ze zwojem i orderem. Może 
zaopiekowała się tym ciotka Irena, córka Józefa Ostrowskiego, i zabrała ze sobą 
do Krakowa? Wcześniej mieszkała w Gdyni i Sopocie, a na pustkach bywała 
często, odwiedzała też Domatówek. Znała obce języki. Zawsze była dumna  
z przodka oficera z czasów Napoleona i po swojemu opisała go w swojej książce. 
Gdy ktoś wspomniał o Pieleszewie, zaraz mówiła, że tam ten przodek się ukry-
wał. Niestety, teraz już też ciotka nie żyje... A skrzynia? Bracia babci zostawili 
ją na pustkach, część książek i czasopism wzięliśmy do Białej Rzeki, reszta spa-
liła się w 1970 r. razem z checzą i skrzynią.  

W Pieleszewie 
 - Kozacy, psubraty! Attantion! Czekać... Pal! Feu! Feuer!... - Kazimierz zrzu-
cił z siebie koce, usiadł na legowisku i drżącą prawą ręką wskazał na okienko. 
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Szeroko otwarte oczy patrzyły z gniewem na ledwie widoczną o wczesnym zi-
mowym poranku niewielką szybę... 
 - Cëchò, cëchò, le spòkójno, synkù, spij, spij - z fotela podniosła się starsza 
kobieta i podeszła do posłania.
    Ręką dotknęła rozpalonego czoła Kazimierza, w wiadrze z zimną wodą zmo-
czyła czystą szmatkę i przyłożyła do jego czoła. Z kubka dała mu łyk chłodnej 
lipowej herbaty. Z drugiej izdebki przybiegł Marcin, sługa chorego. A chory dał 
się im położyć i przykryć kocami, coś tam jeszcze mruczał, ale za chwilę przy-
snął. Kobieta wróciła na fotel i też zaczęła drzemać. Tak samo Marcin wrócił do 
siebie. To już trzecia dobę tak gorączkował tu, w Pieleszewie, hrabia Kazimierz, 
gość pana dworu, Stanisława Pielchowskiego. Minęły przecież trzy dni, kiedy 
nocą tajemniczo zastukał do drzwi dworu razem ze sługą. Był koniec stycznia 
1915 roku i jaśnie pan Stanisław przykazał całej służbie, że o jego przyjacielu 
nikt obcy nie może wiedzieć. Rotmistrz jest chory, trzęsie go febra i ma mieć 
spokój w izbie na poddaszu. Do pielęgnacji wyznaczył zaufana Klarę, która już 
niejednego wyciągnęła z choroby.  
 Pan Stanisław od czasu do czasu zaglądał też do tzw. kukówki, sły-
szał więc, jak Kazimierz w gorączce mamrocze o rodzicach z dziecinnych lat  
i o Ostrówku albo o gen. Dąbrowskim. Czasem po francusku mówił do jakiejś 
mademoiselle Jeanette, to znów po niemiecku do freulein Gretchen. Bywało, że 
się choremu zdawało, że jest w środku bitwy i wywrzaskiwał komendy po pol-
sku albo po niemiecku i francusku. Pan powiedział Klarze, że jego gość, graf 
Kazimierz, bywał w rozmaitych stronach na wojnach i teraz musi się ukrywać 
przed pruskimi władzami. Tu przyłożył palec do ust...
 Po tygodniu Stanisław pojechał do Neustadt (Wejherowa) i przywiózł ze 
sobą doktora. Ten zbadał chorego i orzekł, że młody organizm z tego wyjdzie. 
Pochwalił, że chory ma spokój, staranną opiekę i zostawił dla niego dwie bute-
leczki jakichś lekarstw. Po paru dniach gorączka opuściła Kazimierza, powoli 
zaczął jeść i nawet dostał dobrego apetytu. Cieszyła się Klara, cieszył Marcin, 
pan Stanisław okazywał coraz lepszy humor, choć miał na głowie sporo spraw, 
bo jemu też wojna wyrwała z życia dwa lata. Zostawił tutaj uczciwego zarządcę, 
ale co pan to pan i jego oko. Ponad sto lat temu w starym dworze w Pieleszewie  
- wtedy Pieliszewie – mieszkali jego przodkowie. Wieś Pieliszewo należała do 
puckiego starostwa jako wieś zamkowa. Długo to były dobre czasy! Do młyna 
zjeżdżali gburzy nawet z daleka, w browarze warzono doskonałe piwo. Teraz 
nie było już młyna ani browaru, za to dwór był z cegły, pod dachówką, ale cały 
majątek nie należał do Pielchowskich. Od pierwszej wojny szwedzkiej, potem 
podczas szwedzkiego „potopu” wojska niszczyły na tych ziemiach ludzki doby-
tek. Później na wszystkim położyli ręce Prusacy i teraz Stanisław podnajmował 
folwark od pruskiego oficera, von Kraatza. Był to zawodowy porucznik i wcale 
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nie miał ochoty ani też czasu, by tu gospodarować. Zawodowym żołnierzem 
nie był Stanisław, ale jemu też udało się wyrwać z wojska dopiero wtedy, gdy 
Gdańsk poddał się Prusakom.
 Powoli Kazimierz zaczął wstawać i spacerować po poddaszu, żeby rozpro-
stować nogi i jak najszybciej wrócić do swojej dziarskiej, żołnierskiej posta-
wy.  Marcin zgolił jego ciemny zarost, zostawiając tylko cienki, sterczący wąsik. 
Stach – tak zwyczajnie nazywał go Kazimierz – kazał słudze przynieść kielichy 
i z piwnicy trzy butelki dobrego wina. Jedną butelkę wypili we dwóch i się wy-
ściskali, że kryzys choroby szczęśliwie minął, no i że wcześniej uszli z wojen z 
życiem. Do drugiej butelki zaprosili Klarę za jej staranną opiekę, a także Marci-
na, bo był nie tylko sługą, ale do niedawna też żołnierzem, ordynansem Kazi-
mierza. Zawstydzona Klara wypiła swój kielich „za zdrowie grafa i jaśnie pana” 
i poszła do niewiast, by zrobić jakąś przekąskę. Wnet też dziewka przyniosła 
talerze z chlebem, pokrojonym gęsim pierśnikiem i kwaszonymi ogórkami.  
A Marcin dotrzymywał panom towarzystwa. Dziwne, że szlachcice i chłopski 
młodzian pili razem? Tak, to była nowość po rewolucji we Francji z tym „Li-
berté - égalité - fraternité!”, to znaczy: „Wolność, równość, braterstwo!”. Chociaż 
Napoleon koronował się na cesarza Francuzów, w jego armii został duch rów-
ności i szeregowcy do oficera zwracali się „citoyen!”, znaczy - „obywatelu!”. We 
Włoszech żołnierze gen. Dąbrowskiego z Legionu Polskiego mieli nawet na koł-
nierzach napis „Gli uomini liberi sono fratelli”, tzn.: „Ludzie wolni są braćmi”. 
Kazimierza to nie dziwiło, bo w Lesznie z dawien dawna swoją siedzibę mieli 
innowiercy, najwięcej z Czech. Oni równość ludzi głosili już w XVII wieku. Co 
dotyczy jego i Marcina, ich łączyła wręcz przyjaźń, bo tyle razem przeszli. Te-
raz, przy winie, wszyscy trzej mieli co wspominać...

Od Poznania po Moskwę
 Jakaż to była polska radość! Kazimierz miał jeszcze w oczach gen. Dąbrow-
skiego, gdy późną jesienią 1806 roku na rynku w Poznaniu zachęcał Polaków, 
żeby zgłaszali się do nowego wojska. Cesarz Bonaparte da Polakom wolność, ale 
trzeba mu pomóc! Generał przemawiał trochę po polsku, trochę po niemiecku, 
ale do tego oni tam, w Wielkopolsce, byli przyzwyczajeni. Przy generale sta-
ła grupa żołnierzy w polsko-francuskich mundurach i na koniec razem zaśpie-
wali „Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy...”. Kazimierz wiele się nie 
namyślał, bo miał z Prusakami swoje porachunki. Niewielki Ostrówek zabrali 
na skarb państwa za to, że ojciec wyruszył do Kościuszki, kiedy ten ogłosił 
w Krakowie powstanie przeciwko Rosji. Ale to powstanie obróciło się również 
przeciw Prusom, które wsparły Rosjan. Ojciec zginął w bitwie, matka ze zgry-
zoty wkrótce zmarła, a on, jedynak, zamieszkał kątem w Lesznie. Ze sobą mógł 
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zabrać tylko osobiste rzeczy, w tym trochę pieniędzy, swoje szable i resztkę 
matczynych klejnotów, razem ze ślubnym pierścieniem. Kiedy Napoleon wkro-
czył do Berlina, pruskie „amty” przestały urzędować i Kazimierz mógł wrócić 
do Ostrówka, tyle że „amt” już rozparcelował większość ziemi. Pruski zarządca 
resztówki – dworku i zabudowań z niewielkim inwentarzem i kawałkiem parku 
– uciekł, ale i tak nie było za bardzo na czym gospodarować. Kazimierz zabrał 
ze sobą młodzieńca, sierotę z dawnej dworskiej służby, Marcina, i zgłosił się do 
Legii Poznańskiej, do szaserów, strzelców konnych. Szable Kazimierz miał, dwa 
zdatne konie były jeszcze przy dworze, karabiny i mundury im dano, a jako 
szlachcic Kazimierz dostał mundur i szarżę oficerską, 
 Kilka miesięcy później razem z Francuzami, Bawarczykami i Sasami szła 
Legia na Pomorze. Zdobyli Tczew, pod Iławą odepchnęli Rosjan i wnet oblegli 
Gdańsk. Podczas jednego ze szturmów Kazimierz został ranny w prawą rękę, 
rana źle się goiła, więc zaraz po kapitulacji miasta trafił do lazaretu na Hun-
degaße (ul. Ogarną). Tutaj bardzo dbała o niego pielęgniarka, piękna Gretchen, 
pół-Niemka, pół-Holenderka, której polski oficer bardzo się podobał. Z jej słod-
kich oczu, kiedy patrzyła na Kazimierza, lekko podśmiewał się inny ranny, pru-
ski porucznik. Pruski? Tak, oficer pruski, ale tak samo Polak, którego pół roku 
wcześniej zaciągnięto do gdańskiego garnizon. Był nim Stanisław Pielchowski, 
kaszubski szlachcic z Pieleszewa spod Neustadt. Chociaż mieli z Kazimierzem 
inne mundury, obaj się polubili, a po tygodniu razem wychodzili do „bierstuby”, 
piwiarni. Tam spotykali ludzi życzliwych Polakom, a nielubiących Prusaków. 
Cieszyli się, że Fryce dostali po nosie i z początku krzywo spoglądali na mundur 
Stanisława, ale gdy usłyszeli, że to Kaszuba, był witany tak samo serdecznie. 
Czas mijał, w czerwcu Napoleon pobił Rosjan pod Friedlandem, w lipcu pod-
pisał z carem Aleksandrem traktat w Tylży. Utworzono Księstwo Warszawskie  
i Wolne Miasto Gdańsk. Nastał pokój, tak więc Kazimierz i Stanisław pięknie 
się pożegnali i każdy jechał w swoją stronę.
 Kazimierz zjechał do Ostrówka i Leszna, żeby tam do końca wykurować 
rękę. Kiedy wiosną 1809 roku niespodziewanie wkroczyła do Księstwa armia 
austriacka, Kazimierz z Marcinem wzięli udział w krwawych walkach o San-
domierz. Tam Kazimierza za odwagę płk Turno, dowódca V Pułku Konnych 
Strzelców, mianował rotmistrzem. Po pół roku ta wojna szczęśliwie skończyła 
się zwycięstwem, Księstwo się powiększyło i wszyscy wokół znów się cieszyli, 
śpiewając po kościołach „Te Deum”.
 Legenda domowa dokładnie nie mówi, co Kazimierz robił przez trzy lata. 
Pewnie próbował jakoś gospodarować na swoim, ale był też z grupą oficerów 
wysłany do Paryża, a tam ponoć jego przewodniczką stała się szykowna filutka, 
Jeanette. Według legendy trafił też do słonecznych Włoch i do samego Rzy-
mu. Aż przyszedł straszny rok 1812. Z początku nic nie zapowiadało katastrofy! 
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Napoleon zebrał potężną armię Francuzów, Polaków, Włochów, Sasów, Bawar-
czyków, Holendrów a nawet Hiszpanów i Portugalczyków. Pokonani Prusacy 
musieli dać swój Korpus Pomocniczy. I Austriacy też. Razem 600 tysięcy żoł-
nierzy! Cesarz sądził, że jego Grande Armée, Wielka Armia, wkrótce zgniecie 
Moskalów, a car poprosi o pokój na warunkach lepszych dla Francji niż w 1807 
roku w Tylży. 
      A jaka była rzeczywistość? Rosyjskie równiny ciągnęły się bez końca. Je-
chały oddziały kawalerii, artyleria, tabory, ale większość wojska maszerowała 
pieszo. Im dalej, tym było ich mniej, bo w takich miastach, jak Wilno albo 
Smoleńsk, zostawiali garnizony i magazyny. Nadal jednak stanowili wielką po-
tęgę i Rosjanie tylko się cofali. Dopiero w sierpniu stanęli do bitwy niedaleko 
Moskwy, pod Borodino. Tam przez trzy dni w zażartych bojach zginęły dzie-
siątki tysięcy z obu stron i nikt nie był zwycięzcą. Rosjanie jeszcze raz się wy-
cofali i Napoleon zajął Moskwę. Długo jednak się nie cieszył, bo nikt go tam 
nie witał, mieszkańcy uciekli, zabierając żywność, zostali tylko rabusie i miasto 
wkrótce ogarnęły pożary, których nikt nie gasił. Car nie chciał z Bonapartem 
pertraktować, a powoli szło na zimę, ostrą rosyjską zimę z mrozami do - 40°.
  

Odwrót z Rosji
 W połowie października cesarz dał rozkaz odwrotu. Lecz teraz Rosjanie, 
choć nadal nie stawali do wielkiej bitwy, z przodu palili i niszczyli, co się dało, 
szarpali z boków, a z tyłu maruderów albo zabijali, albo brali do niewoli, sprze-
dając ich potem chłopom. Był Kazimierz w Moskwie? Według legendy był  
i musiał widzieć, jak w wielkim mieście rabusie i rozpuszczeni żołnierze Grande 
Armée rabowali pałace i cerkwie, zanim się spaliły. Zapewne nieraz był blisko 
Napoleona, bo teraz służył w II Legii Nadwiślańskiej, w lansjerach, dostał order, 
a Bonaparte dwie polskie Legie chętnie trzymał ze swoją gwardią. Kazimierz 
go podziwiał, bo widział przy końcu listopada, jak nad rzeką Berezyną osobi-
ście doglądał budowy dwóch mostów, żeby wydostać z rosyjskiego kotła to, co 
zostało z Wielkiej Armii. Po mrozach przyszła odwilż, padał deszcz, zrobiło się 
śliskie błoto, a Rosjanie napierali ze wszystkich stron. Gdyby nie ostre szarże 
polskiej jazdy, to nawet te mosty by Armii nie pomogły. Jednak udało się i te-
raz wielu miało nadzieję, że najgorsze za nimi. Idą na zachód, zrobi się cieplej, 
wejdą na bardziej polskie ziemie, z życzliwymi ludźmi po szlacheckich dworach,  
a w Wilnie czekają ciepłe kwatery i magazyny z żywnością.
 Nieszczęśni! Albo nie wiedzieli, albo zapomnieli, co żołnierze Wielkiej Ar-
mii wyprawiali, gdy wojsko dopiero szło na wschód. Jak bardzo litewska ziemia, 
tamtejsze miasta i wioski – to wszystko było niszczone, rabowane. Dla tych  
z Zachodu to już była Rosja. Ileż wtedy było morderstw, gwałtów na zwykłych 
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mieszkańcach! Ludzie kryli się w lasach z dobytkiem przed „wyzwolicielami”. 
Już wtedy bezbożnicy okradali kościoły, klasztory i cerkwie. Teraz ciężka ręka 
bożej sprawiedliwości sprawiła, że zwłaszcza maruderzy wyglądali jak obszar-
pańcy, za garść mąki oddawali zrabowane złoto, bo już gotowali igły i korę  
z drzew czy pocięte postronki. Wprost do rowu ciskali ciężkie lichtarze albo 
srebrne talerze, żeby ich nie dźwigać. Dniem i nocą szła za nimi śmierć...
 Jak powiada legenda, pod koniec pierwszego tygodnia grudnia, na dzień 
marszu przed Wilnem, niedaleko Oszmiany, śmierć zajrzała także w oczy Ka-
zimierza. Stało się tak, że w Oszmianie marszałek Murat z sztabem zarządzili 
nocleg, a Kazimierz z innymi musiał nocować w jakimś nędznym lasku nie-
daleko Oszmiany. Ziemię znów nocami ściskał mróz -20º. Mieszany oddział,  
a tak naprawdę zbieranina Francuzów, Polaków, Bawarczyków i Sasów, z któ-
rymi jechali Kazimierz z Marcinem, maszerował z tyłu, a liczył jakieś trzy-
sta chłopa. Mieli ze sobą dwie armatki z mieszaną obsługą, a komendę nad 
wszystkimi sprawował francuski major na koniu. Zostało im jeszcze nieco koni, 
bo przecież musiały ciągnąć te armatki, a Kazimierz z Marcinem i kilkunastu 
lansjerów jak mogli dbali o swoje wychudzone rumaki. Wyglądało, że jest spo-
kojnie i nic im nie grozi.    
 Major zlecił rotmistrzowi Kazimierzowi ustawienie tych armatek, a potem 
mogli z Marcinem zająć się końmi, rozpalić ogień i zrobić sobie coś do zjedzenia. 
Inni podobnie, jeśli mieli co. I wtedy do ogniska niespodzianie podjechał... por. 
Pielchowski. No, skądże tu się wziął?
 -  Czołem, waści rotmistrzu! Wolno przysiąść, hrabio?
 - Czołem, czołem, waści poruczniku! Stachu, na Boga, tyżeś to? Pięknie 
prosim! Marcin, weźmij konia...
 Gość się przysiadł na belce i wyjaśnił, że razem z Pruskim Korpusem Po-
mocniczym gen. Yorka i X Korpusem francuskiego marsz. Macdonalda od lipca 
oblegają Rygę. Rosjanie trzymają się mocno, a teraz oblegającym zagraża armia 
rosyjskiego gen. Dybicza. Macdonald wysłał dwóch oficerów - w tym od Yorka 
por. Pielchowskiego – z listami do cesarza, prosząc o rozkazy. Tu, w Oszmianie, 
posłańcy się dowiedzieli, że cesarz potajemnie odjechał saniami do Paryża. Ka-
zimierz był zdumiony! No tak, listy odebrał Murat, któremu cesarz przekazał 
komendę nad całym wojskiem. Dopiero jutro mają się zgłosić po odpowiedź. 
Gdy Stach się dowiedział, że Kazimierz jedzie gdzieś z tyłu, chciał go zobaczyć. 
Miał dla niego pozdrowienia, bo pod Rygą spotykał się z polskim kapitanem ar-
tylerii, dalszym kuzynem Kazimierza, Władysławem Ostrowskim herbu Rawicz. 
Już chciał Stach opowiadać o obleganiu twierdzy i owym kuzynie, ale wtem 
wszyscy się zerwali, bo z ciemności, lekko rozjaśnionej przez księżyc, doszedł 
karabinowy wystrzał. To wartownicy. Alarm!!! Każdy chwycił za swój karabin, 
Kazimierz zostawił Marcina z końmi, a sam z szablą pobiegł do armat. Pobo-
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czem drogi dwaj sascy wartownicy pędzili i wrzeszczeli:
 - Kawallerie! Die russische Reiten! 
 Za chwilę już wszyscy usłyszeli tupot wieku koni w galopie. O zmarzniętą 
ziemię kopyta biły twardo i z daleka straszyły: „Bójcie się!“. Z daleka było wi-
dać, że to kozacy, których obawiali sie najtwardsi. Tysiąc, może jeszcze więcej 
kozaków z szablami nad głową gnało z „Uraaa!“ w stronę obozowiska. Armaty 
pod komendą Kazimierza zdążyły wystrzelić po dwa razy w gęstwę koni i jeźdź-
ców, potem strzelały tylko karabiny, rzadziej oficerskie pistolety, na koniec prze-
ciw kozackim szablom szły w ruch lance i szable, ale też bagnety, kolby, pięści  
i zęby. Napadniętym trochę osłony dawał lasek, jednak zaraz za nim ciągnę-
ło sie trzęsawisko, w części przymarznięte, ale z płynącą strugą. Musiały tam 
być ciepłe źródła i w taką topiel wpadł Stanisław ze swoim koniem. Tuż obok 
Marcin trzymał oba konie, a Kazimierz szablą bronił się przed dwoma koza-
kami. Jeden z nich zobaczył Stacha w bagnie z pistoletem w ręce, wyciągnął 
swój pistolet i strzelił w jego kierunku. Trafił nie Stanisława, ale w koński łeb,  
a Kazimierz w tym momencie ciął jeźdźca mocno w nogę. Kozak zawrzeszczał  
z bólu, zaczął się zsuwać z siodła, jego koń się spłoszył i razem z nim skoczył do 
tyłu, a Kazimierz sztychem zabił lub ciężko ranił drugiego Moskala, który spadł 
z konia. Teraz Kazimierz próbował wyciągnąć z bagna Stacha, ale się pośliznął i 
też wpadł w lodowate błocko. Na ratunek obu przybiegł Marcin, rzucił im postro-
nek i wyciągnął. Przemoczonych po pachy, ubrudzonych błockiem, ale całych...
 No dobrze, a co było dalej z kozakami? Na szczęście dla zdziesiątkowane-
go oddziału przegonili ich szwoleżerowie z korpusu marsz. Neya, który szedł  
w ariergardzie i z ratunkiem zdążył w ostatniej chwili. Razem przemęczyli się  
w tę noc przy ogniskach i rankiem ruszyli do Wilna. Tam prysły nadzieje na 
dobry odpoczynek. Panował bałagan, bo Murat zupełnie nie radził sobie ze 
zdemoralizowanymi żołnierzami, którzy już wiedzieli o odjeździe cesarza. Roz-
grabiono magazyny i jedni umierali z głodu, inni z przejedzenia. Żniwo zaczął 
zbierać tyfus. Nikt nie zbierał trupów, które tylko dzięki mrozowi nie gniły 
na ulicach. Nadciągnęli Rosjanie i zaczęli szturmować mury. Powstrzymał ich 
dzielny Ney, do którego dołączyli nasi trzej bohaterowie. Murat kazał mu bronić 
przez jeden dzień Wilna, a sam z główną częścią wojska nocą wyruszył w stro-
nę Kowna. Legia Nadwiślańska miała się nocą przebijać do Warszawy. 
 Legenda nie przekazała, w jaki sposób Kazimierz z Marcinem oraz Stani-
sław wyszli cało z tego piekła w Wilnie w grudniu 1812 roku. Bo zginęło tam 
i umarło na tyfus więcej żołnierzy Grande Armée niż w bitwie pod Borodino. 
A ci trzej przeżyli... Stachowi w zamieszaniu udało się wrócić do Yorka, który 
ugodził się z gen. Dybiczem i Prusacy mogli spokojnie udać się do Berlina. Król 
Fryderyk Wilhelm w lutym 1813 r. odstąpił od Napoleona i Prusacy razem z Ro-
sjanami oblegli Gdańsk, który padł w styczniu 1814 roku. A Kazimierz? Możli-
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we, że wrócił do Ostrówka. Na krótko, bo Rosjanie, goniąc resztki Wielkiej Ar-
mii i grabiąc, zaczęli zajmować tereny Księstwa i musiał przed nimi uciekać. Na 
swoje „amty” wracali też pruscy urzędnicy. Legenda nie mówi, czy Kazimierz 
z Marcinem wzięli udział w „bitwie narodów” pod Lipskiem. Mogli tam być  
i wpaść do niewoli, potem stamtąd uciec i trafić do Pieleszewa. Bez koni, szabel, 
ale z zachowanym pierścieniem matki i medalem Kazimierza.

Strzała Amora
 Gościna w Pieleszewie przedłużała się nie tylko przez chorobę Kazimierza. 
Kongres Wiedeński utworzył Królestwo Polskie z królem-carem bez Wielkopol-
ski, która znów weszła w skład Prus. Kazimierz nie miał czego tam szukać.  
I tak dobrze, że Prusy były zajęte końcowymi walkami z Napoleonem i lokalne 
władze nie miały głowy, by interesować się każdym przybyszem. Stach rozpu-
ścił wieść, że Kazimierz to jego kuzyn i mógł mu spokojnie pokazać okolice. Ze 
swojej stajni dał gościom dwa młode wałachy, darował Kazimierzowi szablę, bo 
przecież szlachcic bez szabli to jak bez ręki. Bywali nie tylko w Gdańsku czy 
Wejherowie, ale również w Pucku, Mechowie i Żarnowcu. Kazimierz miał wy-
rzuty sumienia, że siedzi Stachowi na karku, ale Stach, który nie założył swojej 
rodziny, nawet się cieszył z jego towarzystwa. Żartował, że musi Kazimierzo-
wi znaleźć odpowiednią pannę i ożenić. Kazimierz ukończył już trzydzieści lat, 
ale w burzliwych wojennych czasach trudno myśleć o żeniaczce. Teraz nie miał 
żadnego majątku ani pomysłu na dalsze życie. Tutejsze strony podobały mu 
się, choć ziemia była gorsza od tej w Ostrówku. Podziwiał rozległe lasy, wiel-
kie Jezioro Żarnowieckie, a w Pucku zachwycił się morzem, które ujrzał po raz 
pierwszy. Początkowo nieco dziwił się tutejszym ludziom, którzy mówili innym 
językiem niż ten, do którego przywykł w Wielkopolsce. Kaszubi? Stach musiał 
mu nieco o nich opowiedzieć; zapewnił, że są spokojni, pracowici i pobożni. Po 
polsku mówią tylko niektórzy panowie, w miastach głównie słyszy się język 
niemiecki. Ale w katolickich kościołach ludzie modlą się i śpiewają po polsku. 
Kazimierz sam na to zwrócił uwagę w redzkim kościele. 
 Niespodziewanie „strzała Amora” trafiła w serce Kazimierza niedaleko Za-
toki Puckiej, w Mrzezinie. Legenda mówi, że stało się to na wiejskim weselu. 
Trafili na nie przypadkiem, podczas konnej przejażdżki w pogodną wrześniową 
niedzielę. Jechali piaszczystą drogą niżej Puckiej Kępy. Przed nimi rozciągały 
się wilgotne łąki Mościch Błot, pachnące teraz skoszoną trawą. Z dala pokazała 
się już modrozielona smuga Zatoki, gdy het, z góry, doleciała ich marszowa mu-
zyka. Jakieś miejscowe święto? Stromą ścieżką wjechali na wysoczyznę i znaleźli 
się w samym środku chałup wioski. Teraz taneczna muzyka dobiegała z za-
budowań folwarku. Jakaś wieśniaczka powiedziała im, że sołtys Mrzezina żeni 



Jerzy Hoppe

79

syna z córką młynarza, a pan folwarku, ojciec chrzestny panny młodej, uży-
czył weselnikom swój ogród. Stach znał dzierżawcę folwarku, trochę też sołtysa  
i młynarza, więc podjechali bliżej. Zajrzymy na wesele? Pewnie, niech Kazi-
mierz i Marcin zobaczą, jak Kaszubi się bawią...
 Gdy podjechali pod wjazd do dworku, wyszło im naprzeciw dwóch star-
szych, wąsatych mężczyzn, jeden we fraku, drugi w surducie:
 - A cóż za siurpryza! – ten w fraku z daleka wyciągał rękę - Jakież to, he, 
he, łaskawe bogi sprowadzają w nasze niskie progi kochanego waszmość pana 
Stanisława? I jako widziem, w zacnej kompaniji...
 - Serdeczno witómë wszëtczich panów! – kłaniał się drugi – Rôczimë do 
nas!
 Zsiedli z koni i uścisnęli wyciągnięte ręce. Stach przedstawił Kazimierza  
i Marcina jako grafa Ostrowskiego i jego ordynansa. Tamci dwaj wyprostowali 
się: Krefta – pan na dzierżawie folwarku i Elendt, sołtys. Skoro Bóg zesłał ta-
kich gości, nie może być inaczej, tylko muszą wypić za szczęśliwą przyszłość 
pary młodej. I poprowadzili ich do ogrodu, gdzie za stołami siedzieli weselnicy. 
Na widok nieznanych panów wstali, a kapela zagrała marsza. Ci trzej, uprzejmie 
się kłaniając, podeszli bliżej, a gdy Stach doszedł do głosu, najpierw przeprosił 
za najście, stroje do jazdy i że prócz życzeń nie mają prezentów. Ojciec panny 
młodej na to, że nie szkodzi, że to dla nich wielki honor. Skinął, by zrobić im 
miejsca przy młodej parze, a kobiety przyniosły czyste nakrycia i specjalne pu-
chary do wina. Na taką okazję mieli tu beczkę reńskiego. Stach wygłosił toast, 
kapela zagrała tusz, wszyscy stojąc wypili i trzy razy krzyknęli „Wiwat! Niech 
żyją!”. Goście koniecznie musieli coś zjeść, a oczy przyciągały różne mięsiwa  
i ryby, okazałe łososie i węgorze z rzeki Redy i szczupaki z Zatoki. No, no! – 
podziwiali. Chwalili piwo z browaru z pobliskiego Osłonina. Pan Krefta rzekł, 
że za czasów Polski Mrzezino było wsią królewską i dostarczało ryby do puckie-
go starostwa. Nadal wieś ma jaz na rzece przy młynie. 
 Kazimierz mówił niewiele, bo prawdę mówiąc, był jakby wpół przytom-
ny. Dlaczego? Już przy wejściu do ogrodu zobaczył dziewczynę jak z obrazka 
i teraz nie mógł się powstrzymać, by nie spoglądać w jej stronę. Nie siedziała 
przy stole, ale wchodziła i wychodziła z dworu, jakby chciała mieć na wszystko 
oko. W złotawej sukni i barwnej kamizelce mogła się wydać motylem, który 
przelatuje z kwiatka na kwiatek. W jasne, lekko kręcone włosy wpięła czerwona 
różę, jedną z tych, które jeszcze kwitły na ścianie dworu. Dziewczyna spojrzała 
z ciekawością na Kazimierza i widać „strzała Amora” z jej niebieskich oczu tra-
fiła wprost w serce grafa. Krefta musiał być bardzo dumny z córki, bo chwycił 
ją pod łokieć i podprowadził bliżej: 
 - Waszmość panowie, pozwólcie, że wam zaprezentuję Ankę, moją jedy-
naczkę... Teraz to moja podpora, jakem zimą małżonkę pochował. Praesens po-
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spólnie ze mną mus jej tu gospodarki dopatrować. Anko, ukłońże się szlachet-
nym panom!
 Anka się lekko zaróżowiła na twarzy, ale dygnęła zgrabnie. Stach z Kazi-
mierzem poderwali się i choć pod nogami rosła trawa, stuknęli po wojskowemu 
obcasami aż zadzwoniły ostrogi. Kazimierz chciał przemówić, ale już ktoś ją 
odwołał do dworu. Dopiero gdy kapela zagrała do tańca i Stach skłonił się pan-
nie młodej, Kazimierz szybkim krokiem podszedł do Anki: 
 - Pozwoli waćpanna, że sobie pauzę w obowiązkach zrobi. A toż to już bę-
dzie dla mnie niezapomniany dzień, jeślić waćpanna ze mną zatańczyć zechce...
 Na twarz Anki wrócił rumieniec i spojrzała na ojca. Nie wiedziała, czy 
pół roku po śmierci matki żałoba pozwala na taniec. Krefta skinął głową, ale 
podniósł jeden palec. Więc podała rękę Kazimierzowi i poszli jak inni na spe-
cjalny podest, zbity z grubych desek. Kapela grała z werwą, ale to dwoje mało 
uwagi zwracało na muzykę. Kiedy on objął ją lewą ręką, a prawą uścisnął palce, 
oboje poczuli w splecionych rękach dziwny dreszcz. Jakby łaskotanie mrówek. 
Anka lekko się spłoszyła i na myśl jej przyszedł bursztyn, który też łaskocze 
po mocnym potarciu. Te mróweczki zeszły ręką do jej piersi i niżej, aż do kolan. 
Zaskoczony był też Kazimierz. Tańczył już z niejedną panną, nawet w salonach 
Paryża, ale pierwszy raz doznał na sobie tego, o czym wcześniej czytał tylko  
w romansach – że między parą ludzi mogą przepływać „fluidy”, jakiś tajemni-
czy magnetyzm... Co to, czary? Dobrze, że kapela grała tak głośno, że i mówić 
się nie dało. Mogli tylko patrzeć sobie głęboko w oczy... Kiedy muzykanci  prze-
szli do innej melodii, Kazimierz odprowadził Ankę do stołu, zrobił Stachowi 
jeszcze „odbijany”, bo wypadało zatańczyć z panną młodą. W tańcu do niej się 
uśmiechał, ale oczami szukał Anki...
 Nie zabawili w Mrzezinie zbyt długo, bo grzeczność ma swoje prawa. Był 
jeszcze toast na ich cześć, oni zaś wznieśli toast na cześć rodziców młodej pary  
i na cześć Krefty i Anki. Potem się pożegnali i opuścili gościnny dworek, odpro-
wadzani przez Ankę i jej tatę. Co ucieszyło Kazimierza, Krefta zaprosił ich zno-
wu, tym razem na zwykłą wizytę. Czy trzeba dodawać, że w powrotnej drodze 
Kazimierz długo nic nie mówił? Jechał, a jego myśli ciągle były przy Ance, jej 
oczach, włosach, zgrabnej sylwetce, lekkich krokach. Stach uznał, że musi przy-
jacielowi coś wyjaśnić. Skinął na Marcina, żeby został z tyłu i wtedy z poważną 
miną rzekł Kazimierzowi, że wszyscy widzieli, jak bardzo Anka mu się spodo-
bała. Gdyby jednak on, graf, chciał Ankę zbałamucić, to koniec z ich przyjaźnią. 
Tu nie są salony Paryża czy Rzymu i też tutejsza szlachta nie ma zwyczaju pod-
szczypywać wieśniaczek. Co innego prawdziwa miłość. Zresztą Anka nie jest 
wprawdzie szlachcianką, ale też żadną wiejską dziewuchą. Ma za sobą roczny 
pobyt u sióstr w Żarnowcu, tam nauczyła się manier, płynnie mówi po polsku, 
po niemiecku, no i po kaszubsku, zna sztukę haftowania i szycia. 
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 Widział, że twarz Kazimierza robi się czerwona, zmarszczył brwi, kąci-
ki wąsa się uniosły, więc szybko dodał, że będzie mu nawet swatem, jeśli ma 
uczciwe zamiary. Dobrze, że to dopowiedział, Kazimierz znów zaczął oddychać 
spokojnie i za chwilę tylko burknął: „Wszyscy ludzie są równi”. 
 Jeśli to były czary, to trzymały Kazimierza – a jak się miało okazać, tak 
samo Ankę – cały czas, choć płynęły dni, tygodnie, miesiące. Teraz grafa cią-
gnęło tylko do Mrzezina. Z początku towarzyszyli mu Stach i Marcin, ale potem 
uznali, że nie będą jego aniołem stróżem. Pytające spojrzenia ojca Anki wnet 
ustąpiły wyraźnym oznakom sympatii. Widział, że Kazimierz to żaden salono-
wy paniczyk, zna się na gospodarce, interesuje się życiem tutejszych ludzi. Ra-
zem z Anką obwieźli go po Mościch Błotach, gdzie rzeka Reda obracała młyń-
skie koło, były jazy z przepustami dla ryb, miejsce moczenia lnu i też kanał, 
którym z Puszczy Darżlubskiej spławiano drewno do Beki z małą przystanią 
i załadownią. Innym razem Krefta oprowadził gościa po miejscowej manufak-
turze, gdzie tkano lniane płótno i przędzono wełnę. Tak, w Mrzezinie ludzie 
dobrze sobie radzili i nie było widać biedy. Podziwiał gospodarność Anulki – bo 
tak ją już nazywał. Chociaż miała tylko dziewiętnaście lat, w dworku panował 
porządek, a służebne dziewki chwaliły ją za rozwagę i sprawiedliwość. Wahał 
się, czy może prosić o jej rękę. On, choć hrabia, nie ze swojej winy był przecież 
„golcem”, „hołyszem”. Z drugiej strony dla Krefty i Anki, mimo że i tak byli w 
okolicy szanowani, związek z szlachcicem dodałby splendoru w oczach sąsia-
dów, a jego gospodarskie umiejętności w przyszłości by się przydały folwarkowi. 
Najważniejsze jednak, że się z Anulką mocno kochają.
 Boże Narodzenie spędził Kazimierz częściowo w Mrzezinie. Parobek przy-
niósł z lasu pachnącą choinkę, więc ją razem z Anulką przystroili piernika-
mi, jabłuszkami, cukierkami i świeczkami. Wigilijną wieczerzę zjedli razem 
ze służbą, której kaszubską mowę już po trochu rozumiał. Spadł świeży śnieg  
i wasągiem pojechali do puckiej fary na pasterkę. Wypoczęte konie pędziły dro-
gą, dzwonki dzwoniły, nad głową migotały miliony gwiazd, a gdy znad drzew 
wzeszedł sierp księżyca, tysiące płatków roziskrzyły się niczym diamenty. Cu-
downa noc narodzenia Jezusa! Anulka przycisnęła się do Kazimierza, on zajrzał 
jej w oczy i po raz pierwszy odważył się ją pocałować w usta. Krefta udawał, 
że patrzy w inną stronę... Teraz Kazimierz bywał w Mrzezinie przynajmniej 
dwa albo trzy razy w tygodniu. W Wielkanoc, która wypadała 14 kwietnia, po 
rezurekcji w puckiej farze, w drodze powrotnej oświadczył się Anulce, dostał 
jej zgodę, a także zgodę jej ojca. Na prawą rękę dziewczyny wsunął pierścień po 
matce i w sercach obojgu jakby anielskie chóry zaśpiewały radosne „Alleluja!”. 
Towarzyszył im także Stach i przy świątecznym śniadaniu ustalili – tak mówi 
legenda – że ślub zawrą w Żarnowcu w sam odpust św. Anny. Nie będzie tań-
ców, bo Krefta przyrzekł sobie, że żałoba po żonie będzie trwała dwa lata. Po 
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ślubie para młoda zamieszka w Mrzezinie. Stach obojgu gratulował, ale było mu 
smutno, że traci towarzystwo. A Marcin? Cóż, sługa podąża za panem...       
     

 Ślub
 W tamtym roku dzień św. Anny przypadał w piątek, ale odpust przesu-
nięto na sobotę i niedzielę. Już w sobotę przyjeżdżali okoliczni księża, a wierni 
ściągali rozmaitym sposobem od Krokowej i Sławoszyno po Tyłowo i Nadole  
z drugiego brzegu Jez. Żarnowieckiego. Tak było od stuleci, a według probosz-
cza ślub grafa z Anką jeszcze upiększy odpust. Ucieszyła się matka przełożona 
klasztoru, że siostry benedyktynki będą mogły na mszy ślubnej zaśpiewać Ance, 
którą tu zawsze mile wspominały.
 Jeszcze jedno Stach załatwił z proboszczem i siostrami. Do Żarnowca jest 
spory kawał z Mrzezina, a ślub z świętą komunią musi odbyć się rano, bo któż 
by wytrzymał bez jedzenia i picia od północy w gorący lipcowy dzień. Uzgod-
niono, że bryczkami przyjadą w sobotę po południu. Panna młoda i świadek - 
kuzynka z Pucka – przenocują u zakonnic, a mężczyźni u proboszcza. Tak też 
się stało, a przed wieczornym nabożeństwem podjechali nad jezioro, by z dale-
ka oglądać i posłuchać pobożnego śpiewu pielgrzymów na łodziach rybackich  
z Nadola.
 Rano wszyscy pięknie przystrojeni stanęli przed kościołem pełnym lu-
dzi. Organy zagrały „Veni Creator Spiritus” aż drżały stare mury świątyni  
i młoda para z świadkami – drugim świadkiem był Stach - podeszła pod ołtarz. 
Sam proboszcz był wzruszony i zaraz po ślubie uściskał młodą parę. Zakonnice  
z uczuciem zaśpiewały „Te Deum laudamus” i też wycierały oczy, bo to tak, 
jakby każda z nich wydawała własną córkę, której przecież mieć nie mogły.
 Po śniadaniu przygotowanym przez gospodynię proboszcza i zakonnice 
oraz po odpustowej sumie serdecznie podziękowali wszystkim i udali się w dro-
gę powrotną. Lipcowy dzień jest długi, więc po drodze zatrzymali się w Starzy-
nie na obiad i wypoczynek dla koni. W Połczynie skręcili na Puck, by odwieźć 
kuzynkę Anki. Gdy dojeżdżali do Mrzezina, czerwonawe słońce z wolna już za-
chodziło nad chatami Smolna i Żelistrzewa. Na chwilę bryczki stanęły na skra-
ju Kępy Puckiej i z wysoka wszyscy podziwiali szafirowe wody zatoki, objęte 
jakby ramionami przez zielony ląd i półwysep. Powyżej cypla pasek morza teraz 
mienił się barwami od granatu po czerwień. W głębokiej przedwieczornej ciszy 
jakby z samego nieba szedł w ludzkie dusze głos: „Tu żyjcie spokojnie i bądźcie 
szczęśliwi...”. Przytuleni do siebie Kazimierz z Anulką nawet nie zauważyli, kie-
dy Krefta dal znak, by ruszyć do domu, bo nie tylko służba, ale bez mała cała 
wieś czekała na nich niecierpliwie. Tańców nie będzie, ale przecież porządny 
poczęstunek wszystkim się należy! 
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Epilog

 Dla kochanej jedynaczki Krefta nie skąpił pieniędzy na nowe urządzenie 
dworku, gniazda dla młodych. Kazimierz z Anka doglądali modernizacji miesz-
kania, a Marcin wziął na siebie obowiązki rządcy i razem z parobkami obrabiał 
pola folwarku. Krefta nie mógł się nachwalić takiego pomocnika. Wiosną Anka 
urodziła syna, a ojcem chrzestnym był Stach. Później dzieci było całe grono. Na 
Marcina, który się nie ożenił, wołały „wujek”. 
 Kazimierz i Marcin szybko wrośli w sąsiedztwo i z czasem coraz lepiej mó-
wili po kaszubsku. A już po dzieciach nikt by nie wyczuł, że pochodzą z rodzi-
ny „mieszanej”: w domu mówiły po kaszubsku, modliły się po polsku, w szkole 
nauczyły się niemieckiego. Gdy dorosły, łączyły się z rodzinami gburskimi lub 
drobną szlachtą kaszubską. Jeden z wnuków, Józef, wżenił się w gospodarstwo 
w Domatówku. Jego żona, Rozalia z domu Szymerowska, pochodziła z Lini. 
Stać ich było, by syn, też Józef, urodził się berlińskiej w klinice. Gdy dorósł,  
w Berlinie ukończył studia, tam ożenił się z Kociewianką na służbie u bogatych 
Niemców. Oboje wrócili do już wolnej Polski i inż. Józef Ostrowski pracował 
jako kierownik warsztatów Szkoły Morskiej w Tczewie, potem w Gdyni. Wcze-
śniej, jeszcze na początku XX wieku, jego dwie młodsze siostry, najpierw Ma-
ria, a po jej śmieci Cecylia, kolejno wyszły za Michała Wojewskiego z Wielkiego 
Lasu. 
 W czasie kulturkampfu Ostrowscy twardo stanęli za Kościołem i polsko-
ścią. W Domatówku prenumerowali polskie katolickie pisma i zachęcali innych. 
Gościem – już w XX w. – bywał u nich Antoni Abraham. Niestety, w drugiej 
połowie XX w. męska linia Ostrowskich w Domatówku wymarła, stary dom 
się rozsypał, a ziemia przeszła w obce, choć też kaszubskie, ręce. 
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Starucha

 Wspaniały zapach unosił się w całym mieszkaniu. Na obiad z pewnością 
było coś pysznego. Feliks cisnął ciężki tornister na podłogę, dwoma kopnięciami 
zrzucił buty i pobiegł do kuchni. Pachniało zupą pomidorową. Już miał skubnąć 
trochę makaronu z miski, gdy mama go nagle spostrzegła.
 - Ręce umyte?! - zapytała rozłoszczona. Z hukiem postawiła talerze na stole  
i spojrzała się gniewnie na chłopca. Feliks momentalnie stracił apetyt. Już wie-
dział, że mama ma zły humor. Znowu. Pewnie pokłóciła się z tatą. Znowu.
 - Mamo - zaczął Feliks, bawiąc się łyżką. - A wiesz, że dziś w szkole mieli-
śmy test z mnożenia przez sześć? I zrobiłem tylko jeden  błąd.
 Mama jednak nie słuchała, bo do kuchni wszedł tata. Nawet się nie 
uśmiechnął, tylko chmurnie usiadł przy stole.
 - Pomidorowa? - skrzywił się tata. - Przecież wiesz, że nie lubię pomidorowej.
 - A może pomyślałeś chociaż raz, że ja lubię pomidorową?! - krzyknęła 
mama rzucając ze złością ścierkę na podłogę. - Że może dla odmiany zjemy coś, 
co JA lubię?!
 Feliks zapatrzył się przez okno. Zupa stygła, a on obserwował Staruchę, jak 
ta karmiła bezpańskie koty. Feliks bał się Staruchy. Mieszkała sama na parterze 
i zawsze spod jej drzwi śmierdziało kocimi sikami. Chodziła  potargana i ciągle 
mruczała coś pod nosem. Julek z trzeciego bloku twierdził, że Starucha jest cza-
rownicą i na własne oczy widział raz, jak zamieniła się w czarnego kota. Feliks 
wierzył Julkowi i szerokim łukiem omijał Staruchę. Mając zaledwie dziewięć lat 
ciężko jest odróżnić prawdę od fikcji.
 - Tato, wychodzę na podwórko - powiedział cicho chłopiec, ale równie do-
brze mógłby powiedzieć, że idzie pobawić się na Marsa, bo tata był tak zajęty 
kłótnią z mamą, że nic nie usłyszał. Tacie zawsze robiły się ze złości czerwone 
plamy na szyi i Feliks lubił czasem obserwować, jak te pojawiają się i znikają. 
Julek powiedział mu, że jeśli jego rodzice ciągle się kłócą, to pewnie się rozwio-
dą, jak rodzice Laury spod ósemki. Teraz Laura mieszka tylko z mamą, bo tata 
wyjechał do Niemiec i tam ma nowe dzieci, takie co potrafią mówić po niemiec-
ku, nie jak Laura, której ciągle niemieckie słówka myliły się z angielskimi. Fe-
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liks jednak wzruszył wtedy ramionami. Jego tata nie umie mówić po niemiecku, 
więc raczej są nikłe szanse, że rodzice się rozejdą.
 Wyszedł na podwórko i usiadł na huśtawce. Starucha spojrzała się na niego 
krzywo i weszła do klatki schodowej. Koty głośno protestowały, chciały, żeby 
jeszcze została, ale Starucha miała już i tak dużo kotów w mieszkaniu. Julek 
mówił, że trzydzieści. Feliks zastanawiał się, ile takie koty jedzą i czy lubią się 
bawić kulką papieru. Bo on umiał robić świetne kulki z papieru, przyczepiał 
je potem do sznureczka, a sznurek do patyka. Bawił się tak czasem sam, wy-
obrażając sobie, że ma małego, ślicznego kotka. Mama jednak nie pozwoliła mu 
trzymać w domu kota. Powiedziała, że jedna stara wariatka w bloku wystarczy. 
Zwłaszcza w TYM bloku i w TYM Mieście. Mama naprawdę nie lubiła Miasta  
i ciągle podczas kłótni krzyczy do taty, że co jak co, ale gorszego miejsca to już 
nie mógł wybrać.
 W końcu przyszedł Julek. Miał spuchniętą wargę, ale on miał tak często. 
Julek opowiadał raz, że jego tata ma stresującą pracę i dlatego. Jednak Feliks nie 
bardzo potrafił to zrozumieć, ale nie dopytywał się więcej. Lepiej za dużo nie 
wiedzieć, wtedy łatwiej się żyje - Feliks usłyszał to raz, gdy mama kłóciła się 
z tatą. Dobrze zapamiętał tę kłótnię o jakąś koleżankę z pracy, bo potem tata 
przez tydzień nie spał w domu. Feliks naturalnie dopytywał się, dlaczego taty 
nie ma, i wtedy właśnie mama mu powiedziała, żeby się tyle nie wypytywał to 
będzie mu się łatwiej żyło. I żeby wreszcie dał jej cholerny spokój.
 Po jakimś czasie na podwórko przyszli Duzi Chłopacy. Feliks ich nie lubił, 
bo Julek strasznie się przy nich popisywał. Duzi chodzili już do gimnazjum  
i palili papierosy. Raz go poczęstowali, ale pluł potem strasznie i kaszlał, i śmiali 
się z niego. Julek jednak udawał, że lubi palić, choć raz wyznał mu w sekrecie, 
że jest mu potem zawsze niedobrze. Teraz Duzi nabijali się ze Staruchy. Jeden 
z nich pomazał jej raz sprayem drzwi. Innym razem zabrał jej laskę, którą się 
podpierała i śmiał się, gdy ona próbowała go złapać, mamrocząc jak zwykle coś 
pod nosem.
 Feliks chciał się wymknąć po cichu i jednak wrócić do domu. Już wo-
lał towarzystwo rodziców. A tak liczył, że pobawią się z Julkiem w piratów, 
albo w policjanta i złodzieja. Jednak, gdy pomału zmierzał w stronę bloku, Julek 
krzyknął  na niego, by poczekał.
 - Wiesz co? - powiedział podekscytowany Julek. - Łysy ma ekstra pomysł! 
Złapiemy jednego z kotów Staruchy i przywiążemy go do drzewa. Ponoć Karol 
ma w szopie resztki farby; mówił, że zielonego kota, to żeśmy jeszcze nie wi-
dzieli!
 Feliks nie był jakoś przekonany. Lubił koty, ale bał się Staruchy. Bał się też 
Dużych. W ogóle mnóstwa rzeczy się bał, tak mu powtarzał często tata, gdy 
Feliks nie chciał zasnąć przy zgaszonym świetle. Nie miał jednak dużo czasu do 
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zastanowienia, bo Łysy krzyknął żeby przyszli mu pomóc.
 Koty wylegiwały się w resztkach październikowego słońca. Większość 
zdążyła uciec, ale jedna szara kotka, ta ślepa na jedno oko nie. Julek złapał ją, 
wyrywającą się i próbującą wszystkich naokoło podrapać. Duzi rechocząc ze 
śmiechu przywiązali ją do drzewa. Ktoś znalazł w kieszeni plastikowy woreczek 
i przyczepił go do ogona kotki. Karol przyleciał z farbą i Duzi wrzeszcząc i po-
hukując wysmarowali kotkę. Ta miauczała żałośnie. Feliks nie mógł na to dłużej 
patrzeć, ale bał się teraz wrócić do domu. Wszyscy by mu potem dokuczali, na-
wet Julek.
 - Niech no ktoś zapuka teraz do Staruchy - krzyknął Łysy. - Przyczłapie tu, 
to się pośmiejemy. Młody, skocz no do niej - Łysy skinął głowa na Feliksa. - No, 
co stoisz jak słup, ruszże się, ćwoku.
 Duzi śmiali się, a Feliks nie wiedział, co robić. Kotka popiskiwała żałośnie, 
Duzi patrzyli się na niego z kpiną w oczach i nawet Julek, zadowolony z towa-
rzystwa Dużych, nie próbował mu pomóc. No i co on miał zrobić?! Czuł się tak, 
jak wtedy, gdy podczas jednej z kłótni rodziców mama kazała mu wybrać, kogo 
bardziej kocha. Ale iść do Staruchy, zapukać do jej drzwi?! 
 - Dajesz, Feliks – krzyknął jednak Julek. - Będzie niezła beka.
 Feliks ze ściśniętym gardłem ruszył w stronę klatki schodowej. Drzwi od 
mieszkania Staruchy były stare i odrapane, gdzieniegdzie było jeszcze widać śla-
dy po sprayu, którego Starucha nie mogła domyć. Dzwonek nie działał, trzeba 
było zapukać. Feliks zamknął oczy, przełknął ślinę i zapukał.
 Cisza.
 Już miał nadzieję, że nikt nie otworzy, chciał się chyłkiem wymknąć do 
domu, ale wtem usłyszał skrzekliwy głos Staruchy:
 - Idę, idę, czekać nie można odrobinę?! - dobiegło zza zamkniętych drzwi.  
- Spieszy im się wszystkim, jakby było do czego.
 W końcu otworzyła drzwi i spojrzała się krzywo na Feliksa. Chłopiec ujrzał, 
jak zza jej nogi wychyla się piękny, czarny kocur. Kocur miał żółte oczy. Ob-
serwował Feliksa spokojnie, bez ruchu, a chłopiec momentalnie poczuł wyrzuty 
sumienia.
 - Czego chcesz? - zapytała Starucha ze złością. Feliks spojrzał się na nią 
przerażony, ale zdążył jednak wymamrotać, żeby Starucha wyszła na chwilę 
przed blok coś zobaczyć. Ta - o dziwo - posłuchała się chłopca. Feliks myślał, że 
ta go totalnie zignoruje i zatrzaśnie mu drzwi przed nosem (tak chyba byłoby 
nawet lepiej…), ale nie, wyszła przed blok. Feliks jednak został, nie odważył się 
wyjść. Słyszał tylko, stojąc w śmierdzącej kocimi sikami klatce schodowej, jak 
Starucha drze się na Dużych i Julka na dworze. Słyszał też, jak Duzi się śmiali.
 Nie mógł dłużej wytrzymać. Uciekł do mieszkania. 
 W mieszkaniu czuć było napiętą atmosferę. Mama siedziała naburmuszona 
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przed telewizorem, a tata przed komputerem w sypialni. Feliks po cichu wśliznął 
się do kuchni i wyjrzał zza firanki. Dużych ani Julka już nie było. Jedynie Sta-
rucha nachylała się nad szaro – zieloną kotką, próbując rozwiązać sznurek. Mo-
zoliła się nad tym parę minut, a Feliks czuł się okropnie. W końcu udało się jej 
odwiązać kotkę. Wzięła ją, wyrywającą się, na ręce i ruszyła w kierunku bloku. 
Feliks szybko odsunął się do okna, żeby go nie zauważyła.
 W nocy śniły mu się zielone koty bez oczu. Obudził się przerażony i w 
pierwszej chwili chciał pobiec do sypialni rodziców. Ale powstrzymał się. Daw-
no już tak nie robił. Po pierwsze, rodzice rzadko teraz spali razem; tata zazwy-
czaj zostawał na kanapie w salonie, a po drugie, mama się zawsze wtedy złościła. 
Mówiła, że chociaż w nocy chce mieć chwilę spokoju, bez dzieci, facetów i tego 
całego bałaganu.
 Rano wcale nie było lepiej. Tata wyszedł szybciej do pracy, nie żegnając 
się z nikim. Mama dalej się nie odzywała; poza tym miała zaczerwienione oczy. 
Feliks spakował szybko swoje kanapki i wyszedł do szkoły. Nie czekał na Julka. 
Nie miał jakoś ochoty słuchać jego zachwytów na temat wczorajszego dnia.
 W szkole było jednak jeszcze gorzej. Może to przez pogodę - chmurną  
i szaroburą. Może przez śmiesznie niskie pensje nauczycieli. Może przez strajki 
na południu Polski. A może po prostu czasem zdarzają się takie dni, nie wie-
dzieć czemu, kiedy jest już naprawdę tylko resztkami sił zaciskasz powieki, bo 
to wstyd płakać przy kolegach z klasy. Feliks przez wczorajsze wydarzenia za-
pomniał odrobić zadania domowego i nie przygotował czytanki. Normalnie pani 
tylko by go upomniała, ale akurat dziś dowiedziała się, że nadchodzi redukcja 
etatów w pracy jej męża, więc Feliks dostał uwagę do dzienniczka. Julek nie 
przyszedł dziś do szkoły. Laura mówiła, że wczoraj wieczorem u nich tata gło-
śno krzyczał i trzaskano drzwiami. A poza tym zaczął padać deszcz.
 Czy Feliks cieszył się, że wraca do domu? Gdyby zapytać o to Feliksa, to 
pewnie nie wiedziałby, co odpowiedzieć. Przecież wszystkie dzieci cieszą się, 
gdy wreszcie kończą się lekcje i można pójść już do domu, albo zostać odebra-
nym przez babcię, czy dziadka.
 Feliksa zdziwiła cisza, jaką zastał po wejściu do mieszkania. Nie pachnia-
ło obiadem, a mama siedziała przy stole w kuchni, tak jak rano. Śniadanie też 
stało na stole, ale mama zdawała się nie zwracać na nic uwagi. Feliks poczuł 
się nieswojo. Nie lubił, gdy mama krzyczała, ale sto razy bardziej nie lubił, jak 
mama płacze. Bał się podejść do mamy i ją przytulić, więc stał tylko w progu 
kuchni i patrzył się. W końcu mama go zauważyła. Ale zdawała się być myśla-
mi gdzieś daleko.
 - Zawsze mówiłeś, że chciałbyś mieć kotka, prawda? - zapytała nagle. - 
Uważam, że lepiej mieć kotka, niż tatę, jak myślisz? Jutro, jak już tata zabierze 
swoje rzeczy, to pójdziemy wybrać ci jakiegoś kotka, dobrze?
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Feliksowi zakręciło się w głowie. Cieszył się niezmiernie na myśl o kotku, ale  
z drugiej strony nie rozumiał do końca. Czy w domu jest za mało miejsca na 
kotka i tatę? Nagle poraziła go pewna myśl. A co jeśli to przez niego i jego po-
mysł tata musi się wyprowadzić, by zrobić miejsce dla kotka?! A może mama 
właśnie dlatego jest smutna, bo wolałaby mieć w domu i kotka, i tatę, zamiast 
Feliksa?
 - Mamo - zapytał drżącym głosem. - Nie wolałabyś, żeby tata został w domu?...
 - Czy wolałabym? - mama zalała się łzami. - Oczywiście, że wolałabym!
 Feliksowi to wystarczyło. Rzucił plecak na ziemię i wybiegł z domu. Nikt 
go nie gonił. Nikt za nim nie wołał. To tylko go utwierdziło w przekonaniu, że 
to  wszystko jego wina. Biegnąc przez podwórko natknął się na Julka. Julek 
miał śliwę pod okiem i coś do niego krzyczał, ale Feliks nie słuchał. Pobiegł za 
garaże na tył bloku i tam schował się za drzewem.
 Nie, Feliks nie płakał. Generalnie, Feliks nie lubił płakać. Uważał, że to jest 
bardzo dziecinne płakać i w jego wieku nie można sobie pozwolić na takie fana-
berie. Ale co miał zrobić? Czasem jest tak źle być Feliksem, że chciałoby się być 
kimś innym. Julkiem, Laurą, panią w kiosku. Każdym, tylko nie Feliksem.
 Raptem chłopiec poczuł, że coś ociera mu się o nogę. To była szara kotka, 
ta ślepa na jedno oko. Na grzbiecie miała jeszcze resztki zielonej farby, ale poza 
tym wyglądała na całkiem zadowoloną. Głośno mruczała i wyraźnie chciała, by 
się z nią pobawić. I zadziwiające jak taki szary, chudy zwierzak potrafił pocie-
szyć małego, dziewięcioletniego chłopca gdzieś za odrapanym blokiem w pew-
nym Mieście. Feliks bawił się z kotką, głaskał ją i czuł się coraz lepiej. 
 Nagle poczuł, że ktoś go obserwuje. Kawałek dalej stała Starucha i karmiła 
inne koty. W ręku miała kartonik z kocimi chrupkami. Feliks patrzył się przera-
żony na Staruchę. Wcale nie słyszał jak tu podeszła! Czyżby jednak Julek miał 
rację z tym, że Starucha potrafi się przemienić w kota?
 - Nie głaszcz kota pod włos – powiedziała nagle do niego. - One tego nie 
lubią.
 Feliks słuchał oniemiały; nie wiedział, co odpowiedzieć, nie wiedział, czy 
ma zostać, czy uciekać.
 - Chcesz je nakarmić? - spytała się go Starucha. Feliks ostrożnie podszedł 
do Staruchy i wziął od niej kartonik z chrupkami. Koty natychmiast rzuciły 
się do jego nóg, z głośnym miaukiem domagając się więcej jedzenia. Feliksowi 
przypomniały się wczorajsze wydarzenia i zaczerwieniony spytał się Staruchy, 
czy już wszystko dobrze jest z szarą kotką.
 - Łatwo nie było zmyć farbę; porządnie mnie przy tym, łajdaczka, podra-
pała – odpowiedziała Starucha. - Ale będzie żyć, nie martw się - dodała i pogła-
skała go po głowie.
 Może właśnie przez ten dotyk szorstkiej ręki na głowie, może przez te ba-



Paulina Czajkowska

89

nalne słowa „nie martw się”, a może po prostu tak sobie Feliks rozpłakał się gło-
śno. Zanosił się płaczem, smarki ciekły mu z nosa, a koty dalej jadły chrupki. 
Starucha tylko go obserwowała i nic nie mówiła.
 - No bo … - łkał Feliks. - No bo czemu… nie można mieć… i taty… i kotka?!
 Starucha znów zaczęła go głaskać po głowie i coś tam opowiadać. Feliks nie 
zrozumiał za dużo, z powodu płaczu, ale wiedział, że to była historia o jakieś 
kobiecie i jej mężu, który umarł, i dzieciach, które nie mogą tak często kupować 
biletów na samolot, bo za drogo, i kotach, które są takie kochane, takie mądre,  
i rozumieją lepiej niż ludzie.
 I tak stali oboje - płaczący chłopiec, i stara kobieta, za garażami w smut-
nym mieście gdzieś w Polsce. I były tam też koty, który jadły chrupki. Gdzieś 
tam na podwórku biegał Julek, który ma nerwowego tatę, i Laura, która nie 
umie mówić po niemiecku. Gdzieś przy stole w kuchni płakała pewna mama. 
Pewien tata pakował w tym czasie walizki. I byli też inni ludzie, i inne proble-
my, i inne małe końce świata.
 I tak każdego dnia.
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Nagroda Prezesa Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego

Rozëmkù pòj dodómkù!

 – Pòj dodóm, a sã ju tak nie wzérôj na niã!
 – Ne cëż të chcesz od ny fejn bialczi? Kò nic ni mòże ji miec do zarzuceniô. 
Të le blós dërch gderôsz.
 – Co jô chcã? Kò jô chcã prôwdë, że jô tu cë ne dzecëszcza fejn ògarinóm,  
a të le blós jã òbserwùjesz. Swintuch, a tëli!
 – Żebë të w taczi blewiązce w rzëcë chòdzëla, tej jô bë ni mùszôl 
òbserwòwac, a bë to miôl doma!
 – Të jes swinczã nienażarté, a wiedno cë bdze malo!
 – Kòmù malo, temù malo. Ale të le wezdrzë na se? Slôdk jak nasza stodola…
 – Të ju nie kùńcz, bò dzysô të pùdzesz spac do mëmë!
 – Czej jô bë wiedzôl, że të jes takô chlastlô, tej jô bë so nigdë nie wząl cë za 
bialkã!
 – Knur, pò prôwdze, czidli knur! – Ana wrzeszcza, a szla so legnąc do dzecy.
 Dzéń przëszedl sóm. Nicht nie darwôl gò halac. A tu ju szóstô reno i trze-
ba dzecë wëprawiac do szkòlë i sã resztą zając. Swinióm dac jesc, a krowóm,  
a z psã so pògadac… Kò to doch dérô! A tu jesz ten stôri mô wcyg mëslë eroticzné…
 Ana sã zasmùca, a tej narôz mie nic tobie nic, wëbra sã do miasta. 
 – Jô bë chca nã rzëtną blewiązkã – gôda, a calô czerwionô jak czwikla sã sta.
 – Rzëtną blewiązkã? – pitôl sã krómòwi. A jaczi rozmiar?
 – Kò taczi? – rzekla Ana, a sã pò slôdkù pòklepa!
 – Bdze cãżkò, bò më le blós na mniészé miarë mómë, ale cos sã naléze.
Pòdôl Anie ne strindżi, bialka chùtkò je chwôca, da 10 zlotëch, a wërwa do dwi-
érzi.
 – Jesz zloti resztë! – wòlôl krómòwi, ale Anie bëlo tak sromòtno, że ju sã 
nie wrôca.
 Na wieczór, czej ju dzecë wëkąpa i nafùdrowa, fejn sã wëmëla. Zalożëla na 
se ceplą flanelową kòszlã i ne nowé fidżi. 
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 – Përznã môlé – rzekla do se Ana, ale wcygnã je. Nôprzód sroma sã we-
zdrzec na dól, ale pózni òdkrëla pierzënã i zdrzi; fejn kòronka i le blós sztëczk 
pòwrózka…, to sã ji nawetka widzalo. Òdchlastnã pierzënã i czekô na chlopa, 
ale ten nie léze. Minã ju jedenôstô, a Bòleka jak ni ma tak ni ma. Ana ùsnã. 
Wiercëla sã a krącëla. Gacze nie bëlë wëgódné. Dërch sã pòprôwia, jaż rôz czej 
chwëcëla za pòwrózk i pòcygnã – przerwa pòwrózk. Terô sã dopiérkù mògla 
richtich wëspac. Nic ji ju nie ùcyskalo i dokùczalo.
 Bòles przëszedl nad renã. Nawet nie zaùważil, że nowé strindżi na zemi 
leżalë, że Ana fejn za mëdla wònia, nic…
 Anie sã smùtno zrobilo. Chwëcëla nen sztëczk sztofù, a prosto w platã 
cësnãła. Jesz so pòmëslala, że glëpszô òd Bòleka je, że sã da tak nabrac, skòrno 
mëslala, że za dzewiãc zlotëch cos sã zmieni. Do mëmë nie pùdze, bò ta nawetka 
swòjégò chlopa nadżégò nigdë nie widza, wiedno pòd pierzëną i tëli. To nie je 
wôrt wzéraniô, a sã ni ma co dzëwic, że i Ana wiele ò nëch sprawach nie wiedza. 
Blós tëli, co trzeba, ale ò żódnym eroticznym nãcenim czë wabienim nic, sztël  
i nic.
 Tak sã Ana zawstidza, że lëchò zrobila, a procëm wòlë Bòga zgrzészëla. Ze-
bra sã i rëgnã na kòle do miasta, do spòwiedzë.
 – Ksãża są ùczali, òni na pewno bdą wiedzelë, co mie je nót dali robic. 
 Stanã przed spòwiednicą a żegnô sã: 
 – W miono Òjca, Sëna a Dëcha Swiãtégò…
 Ksądz, jakbë zdzëwiony a përznã nie wëspóny klepie i pòkazëje, że mô 
klëknąc.
 – Mie wczora szlo lëchò… – rzekla Ana. – Tak lëchò, że jô nie wiém òd 
czegò dzysô zacząc…
 – Zabila kògò? – spitôl sã ksądz.
 – To téż!
 – Matkò Przenôswiãtszô! – òcknąl sã spòwiednik – a kògò?
 – Kùrë na zupã i dwie kaczczi, ale kò to doch nie je grzéch?
 – Nié, bënômni, ale niech mie wicy tak nie straszi, bò jô miôl cãżką noc  
i bezmala bë mógl dostac zawal.
 – To je czëc, że ksądz wczora so pòcygnąl – rzekla mù Ana, co sã jemù 
baro nie widza. Scygnąl mùniã, ale trzeba ji bëlo przëznac prôwdã. 
 – Niech gôdô! – rzekl probòszcz i naslëchùje.
 – Wczora jô bëla w miesce… – rzekla Ana.
 – To nie je grzéch. Kòżdi czlowiek móże jachac do miasta – rzekl ksądz, 
baro zniecerpliwiony. Czej blós to, tej so zmów „Òjcze nasz”, a biôj ju dodóm!
 – Jô bëla w miesce a so kùpila rzëtną blewiązkã – rzekla Ana.
 – To téż nie je grzéch – rzekl ksądz. Kòżdi czlowiek wëdôwô pieniądze na 
to, co mù sã widzy, kò dëcht, żebë të je ùkradla?
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 – Broń Panie Bòże, jô nie kradnã! – wrzasnã Ana i sã pòczëla përznã 
ùrażonô.
 – Tej ò co cë chòdzy? – spitôl sã ksądz i wezdrzôl na zédżer?
 – Że jô z ną blewiązką czeka na Bòleka.
 – A chto to dlô ce je?
 – Në, mój slëbny.
 – To nie je grzéch! Biôj dodóm, a so zmów…, albò ju nick nie mów. Biôj 
blós dodóm!
 Ale Ana nie bëla takò, że sã da zarô pònëknąc. Klëcza i klëcza kòl ny 
spòwiednicë, jaż sã zrobila kòlejka. Zaniepòkòjony ksądz, chtërnégò leb bòlôl, bò 
wczora miôl wëżarté, zôs sã ji pito:
 – Co bëlo dali? 
 – Dali? Në, kò dali nic nie bëlo! – rzekla Ana.
 – To dobrze czë lëchò?
 – Lëchò!
 – A móże dobrze, bò nëch dzecy kòl waji je ju grëpa, a tak bë móże przez 
nã rzëtną blewiązkã jesz do cze doszlo…
 Ana sã wkùrwila. Cos jinégò gloszą na kôzanim, a co jinégò na òsóbnoscë. 
 – To ksądz ùwôżô, że mòje dzecë, to je co? – spita sã Ana.
 – Jô nic z tim nie mëslôl! Të sã òbdôj! 
 – Z Panã Bògã! – rzuca mù Ana, a wëszla z kòscola. 
 Lëdze tak na se pòdzérelë. Ti, co stojelë dali spòwiednicë wlezlë do lawów,  
a pózni z kòscola bòcznyma dwiérzama wëszle. Kòżdi sã bòjôl, jak to czul. Prze-
liczôl swòje ùczinczi i… drawò dodóm.
 Ana przëjacha nazôd. Dzecë bëlë w szkòle. Wza nã lornetkã, co jã Bòles 
wiedno bierze i szla pòdezdrzec nã sąsôdkã. Legla so na grëpã sana za stodo-
lą, sano bëlo fejn ùgniotlé przez Bòlesa, tej ji sã mitkò a wëgódno tam leżalo. 
Wëstawila lornetkã a zdrzi… Sąsôdka chòdzëla pò pòdwòrzim w stroju kąpielo-
wim. Co to bél za strój? 
 Ana jaż so òstrosc nastawila. Sąsôdka bëla tak fòrsz bialką, że jaż Ana bë jã 
chca dotknąc. Nie wiedza, co to je…, zjawa?…
 – Bòże – rzekla Ana  – żebë jô nie bëla tak wierzącô, jô bë jã sama chca 
dotëkac.
 Sąsôdka bëla zjawiskòwô; dludżé szpérë, fejn szlorë, piersë, wlosë i nokce – 
Kòżdi jiny farwë…
 Ana przëbiegla dodóm a zdjãla z se wszëtczé ruchna. Stanãla nagô przed 
szpéglã i sã zaczã przezerac; grëbé ùda, a na nich fùl dzurów, mòdré żëlaczi…, 
dali nie bëlo lepi: dludżé nokce przë szpérach, czôrné òd piôskù…, a w górã… 
wiôldżi brzëch, na nim jesz wlos prosto pòd pãpkã, në… i piersë: baro môlé  
a dzywné, nic nie je fejn, wëżi gãba… i tu Ana ju nie da radë. Stlëkla szpédżel, 
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bò na to nie bëlo do wzéraniô. Pònëka do stodolë i zaczã glosno wrzeszczec. 
Wlożëla glowã w sano i ji sã zdôwalo, że tak bë ju mòglo òstac, żebë ji ju nicht 
nie chcôl stamtądka wëcëgac. Ale tu ju czëje glosë dzecy na pòdwòrzim i trzeba 
leb z sana wëjic, òtrzéc lzë i jic jima dac co jesc…
 – Ni ma bùlew? – pitają sã dzecë.
 – Dzysô są jaja, prażnica z chlebã – gôdô Ana. – Kò to doch je piątk, pòst!
 – Mëma dzywno wëzdrzi – rzekl ten mlodszi.
 – Mëma móże dzywno wëzdrzec, bò mëmë czasã dzywno wëzdrzą – rzekla 
filozoficzno Ana.
 – Móże mëma je chòrô? – spitôl sã strzédny.
 – Nié, mie nic nie je, jô jem zdrów, blós mie glowa përznã bòli.
 – Naszã szkólnã téż glowa bòla, òna gôda, że mùszi so òdsapnąc, a tej to ji 
przeńdze.
 – To ni ma nic do dzëwù, że szkólnã bòli leb, bò chto normalny bë strzimôl 
z taczima paruzlôkama! – rzekla Ana i zaczã piec jaja.
 Dzecëszcza zjadlë, znioslë talérze do òmiwôka i przezebleklë sã w stôré 
ruchna. Pózni każdé z nich szlo do swòji robòtë: jedne chwëcëlë za widlë 
i wërzucalë gnój od krów i swiniów, jiné za kòsze bùlwòwé, abë nasztelowac 
kòcel, ti mniszi szlë do kaczkòw, gãsy a kùrów, to wòdë, to zôrna pòsëpac.
 Ana jima dzysô nie pòmôga, ni mia glowë. Cali czas rozmiszla o letnicz-
ce, jakô òna je fòrsz bialka. Cëż bë Ana da, żebë tak wëzdrzec. Tak so mëslala  
i narôz ji sã przepòmnãlo jak bëla môlô, kò nie bëla wcale marnim dzeckã; 
ani za spòsobnô, ani strasznô. Ji óma wiedno gôda, że je prôwdzëwą stolemką, 
dzeckã zrodzonym z bialczi i stolema, ale Ana nie wiedza ò co ji chòdzëlo. Terô 
wié dobrze, bò je wiôlgô i mòcnô jak stolem, mògla bë swòjégò Bòleka niesc na 
pùklu w tã i nazôt, ale co z tegò, czej Bòlek nie chce dac sã przez niã nosëc.
 – Ach! – westchnã Ana i szla do Jaszkòwi, chtërna ny letniczce sztëk swégò 
pòla sprzeda, żebë ji rzec, co za krziż sprowadzëla.
 Jaszkòwô prawie wëkòwa dzëwé slëwë i sã do Anë ùceszëla.
 – Pòj sąsôdkò dali! – wòla. – Jô so benômni òdpòcznã.
 Ale Ana ni mògla ùdawac, że przëszla na kawã, tak téż zaczã prosto òd 
progù gadac, co ja sprowôdzô i co mô dali robic, bò Bòleka prawie doma ni 
ma; abò òbserwùje letniczkã, abò kòl ni dorôbiô, a to dorôbianié wëzdrzi tak, 
że Bòlek cali dzéń tam sã krący; to drzewò rąbie, to grabi albò weriwô zelëskò, 
czegò doma bë nigdë w żecym nie rëszil. Pòd kùnc dnia przińdze zrobiali, a mô 
blós 20 zlotëch w taszi, bò wicy nie chce.
 – Czidli ten twój Bòlek je i tëli! – rzekla Jaszkòwô. Ale co sã dzëwic, to le je 
chlop. Mój téż nie je lepszi, dërch le jã òbserwùje, blós, że mój je ju stôri i mie 
na nim nie zależi. Më ju tegò nie darwómë robic!
 – Pò co wa nã zemiã sprzeda?– spita sã Ana.
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 – Bò tak jô mia zemiã, a ni mia ani chlopa, ani dëtków. Biéda i tëli. A terô 
jô ni móm zemi, chtërna i tak sã do czegò jinégò nie nadôwa, jak na latny ògród, 
bò nic tam nie roslo, ani bùlwë, ani wrëczi…, ni móm téż chlopa, ale móm pie-
niądze na pòdatczi, wid, òpôl a jedzenié. Jô jesz mòjémù stôrémù dóm na cyga-
retë a piwò, żebe jemù so tam na ny grëpie sana nie przikrzëlo. Òn je z bùdë lóz, 
a jô móm swiãti spòkój.
 – Ale jô nie chcã miec swiãtégò spòkòju! – wrzasnã Ana i nawrócëla pòd 
dodóm.
 Wieczór, czedë ju wszëtkò spalo, prócz ni i Bòleka, chtëren nie wiedzec 
gdze bél, Ana przezéra stôré ùlotczi, chtërne abò dzecë przëniesą, abò òna sama 
gdze dostónie. Czasã brifka taczé lopë òstôwiô, nôwicy przed wëbòrama. Ana sã 
wiedno smieje, że przed wëbòrama wszëtcë wiedzą, nawet ti z wiôldżich miast, 
że je òna òbëwatelką tegò kraju i wiedzą nawetka, gdze òna mieszkò, ale pò 
wëbòrach wszëtcë ò ni zabòcziwają.
 Wtim Ana natrafila na zajimający òglos: Më robimë cëda. Gabinet ùrodë 
esteticzny.
 Tegò ji bëlo trzeba – cëdow. Schòwa cedel do miészka i ju so wëòbrôża 
jak tam bãdze; òni ji wszëtkò naprawią: nodżi, brzëch i gãbã. Czedë pòmëslala 
ò gãbie, tej ji sã përznã straszno zrobilo, bò dentistë ùnika jak ògnia. To bél 
nôgòrszi czlowiek w ji żecym. Nikògò sã tak nie bòja jak dentistë. Mògla 
rodzëc, mògla cãżkò robic, ale jak czëla ò dentisce, tej zarô bëla baf. Tak tej 
chòdzëla tam i nazôd, jak ju nie bëlo jiny radë. Czej ząb nie dôwôl żëc, tej Ana 
ju mùszala so sadnąc na nen straszny zesel i dac wërwac kóta. Temù téż nie bëlo 
czim sã baro chwôlëc, bò zãbë, te, chtërne jesz mia, bëlë w lëchim stanie. Resztą 
sã nie jiscëla, bò reszta nie je takô lëchô – mëslala.
 Reno, czej pierszi kùr zapiôl, Ana sadla na kòlo i nëka do miasta. Dzecë bëlë 
czësto zdzëwioné, że matczi nie bëlo doma, ale cëż, czasã tak biwô.
 Ana czeka przed gabinetã dobré trzë gòdzënë zanim przëszedl doktór. Dok-
tora zna, bò òd ni kùpiôl gãsë i kaczczi i to òd niegò bëla ta ùlotka. Tak téż czëla 
sã pewni, że do swòjégò trafila i bez żódnégò wstãpù zaczã gadac ò co ji jidze. 
Ten sã tak na niã wezdrzôl i spitôl sã czë, òna abë doktorów nie pòmilëla.
 – Në, nié! – rzekla Ana, a jesz rôz gôdô, co i jak mô kòl ni wëzdrzec  
i czedë òni bë mòglë zacząc, bò terô bãdą bùlwë do wëbiéraniô, a to ji nie pasëje,  
a pózni wrëczi, tej téż òna nié za baro, ale pózni òna bë mia czas, jaż do marca,  
i niech doktór jã tej wpisze.
 Ten niebòrôk, doktór, përznã zwątpil. Nôprzód mëslôl, że Ana bëla spitô, 
ale ta nie ùstãpòwa. Wezdrzôl sã na niã i pòkrącyl glową. Ana mia na se sza-
ré stréfle Bòleka, bò swòjich ni mògla nalezc, pewno jaczé dzeckò wzãlo i nie 
òdlożëlo. Zdeptóné kùrpë, módné balerinë, chtërne ju ni mialë żódnégò fasonu, 
le blós sã na szpérach trzimalë, za wiôlgô jópa z òdzëskù …
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 – A skąd bãdze mia pieniądze? – spitôl sã doktór.
 – To je ju mòja glowa – òdpòwiedza mù Ana.
 – Ale te twòje gãsë nie sygną – rzekl doktór.
 Na to Ana chùtkò przelicza, że taczé karno gãsy i móże nie starczëc, përznã 
jã zaskòczëlo. Tëli jedzeniô – mëslala, kò to dlô ji rodzënë je za wiele, a co 
dopiérkù dlô doktora? Dzesãc bë ju mògla dac, ale wicy?  Terô zrobilo sã ji tak 
cãżkò. Cale pól rokù chòdzysz, dozérôsz; wòda, óws…, a pasesz…, a ne dzecësz-
cza zarô pò szkòle do gãsy, żebë na gwiôzdkã bëlo na fejn geszënczi.
Ana dërch liczi, co robic.
 – A wiele to bë kòszta? – pitô sã doktora.
Ten tak sã na niã przëzdrzôl i gôdô: 
 – Jo mëszlã, że to waje gòspòdarstwò bë nie syglo.
 Anie jakbë chto dôl w pësk.
 – Biôj dodóm, a nie mëszlë wicy ò zabiegach! – rzekl ji doktór.
 Bialka sã nawrócëla i szla pòd dodóm. Szla na pamiãc. Nie zwrôca na 
nikògò ùwôdżi, chòc jã zaczipialë, że òna z maslã móże bëla, jajama? Ale òna nie 
òdpòwiôda. Mia zwieszoną glowã i szla. Czej ju bëla bliskò chëczów, tej so sadla 
na grańcë pòd jarzëbiną i wzéra na pajiczënë.
 – Straszné są pajczi, a taką mésterną robòtã robią – mësla.  – Të jes 
stolemòwé dzéwczã – przëpòmina so slowa ómë.
 – Stolemòwé dzéwczã – pòwtôrza so w dëchù – chtërno chcalo karno gãsy 
pòswiãcëc, żebë ji zãbë rwelë! Ò, tu! – pòklepa sã pò lësenie. – Nigdë wicy jô 
tam nie pùdã, lepi dzecóm co kùpiã, a nié, żebë mie co lómelë.
  Wlazla w chëczë i widzy Bòleka, chtëren czësto òsowiali sedzy kòl stola.
 – Je chto ùmarli? – spita sã Ana.
 – Gòrzi – rzekl Bòlek – letniczka wëjacha, kùnc sezonu.
 – Ale sã tak nie jiscë. Pòj, jô ce përznã ùkòchajã! I wzã gò mòcno chwëca  
i przëcësnã do piersów, że jaż Bòlek zabôczil ò swòjim strapienim.      
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