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Szanowni Państwo
Drodzy Czytelnicy, Członkinie i Członkowie 

Unii Polskich Pisarzy Lekarzy

Minęło dwa i pół roku od wydania ostatniego  jubileuszowego XVII Almana-
chu SPEKTRUM związanego także z obchodami 50-lecia naszej Unii. Ten czas pokazał, 
że Unia nadal pisze swoją wspaniałą historię, a tak naprawdę piszą ją  jej członkowie 
poprzez swoją nietuzinkową aktywność literacką.  

 Obecny XVIII Almanach krystalizował się w okresie niespotykanej dotąd, 
także w skutkach, pandemii koronawirusa i jej wpływu na nasze codzienne, rodzinne, 
zawodowe i twórcze życie. 

W Almanachu odnajdujemy różne gatunki literackie poprzez poezję, prozę, 
a także formę teatralną. Z radością zauważyłem wśród autorów nowe osoby, które 
przystąpiły do UPPL w ostatnich latach. To jest ich debiut w Almanachu i bardzo 
im tego gratuluję. Jednocześnie ogarnia mnie smutek, kiedy uświadomię sobie, iż 
brakuje w nim utworów naszych unijnych koleżanek i kolegów, którzy odeszli już 
do wiecznego domu pracy twórczej. Ale to dobrze, że członkowie Unii nadal tworzą, 
piszą, wydają książki  i mogą zaprezentować się w tym Almanachu. 

Treść przedstawionych w Almanachu tekstów jest różnoraka, dotycząca 
spraw osobistych, egzystencjalnych, fi lozofi cznych, doświadczeń życiowych i prze-
żyć, którymi autorzy chcą się podzielić z innymi. Jest tu miejsce na fabułę opartą 
na osobistych wydarzeniach i historiach stworzonych z potrzeb wyobraźni. Ale 
najważniejsze jest to, że przemawia przez nie także wrażliwość. Wrażliwość tak po-
trzebna w życiu pisarza, ale szczególnie w życiu pisarza-lekarza, bo przecież wszystkim 
nam jest, lub było dane wykonywać zawód niosący pomoc choremu człowiekowi. 

Wierzę, iż lektura tego Almanachu będzie stanowić dla wielu jego Czytel-
ników przyjemność i  sprawi same pozytywne estetyczno-literackie odczucia. 

Na koniec chcę bardzo podziękować wszystkim autorkom i autorom utwo-
rów za chęć udziału w akcie stworzenia tego Almanachu. Osobne podziękowania 
kieruję do niezastąpionej naszej kochanej Majki Żywickiej, która włożyła tyle trudu 
w edycję kolejnego naszego unijnego wydawnictwa.

Życzę miłej lektury

                                                                                                                      Prezes UPPL
                                                                                                   Prof. Waldemar Hładki





Twórczość 
literacka

członków UPPL
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Jerzy Andrzejczak

Wunderbaum

Dawno nie tupałem na mrozie
i nie obwiniam o to 
globalnego ocieplenia

czasy takie

przyjemny nadmuch lub klimatyzacja
wunderbaum się kołysze
pachnie byłym lasem
jedyne okoliczne drzewo

i każdy wiatr huraganem
każde błoto bagnem
przymrozek brzydko barwi
czubek nosa

każde sto metrów maratonem
każde wzniesienie Everestem
metro powinno zatrzymywać się
w piwnicy

dać się wiatrowi wysmagać wybatożyć
tysiąc lat temu było przecież
Średniowiecze
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  Wino ubogich
Nareszcie i u nas tak obrodziły winogrona, że nie żal było po nich deptać. 

Kalosze cmokały z podziwu w słodkościach moszczu. Filtr odcedzał ją od cierpkich 
skórek i pestek, aby przelać samą tylko głęboką czerwień do beczki pamiętającej 
dawne pokolenia burgunda z porzeczek.

Ale coś poszło nie tak,
jakaś nieszczelność
i licho wdało się pod korek
do wspólnoty związków węgla
 o czterech serdecznych ramionach.

A wiedziały o tym 
od pierwszej molekuły muszki
i nie podzieliły się wiedzą tajemną,
nie zdradziły wzoru.

Biochemiczny szlak
na kalwarię Calvadosu
utknął w mętnej kałuży
octu.

   

Krótka historia o tym, jak szary obywatel traci na 
podwyżkach akcyzy

Budżet państwa, niezależnie od miejsca i sposobu uchwalenia, zawsze cierpi 
na niedobór wpływów, i zawsze trzeba zapisać w ustawie paragraf o defi cycie. Oby 
tylko nie był zbyt duży. 

Podnieśmy akcyzę na alkohol i papierosy, powiadają w resorcie fi nansów, a 
dla zmyłki, że to niby prozdrowotne, przylepmy etykiety z jakimś odstręczającym 
napisem lub rysunkiem. 

Odstręczeni obywatele rozpoczynają więc domową produkcję używek bez 
żadnych etykiet. Konsumenci wierzą na słowo. Zatem i resort spraw wewnętrznych 
ma okazję, aby się wykazać – po pewnym czasie po kraju krążą już patrole policji i 
służby celnej.

Dr Jerzy A., jak co roku jedzie w pierwszy piątek marca do Izby Lekarskiej 
na tradycyjne popołudniowe spotkanie literackie i na wieczorny występ kabaretu. 
Znów ma nadzieję, że zebranym zasmakują owoce jego, nazwijmy to tak, z braku 
lepszego określenia, „twórczości” i spodoba się im kolejny „wykon”, jeśli użyć żargonu 
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starych estradowców. Kiedy skręca w mniej ruchliwą ulicę, wabi go do lekko jeszcze 
zaśnieżonej zatoki lizak ubranych na zielono i granatowo funkcjonariuszy. Dr A. re-
aguje spokojnie. Niemal nigdy nie zdarza się, aby patrol zatrzymywał go zbulwer-
sowany stylem jego jazdy. Prawie zawsze są to kontrole rutynowe. 
   Po typowym wylegitymowaniu celnik poleca mu otworzyć bagażnik – koło zapa-
sowe, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, szczotka do śniegu, skrobaczka do szyb… i 
duża torba podróżna. A w niej: peruka, wąsy, kilka dziwacznych ubrań, w tym dam-
skie fatałaszki, staromodny kitel lekarski, buty zdatne do poruszania się po terenie 
podmokłym i w ogóle trudno dostępnym, butelka bez etykiety, za to z podejrzanym 
płynem, gumowa zabawka przypominająca zdechłego szczura i siekiera z ostrzem 
pomazanym substancją koloru rdzawego.

Dr A. nie bierze udziału w części literackiej marcowego wydarzenia (to akurat 
żadna strata dla tej uroczystości), nie dochodzi też do skutku przedstawienie, a to 
dlatego, że zarozumialec obsadził się dla czczego popisu w większości ról. Chociaż w 
tym wypadku przypadkiem zwyciężyła sprawiedliwość. 

Co do prawa, to już w wieczornych wiadomościach rzecznik prokuratury 
w nastrojowym świetle wydobywającym detale architektoniczne ulicy Kilińskiego 
ogłosił, że śledztwo jest wielowątkowe i zmierza w czterech zasadniczych kierunkach: 
seryjnych morderstw psychopaty, oszustw matrymonialnych, szpiegostwa oraz ter-
roru, przy czym zatrzymany sprawca jest raczej „samotnym wilkiem”, choć utrzymuje, 
iż należy do Izby Lekarskiej, nomen omen, na ulicy Czerwonej. 

Nowa reforma
Ja też wiem, co to klęczeć, ja też klęczałem... – pieniążek mi upał na podłogę... 

Żona mówi, jak już tak klęczysz, to byś przy okazji okruszki pozbierał! O nie, ja swój 
honor mam, nie będę się żoninej nogawki trzymał! I wstałem... ... ... Jezus, Maria!!! 
Wszystkie gwiazdy zobaczyłem, a potem czarną dziurę – zapomniałem, że klęczę 
pod stołem!

Panu Patrykowi tam w Europie to łatwo wstawać – młody, przystojny, 
wykształcony, niedawno doktorat obronił... Z więziennictwa. Główna teza pracy: 
Służba więzienna ma nie siedzieć w więzieniu, tylko na ulicy suwerena w razie ro-
zruchów bronić. Wyjdzie taki sędzia w todze, to go zawracać, togę niech ładnie w 
szafi e powiesi, a zaufany prezes sądu kluczyk niech połknie. I szukaj, jeden z drugim, 
wiatru w... Przepraszam...

Ale ci sędziowie to spryciarze, różne kruczki prawne znają – idzie sobie taki 
w, a funkcjonariusz go pyta: dzie w ty todze?!... Do pralni niosę! Widzisz go, palestrę 
jednego? To go za łańcuch i pod sąd... cafnąć z powrotem do tyłu.

I dlatego Minister Sprawiedliwości Dziejowej i Prokurator Kapitalny wprowa-
dza nową reformę sądownictwa: togi prać na zakładzie! Ordnung (und Sauberkeit) und Sauberkeit) und Sauberkeit
muss sein! Jak w Niemczech...
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 Halina Berońska-Kulicka

***

jestem jak rzeka
kuszę błękitem
zanim wejdziesz 
sprawdź czy masz
grunt pod nogami

jestem jak rzeka
kuszę błękitem
stąpaj ostrożnie
byś nie potknął się 
o kamienie na dnie

jestem jak rzeka
kuszę błękitem
uważaj by wir
nie wciągnął cię 
wtedy będzie za późno

Z cyklu Myśli własne na bis
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***

Księżyc do mnie się uśmiecha
Wenus mruga jedynym okiem
Jowisz śpiewać chce do ucha
Kastor dziwnie patrzy bokiem

Pollux w południową stronę
Ciągnąć chce za fraki brata
Jakby szaleć chciał z Orionem
Albo biec na koniec świata

Szyja ma już dość patrzenia
Na szaleństwa gwiazd i planet
Myśl nie daje mi wytchnienia
W głowie zrodził się kabaret
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***

Kraków ma w sobie coś magicznego
Czego nie umiem oddać słowami
Potrafi ę opisać ludzkiej duszy głębię
Maluję słowem przyrody obrazy
Idę ulicą i wiersz sam powstaje
Mgłą zasłaniam niechciane wersety
Wzrokiem otulam ludzkie twarze
Ale Krakowa wyrazić nie umiem

Bardzo chciałam tam gdzie jesteś
Wysłać tobie pocztówkę z Krakowa
Wydrukowaną poezji słowem
Ono uciekło wraz z lotem gołębia
Księżyca wschodem Wenus zachodem
Idę ulicą wyludnioną latarnia świeci
I widzę w dali ten uśmiech niezwykły
Blask oczu i twoich skrzydeł zarys
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Jolanta Bulzak

Przypadek

To się nie zdarzyło,
To nie była miłość.
Tyle lat bez ciebie,
Marzenia, pragnienia,
Cieniem swych postaci
Mijaliśmy siebie.
Jakieś dziwne więzi,
Mogłam mieć innego.
Ty idol, Adonis,
Mężczyzna po przejściach,
Pragniemy jednego.
Może się zdarzyło,
Może to jest miłość.
I po co, dlaczego,
Chemia połączyła,
Nie zmarnujmy tego.
Obejmij mnie proszę,
Bez słowa z czułością.
Pocałuj, ja pragnę,
Obdarz mnie miłością.
Kochaj tak zwyczajnie,
Czas szybko ucieka.
Jestem teraz,
Kochaj mnie, nie czekaj.
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Samotność

Samotność, którą mi dałeś trwa.
Myślałeś – jakoś będzie,
Odjeżdżałeś, przyjeżdżałeś,
Coś mówiłeś w biegu.
Nie wiem o czym,
Nie stałam w pierwszym szeregu.
Spychałeś na margines
To co nas łączyło.
Nie ma uczucia – zimno,
Nie ma dotyku,
Nie znaczę nic
Wszystko się skończyło.

Siła walki

Wiem że dla Ciebie
Nic nie znaczę.
Nie ma dotyku,
Zimno – nie ja nie płaczę.
Łzy wyschły przez lata poniżeń.
Mówiłeś – jesteś nic nie warta.
Wszystko zepsułaś,
Idź do czarta.
Nie poddam się temu,
Moją siłą – walka,
Nie ufam jemu.
Zepchnę na margines
Co nas łączyło.
Mam potencjał,
Znowu będzie miło.
Na oścież świat otwieram,
Chwytając szczęście w dłonie,
Teraz ja wybieram.
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Rozstanie

Milczysz – pora odchodzić,
Walizki spakowane na jutro.
Nie musisz mnie zwodzić.
Zostaję sama,
W świecie bezdusznym
Bez ciebie.
Czy mnie kochałeś – wątpię?
Żyliśmy obok siebie,
Nie będę cię ganić.
Nie mówisz nic,
Patrzysz przed siebie,
Rozdział zamknięty,
Proszę – wyjdź!
Nie rańmy siebie.

***
      Andrzejowi

Nie puszczaj mojej dłoni,
Niech dzień nie umyka.
Serce coraz wolniej,
Zegar cicho tyka.
Odpływasz z nadzieją,
W inny wymiar życia. 
Sen opada zasłoną,
Już nic do zdobycia. 
Zamknę cię w poezji,
Prostych strofach wiersza. 
Żyć w niej będziesz wiecznie,
Choć dusza odeszła.
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Kolacja

Niewygodny stolik, 
Wino, zapach świecy,
Ty jak posąg grecki, 
Ja siedzę naprzeciw.
Rozmowa zdawkowa, 
Nie klei się wcale,
Intrygujesz sobą, 
Posuwam się dalej.
W światła twego obszar
Powolutku wejdę.
Nie bronisz się przed tym,
Dam ci więc poezję,
Zabierz ją ze sobą
Na dnie swojej duszy.
Może kiedyś sprawi, 
Że serce się wzruszy, 
Że przypomnisz nasze
Nocne pożegnanie. 
Nostalgiczny obraz
Niech z tobą zostanie.
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Andrzej Chodacki

STALINGRAD

– Nie!!! – Zerwał się z posłania i otworzył szeroko oczy. Pokój. Świt wywlekał z cieni 
pokrzywione starością meble. Kwadrat okna rysował się niepewnie w miejscu, w którym 
zasłonił je szczelnie poprzedniego dnia. 

Znowu – jęknął bezgłośnie, gdy obcierał spocone czoło. Drąg i inni. Boże, jacy oni 
popaleni, jak wyją i wyciągają te... 

Zwlókł się z łóżka. Miał zamiar rozruszać się trochę, bo stawy mu trzeszczały, ale 
zrezygnował z tego. Coś ciągnęło go do szafy. Nałożył szlafrok i podszedł parę kroków. Otworzył 
szeroko dwuskrzydłowe drzwi. Mundur wisiał na wieszaku tam, gdzie zwykle. 

Wspomnienia same zjawiły mu się przed oczami, natrętne, nieproszone, jakby 
odpowiedziały na to, co widziały oczy. 

– Ta sprawa z Drągiem… – wypowiedziane szeptem zdanie sprawiło, że znów 
powróciły obrazy. Początkowo niewyraźne, jak odbicie w brudnym, na wpół ślepym już lus-
trze. Potem wychynęło z nich ciężkie, posępne udręczenie, które od lat nosił w sobie jak nie do 
końca zasklepioną ranę. Stał tak, stał...

...stał i patrzył w niskie okienko, gdy wprowadzono więźnia. 
– Obywatelu majorze, kapral... – ofi cer już uciął meldunek zniecierpliwionym ruchem ręki.
– Zostawcie – zwrócił się do kaprala.
– Ale obywatelu...
Znów uniesiona ręka ofi cera uciszyła nadgorliwego funkcjonariusza. Kapral wzruszył 

ramionami i wykonał regulaminowy odwrót.  
Buc z Krakowa się popisuje – pomyślał żołnierz – ostatnio taki jeden mało porucznika 

nie udusił, ale co tam. Rozkaz, to rozkaz, niech go Drąg nawet udusi, będzie zabawa. 
Ofi cer spojrzał na więźnia. 
– Ech, Drąg, co ja mam z wami zrobić – zagadnął podchodząc do stołu – tutejsi fun-

kcjonariusze twierdzą, że wy jesteście wyjątkowe bydlę. 
UB-ek studiował pociągłą twarz skazańca. Użył słowa „ja”, bo przy jego szarży 

przysługiwało mu własne zdanie. W Brzesku, gdzie kierownikiem placówki UB był porucznik, 
słyszało się zawsze tylko „my”. To już trzecie przesłuchanie, trzeci raz przyjeżdża z Krakowa 
by rozpracować Drąga i im dalej w czasie, tym większe zaciekawienie wywoływał w nim ten 
człowiek. 
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– Normalnie, obywatelu majorze, przepisowo – Władysław Drąg uśmiechnął się i wbił 
swoje małe, świdrujące oczka w twarz funkcjonariusza. 

– Przepisowo, to za to, co wyście nawywijali jest kula w łeb.
– Toż mówię, że normalnie. Jak kula w łeb to w łeb. 
Major znów obrzucił skazańca badawczym spojrzeniem. 
Gra, czy głupi? – zastanawiał się – a może taki kozak?
– Dziwny z was człowiek, Drąg – ofi cer zawiesił na twarzy skazańca swoje najcięższe 

spojrzenie, mocował się chwilę z barierą nie do przebrnięcie i w końcu opuścił wzrok. Sprawnie 
ukrył uczucie zmieszania, które zbiło go z tropu po tej potyczce bez słów. 

Co jest nie tak z tym bandytą? 
Sięgnął po papierosa i poczęstował więźnia, a ten przyjął bez wahania. 
– Dziwny, obywatelu majorze, to był Kocioł–Drąg rozsiadł się bez pozwolenia – Józek 

Kocioł, major pewnie o nim słyszał. Przez chwilę nawet mu było z wami po drodze, ale ten Kocioł 
miał jedną cechę, przez którą miał ciągle pod górę: nie przyjmował rozkazów od nikogo, a ci, 
co mu próbowali rozkazywać, źle skończyli. Znałem jednego, co z Józkiem chodził i opowiadał 
przy wódce, że Józek pakt z diabłem podpisał. Od tej pory nikt mu nie mógł podskoczyć. Coście 
kogoś po niego wysłali, to mordę obił, albo powystrzelał. Niektórzy też wracali bladzi i gadali, 
że niby podejrzanego nie znaleźli. W końcu wysłali nas, ludzi ze stali, żebyśmy z Józkiem zrobili 
porządek. 

– I co, znaleźliście go? 

– W tym właśnie kłopot, obywatelu majorze, że Kocioł nie dał się nigdy wciągnąć w 
żadną zasadzkę. Zmysł miał, a może mu diabeł podpowiadał? Ludzi miał też oddanych, nikt 
nie dał się przekabacić, żeby nam Józka wystawić. Myślę, że oni się go bali bardziej, niż całego 
waszego UB z NKWD razem wziętych – tu Drąg zrobił przerwę, dając majorowi czas na próżne 
domysły, jakby chciał przygotować grunt dla dalszej opowieści. 

– No i? – ofi cer rzucił tonem nakłaniającym do zwierzeń, zupełnie nie jak ofi cer UB. 
Cień zadowolenia rozjaśnił twarz więźnia, górna warga uniosła mu się w drwiącym napięciu. 
Roześmiał się sucho, wstrzemięźliwie, po czym zaciągnął się papierosowym dymem.

– Ludzie gadali, że Kocioła nie imają się kule, że nieśmiertelny niby. Postanowiłem to 
sprawdzić. Kiedyś nad Wisłą wracaliśmy do kwater, gdy ostrzelali nas z brzegu bez ostrzeżenia. 
Nasz samochód mocno podziurawiło, zeskoczyliśmy w rów za wysoką miedzą i obserwujemy 
teren. Cicho, dziwnie, nikt się nie ujawnia. Krzyczę do tamtych: 

– Coście za jedni, że strzelacie do Stalingrada?! 
Myślę, trochę ludzi mnie zna, jak frajerzy jacyś, to zaraz uciekną. Chwila ciszy, potem 

krzyczy on, bo kto by inny tak krzyknął: 
– Po dwóch ludzi! Spotkanie na środku pola!
Biorę Iskrę* i ruszamy. Z tamtej strony idzie do nas dwóch tęgich. Idą pewnie, nie 

boją się. 
To musi być on – pomyślałem i sprawdziłem, czy pistolet mi dobrze leży w ręce. 

Nieduże cacko, ale robi wielką dziurę w brzuchu. 
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Tu ofi cer śledczy zapisał coś w notatniku, a Drąg kontynuował bez żenady. 
– Zbliżaliśmy się do siebie w milczeniu. Wreszcie ja krzyknąłem:
– Kocioł! 
Jeden z nich podniósł karabin i zaczęła się jatka. Tego wyrywnego trafi łem w głowę, 

fi knął, nawet nie zdążył zrobić kroku w przód. Drugiego zdjął Iskra. Padliśmy na ziemię, kilka 
pocisków przeleciało nam nad głowami, a z tyłu nasi dali mocny ogień zaporowy na brzeg. 
Zobaczyliśmy, jak tamci spieprzają w stronę lasu i wszystko się skończyło. Normalna robota, 
czysta i pewna. Broń zabraliśmy, przeszukaliśmy trupy, czy nie mają jakichś dokumentów i wte-
dy to się stało...

Mężczyzna znów przerwał barwny monolog a major zaczął kręcić się na krześle. 
– Dokończycie? – ze skrywanym zniecierpliwieniem zwrócił się do więźnia.
Drąg z satysfakcją doszedł do wniosku, że to on powinien siedzieć po tamtej stronie 

biurka. Po chwili zaczął opowiadać dalej.
– Gdy wróciliśmy na miejsce, zobaczyłem gęby moich ludzi i zrozumiałem, że coś jest 

nie tak. Odwróciłem się i widzę Kocioła, jak stoi i patrzy w moją stronę. Wszyscy tak zbaranieli, 
że nikt nawet nie pomyślał, żeby mu kulkę drugi raz posłać. Stoi tam ten, któremu przed chwilą 
rozwaliłem łeb. Zaniemówiłem i ja, bo czegoś takiego w życiu nie widziałem.

– Stalingrad! – krzyknął do mnie – jeszcze się policzymy!
I pobiegł polem za swoim oddziałem. 
Mężczyzna zrobił przerwę na zaciągnięcie się papierosem.
– Widać z diabłem pakt podpisał – dorzucił przez chmurę dymu – jak nic, tak musiało 

być.
– Może rana była powierzchowna? – major poddał w wątpliwość nadnaturalny char-

akter zjawiska. 
– Stałem nad nim – skazaniec uśmiechał się z pobłażaniem – kula weszła lewym okiem 

i wyrwała mu kawałek łba z tyłu. Musicie przyznać, majorze, że dziwna sprawa. 
Major musiał przyznać, choć nie dał tego po sobie poznać. Wszedł sierżant prosić 

ofi cera na obiad. UB-ek zamknął notatnik i ruszył do wyjścia. 

– Na dziś wystarczy – rzucił przez ramię – wrócę za tydzień i chciałbym usłyszeć coś 
konkretnego, a nie te pierdoły o diabłach. Chyba, że wy nic istotnego nie wiecie, to ja nie będę 
na was tracił czasu. 

– Major się uparł, żeby ze mną gadać, ja się nie prosiłem – skazaniec nawet nie ruszył 
się z krzesła, dopiero cios kaprala w plecy podniósł go na nogi – czapa to czapa, szkoda czasu 
obywatela majora i mojego. 

Kapral znów się zamierzył, ale spojrzenie Drąga osadziło go w miejscu. Ofi cer pokiwał 
jeszcze głową i wyszedł pełen sprzecznych uczuć. 

*****
– Do milicjantów strzelaliście, Drąg, do naszych funkcjonariuszy, jak jakiś AK-owiec! A 

czy wy jesteście z AK? Czy nie pracowaliście dla Polski Ludowej tak, jak my? W dupie wam się 
przewróciło, czy co?! 
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– Jak pies pobiegnie na skraj lasu, żeby kuropatwy ścigać, to musi się liczyć z tym, że 
spotka tam wilka i wtedy tylko jeden z nich, który ma dłuższe zęby, przy życiu zostaje. Tak jest 
w przyrodzie i tak jest między ludźmi.

– A wy niby jesteście ten wilk?!
– Ja jestem gorszy od wilka, obywatelu majorze. I jak stąd wyjdę, to się o tym prze-

konacie. 
*****

– A ten pseudonim, Stalingrad, to dlaczego? 
– O to pytać nie można, obywatelu majorze.
– Mogę pytać, o co chcę!
– O to nie!
– Metody śledcze są różne, Drąg. Na razie ja z wami po dobroci, jak ojciec, ale to się 

może zmienić.
– Ja się nie boję, a stąd ucieknę, jak będę chciał. 
– Ciekawe – major nie mógł wyjść z podziwu dla nieprzewidywalnej natury 

przesłuchiwanego więźnia. Gdyby nie wieloletni trening skrywania prawdziwych odczuć, 
kręciłby głową cały czas. 

– Ciekawe, to było, jak pojechaliśmy po Jedynaka** do Porąbki – mężczyzna rozpoczął 
opowieść, a major przyglądał mu się ciągle zafrasowany. Właściwie, gdyby nie ta zawodowa 
ciekawość, Drąg już dawno dyndałby na szubienicy. „Trwają czynności śledcze, istnieje szansa 
na pozyskanie ważnych informacji dotyczących bandy Drąga”, tak tłumaczył przełożonym 
prośby o odroczenie egzekucji więźnia, który właśnie swobodnie, jakby był na pikniku, na 
przemian gestykulował i wybuchał śmiechem. Co z tym cholernym Drągiem jest nie tak?!

– … i wtedy on, obywatel uważa, hyc, jak zając z paki w zarośla, co przy rzece rosły. 
Chytry plan, kozak, bo pewnie ze trzy metry leciał w dół. Myślałem, że choć gnaty połamie, a on 
jeszcze zdążył do nas z tych krzaków strzelić. Od razu pożałowałem, żeśmy gadziny nie prze-
szukali. Jeden z naszych oberwał w ramię. Jak on trafi ł z takiej pozycji? Przyznać trzeba, twardy 
gość. Pociągnąłem serią po krzakach, ale już go tam nie było. Wróciliśmy do Brzeska, bo ranny 
zaczął krwawić. Potem się okazało, że Jedynak przepadł jak kamień w wodę. Przyznać należy, 
że ciekawy człowiek. Kiedyś go jeszcze dopadnę. 

Śledczy pokiwał głową i kolejnego zapalił papierosa.
– Chyba nie – oznajmił spokojnie.
– Co nie?
– Chyba nie dopadniecie Jedynaka, bo macie KS*** w papierach. KS! Nic wam to nie 

mówi? 
– Nie denerwujcie się tak.
– Ja się denerwuję? – ofi cer śledczy już pożałował swojej reakcji. Znowu to samo. Drąg 

łapał go w pułapkę jak małe dziecko. Na szczęście zadzwonił telefon. Major wysłuchał głosu 
w słuchawce i wstał. Dobry moment, żeby przełożyć przesłuchanie. Śledczy i tak stał już dziś 
na straconej pozycji. Trudno się dziwić, że Drąg był tak oporny. Przechodził tę samą szkołę w 
UB. Ale major nie tracił nadziei, że bandyta w końcu się wysypie. Przed stryczkiem zaśpiewa 
inaczej. 
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*****
– Dlaczego byłeś takim sukinsynem?! Strzeliłeś dziecku w pierś bez powodu?!
– Pytacie wilka, dlaczego gryzie, albo jastrzębia, dlaczego lata?
– Ale ty jesteś człowiekiem, Drąg, człowiekiem, jakieś zasady cię obowiązują!
– A wy jesteście ludźmi? Katujecie tu niewinnych, wieszacie bez powodu… nie mówię, 

że mnie, ale tylu tu zakatowaliście, co nic złego nikomu nie zrobili. Mnie będziecie pieprzyć 
o człowieczeństwie, majorze, a sami nie możecie spać, bo was budzą ci, co ich macie na su-
mieniu!

– Skąd ty…?!
– Wiem więcej, niż się wam wydaje. Co, Drąg?! Głupi bandyta?! W wy to niby jesteście 

lepsi?!
Ofi cer szurnął krzesłem wstając od stołu. Zawisł złowieszczo z tyłu nad Drągiem, który 

nawet nie odwrócił twarzy w jego stronę. Potem zgasił żarzącego się peta na dłoni więźnia 
i wyszedł, trzaskając drzwiami. Skazaniec nie poruszył się. Odkleił spokojnie niedopałek od 
skóry, uśmiechnął się jednym z tych swoich uśmiechów pełnych pogardy i dopalił spokojnie 
do końca.

Major słaby jest. W mordę lać to każdy kapral potrafi , ale zrozumieć człowieka – uśmiech 
zniknął z jego twarzy – zrozumieć, to co innego… 

*****
– Obywatelu majorze, pilna sprawa – sierżant pochylił się nad głową ofi cera UB, szepnął 

mu coś do ucha. Mężczyzna pobladł.
– Co wy mi tu…?
– Świadkowie są, widzieli go w Brzesku – posłaniec jakby chciał obronić się przed 

gniewem majora, który już zrywał się od stołu. Siedzący naprzeciw niego więzień próbował 
oblizać potłuczone ciosami pięści wargi. Gdy major wybiegł wzburzony, duchu ucieszył się, bo 
choć na chwilę przestaną bić. Tymczasem dwóch funkcjonariuszy szybkim krokiem forsowało 
kolejne kraty i otwierane na wezwanie drzwi UB-eckiej katowni przy ulicy Kościuszki. Sierżant 
wyszedł na czoło na chwilę przed tym, jak wskazał ręką a następnie otworzył drzwi na końcu 
korytarza. W środku porucznik palił papierosa. A właściwie próbował palić, bo ręce mu się 
trzęsły tak, że trudno mu było trafi ć do ust. 

– Co jest?! – ostro rzucił major, wchodząc.

– Widziałem go – odparł tamten i spojrzał przekrwionymi oczami. Gdyby nie ostatnie 
fakty major by pomyślał, że chlał, ścierwo tydzień bez przerwy. Starszy ofi cer spojrzał wymo-
wnie na sierżanta, a ten bez słowa wycofał się i zamknął za sobą drzwi. 

– Co ty ku…a gadasz?!
– Mówię ci, widziałem Drąga!
– Drąg zawisł miesiąc temu, byłem przy wyroku! – major złapał porucznika za rękaw, 

ale ten się wyrwał obcesowo. 
– To był Drąg, rozumiesz?! Drąg! Stał przy sklepie na Głowackiego i uśmiechał się do 

mnie… pod krawatem… w kapeluszu… powiedział mi…
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– Co ci powiedział?
– Powiedział „jeszcze się policzymy” i wszedł do sklepu.
– Może jakiś poprapraniec podszywa się pod niego, trzeba było go skuć!
– On miał takie oczy… zatkało mnie – porucznik zgasił papierosa – zanim nasi wrócili 

z przeszukania minęło dosłownie pięć minut. Weszliśmy do sklepu, ale jego już tam nie było. 
Zniknął. Przeszukaliśmy wszystko dokładnie, drugiego wyjścia nie było. 

Major nerwowo analizował fakty. Stał gryząc wargę, stukał palcami w blat stolika. 
Wreszcie usiadł zrezygnowany na krześle.

– Pewny jesteś? – zapytał jeszcze.
– Ku…wa, Janek, to był Drąg! – porucznik złapał nerwowym ruchem drugie krzesło i 

usiadł naprzeciwko majora – czy wyście na pewno Drąga powiesili? 
Twarz majora zrobiła się jakaś mniejsza, zacięta, głos mu się zmienił, przyduszony, 

ściśnięty.
– Byłem przy egzekucji trzeciego sierpnia – wydusił z siebie – a to sku…syn! 

* Paweł Pęcak, towarzysz Władysława Drąga
** Stanisław Jedynak PS. Ola, łącznik AK
*** KS – kara śmierci 

Władysław Drąg ps. Stalingrad
Urodzony 20 marca 1905 r. w Maszkienicach (pow. Brzesko). Do wybuchu wojny pracował 

na swoim gospodarstwie rolnym. Udzielał się też politycznie, był członkiem Stronnictwa Ludowego. 
Gdy wybuchła wojna, wstąpił do Batalionów Chłopskich. Pełnił funkcję zastępcy komendanta 
oddziału dywersyjnego BCh-LSB (Ludowa Straż Bezpieczeństwa) Władysława Grzesika ps. „Sęp”. 
Do jego obowiązków należało m.in. wykonywanie wyroków śmierci na osobach podejrzewanych 
o współpracę z Niemcami. Po wyparciu Niemców z Brzeska Drąg znalazł się w tej grupie ludowców, 
która poszła na współpracę z nowymi władzami. Natychmiast wstępuje do PPR i zaczyna pracę 
w brzeskim UB. Szybko awansuje na stanowisko kierownika referatu IV. W związku z bandyckim 
usposobieniem, w końcu wchodzi w konfl ikt z nowymi władzami. Przez blisko 3 lata udawało mu się 
wyjść cało z zastawianych na niego pułapek. Wpadł dopiero 18 lutego 1950 r. w obławie w Woko-
wicach. 8 lipca 1950 r. wyrokiem WSR w Krakowie został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 
3 sierpnia 1950 r.  
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Joanna Czajkowska-Ślasko

***

nad ziemią mojego ciała zapada zmierzch
zebrano kłosy z pól
leniwie toczą się rzeki
cichnie wiatr
nad ziemię mojego ciała nadciąga jesień
ptaki opuszczają gniazda
owady milkną
przygasa światło dnia
na niebie mojego ciała płowieje błękit
słońce łagodnie
skrywa się w chmurach snu
na stole mojego ciała
jabłko
wciąż słodkie
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na lipę

z owadzią czujnością znalazłam cię
wtedy
gdy czerwiec rozpoznaje porę 
godów
a ziemia
tłocząc podziemne soki
rozpuszcza czas – szklane kryształki 
cukru
w gęste światło dojrzałe lato ciepły 
deszcz
zamienia
na słoje drewna i miodu
czekałaś na mnie
z modrym i mokrym
zaplątanym w gałęzie niebem
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***

jak zapamiętać ten obraz
na który
czas nadpisuje inne obrazy
i wszystko dzieje się w biegu
jak zapamiętać ten obraz
który jest domem tylko tymczasowym
i choć
smakuje dobrze jak sierpień
nie zatrzyma się
odpłynie
zanim zdążę go poczuć na własne oczy
i zobaczyć na własnej skórze

***

nad polami przetoczyły się
brzuchy chmur ciężarne deszczem
wyschło lato
wyschła nawet podskórna woda łez
został księżyc
świecący dla nikogo
w ogrodzie
bez kroków
bez świerszczy
jakby ta bliska jesień
mogła coś zmienić
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***

na ścianach domu jesień
zapisana winoroślą
czas
gasi rude jesienne zorze
i światło ostatnich słów
jakby październik chciał zatrzymać je dla siebie
nagła ciemność obrasta dzień
mimo mgły
mimo cynobrowego cienia przed nocą
chcę
wejść w ten kadr
wypełnić się kolorem nieba
pozostać
aż w oknach ostygnie słońce
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Janusz Stanisław Czarnecki

Zakochany biskup

Była kobietą znaną w cały mieście. I nie dlatego, że występowała w telewizji lub 
fi lmie, czy też była zwyciężczynią w zawodach sportowych, czy wygrała milion w LOTTO, 
ale dlatego, że prawie wszystko o wszystkich wiedziała. Kiedy urodzi się dziecko, kto kiedy 
ma imieniny, kto z kim się rozwodzi i kiedy będzie pogrzeb. Zdarzenia te były kobiecie tak 
znane, że zawsze była w stanie każdemu, kto zapytał udzielić nieomylnej odpowiedzi. 

Miała na imię Felicja, co niektórzy w mieście mówili o niej: pani Felicja, a ci bardziej 
zaprzyjaźnieni po prostu: Fela. 

Już rano można było zobaczyć jej szczupłą, długą sylwetkę podążającą do 
pobliskiego katedralnego kościoła. Ubrana była zazwyczaj w skromną sukienkę i mały 
żakiecik, w czasie deszczu nakładała chustkę na głowę i bawełniany szalik na szyję, zawsze 
miała buty na płaskim obcasie, które pozwoliły jej szybko chodzić drobnym kroczkami, 
podobnie postępowała w rozmowie, wzbudzając zaufanie uczciwej i rzetelnej kobiety 
potrafi ła wyciągnąć od każdego nawet największe tajemnice, o których potem wiedziało 
całe miasto, bo uważała, że jest szczera i niczego nie ukrywa, mówi prawdę bo tak należy 
w życiu robić. W domu wszystko miała poukładane, a bieliznę powiązaną na kokardki. Ta 
ostatnia była czymś ważnym i wyjątkowym i nie dlatego, że była czysta, dokładnie wypra-
sowana, ale czasami zdarzało się jej schować w niej jakieś pieniądze, nie były to duże 
kwoty, jakie niektórzy nieuczciwi ludzie mają w bankach, ale oszczędności na tak zwaną 
czarną godzinę. 

Wszyscy wiedzieli, że wykształcenia nie miała dużego, raczej podstawowe, ale 
potrafi ła pisać, zwłaszcza listy, czytanie jej ograniczyło się do religijnych przykościelnych 
tygodników, książeczki do nabożeństwa, którą znała na pamięć i codziennej gazety miej-
skiej z najnowszymi ploteczkami i życiem towarzyskim miejskich notabli. Pani Felicja nie 
miała dzieci i nikt w miasteczku nie wiedział, czy z powodu tego, że przy swojej szczupłej, 
chudej posturze wyzbytej z estrogenowych hormonów nie mogła mieć potomsta, czy też 
nie miała partnera, który by się nią zainteresował i obdarzył seksem i miłością. Zwolen-
nikiem pierwszej teorii były kobiety, drugiej mężczyźni, ale byli i tacy, którzy uważali, że 
przyczyny są obydwie. 
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Panią Felicję, jako daleką krewną przygarnęło do mieszkania starsze małżeństwo, 
właściciele domu i magla, który mieścił się na podwórku w niedużej przybudówce i czyn-
ny był codziennie oprócz niedziel i świąt. Przychodziły tutaj kobiety, często z biednych 
środowisk, których nie było stać na korzystanie z wielkiej miejskiej pralni. Prały same w 
domu, a że nie chciały prasować pościeli, prześcieradeł, powłok i innych dużych formatów 
bielizny, przynosiły je do maglowania, tym bardziej, że koszty tego były bardzo niskie i 
przystępne dla każdego. Trzeba było tylko wyprać w domu brudną bieliznę, wysuszyć, 
zwinąć i zanieść do magla. I jeszcze była dodatkowa korzyść z tych spotkań, a mianowicie 
wymiana poglądów na gotowanie, wychowanie dzieci no i informacje co dzieje się u niek-
tórych znanych osób w mieście. Kobiety z wyższych sfer, a tak naprawdę średnich, których 
mężowie byli technikami dentystycznymi, kolejarzami, kierowcami, korzystały rzadko z 
magla, bo uczęszczały do miejskiej pralni, po to, aby wymienić poglądy na temat modnej 
odzieży, gotowania, wychowywania dzieci i wcale nierzadko postępowania z mężami, z 
papierosem przesiadywały przy stoliku w kawiarni pijąc mocną kawę i to nie z ekspresu, 
tylko sypaną, bo miała ona lepszy smak. Pani Felicja nigdy nie chodziła do kawiarni, nie 
tylko dlatego, że była zbyt oszczędna, ale uważała, że jej takie spotkania, nie daj Boże po 
to by zapalić papierosa, nie uchodzą. Miała bowiem swoje zasady: rano była na pierwszej 
mszy świętej w kościele, potem szła do rzeźnika i kupowała kilka świeżych plasterków 
polędwicy, następnie szła na rynek po świeże jajka owoce i warzywa, najlepiej takie bez-
nawozowe. Następnie przychodziła do domu, przygotowywała obiad. Po południu szła do 
kościoła na pierwszą popołudniową mszę, wracała i pracowała w maglu, aby wieczorem 
znów pójść do kościoła, czasami było to już ostatnie nabożeństwo. Wszyscy wiedzieli, że 
pani Felicja była w ciągłym ruchu i o wielu sprawach wiedziała. Miała jeszcze jedną cechę: 
nie lubiła myć rąk, częściej zanurzała je w kościele w wodzie święconej, aniżeli pod kranem, 
i również nie lubiła się kąpać, dlatego czasami około świąt, a kiedy zakładała bluzeczki ze 
sztucznego włókna lub poliestrowe sweterki, wydzielała dziwną woń, która przypominała 
krojoną cebulę, a tak naprawdę nikt nie wiedział, skąd ten zapach pochodzi, od pracy w 
kuchni, czy od nadmiernego potu. 

Największym atutem pani Felicji, za co ją ceniono, było to, że wiedziała prawie 
wszystko o wszystkich, jeszcze zanim pisały o jakimś ważnym wydarzeniu miejscowe 
gazety lub mówił ksiądz na ambonie. Czyż nie była to cenna, a może inaczej ceniona 
osoba w miasteczku? Niektórzy mężczyźni mówili o niej, że jest kobietą aseksualną i 
leczy się u psychiatry i chyba było w tym trochę prawdy, ale niewiele, bowiem niektórzy 
zauważali, iż pani Felicja była bardziej łaskawa i uśmiechnięta w kontakcie ze szczupłymi, 
wysokimi mężczyznami o jasnej karnacji, słonecznych jakby wypłowiałych włosach i nie-
bieskich oczach, i nie wiadomo z jakiego powodu, bo nie wynikało to z zainteresowań o 
podłożu seksualnym, ale uważała że są bardziej autorytatywni i prawdomówni. Nie była 
rasistką, nie sądziła, żeby ci ludzie byli lepsi, po prostu miała do nich pozytywną słabość. 
Czasami napomykała, że ceni sobie niektóre osoby, że kler a więc księża, ale też siostry 
zakonne również są dla niej tajemnicą, zwłaszcza zagadką było dla niej skąd wzięło się 
ich powołanie, a ponadto życie prywatne duchownych było dla niej, podobne jak i dla in-
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nych mieszkańców zupełnie niedostępne, a tak chciałaby wiedzieć jak żyją tacy czcigodni 
ludzie, bo może mogliby świecić dobrym przykładem. 

Pewnego razu, a było to w okresie przedświątecznym zaproszono młodego reko-
lekcjonistę z innego regionu kraju. Miał prowadzić przez trzy dni i wieczory rekolekcje, 
aby nawracać ludzi, którzy chcieli spędzić z nim godziwie i pożytecznie czas przed-
świąteczny. Pani Felicja nawet dopytywała się kto będzie wygłaszał rekolekcje, ale poza 
nazwiskiem, które niczego jej nie mówiło, nikt nic nie mógł powiedzieć o przyjeździe 
księdza rekolekcjonisty do miasteczka. Dziwnym zbiegiem okoliczności w tym samym 
czasie przyjechało wesołe miasteczko, czyli rozrywka z trzema karuzelami, strzelnicą, sa-
lonem krzywych zwierciadeł i loterią fantową, której najwyższą nagrodą był nowy samo-
chód Fiat–Punto. Czasami los dziwnie układa takie wydarzenia, bo pani Felicja sama 
chciałaby kupić los na loterii, ale wiedziała, że jej miejscem jest pierwsza ławka w kościele, 
do której uważała, że ma największe prawa ze względu na to co robi i jak postępuje. 

Kilka dni przed przyjazdem rekolekcjonisty zainstalowano wesołe miasteczko i 
tak trafi ło, że termin jego otwarcia zbiegł się dokładnie co do dnia i godziny z naucza-
niem rekolekcjonisty. Pani Felicja nie miała jednak wątpliwości, gdzie pójdzie. Nie tylko 
pomyślała o sobie, ale i przekonywała innych o wyborze kościoła, a nie „diabelskiego 
młyna”. To nawoływanie odnosiło różne efekty, a najmniejsze u dzieci, które wolały pójść 
na karuzelę i zjeść cukierki „Haribo” aniżeli przez prawie godzinę wysłuchiwać moralisty-
cznych, często nieco nudnawych nauk księdza. 

Pani Felicja w przededniu dwóch wydarzeń postanowiła zrobić zakupy zaraz po po-
rannej mszy świętej. Poszła do sklepu mięsnego i zajęła miejsce w kolejce. Przed nią stała wy-
soka, młoda kobieta dość osobliwie ubrana. Miała długie ciemne włosy, a na głowie wciśniętą 
męską czapkę ; nosiła kurtkę, przypominającą mundur napoleoński, ani nie była to marynarka, 
ani płaszcz, krótka spódniczka odsłaniała uda odziane w czarne rajstopy, buty miała mocne, 
typu martensy lub glany. Pani Felicja przyglądała się jej uważnie, bo nie zawsze na co dzień 
widziała tak cudacznie ubraną osobę. Stojąca przed nią klientka co chwila patrzyła na zegarek, 
tak jakby się jej bardzo gdzieś spieszyło. Nagle odwróciła się ku niej i zapytała:

– Będzie tu pani stała?
Pani Felicja w pierwszej chwili chciała odpowiedzieć, że nie jest to jej sprawa i nic 

jej do tego co będzie robiła, ale pomyślała, że niedawno wyszła z kościoła i nie tyle chciała 
być grzeczna, ile życzliwa bliźniemu, z czym często miała kłopoty. 

– Oczywiście, że będę stała. W końcu coś trzeba jeść, no nie?
 Kobieta ubrana w napoleońską kurtkę dziwnie na nią popatrzyła, wtedy pani Fe-

licja chciała ją zapytać:  „a czy ja coś takiego złego powiedziałam i dodać; odpowiedziałam 
bardziej normalnie, aniżeli cały pani cudaczny strój”, ale nie powiedziała tego, bo nigdy 
nie wiadomo co by tamta odpowiedziała. 

– Tak. To prawda – odpowiedziała awangardowo ubrana kobieta i dodała – na 
chwilę odejdę, lecz za kilka minut wrócę, zapewne będzie pani tutaj stała. 

 Pani Felicja chciała odpowiedzieć, że nie wiadomo jak długo będzie nieobecna, 
tym bardziej, iż dwie ekspedientki obsługują bardzo szybko i kolejka posuwa się dość 
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prędko i jak odejdzie się na dłużej to można całkowicie stracić nie tylko swoje miejsce, ale 
i dobry towar wcześniej sprzedany. Nic jednak nie odpowiedziała, a tamta kobieta poszła. 
Na chwilę odwróciła się i z przyjemnością zauważyła, że stoi za nią jej sąsiadka, krawcowa, 
normalnie ubrana, jak wszystkie inne kobiety, w moherowy fi oletowy, a może bardziej 
biskupiego koloru beret, na szyi miała żółtą chustkę, ciemny płaszcz, na nogach normalne 
buty na płaskim obcasie, a to że w pończosze poszło jej oczko, to może stało się to teraz, a 
nie wczoraj lub kilka dni wcześniej, chociaż pończochy trochę obwisały, rolowały się i nie 
wyglądały na pierwszej świeżości. 

Zapytała krawcową:
– Czy pani zwróciła uwagę na tę kobietę, stojącą przede mną?
– Tak – odpowiedziała krótko krawcowa i patrzyła na swoją rozmówczynię, nie 

wiedząc o co jej chodzi. 
– Czy widziała pani jak ona była ubrana?
– Tak, widziałam. Patrzę na ubiór. To mój zawód. 
 Pani Felicja skrzywiła twarz i powiedziała:
– Ale tamta kobieta nie była normalnie ubrana – mocno zaakcentowała to słowo 

i skrzywiła się przy tym, najlepiej powiedziałaby, że nie tylko strój, ale cała ta osoba była 
nienormalna, tylko nie wiedziała co na to powiedziałaby jej sąsiadka. 

Chwilę poczekała, kiedy sąsiadka odpowiedziała jej: 
– No, wie pani, ja nie szyję takich ubrań, czy takich strojów, można powiedzieć. 

Ja mam specyfi czną klientelę, do mnie przychodzą często puszyste panie, którym trudno 
kupić ubrania w sklepie ze względu na ich małe rozmiary. 

Pani Felicja zastanowiła się, co powiedziała krawcowa i odpowiedziała po niedługiej 
chwili:

– No tak, ale ja jestem szczupła i nie kupuję ubrań w sklepie, tylko szyję spódni-
czki, garsonki, a nawet płaszcze u pani. 

Krawcowa na krótką chwilę spojrzała w oczy kobiecie i rzekła:
– No, tak, ale pani jest inna, aniżeli tamta pani. 
Pani Felicja popatrzyła uważnie na sąsiadkę i zupełnie nie wiedziała, co oznacza 

to, że jest inną kobietą, niż ta cudacznie ubrana. Chwilę zastanowiła się i przyjęła, że po-
wiedzenie krawcowej było dla niej komplementem i oznacza, że ona jest normalna, a ta 
inna nienormalna. Uśmiechnęła się delikatnie, a tak naprawdę to do siebie, z zadowolenia, 
bo nie codziennie u rzeźnika otrzymuje się komplementy i to za darmo, niespodziewane, 
nieproszone spontaniczne i szczere. Westchnęła z zadowolenia i żeby dodać sobie jeszcze 
więcej przyjemności zapytała:

– To powiedziała pani, że tamta kobieta była cudacznie ubrana, nie tak normalnie, 
jak te puszyste panie?

– Nie powiedziałam, że ta pani była cudacznie ubrana, ale była ubrana inaczej, niż 
standardowo – powiedziała ostrożnie, rozglądają się, czy ta kobieta, która stała z przodu 
natychmiast nie wróci i nie usłyszy chociażby końca ich rozmowy, a przecież ona mogłaby 
być też jej klientką, bo na pewno potrafi łaby szyć takie kurtki na wzór napoleońskich. 
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Pani Felicja patrząc uważnie na sąsiadkę i analizując, co ona powiedziała, 
zapytała:

– To jak ta kobieta była ubrana, jak? Nienormalnie? 
Krawcowa z lekkim wyrzutem popatrzyła na stojącą przed nią osobę. Pomyślała, 

że pani Felicja jest zupełnie nietolerancyjna. Zastanowiła się przez chwilę, czy ta kobieta 
może być wiarygodna w różnych sytuacjach życiowych. 

Pani Felicja zauważyła, że klientka wróciła, nagle pojawiła się w sklepie jak meteo-
ryt, ale przecież zapowiadała, że wróci... i stanęła przed nią, mówiąc:

– Dziękuję pani. Bardzo dziękuję. Właśnie zdążyłam załatwić swoją sprawę. 
Pani Felicja była trochę zła, że udało się wrócić tej kobiecie. Teraz nie będzie już 

mogła tak otwarcie rozmawiać na jej temat, a ponadto będzie później obsłużona, bo 
właśnie w tym momencie pani sklepowa zapytała:

– Co dla pani?
– Poproszę sześć plasterków czarnego salcesonu – i dodała – tylko proszę kroić 

cienkie plasterki. 
Pani Felicja ze zdziwieniem spojrzała na tę elegancką panią i była ogromnie 

zdziwiona, że takie delikatne panie jedzą salceson, jak pracownicy na budowie, których 
nie stać na lepszą kiełbasą, a ją na pewno było stać na najlepszą szynkę, czy polędwicę. 
Przyglądała się uważnie kobiecie i pomyślała, że nie tylko ma dziwaczny strój, ale i dziwne 
smaki i robi dziwne zakupy, ubiera się jak chłop i zjada jak chłop. Świat jest dziwny i już 
chciała odwrócić się do pani krawcowej i coś jej po cichu powiedzieć, kiedy ekspedientka 
zapytała ją:

– Co dla pani?
– Dla mnie? Dla mnie? – kobieta, jakby wytrącona ze swoich myśli na chwilę 

zapomniała co ma kupić i w końcu odpowiedziała: poproszę o dziewięć plasterków 
polędwicy sopockiej…

– Cienko? Czy grubo? – powiedziała ekspedientka w domyśle mając słowo:  „kroić”. 
– Grubo – odpowiedziała. 
I już chciała dodać; „jak się najeść, to się najeść”, ale nie powiedziała tego, nie 

wiadomo dlaczego. 
Ekspedientka zapytała:
– Czy coś jeszcze? 
Kobieta chwilę zastanowiła się i odpowiedziała:
– Tak. 
– Co?
– Cztery schabowe. 
– Cienko?
– Nie. Grubo. 
Pani Felicja pomyślała, że kto to słyszał o cienkich schabowych, kiedyś takie jadła, 

u jednych państwa, ale mąż tej pani powiedział, że on nie lubi takich kotletów że przez 
nie z Gdańska widać Warszawę, i wszyscy się śmieli z tego, tylko nie gospodyni, bo było 
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jej przykro. Stojąca przed nią kobieta zapakowała swój salceson do torby i odwracając się 
do niej rzekła:

– Dziękuję pani za zarezerwowanie kolejki. Dzięki temu mogłam załatwić 
równocześnie dwie sprawy. 

– Proszę, proszę – odpowiedziała i po chwili też zabrała swoje zawinięte zakupy, 
włożyła je do torby i wyszła ze sklepu. 

Podeszła do kiosku, aby kupić miejscową gazetę i dowiedzieć się co się dzieje 
w mieście, a najlepiej co wydarzyło się niektórym osobom znanym lub publicznym. Nie 
czytała prasy na ulicy, bo to byłoby nieelegancko, tylko pomyślała, że zrobi to w domu. 
Kiedy znalazła się w mieszkaniu, wyciągnęła sprawunki i włożyła je do lodówki, a gazetę 
położyła na stole. Zrobiła sobie kawę i to taką zaparzaną w szklance i czytała gazetę. No, 
oczywiście donoszono na pierwszym miejscu, kto może w urzędzie utracić stanowisko, 
o zmianach w dniach i godzinach funkcjonowania parkomatów, a na drugiej i trzeciej 
stronie o wesołym miasteczku. Były zdjęcia karuzel, krzywych zwierciadeł, iluzjonisty, 
strzelnicy. Nic nie pisano o rekolekcjach, ale z reguły gazety rzadko piszą o kościele i tak 
naprawdę nie wiedziała dlaczego. 

 Wreszcie nastał dzień, kiedy późnym popołudniem otwarto wesołe miaste-
czko i zapowiedziano interesujące wykłady znanego w kraju, świetnego księdza rekole-
kcjonisty. Pani Felicja przygotowywała się do tego dnia bardzo skrupulatnie. Założyła 
czystą sukienkę i żakiet prosto z magla, a na nogi włożyła nowe buty. Postanowiła pójść 
do kościoła dużo szybciej, aby ktoś nie zajął jej ulubionego miejsca w pierwszej ławce. 
Przyszła istotnie wcześniej, w świątyni było tylko kilku ludzi. Siadła i myślała jakie atrak-
cje będą w wesołym miasteczku i kto w mieście wygra ten nowy samochód. W pewnym 
momencie samokrytycznie zrefl ektowała się, że myśli cały czas o loterii, karuzeli i strzel-
nicy, bała się przywołać krzywe, wesołe zwierciadła, bo jakże by ona w nich wyglądała 
jeszcze ktoś by ją sfotografował, to byłaby na pewno tragedia jej życia. Dlaczego nie myśli 
w kościele o Bogu? – zastanawiała się. Szybko usprawiedliwiła się, że nie zaczęła się jesz-
cze msza święta i ten czas jest dla niej czasem wolnym. 

 Ministranci potrząsali trzy razy dzwonkiem, a cała świta wyszła z zakrystii: dwóch 
księży miejscowych, ksiądz rekolekcjonista, dwaj mężczyźni usługujący do mszy i trzej 
ministranci. 

Kiedy rekolekcjonista stanął przy ołtarzu był najwyższy ze stojących, szczupły 
z kręconymi blond włosami, a kiedy złożył ręce do modlitwy, to widać było jego palce 
długie, smukłe z jasnym kolorem skóry. Wzniósł głowę ku górze, potem spojrzał na wier-
nych swymi dużymi, niebieskimi oczyma, zaczął mówić: 

– Drodzy bracia i siostry. Przyszliśmy po to, aby wysłuchać słowa Bożego, polepszyć 
swoje postępowanie, aby doznać wiecznego zbawienia. Ale w obecnych czasach, spe-
cyfi cznych, zagonionych, ludzie zapominają o kościele i o Bogu. Ile ludzi nie chodzi do 
kościoła, ci, którzy chodzą to jest tylko około 12–14 procent. Oni nie mają pojęcia co tracą, 
oni nie mają czasu na to żeby zainwestować w swoją ostatnią podróż, która prowadzi do 
innego świata, świata ostatecznego, świata wiecznego, gdzie jest pełne szczęście. 
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Pani Felicja siedziała w pierwszej ławce i z ogromną uwagą słuchała wypowiedzi 
księdza, co prawda pomyślała, że mówi on o ludziach nieobecnych w kościele, którzy do 
niego nie uczęszczają, bo ci którzy tutaj są, regularnie odwiedzają świątynię. 

– Ten świat wieczny i ostateczny jest pełen miłości do Boga…
 Zauważyła jak ksiądz wzniósł oczy ku sklepieniu kościelnemu, ręce miał złożone 

i wzniesione ku górze, wzrok żarliwie poszukiwał Boga w przestrzeni nieznanej i oby 
poznanej jak najpóźniej. 

– W niedziele i dni świąteczne galerie handlowe są pełne ludzi, często chodzą tam 
rodziny ze swoimi dziećmi, a ich oczy zachwycają się każdym zrobionym zakupem, pani 
Felicja, pomyślała, że te zakupy stały się bożkiem zastępującym prawdziwego Boga. 

Zastanowiła się przez chwilę, czy dobrze zrobiła kupując w sklepie mięsnym kilka 
plasterków polędwicy sopockiej, ale potem uzmysłowiła sobie, że dzisiaj nie jest niedziela, 
sklep to nie galeria, a ona musi coś zjeść, bo jej dusza potrzebuje ciała, w którym mieszka, 
a ciało trzeba odżywiać, aby żyło. I tak w prosty sposób rozgrzeszyła się łatwo i pomyślała 
z ulgą, że nie będzie musiała się z tego spowiadać. 

W kościele panowała cisza, ludzie słuchali rekolekcjonisty z dużą uwagą, ale też 
bacznie wpatrywali się w niego, bo był to mężczyzna przystojny, wysoki i kiedy popatrzył 
na zebranych to w jego oczach można było dojrzeć świętość, no może teraz od razu nie 
zostałby jeszcze świętym, ale na pewno miał ku temu zadatki. 

 – Tak jak wam powiedziałem najważniejszy jest Bóg, a potem nasza wiara, nadzieja  – Tak jak wam powiedziałem najważniejszy jest Bóg, a potem nasza wiara, nadzieja  – Tak jak wam powiedziałem najważniejszy jest Bóg, a potem nasza wiara, nadzie
i miłość. I wiecie co jest z nich najważniejsze? – zawiesił na chwilę głos i popatrzył swymi 
niebieskimi dużymi oczyma na zebranych wiernych. 

Pani Felicja od razu domyśliła się o co księdzu chodziło i co jest z tych trzech cnót 
najważniejsze, a mianowicie miłość, ale nie będzie zgłaszać się jak w szkole, bo nie jest to 
lekcja religii. 

– Powiem wam, że z tych trzech cnót najważniejsza jest miłość. Miłość prawdziwa 
jest, miłość największa jest, wszystko wybaczy i wszystkiemu zaradzi. I tę miłość spoty-
kamy już w naszych domach, kiedy kochamy naszych rodziców, nasze babcie i dziadków, 
nasze dzieci i wnuki i powinniśmy kochać każdego człowieka, nawet tego biednego w 
łachmanach, który żebrze i prosi nas o pieniądze... 

Rekolekcjonista zrobił krótką przerwę, następnie wzniósł oczy ku górze i powiedział:
– Na pewno słyszeliście, że moje rekolekcje bywają specyfi czne i oryginalne, 

że ludzie zapamiętują słowo Boże i że czasami opowiadam niesamowite rzeczy, tylko 
po to, abyście nie tyle zapamiętali kazanie, co potrzebę miłości człowieka do człowieka 
i człowieka do Boga. Nie ma miłości człowieka do Boga, jeśli człowiek nie miłuje dru-
giego, kimkolwiek by on był. Dam wam przykład, może nie zdradzę tajemnicy dotyczącą 
naszego biskupa... Proszę o ciszę, zaraz wam powiem – i tutaj ksiądz celowo zawiesił głos 
i popatrzył na wiernych. 

Efekt był znakomity. Było bardzo cicho w kościele i gdyby nawet leciała wówczas 
mucha wierni słyszeliby odgłos jej lotu. Ludzie wpatrzeni byli w rekolekcjonistę, bo jego 
oczy pałały pasją, ciekawością i radością. 
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– Otóż nasz biskup..., nasz kochany biskup jest, jak go znacie, mężczyzną postaw-
nym, któremu na pewno nic nie brakuje... 

Niektórym wiernym wydawało się, że ksiądz zmrużył lekko oko i kontynuował 
dalej:

– Otóż powiem wam coś bardzo ciekawego i oryginalnego, coś co jest związane 
ze wspomnianą miłością i naszym biskupem. Czy wiecie co?

Była cisza i nikt nic nie odpowiedział. 
Rekolekcjonista posunął się ku przodowi, pochylił głowę i ściszył głos, jakby chciał 

powiedzieć jakiś sekret. 
– Otóż, nasz biskup co wieczora, na osobności spotyka się i poświęca czas kobiecie.
Delikatny szmer przeszedł przez kościół, szmer zdziwienia, a zarazem skupie-

nia, aby wysłuchać dalszej części tajemnicy. Następnie nastąpiła cisza, zbliżona prawie 
do ciszy absolutnej. Ludzie z wyciągniętymi, nieruchomymi głowami wpatrzeni byli w 
rekolekcjonistę i czekali cierpliwie na dalszy ciąg opowieści. 

– I powiem wam jeszcze coś, aby pogłębić waszą ciekawość, że ta kobieta była i 
pozostała niezamężna, miała dziecko, tylko jedno dziecko... 

Ponownie szmer przeszedł w przestrzeni kościoła. Ludzie nadal byli znierucho-
mieni i czekali na dalszą opowieść. 

Rekolekcjonista spojrzał na wiernych i lekko się uśmiechnął. Ludzie nie wiedzieli 
co oznaczał ten uśmiech. Myśleli, że może on się wiązać z dalszym ciągiem historii, ale 
sam ksiądz tylko wiedział, że był on wyrazem zadowolenia z efektu skupienia i ciekawości 
wiernych jaki, udało mu się uzyskać. 

– Otóż jak możecie się domyśleć, to ta kobieta była niezamężna i nigdy nie miała 
męża. Była śliczną osobą o regularnych rysach twarzy, migdałowych oczach o dobrym, 
a zarazem tajemniczym spojrzeniu, którym wiele osób, ale przede wszystkim swoją 
osobowością ujęła... 

W kościele zalegała cisza. Ludzie czekali na dalszy ciąg opowieści. 
– Otóż, jak wam powiedziałem to od pewnego czasu nasz biskup spotykał się z tą 

kobietą wieczorami..., w samotności... nikt tego nie wiedział i... 
I w tym momencie ciszę w kościele przerwał odgłos syreny alarmowej i to ta-

kiej, jaką ma straż pożarna. Wszystkie syreny: ambulansu pogotowia ratunkowego, samo-
chodu policji i straży pożarnej są podobne, ale ta ostatnia instytucja miała charaktery-
styczny sygnał dźwiękowy i kiedy ktoś go po raz pierwszy usłyszał, to zapamiętał, że jest 
to wóz straży pożarnej, że komuś pali się dom, jest pożar a może i są poparzeni ludzie i 
zniszczony dobytek. 

 Wszyscy nagle przestali patrzeć na rekolekcjonistę tylko oglądali się do tyłu, aby 
przez niedomknięte drzwi kościoła coś dojrzeć, a najbardziej oglądała się pani Felicja i to z 
kliku powodów, po pierwsze siedziała najdalej od drzwi, po drugie nie wiadomo było, czy 
nie pali się jej dom i jej magiel, bo instalacja elektryczna tam ostatnio była przestarzała, co 
spowodowało, że bała się pożaru, który i nawet kilka razy się jej śnił, dlatego jej zaniepoko-
jenie wzrosło do zenitu. 
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Serce biło jej coraz szybciej, miała wilgotne dłonie, poczuła pulsowanie i lekki ból 
głowy. Miała mieszane uczucia, bo chciała upewnić się, że przyczyną pożaru nie jest od 
stara instalacja magla w domu, w którym mieszkała, a z drugiej strony koniecznie chciała 
pozostać w kościele, aby usłyszeć od księdza, jaka to kobieta zajęła serce biskupa. W jakiej 
to kobiecie zakochał się biskup? I to do tego w pannie z dzieckiem, niezamężnej? Może 
lepsza byłaby rozwódka? O, nie chyba nie, bo byłyby to dwa grzechy naraz; szóste przyka-
zanie dekalogu – cudzołóstwo i dziewiąte:  „nie pożądaj żony bliźniego swego”. 

Niepokój jej coraz bardziej narastał. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem było 
wyjść z kościoła i sprawdzić, czy na pewno pożar nie dotyczy zamieszkałego przez nią 
domu. Wstała i wybiegła z kościoła. Przechodnie biegli w kierunku ulicy, na której stal 
dom. Z torbą pełną zakupów, zdyszana biegła i myślała, a nawet prosiła Pana Boga, aby 
szybko ugasił pożar, gdyby to był jej dom. Zrefl ektowała się i dopowiedziała:  „Panie Boże 
ugaś tak samo pożar domu, nawet gdyby to nie był mój”. Kiedy dobiegła i zobaczyła dwie 
stojące straże pożarne i kłęby dymu zorientowała się, że pożar dotyczy innej kamienicy. 

Wolnym krokiem wracała do kościoła. Kiedy weszła zobaczyła, że ksiądz zakończył 
rekolekcje i odprawia mszę świętą. Korciło ją, żeby zapytać sąsiadkę, o dalszy ciąg historii 
o miłości biskupa, ale nie chciała przerywać jej modlitwy. Kiedy zakończyła się msza, wszy-
scy szybko podążali do domów i tak naprawdę pomyślała, że nie było nikogo znajomego, 
z którym można by o biskupie porozmawiać. W rezultacie, pomyślała, że jest zadowolona, 
bo po pierwsze: pożar nie dotyczył jej domu, po drugie usłyszała, że biskupi też ludzie i też 
się zakochują, tylko dlaczego w pannie z dzieckiem? Ale nie była już to jej sprawa. 

W domu wyciągnęła zakupy z lodówki, wypiła kawę i zjadła kanapkę z polędwicą, 
następnie przygotowywała obiad. Potem udało się jej trochę zdrzemnąć. Odświeżona, 
postanowiła odwiedzić sąsiadki, zwłaszcza te, które nie chodzą do kościoła i powiedzieć 
im ciekawą historię o zakochanym biskupie i to ich miejscowym. 

Poszła do pierwszej sąsiadki i zaczęła nadawać:
– Ty wiesz, że nasz biskup ma kobietę?
– Nie gadaj. Żarty?
– Nie, na pewno. Opowiedział to młody ksiądz. 
– Może zazdrościł biskupowi i zmyślał?
– Nie. To jest prawdziwa historia. 
– I jeszcze to nie wszystko?
– A co? Ślub biorą?
– Nie, głupia jesteś. Biskupom nie wolno się żenić, jak księżom. 
– Nie mów głupia, głupia, bo biskup jak każdy ksiądz może wystąpić z kościoła i się 

ożenić. 
– Zrobiłby to dla kobiety? Kochana nigdy nie słyszałam, żeby się biskup ożenił. 

Ksiądz to tak, ale biskup? Naprawdę nie słyszałam. 
Stały i patrzyły na siebie wzajemnie. 
– Co patrzysz tak z niedowierzaniem? – zapytała pani Felicja sąsiadkę. 
– E, zmyślasz i fantazjujesz. 
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– Nie, na pewno nie. Mówię ci to na serio. 
– Że ma kobietę z dzieckiem?
– Na Pana Boga, że ma i jest zakochany? 
– Wiesz co, na jedno wychodzi. Zaparzyć ci kawy?
– Nie. Dziękuję, ale to miło z twojej strony. 
– Z twojej strony też, że mnie odwiedziłaś. No i ta niecodzienna historia. Już 

biegnę do moich koleżanek i przyjaciółek i opowiem im to wszystko, co usłyszałam od 
ciebie. 

– Dobrze. Do widzenia. 
Pani Felicja poszła dalej do następnych domów, a jej koleżanka wędrowała do 

innych mieszkanek miasta. 
 Życie w miasteczku trwało jak do tej pory, kiedy nagle pani Felicja otrzymała list z 

kurii diecezjalnej. W liście tym było napisane, że ma zgłosić się do sekretarza biskupa tego i 
tego dnia o danej porze. Kobieta wpatrywała się długo w list, nie mogąc zgadnąć dlaczego 
ma stawić się w tak ważnym miejscu. Owszem, domyślała się, że kilkakrotnie pomagała 
sprzątać w kościele, ale nie jest to przecież powodem, aby ją nagradzać, wyróżniać i prosić 
do biskupa. 

 Danego dnia ubrała się wizytowo i poszła do kurii biskupiej. Portier otworzył jej 
drzwi i kazał poczekać w korytarzu. Po chwili powiedział:

– Ksiądz sekretarz na panią czeka. 
Weszła. Zobaczyła młodego księdza siedzącego za biurkiem. Uśmiechnęła się, ale 

ksiądz nie odwzajemnił uśmiechu. 
– Niech pani siada – powiedział ofi cjalnym tonem, wskazując jej krzesło. 
Siadła wyprostowana. 
– Czy pani wie dlaczego tutaj panią wezwaliśmy?
– Nie – odpowiedziała krótko i stanowczo, zgodnie z prawdą. 
– A szkoda, bo to by nam ułatwiło tę trudną i nieprzyjemną rozmowę. 
Pani Felicja siedziała i nie wiedziała o czym ksiądz mówi. Ciarki przeszły jej po 

plecach, kiedy usłyszała te słowa. Wręcz przeciwnie, spodziewała się podziękowania, 
uśmiechu, aplauzu... A tutaj, co? Siedziała zagubiona i zatrwożona. 

Ksiądz pochylił się ku niej i rzekł:
– Mamy zeznania kilku świadków, a są to głównie kobiety, że mówiła pani osz-

czerstwa wobec Jego Ekscelencji Biskupa...
– Ja?
– Tak, pani. Tutaj mamy podpisy tych kobiet pod ich zeznaniami. 
Pani Felicja miała coraz bardziej szerokie oczy, spocone dłonie, serce biło jej szyb-

ko i pulsowało w skroniach. 
– No..., ale o czym?
Ksiądz pochylił się bardziej ku niej i powiedział:
– No, pomyślałem, że przyznanie się pani do tych bezpodstawnych oskarżeń 

ułatwi nam sprawę, no..., ale jeśli pani się nie przyznaje..., to biskup zastanowi się, czy 
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sprawy nie skierować do sądu i oskarżyć panią... tak... oskarżyć o... pomówienie, zniewagę 
i... oszczerstwa...

– Ja nic z tego nie rozumiem – powiedziała pani Felicja i sekretarz zauważył, że jej 
rozmówczyni ma płacz na końcu nosa. Powiedział:

– Pani naprawdę nie wie o czym mówimy?
– Nie. 
Sekretarz pochylił się ku niej jeszcze bardziej i rzekł:
– A kto opowiadał wszystkim w mieście, że nasz biskup ma kobietę i to z dziec-

kiem i że ją kocha... i że się z nią spotyka... i że kobieta jest niezamężna...
Pani Felicja szeroko otworzyła oczy i odpowiedziała: – No..., tak... tak mówiłam, 

tak mówił rekolekcjonista... 
Nagle sekretarz biskupa siadł prosto w dużym rzeźbionym fotelu i z uwagą się jej 

przyglądał. Marszczył czoło i intensywnie myślał. Minęła chwila, kiedy zapytał:
– A, była pani na rekolekcjach?
– Tak. 
– A ja też byłem. A czy wysiedziała pani do końca rekolekcji?
– Nie, bo był w mieście pożar i myślałam, że pali się dom, w którym mieszkam. 
Sekretarz biskupa kiwał głową i po raz pierwszy delikatnie się uśmiechnął. 
Pochylił się ku niej i powiedział:
– Też byłem na tych rekolekcjach. Ten młody rekolekcjonista jest znany z tego, 

że potrafi  w różny sposób zainteresować swoim kazaniem, a na pewno wzbudzać u 
słuchających emocje. Gdyby była pani do końca usłyszałaby pani, że biskup codziennie 
wieczorem w swoim pokoju klęczy przed obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus i modli 
się gorąco. Biskup od lat pała do niej miłością i nosi szkaplerz. Mówiąc o kobiecie na końcu 
rekolekcjonista wyjaśnił, że jest to Matka Boska. 

Pani Felicja z ogromnym zdziwieniem kiwała głową i cicho powtarzała:
– I jest to kobieta..., panienka... i z dzieckiem, czyli Dzieciątkiem Jezus. Wszystko 

się zgadza. Czemu ja byłam taka głupia?
– Nie wiem. 
– Dlaczego rekolekcjonista od razu tego nie powiedział? 
Ksiądz sekretarz uśmiechnął się i rzekł:
– Nie byłoby takiego napięcia u słuchających i emocji. 
Pani Felicja opuściła głowę i cichym nieśmiałym głosem zapytała:
– A co teraz będzie ze mną?
Ksiądz sekretarz powtórnie uśmiechnął się. 
– Porozmawiam z biskupem. Może sprawa się rozmyje. W końcu nie pani sama 

tego piwa nawarzyła...
Pani Felicja ze zdziwieniem zapytała:
– Jakiego piwa? Jakiego piwa? Ja piwa nie pijam. 
– To tylko przenośnia – dodał uśmiechając się – spotkamy się jeszcze. Musimy 

razem sprostować to powiedzenie: zakochany biskup. 
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Waldemar Hładki    

Sposób

Łykam życie w tabletkach
trzy razy dziennie

po posiłku
popijam pragnieniem

po dwa łyki nadziei
już mi lepiej

znowu mogę myśleć
że nie jestem potworem

jestem cudem

Przemiana

Mówią, że w zmęczeniu
mi do twarzy

ale ja nie wiem
czy to zmęczenie chwilą

czy życiem
rankiem bolą pierwsze kroki

 trudniej pochylić się
nad kolejnym dniem

siwym włosom
ustępują miejsca w tramwaju
częściej kupuję codzienność

bez kolejki
moja świeca dopala się powoli

to chyba już starość
tak sobie myślę
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Powrót

Za drzwiami płomyk
ogrzewa stygnący wosk

wpatruję się we wspomnienia
ściany tej rzeczywistości

tak blisko mnie
biel nie daje ukojenia

nawet człowiek na krzyżu
rozłożył bezradnie ręce

uderzam niezdarnie skrzydłami
o kolczaste druty złotej klatki

przecież kiedyś
 stąd wyfrunąłem

Jeszcze nie oszalałem

Rzeczywistość jest niedokładna
miejscami mglista 

tak lepiej
 podstępny obłęd

cichy drapieżnik na polowaniu
zbliża się miękko do mnie
jeszcze nie wbił we mnie

krwawych pazurów
jeszcze nie oszalałem            
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Zbigniew Jabłoński

Krótki Poemat o Nieprzystosowaniu 
(Czyli fragmenty z życia poety)

Wczoraj oblałem kolokwium
W zakresie znajomości budowy
Szczotki do zamiatania.
Trochę adrenaliny to kosztowało, Bo
Wyliczenie zalet jej końcówek
Zbierających kurz koloru niebieskiego
A inaczej podkolorowanych i koszt zakupu
Zawartej w nazwie VILEDA
Made in Italy, nie mieści się w głowie
Typowego mężczyzny.
Otóż…( ciąg dalszy wykładu )
O wszech ogarniającym nas Brudzie
Jest; Zróżnicowanie na przykład:
Części małych drobin
Osadzających się na końcówkach włosów 
Jest szlachetniejszą formą
Ludzkiej działalności. 
To tak jak, ze smakowaniem wina
Najlepiej Chianti koniecznie z etykietą:
Denominazione di Origine Controllata 
Finalnie z… e Guarantita 
Czyli; butelkę trzeba przetrzeć
Czystą ściereczką – oczywiście
…Ale co z homeopatią próbowałem
Zaprotestować …
Lecz to wywołało burzę
Z piorunami iskier w oczach 
Porównaniami Rapsodycznego Teatru,
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Kilkudziesięciu lat niesłusznego
Małżeństwa i salwami słów 
O nieprzystosowaniu do życia w stadle, 
Uporządkowanych Zasad Kolegialności
I tak dalej… 
Masz Ci babo placek (Tylko pomyślałem)
Bo przed kilkoma minutami słuchałem
Ewangelii wg Świętego Jana 
Proboszcza miejscowego kościoła
Pod wezwaniem,
I cytowanej Perykopy ze strony…
Sorry ale nie zapamiętałem której.
Potem Wierni z uszanowaniem
Wysłuchali biblijnej przypowieści 
O Synu Marnotrawnym
Nie z ambony tylko z pulpitu z Mikrofonem
Bo w nowoczesnym Domu Bożym
Ten element architektury sakralnej 
Występuje rzadko.
Problemem dla osobnika męskiego Jest;
Jak odróżnić biel od amarantu
To przecież proste, a zaćmy nie posiadasz 
…Cóż. Racja nie posiadłem jeszcze
Choć Wreszcie zrozumiałem
Wyższość Wodnego Odkurzacza, Nad…
Nad czym? Bo się pogubiłem?
Aha, Wiem
Wdmuchiwaniem kurzu do wody
Pod ciśnieniem, bo jest to ekologiczne
I że okruchy nieczystości podłogowych 
Nie gromadzą się w pęcherzykach płuc 
Przeciętnego heteroseksualnego faceta
Znaczy śmiertelnika 
(tak jakby homoseksualni 
Byli obdarzeni wiecznością co samo
W sobie jest nonsensem)
Etykieta… jak wiesz zobowiązuje, 
Tak Jak szlachetność obrazu w komputerze
(Brzmiała dalsza część wykładu)
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W kontraście z muzyką wnętrza 
Wyobraźni poety. Bo
Wtedy może rozpaść się społeczna
Więź przeżywania Razem
W najprostszych Elementach 
Przetwarzania danych.
(Była świeżo po kursie komputerowym)
Stop! Jeśli Informacja zawierała 
Lokowanie produktu to ja nie wytrzymuję
Ciśnienia I krew mi się Gotuje – Rozumiesz?
Niestety Nie, wyjąkałem nieśpiesznie
Z pokorą i zamilkłem, Choć
Ksiądz Twardowski nawoływał
Odwrotnie… bo szybko odchodzą.
Niestety
Koniec wykładu rzekła. Finał. 
Powtórki nie będzie.
Na szczęście obudziłem się 
Chociaż mokry
Jakbym przebywał W Saunie. 
Na zegarze wybiła 5-rano
Przez okno wpadł słoneczny promień
A w komórce informacja
„Miłe pożegnanie z Iranem”
To wynik meczu siatkówki męskiej
Polski z Kanadą w Lidze Narodów.
Dla porządku niepoetyckiego podam
Że wygraliśmy 3:1 co oznaczało
Szansę na dalszą grę o fi nał w Chicago.

I to byłoby na tyle… jak za dawnych
Czasów brzmiał cytat kabaretowego
Profesora Mniemanologii Stosowanej
Jana Tadeusza Stanisławskiego
(Jak sądzę Rodo w tym przypadku
Nie obowiązuje)

16/17 czerwca 2019
Gdynia z niedzieli na poniedziałek
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Czesława Miłosza
Wiwisekcja Przekorna 

         
Zapamiętałeś Czas
Wileńskiego przełomu, W 
Którym poeta Gałczyński
Leżąc nago na tapczanie
Czytał Horacego.
Wyrażałeś obawy
O przyszłość Baczyńskiego 
Obserwując rzędy 
Maszerujących pluskiew Do 
Spalonych domów
Powstańczej Warszawy. 
Możesz mnie nazywać
Faryzeuszem obłudy, Choć 
Tymi faktami kopii poetyckiej
Nie kruszę; Bo O pierwszej z nich
Ku przestrodze poetyckim bardom 
Konstanty Ildefons napisał: 
„Był u mnie urzędnik Miłosz”. 
A o drugiej?
Zapomnieli Zniewoleni Proletariusze. 
Prawdy kiedyś ukryte
Odkurzam zbyt późno, 
W Listach Noblisty,
Odnajdując Szczegóły 
Nowojorskich sprawozdań do kraju. 
Fragmenty zapisane
Na Każdym zakręcie historii 
Tu i Teraz 
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Byłyby prawdopodobnie
Dowodem Współpracy Dla 
Komisji Śledczej 
Sejmu Rzeczypospolitej
Ale nie będą istotne w Poetyckim Raju.
Groźne Są ale i Wspaniałe
Dokumenty Powstałe
W umysłach Poetów Bo 
Tylko tam są strony zapisane
W Kształt zadziorny, Gest bezradności
Słowo przetrwałe i Ból wykrwawiony.
Tych Normalnych, pozbawionych
Aktów ujawnionej wiary 
Pochłonie niepamięć mediów
Nahajki zaborców, muzyka rynny
Deszczowej aury.
Poeci zawsze odnajdą
Swoje miejsca w piekle Natury 
Razem z grzmotem
Nieokiełznanej wyobraźni
Niedojrzałą refl eksją wiersza
Zderzeniami faktów w tle 
Burzą umysłów, pod postacią
Żywego, Niekoniecznie
Świętego Mikołaja Za 
Którego przebrała się Ta
Z którą chciał(bym?)
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Brzask

Czy warto biec
w oszołomieniu
w tempie niepojętym
dla ciebie
i dla mnie
do rozkwitu dnia
do dotknięcia
jak płatek akacji...
Otulasz mnie
pocałunkami
niczym płaszczem
utkanym z piżmu
i róży.
Zasypujesz
palcami
niepokój.
Lecz na chwilę.
Na chwilę.
Bo później
Tęsknota
za wrzosem
za muśnięciem
za rozbłękitnieniem
za chwilą niebytu.
Niepokój
jak szary nietoperz
Przesłania barwy
rozpłomienionego świtu. 

Alicja Kayzer
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***

Czyjś uśmiech
Zwiewna sukienka
I zapominasz...
Później wracasz 
z twarzą zastygłą
Spojrzeniem obojętnym.
Jesteś... Ale nie dla mnie...
Uśmiech niby dziecka
okazał się pajęczyną 
dla skrzydeł twego serca.

***

lampka wina 
rozszerza źrenice 
wycisza trzepot serca
pozwala zapomnieć
o tęsknocie 
za szumem wikliny
zapachem jabłek w sadzie
żabim w lecie rechotem
za dotknięciem
spojrzeniem
uściskiem ręki
i czyimś oddechem
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Muszelka

Chciałabym wniknąć
w muszelkę ślimaka.
Zamknąć się w otolicie
wyżłobionym wodą.
Odejść choć na chwilę
od tych których kocham
których nienawidzę.
Zanurzyć się w samotność.
Skleić dzień
co przeszedł mimo.
Ujarzmić pustkę 
panoszącą się
od wczoraj we mnie

Potok

Jak potok górski spływamy
tocząc swe fale po grani
niosąc je do oceanu.
I zda się, że nurt niezmienny,
kierunek wciąż ten sam.
Nawet, gdy żwir, piasek i kamienie.
Lecz czasem gest, słowo, człowiek
czy zdarzenie jak skała podwodna
lub kamień szorstkością skrzący 
niczym tama fale spiętrzający
ów nurt życia odwraca i zmienia.



47

***

Gdybyś 
był wiatrem.
Gdybyś był
niebieską mgłą...
Nie wiem.
Nie wiem, 
kim jeszcze...
Słońce jednak
co wieczór
gaśnie...
We mnie
niepokój
się roztacza.

***

Może poezja
wcale
nie w rymie
się mieści?...
Ale w uniesieniu?...
W staccato serca?
W lśnieniu łzy...
We wzruszeniu...
W słowach
które dźwignąć
potrafi ą z upadku?...
I podnoszą z niego?...
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Jan Stanisław Kamyk Kamieński

Dla Olgi

Otrzymałaś najwyższy grant w literaturze,
przed Tobą już następna tego życia tura,
teraz musisz pracować i ciężej i dłużej,
nie możesz w tym momencie spocząć na laurach.

Nietuzinkowa twórczość nie pójdzie na marne 
i choć nieraz na drodze pojawią się cienie, 
rozświetl krąg wokół siebie, nieś sztuki latarnię,
rób co umiesz najlepiej, pisz zgodnie z sumieniem.

Niechaj blask tej nagrody dotrze w zakamarki
i rozjaśni umysły w wielu dziwnych głowach,
a głos sztuki niech płynie i strumieniem wartkim
unicestwia zaścianki siłą Twego słowa.

***

W Krakowie doktor ze śmiechu się tarzał
ujrzawszy damę – to mu się nie zdarza. 
On zawału mógł dostać
gdy rozpoznał tę postać
– to przecież Wena przyszła do lekarza.
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Własne spojrzenie 

Gdy w gabinecie dostępnym nielicznym,
przed prezydentem uklękła Lewinsky, 
jedni stwierdzili – to akt heroiczny,     
inni uznali, że jest raczej świński.    

Wielka afera z rozporkiem w tytule,
każdy ją może dowolnie oceniać,
lecz lepiej cudzym sugestiom nie ulec
– trzeba rozważyć własny punkt widzenia.

Nie upychajmy do jednego worka
idei wzniosłych, potrzebnych społecznie,
i tych ukrytych w zamkniętych rozporkach
– spójrzmy uważnie co działa skuteczniej. 
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Jesienna kobieta 

Na omszałej ławeczce krucha postać
wtulona w objęcia starego dębu. 
Twarz wyryta dłutem wieku
niczym pień drzewa,
wyrzeźbiona strumieniami łez, 
cierpień i radości.

Czas przemalował włosy, 
powykręcał dłonie, 
skaleczył dotkliwie bruzdami  
– nie zdążył zabrać uśmiechu i ciepła.

Ona i dąb, podobni do siebie 
pięknem starości 
– w spadających liściach 
liczą upływające lata i marzenia.

Wiatr tańczy z jesienią 
– zasłoną wirujących myśli 
zamyka drzwi czasu.
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Agnieszka Kania 

JARMARK SAMOTNYCH 

W grudniu niechcący otarłam się o Weihnachtsmarkt, jarmark bożonarodze-Weihnachtsmarkt, jarmark bożonarodze-Weihnachtsmarkt
niowy w Wiedniu. Plac Marii Teresy, jak co roku, zmieniono w wioskę prosto z Weran-
dy country, dy country, dy country Sielskiego życia czy innego Wiejsko-czarodziejsko. Pod pomnik cesarzowej 
wciśnięto stragany z wurstem, budy z winersznyclem i kramy z grzańcem. Alejki 
lepiły się od pierników, wnuki kleiły się do dziadków, dziadek do orzechów kłapał 
szczękami, wieprzowina skwierczała na rusztach, bombki lśniły, stroiki migotały, a 
renifery smętnie kiwały głowami na widok tłumów pod sąsiadującym z jarmarkiem 
Muzeum Historii Sztuki. 

Sporą część fasady budynku zasłonił baner. Z ciemnego tła wynurzał się chłopak 
w potarganej koszuli, portkach przewiązanych sznurkiem, z parcianym workiem na 
plecach. Obdartus o zmierzwionych włosach, wydętych wargach i rumianych policz-
kach górował nad pośpiesznie skleconą szopką i przyznać trzeba – pasował do magii 
świąt. W końcu to taki jak on pastuszek powitał w Betlejem dzieciątko. Ale chłopak 
z obrazu Caravaggia nie kłaniał się Jezuskowi. On właśnie zabił olbrzyma. Ociekająca 
krwią, odrąbana głowa Goliata nie zmieściła się na plakacie.

O wystawie dzieł Caravaggia i Berniniego pisano dużo i mocno. W prasie 
pojawiły się nagłówki: Rewolucja w sztuce („Gazeta Wyborcza”), Strach, rozkosz i 
piękno („Do Rzeczy”), Krwiści artyści („Polityka”). Pisano, że to „barokowy spektakl”, 
„gra toczy się o rzeczy absolutnie podstawowe: o życie, śmierć i zbawienie”(„Tygodnik 
Powszechny”), że „wystawa bada fenomen wczesnego baroku”, a artyści „stworzyli 
wizerunek człowieka pełnego targających nim emocji”. I jeszcze, że „nic tego nie poka-
zuje tak dobrze jak zgromadzone na wystawie obrazy ekstaz, łączące duchowość i 
zmysłowość, świętość i erotyczną rozkosz ciał”. Zresztą kuratorzy wystawy sami za-
sugerowali taki odbiór. Gudrun Swoboda, Stefan Weppelmann i Frits Scholten po-
nazywali ciemne, amfi ladowe sale na przykład tak: Zdumienie i zaskoczenie, 
Przerażenie i strach, Cierpienie i współczucie, Miłość, Ekstaza, Żart.

A ja na tej wystawie widziałam głównie samotność. 
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W środku panował półmrok. Ekspozycję otwierały portrety: chłopiec Giovan-
niego Lorenza Berniniego (1599–1680) – pośpiesznie złapany i uwięziony w mar-
murze sąsiadował z Narcyzem Michelangela Merisiego da Caravaggia (1571–1610). 

Kto się boi własnego echa
Narcyz, młodzieniec o delikatnych rysach twarzy, bladej cerze nakrapianej 

piegami i odstających uszach, które próbował zasłonić rudymi lokami, często 
pozował malarzowi. Był oszustem w Grających w karty i aniołem ze skrzypcami w Grających w karty i aniołem ze skrzypcami w Grających w karty
Odpoczynku w czasie ucieczki z Egiptu, ale na tym obrazie klęczy na ziemi i pochylony 
nad kałużą szuka w mętnej wodzie swojego odbicia. Co go skłoniło do wejrzenia w 
głąb siebie? Pewnie na całym świecie nie znalazł nikogo godnego miłości. W sobie 
samym szukał więc ocalenia. 

Lewą dłoń zanurzył Narcyz, niczym chochlę, w wodzie, jakby chciał wyłowić Narcyz, niczym chochlę, w wodzie, jakby chciał wyłowić Narcyz
mieszkającego tam wodnika, wymacać żywego człowieka. Jednak każdy ruch 
oddala go od siebie, zamazuje rysy, odsuwa od podobizny. Odbicie nie uleczy go z 
osamotnienia. Może więc klątwa rzucona przez bogów nie była w istocie karą, lecz 
ratunkiem, wybawieniem? Z serca młodzieńca wykiełkował narcyz, ukorzenił się 
w trzewiach i wyssał z niego to co ludzkie. Kwiat nie musi się bać własnego echa, 
uciekać w autyzm czy jakąś inną wsobność.

Oczy wygnanych 
Co wiemy o Meduzie? Że była piękna, miała dziewczęco świeżą twarzyczkę 

i bujne, skręcone w luźne loki włosy. I te oczy – płonące, błyszczące, pożądliwe. 
Ona czarowała spojrzeniem. Pod urokiem Meduzy był nawet władca mórz Posej-
don. To z nim, nieroztropna i beztroska, umówiła się na schadzkę w świątyni Ateny. 
Czy zapomniała, że sowiooka bogini jest zazdrośnicą? Chwilę patrzyła na szczęście 
swej śmiertelnej rywalki, po czym zmieniła ją w potwora. Odtąd te powabne, długie 
kędziory wiły się jak jadowite węże, a żarliwe spojrzenie zaczęło zabijać. 

Co czuła ta piękna – nagle oszpecona? Skazana na odosobnienie? Mało 
kto potrafi  znieść samotność, oswoić piwnicę lub celę, gdzie jedynymi towarzy-
szami są pełzające po ścianach cienie. W więzieniu pomaga niepamięć. Czy Meduza 
zapomniała, czy też każdego dnia tęskniła i natrętnie przywoływała minione czasy? 
Do tego jeszcze ta tortura myśli o śmierci. Bo do jej izolatki zakradali się nie zalotnicy, 
lecz oprawcy. Słyszała, jak mówią o niej z pogardą i wywołują z kryjówki, by zabić.

Meduza G.L. Berniniego ma głowę chłopca. Bo Meduzą może być każdy 
przerażający – bo przerażony, zadający ból – bo obolały, dręczący – bo udręczony. 
Każdy, kto doświadczył cierpienia, odtrącenia i ze wstrętem ucieka sprzed lustra. 
Twarz z białego marmuru wyraża nie tyle złość, co rezygnację, węże leniwie wiją się 
wokół skroni, usta z trudem łapią powietrze, zaś zastygłe oczy są oczami wszystkich 
wygnańców i osaczonych. 
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Martwy nieprzynależny 
Mistrz Bernini miał tylko 19 lat, gdy w kamieniu odnalazł Sebastiana. Skąd, 

taki młody, wiedział, jak wygląda ręka, która bezwładnie opada, albo jak się marsz-
czy wyschnięta, stara skóra? Jego człowiek z marmuru (przeżyty, przybity, martwy 
za życia) zwalił się z nóg, jak ktoś zwichnięty, z przetrąconym kręgosłupem, poz-
bawiony rusztowania ciała. Dosięgły go dwie śmieszne strzały wielkości drzazg. Czy 
to one go zabiły? Wątpliwe. Sebastian dogasa z powodu wykluczenia – wyobcowany 
z armii pretoriańskiej, obcy we wspólnocie chrześcijan, udręczony niespełnionym 
pragnieniem przynależności.

W tej samej sali, po przekątnej, jego los się dopełnia – na obrazie Ludovica 
Carracciego (1555–1619) Święty Sebastian wrzucany do Cloaca Maxima. Niemalże 
słychać tupot strażników, którzy przywlekli nagie zwłoki nad kanał ściekowy. 
Zzieleniałe, omszałe, martwe ciało wytłukło się o granitowe krawężniki, stopnie i pro-
gi. Malarz ukazał chwilę, kiedy żołnierze rozwinęli brudne prześcieradło i wrzucają 
trupa do rynsztoka. Za chwilę otrzepią ręce i pójdą do gospody.

Święci mają niebo 
Na wystawie dzieła sztuki mijają się lub wpadają na siebie, przekomarzają i 

droczą, podbijają się wzajemnie i dopowiadają. Ważna jest ich kolejność, interakcje 
i dystans.

Ten duży, perpendykularny obraz wisiał na wprost wejścia do trzeciej sali. 
Z daleka rzeźbiona futryna drzwi utworzyła jeszcze jedną, ciężką ramę malowidła. 
W miarę przybliżania się do płótna przybywało postaci, ich kontury się wyostrzały, 
odsłaniały się nowe szczegóły, na przykład twarde jak kopyta podeszwy gołych 
stóp błagalników – akurat na wysokości oczu widza. Madonna różańcowa to scena 
grupowa. I gdzie tu miejsce na samotność? A jednak. 

Pewnego jesiennego dnia 1601 roku Caravaggio zaprosił do pracowni ko-
legów i kazał im uklęknąć przed Fillidą Melandroni. Do Rzymu przybyła ona w 1593 
roku, by wykonywać najstarszy zawód świata i pozować. Była już Świętą Katarzyną 
i Judytą ścinającą głowę Holofernesowi, teraz Caravaggio obsadził ją w roli samej 
Najświętszej Panienki… Zatem całkiem udatnie musiała udawać. 

Caravaggio odmalował ją wiernie, pokazał nawet meszek pod nosem „dobrej 
kobiety” (jak w średniowieczu nazywano kurtyzany – bonne femme, bo były dobre 
dla mężczyzn) i zabrał się za spękane pięty swoich kompanów z mordowni, upozo-
wanych na pielgrzymów.

Ci z obrazu przeszli długą drogę. Brudni, zaniedbani, drzemiący czasem na 
postrzępionych paltach, wędrowali, gnani jedną myślą: dotrzeć do świątyni i Madon-
ny. Dotarłszy, padli na kolana, prosząc o bogactwo i radość, o dzieci i dobrą śmierć, o 
szybki upływ dnia i długą noc. Maryja – w workowatej sukni do ziemi – siedzi osobna 
i wskazuje dłonią na Dominika, który obraca w palcach różaniec. Paciorki trą o sie-
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bie i wygrywają ciepłą melodię. Wynędzniali błagalnicy natychmiast zapominają o 
Madonnie i niczym ślepcy wyciągają ręce do mnicha. Uchroń przed chorobą – proszą 
łagodnie – daj gromadkę dzieci i odsuń śmierć. 

Nażreć się życia                                 
Twarz pomięta jak rodzynek, szpiczasta broda, poplamiona skóra, obwisły 

brzuch, krzywe łydki, pobrużdżone uda i opuchnięte kostki. Oto Satyr. Wygięty unosi 
nad rozdziawionymi ustami winogrona. Chce się nażreć życia. Zwiędłe szczęki po 
każdym kęsie powtarzają ruch, jakby rzadkie zęby szukały się wzajemnie. Starzec 
zajada z apetytem, chce zmielić każde grono, wyssać ostatnie soki, zgromadzić siły 
na przyszłość. Na wieczność. Pod jego pałąkowatymi nogami rozkraczył się lam-
part. Pantera w starożytnej Grecji symbolizowała dzikość, potęgę i siłę młodości. 
Może starość nie zaczyna się od zmarszczek, przywiędłych ust i sfl aczałych ud? 
– pyta twórca Satyra z panterą, Pietro Bernini. Może bierze początek w chwili, gdy 
czyjaś młodość drażni i zawadza? Chwyciwszy za dłuto, nie miał nawet 40 lat, ale 
już przemijał, zanikał, odrywał się od życia. Na scenie pojawił się bowiem jego syn 
– Giovanni Lorenzo, jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów. 

* * *
Zmierzch zamknął wystawę. W muzealnym sklepie wybrałam sobie czerwoną 

bombkę z Madonną różańcową. Plac Marii Teresy iskrzył sztucznymi gwiazdkami i 
światełkami choinkowymi. Dalej smażył się wurst, kipiało grzane wino, a dziadek do 
orzechów suszył zęby. 

Samotny tłum (tak o tłumie pisał David Riesman) przelewał się między 
pośpiesznie zbitymi budami i całą tą świąteczną prowizorką. Między nuty Cichej nocy
wpadały głośne rozmowy, między choinki wmieszały się prawdziwe futra i sztuczne 
misie… 

A z ciemnego tła patrzył na nas Caravaggiowski pastuszek. Dopiero co zabił 
Goliata, odrąbał mu głowę, chwycił za mierzwę włosów ociekający krwią czerep i 
rozhuśtał jak szyszkę. 

Weihnachtsmarkt chyba nic o tym nie wiedział. Weihnachtsmarkt chyba nic o tym nie wiedział. Weihnachtsmarkt

Tekst ukazał się w Piśmie Uniwersytetu Opolskiego Indeks
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Zbigniew Kostrzewa

O L A 
    
MONODRAM
(fragmenty)

OSOBY:
OLA: Aleksandra Piłsudska

Byłam drugą żoną Marszałka.
Dlaczego nie pierwszą?
Zadaję dobie to pytanie po raz pierwszy
i po raz pierwszy i ostatni
na nie nie odpowiem.
I nie dlatego, że jest trudne,
ale dlatego,
że bywają takie pytania
na które istnieją poprawne, ale zarazem
wykluczające się odpowiedzi –
i co wtedy?...

...Ziuk tak naprawdę
to były dla mnie dwie rzeczy:
wąsy
i Kasztanka.
A Ziuk – mężczyzna
dopiero później 
i dopiero na trzeciej pozycji.

Wąsy
sumiaste, spadające w dół
miały zasłaniać
ubytek dwóch przednich zębów
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które mu na zsyłce w Irkucku
w osiemdziesiątym siódmym roku
wybił kolbą carski sołdat.

Nie mogłam się przyzwyczaić.
Każdy nasz pocałunek
kojarzył mi się wciąż,
może to trywialne, 
ze… stomatologią,
ale Ziuk panicznie bał się dentysty
i ani myślał o uzupełnieniu tego ubytku.

Ale co tam wąsy.
Kasztanka
to była jego prawdziwa miłość.
Aleksander Macedoński
miał swego Bucyfała
Ziuk miał Kasztankę.
Czasami wracał do tego porównania
ale bez jakichkolwiek akcentów 
zuchwalstwa czy zadufania.
Bardzo szybko zrezygnował z nazwy
Fantazja,
bo tak pierwotnie nazywała się klacz.
za to nie zrezygnował nigdy z rozmów z nią,
w czasie każdej jazdy, 
dialogi z Kasztanką prowadził
nie przymierzając
jak ze mną
bo to było coś więcej
niż romans z koniem,
to była miłość.
Kochał Kasztankę.
Jej śmierć w 1927 roku
przeżył
jak odejście kogoś najbliższego.
Płakał, a to wyjątkowa rzadkość 
w jego życiu.
Ale ciekawa rzecz.
tylko z Kasztanką rozmawiał
bez używania wulgarnych słów,
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a przecież słynął 
z niewyparzonego języka,
i wulgaryzmów
choć podobno,
jak twierdzą niektórzy językoznawcy,
brzydkich słów nie ma,
są tylko brzydkie skojarzenia,
ale jakby tego nie nazwać
rzucał mięsem, najczęściej pikantną dziczyzną
na lewo i prawo
gdzie tylko się dało
bez zbędnych hamulców,
np. skurwysyn – wcale nie był taki rzadki.
– Nie ma pupy, jest dupa, –
albo – kurwa to jest kurwa, a nie 
kobieta lekkich obyczajów, 
czy córa Koryntu – 
– kurwa, bladź i koniec kropka –
próbował mnie przekonywać.
Powszechnie znane są jego powiedzonka
Najbardziej podoba mi się jedno
– Konstytuta–prostytuta,
pierdel, serdel, burdel. –
Posłów też nie oszczędzał,
nazywał ich małpami:
–  „Wam kury szczać prowadzić
a nie politykę robić”
…itd., itd., etcetera.
Ale relacje Ziuka z sejmem
to oddzielny rozdział
i dajmy temu dzisiaj święty pokój.

Może tylko ten erotyk wyborczy,
który bardzo lubił
i który mi czasami deklamował:
„Pani moja, pani złota,
Kocham cię ogniście,
tylko Tyś na p i e r w s z y m miejscu
na w y b o r c z e j mojej liście…”

P i e r w s z a na liście?…
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Dobre mi,
Przecież
jakby nie liczyć,
to w najlepszym przypadku
jestem dopiero
trzecia w kolejce!!!
Pierwsza ciocia Stefa
o której pisał Bronek
brat Ziuka
kiedy ten miał naście lat.
Swoją drogą wcześnie zaczynał.
Potem druga
to już Maria,
A ja
…cha… cha… cha… trzecia
… dobre miejsce
… brązowy medal …
…
A teraz najgorsze.
Najgorsze
co się w naszym życiu 
mogło stać
i co się stało…
To co najbardziej boli,
To ta w kolejce… czwarta…
Zaraz za mną… 
…
Lewa, 
tak mówiłam o niej
zamiast 
zakochana panna Lewicka
mówiłam zakichana pani doktor.
Kochanica
Stara pannica
Dziewica nietknięta
później już tknięta, niestety.
Lewica małpica
Kurtyzana zakochana
Zwykła suka
Małpia dupa
Lama krzywonoga
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Zwyczajna dziwka
Itd., itd., etcetera.
I mogę tak wymieniać
całą litanię
jeszcze gorszych
wyzwisk 
bardziej i mniej
wulgarnych
ale i tak żadne z nich
nie będzie
dostatecznie dosadne.
i wystarczająco adekwatne.
Proszę mi to wybaczyć,
ale w stosunku do niej
nie mam hamulców,
oporów, skrupułów
i nie potrafi ę inaczej.
I wiem,
że to, mówiąc najdelikatniej,
nie eleganckie,
ale nic na to nie poradzę.
I niech tam sobie niektórzy
mówią co chcą,
że komu jak komu,
ale pani Piłsudskiej
nie wypada używać takiego
fee, brzydkiego języka.
To takie prostackie…
A niech tam sobie gadają,
ja nigdy hipokrytką nie byłam
i hipokryzją 
brzydzę się
jak jeszcze paroma 
innymi rzeczami w życiu.
…
Nie wiem jak wyszedł
pasjans sanatoryjny
w Druskiennikach?
Bo tam wszystko się 
zaczęło.
Może tam 
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w ogóle go nie stawiał,
może od razu weszli 
w to bagno, 
jak w borowinę,
żeby się w niej dobrze
wybabrać i wyturlać,
no bo jak się leczyć
to się leczyć.
prawda pani doktor?
A któż lepiej może znać 
lecznicze właściwości 
borowiny w Druskiennikach
jak nie pani doktor Lewica
ze swoją balneologią –
– seksuologią?
Ale z tą borowiną 
to może przesada,
bo pani doktor
zastosowała jak wiadomo
inną terapię,
tym razem nie mającą 
nic wspólnego
z balneologią.
Jak fachowiec to fachowiec
no nie?

A na Malcie
to zapewne była już
bez cackania się
w terapeutyczne niuanse
kuracja na całego
…seks-klimatyczna.
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Kram z rodzicami
z cyku: Chcę być na medal – Wspomnienia z życia Zosi i dla Zosi. 

Gdy moja babcia Aldona zobaczyła mnie, Zosię, w kilka chwil po urodzeniu, 
nie miałam zamkniętych oczu. Pokrzykiwałam, ziewałam, przewracałam oczami, 
usiłując od razu wiele zrozumieć.

Myślałam – W brzuchu mamy było tak dobrze, więc pozwalałam sobie na 
całego. Razem oddychałyśmy, jadłyśmy, śmiałyśmy się… Patrzyłam na świat jej spoj-
rzeniem, wiedząc, że mama trzyma rękę na pulsie. Wcale nie chciałam wyjść spod jej 
serca, ale mus to mus. Przyszedł czas na samodzielność, to będę samodzielna.

Tatę, w pełnym wymiarze zobaczyłam jeszcze przed przecięciem pępowiny. 
Filmował. Znałam go dobrze z tych przytuleń do mamy i do mnie, pieszczot, słodkich 
słówek jakimi nas obsypywał. Musiałam zamknąć oczy, gdy tak ciach, ciach, przeciął 
wielkimi nożyczkami pępowinę łączącą mnie z mamusią, na swoich zupełnie 
miękkich nogach. 

Słaniał się. Nie chciałam tego widzieć, bo to wtedy obleciał mnie pierwszy 
strach. Dotyczył właśnie jego. Jednak nie zemdlał, tylko mamusia pojękiwała cicho. 
– Boli! Ojej! Pani doktor – ciocia Marlena mówiła do mamy – Piękna córeczka! Mąż 
twardziel. Zaraz kończę. Wszystko w porządku, Jurku nie zemdlej bo będzie kram! 
Ale jesteś mamusiu dzielna.

Darłam się, bo nie chciałam ani widzieć, ani słyszeć, że moją mamę coś boli 
i słowo kram zabrzmiało tak groźnie. Tak naprawdę to noworodek, nie ma chwili 
spokoju, przez ten kram z rodzicami, już od pierwszej chwili mojej samodzielności.

 Od tatusia dowiedziałam się, jakie mam imię. Mówił, do mnie: Zosia, Zosiu, 
Zosieńko.

 Bardzo cieszę się ze swego imienia! O tym, że jestem noworodkiem, córką, 
dowiedziałam się, gdy mnie zważono i zmierzono, zakładając na rękę identyfi kator. 

Aldona Kraus
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Podobny przyczepiono do mojego wózka – łóżeczka. Napisano jeszcze, że urodziłam 
się 17 września 2004 roku o godzinie pierwszej pięćdziesiąt. Dla porządku odnoto-
wano, że ważyłam trzy kilo dwadzieścia, i miałam pięćdziesiąt dwa centymetry w 
chwili urodzenia.

Protestowałam, gdy wieziono mnie do pokoju innych noworodków. 
Wystarczyłoby to ocięcie mnie od mamy, a tu jeszcze odległy pokój z niezadowo-
lonymi z rozłąki z mamą takimi jak ja dzidziusiami. Poznałam tam babcię Aldonę, 
mamę taty, który uwiecznił na fi lmie to spotkanie. Spojrzałam na nią, a ona od razu 
wiedziała, że nie spuszczam z tego świata ciekawych oczu.

Zosiu, moja wnusiu – powiedziała wzruszona i kreśliła mi na czole coś pal-
cem. To krzyżyk na dalej – powiedziała, taki sam jaki dałam mamusi, gdy ta szła cie-
bie urodzić. 

– Wrzasnęłam, bo zaburczało mi w brzuchu z głodu, a i mamy przy mnie nie 
było. Stęskniłam się już za nią porządnie, toteż darłam się. Zawieziono mnie dość 
szybko do niej a tam szok. Ciocia położna mówiła – Zaraz mamusia cię nakarmi pysz-
nym swoim mlekiem. Ale jesteś głodna. Proszę podać małej pierś! 

Z wrażenia, że będę jeść mamine mleko oniemiałam. Byłam głodna, a nie 
ssałam. Z piersi, nic a nic nie leciało, bo mama też oniemiała z wrażenia.

Obie się lenicie. Zobaczcie jak je ten maluch. Ale głodomór. Na sąsiednim 
łóżku jakiś noworodek ssał swoją mamę, jej pierś, jak jakieś kociątko, bo jego mama 
mówiła do niego – Mój ty kocie. 

Otworzyłam na chwilę oczy i pomyślałam – Nie będę się przejadać. Nie 
chcę być kotem. No może kiedyś, zechcę być kociakiem! Chcę żeby tata mówił do 
mnie – Moja śliczna! Mój kociaku! – tak jak do mamy. Tyle razy mieszkając w mamie 
słyszałam te słowa. Zawsze moi rodzice nazywali świat po imieniu i poważnie, i czule, 
a ja będąc pod maminym sercem wcale nie próżnowałam. Uczyłam się słuchając ich 
tak, że gdy mama powiedziała ciepło do mnie – Perełeczko! Moja Perełeczko! – do-
brze wiedziałam, że perełeczka to na pewno coś ślicznego. 

Tyle się dziś wydarzyło. Czy Perełeczki, piją mleko jak koty? – chciałam 
zapytać, ale przyfrunęły sny i fi lm mi się urwał. Wiedziałam, że mama z tatą są tuż, 
tuż. Kochali mnie, tak samo jak wtedy gdy wierciłam się pod mamy sercem. Coś mi 
śpiewało w duszy, coś bardzo cieszyło, ale usnęłam. 

Piersi i piersi
Piję mamy mleko z przyjemnością, a nawet często domagam się sporym 

wrzaskiem jego więcej. Jest mi wspaniałe przy piersi, piersiach mamusi.
Mama mówi, że ma nie za dużo pokarmu. Kupili z tatą butelkę bez kolkową, 

i pudło jakiegoś innego mleka. Po co wynaleźli inne mleka i butelki bez kolkowe! 
Rodzina nazywa je bb dodając przez małe b. Nie wiem dlaczego?
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Kolek na szczęście nie mam, tylko zwiastuny. Grzmi mi w brzuchu okropnie, 
przelewa się i słychać puk, puk, czasami na całe, nasze, małe mieszkanie, albo na cały, 
wielki, aniński pokój. Tak naprawdę to kocham pić mamine mleko.

Mamusia studiuje i pewnego dnia, a niestety taki przyszedł, mama pojechała 
na uczelnię. Pierwszy raz zostawiła mnie z babcią, obcym mlekiem i butelką bez 
kolkową. Ledwo znalazła się za bramą, zapłakałam, tak strasznie, tak przeraźliwie. 
Chciało mi się mamy, zaraz , w tej samej chwili, jak tylko wyszła. Babcia Aldona zmu-
szona była mnie nosić, i do tego w stu pozycjach. Mimo tego ryczałam, nie przestając. 
Z tęsknoty ssałam rękaw babcinego swetra, przytulałam się do jej piersi. Gugałam! 
Szlochałam! – Nie ma mamy, Babciu nakarm mnie! 

O zgrozo! Babcia nie chciała mnie nakarmić. Ssałam sweter, wśród krzyku, 
gdy nagle przestałam, bo babcia, walnęła się kułakiem tam gdzie pierś. – Nie te czasy! 
Nie ma mleka! – Powiedziała z takim żalem, smutkiem, że patrząc na nią, przestałam 
drzeć się bo potwornie się zmartwiłam.

Byłam cicho, tylko oczami mówiłam – Nie bij się babciu. Kram z babcinym 
mlekiem! Kram z piersiami. Nie wiedziałam, że są piersi i piersi. – To była przedostat-
nia myśl, jaką zanotowałam zasypiając w jej ramionach. Ostatnia myśl jaką pamiętam, 
to pragnienie, by moja mamusia nigdy nie waliła się w piersi. Ma takie smaczne i 
śliczne.

Dziadek Jurek
Rodzice pojechali po zakupy. Dziś jestem jak anioł. Grzeczność, bez żadnego 

mazgajenia.
Oglądamy z babcią zdjęcia. Opowiada mi o osobach znajdujących się na 

nich, dodając ciekawe wspomnienia – historie, jakie towarzyszyły fotografowaniu.
Przepadam za tym. – To twój dziadek Jurek, mój mąż, a tato twego taty i 

twoich stryjów.
Uśmiechnęłam się, do babci na zdjęciu, ślicznie ubranej w długą kremową 

suknię w róże, tak jak uśmiechał do niej, ten elegancki pan ze zdjęcia, i dwaj z 
włosami na pazia chłopcy. 

To dziadek Jurek, Sergiusz, i twój tatuś. Zrobiono nam to zdjęcie, w dniu 
Pierwszej Komunii Świętej naszych starszych synów.

Zosiu, nie gnij fotografi i. To pamiątka. Oglądaj, To też dziadek Jurek, szusuje 
na Stożku, Stożek, to taka góra. Zobacz na tych zdjęciach sam buduje nasz aniński 
dom. Ale z niego wielkolud, prawda.

Te, to są nasze ślubne zdjęcia. Podobamy ci się? Jak tak to – czemu nie mru-
gasz! Chyba ładnie razem wyglądaliśmy? 
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Na tym widzisz swego dziadka, lekarza, laryngologa na Zjeździe Laryn-
gologów. Tak, tak, nie patrz przestraszona, był lekarzem i do tego specjalistą, od 
nosa, ucha, i gardła. – Od bobków w nosie! – zaśmiała się babcia na cały dom.

– Od bobków! Aż podskoczyłam na wersalce. Dziadek gruszkował w nosach? 
– wrzasnęłam, zajęczałam głośno. Nie znoszę gdy mam gruszkowanie. 

A gruszkował, płukał uszy, wycinał migdałki... Chyba go nie polubię! – 
wykrzywiłam się. – Na pewno też szczepił! – krzyczałam, nie zwracając uwagi na to 
co babcia dalej mówiła. 

 – Cicho bądź! Jak to nie pokochasz? On Kochał mnie! – powiedziała z mocą. 
Kochał swoich synów. On kochał cały świat. Kochał i to gruszkowanie, w nosach i to 
okropne dłubanie w uszach. Zosiu uwierz, okulistyka to perfumy, w porównaniu z 
jego ukochaną laryngologią. Dobre perfumy.

Babcia mówiła już cicho. Żeby ją dobrze słyszeć, zamilkłam, zajęczałam tylko 
przy wzmiance o tym okropnym czyszczeniu nosa. Nagle przerwała, a ja popatrzyłam 
na nią. Promieniowała, zupełnie jak wtedy gdy mówi do mnie, kocham. Chciałam, żeby 
dalej opowiadała, więc machnęłam porządnie nogami, rękami, zrobiłam oczami mryg, 
mryg, i rzeczywiście, wciąż uśmiechając się wróciła do opowieści. 

– Oczywiście Zosiu, dziadek Jurek też, robił do mnie, do nas, mryg , mryg. No 
może nie machał tak jak ty nogami... ale... babcia znowu zamilkła, i tylko uśmiechała 
się do siebie. – Zosiu, jak dziadek bosko tańczył! Kontynuowała, zamilkła i wróciła do 
oglądania zdjęć. – Przetańczyliśmy wiele nocy. Nosił mnie na rękach.

– Ojej! powiedziałam radośnie, bo lubię być noszona. Ojej! – mówię od 
niedawna. Jest pierwszym wypowiedzianym przeze mnie zwrotem. 

– A raz – zaczęła babcia, a raz jak mnie niósł, to rozbił mi nos... Ha ! Ha! Ha! 
Babcia śmiała się, i podskakiwała. Wpadliśmy na latarnię. Powiedział, że zasłoniłam 
mu nie tylko latarnię, ale cały świat. Nos, tak, tak, ten, któremu się teraz przyglądasz, 
miałam po rozbiciu jak kartofel. – Co to? – zagugałam! – Nie wiedziałam, co to jest 
kartofel, więc poszła do kuchni i przyniosła mi jeden, i pokazała. 

– Ojej! – Zawołałam – Taki miałaś okropny nos! – zapiszczałam. – A taki, a 
taki! Babcia dla pełnego obrazu przystawiła sobie kartofel do nosa. – Kochasz babcię 
z kartofl anym nosem? Trudno mi było odpowiedzieć, nie chcę babci takiej, chcę 
tamtą, bez tego kartofl a. Kartofel zamiast jej nosa to prawdziwy kram. 

Machałam podwójnie szybko, w taki sposób prosiłam ją by jednak miała swój 
dawny kochany nos.

 – Coś długo się zastanawiasz – powiedziała, ciągle trzymając ten kartofel, 
tyle tylko, że nie na nosie, a tuż przy policzku. – Twój dziadek Jurek kochał mnie, 
i z moim powypadkowym, jak kartofel, nosem. Wyleczył go nie szczepieniem, ale 
pocałunkami, pocałunkami! Zapamiętaj to sobie, mała! 

Podobało mi się to i podobał mi się dziadek Jurek. Wyleczył babcię z karto-
fl anego nosa, i do tego nie szczepieniem. Teraz, i babcia, gdy już odłożyła ten kar-
tofel, była taka jak zwykle i bardzo, ale to bardzo kochana.
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 Pierwsze szczepienie 
Dostaję tylko to mleko z bb. W nocy dojadam trochę u mamy, ale w dzień, 

tylko to mleko. A oni, a rodzina – wszyscy jedzą zupy, pieczone kurczaki, bitki, 
kapustę. Kilka dni temu pierwszy raz w życiu powąchałam pieczeń. Pycha! Babcia 
podstawiła pod mój nosek kawalątek mięsa. Ale pachnie! Drugiego dnia zrobiła to 
samo z ociupinką pieczonego udka kurzego. Wczoraj, bez wiedzy rodziców polizałam 
pieczonego pstrąga. Dziś podała mi kilka łyżeczek krupniku. Pachniał oszałamiająco. 
Prędko go zjadłam i dobrałam się do udka z babcinego talerza.

 Rodzice twierdzą, że jestem za mała, na prawdziwe, a ja się pytam – jak mam 
tak ciągle pić to mleko i to nie mamusi? Kram z tym mlekiem! 

Kochają mnie wszyscy bardzo, mimo tego wiem, to nie jest życie usłane 
różami, nawet gdy tatuś, mówi do mnie – Moja różyczko.

 Najpierw zmartwienie o tatę, o rodziców, o czapkę, o kartofl any nos babci, 
kram z mlekiem. Wszystko to kram, a teraz znowu jeszcze nowy – szczepienie. Opo-
wiem o moim pierwszym, szczepieniu.

Tego dnia przeżyłam nie jedno, a od razu, dwa szczepienia, i do tego bez 
uprzedzenia mnie o tym. O, moi dobrze wiedzieli, co to jest szczepienie! Wszyscy, i 
babcia, i stryjkowie i to bez udawania, że nie pamiętają. Nie znali, nikt, ja sama nie 
znałam do tej pory, skali mego głosu. Bogu dzięki, pojemność płuc mam znakomitą, 
a głos jak do opery. W tej przychodni: wyłam, darłam się, krzyczałam, zaniosłam się 
krzykiem. 

Nogi mi skłuto tak, że nie wiem, czy będą nadawały się do baletu. Bolało, 
jak nie wiem co. I to moi ukochani rodzice, moja babcia, ten wyglądający miło pan 
doktor, i pani pielęgniarka. Dobrze chociaż, że babcia nie upuściła mnie na podłogę, 
gdy się napięłam.

Napięłam się! Gdy nieco zelżał ból, spojrzałam na nich, jeszcze rycząc. Tato, 
wyglądał jak wtedy przy tej pępowinie. Mama pytała bez sensu – Czy ją bolało? Czy 
boli? – Jakby nie wiedziała i nie pamiętała własnych szczepień. Pan doktor zalecił 
jakieś czopki, na dziś, gdyby była gorączka. Tata jęknął więc, obiecałam to sobie, że i 
bez czopka będzie dobrze.

Pan doktor zalecił badania mojego napięcia. Tak go taiłam, ale to bardzo do-
bry fachowiec. Obejrzał mnie i orzekł, że mam je nieco wzmożone. Umówili się z 
rodzicami na dalsze moje szczepienia. Kto by nie miał napięcia, podczas i po szcze-
pieniu! Teraz, będę niestety miała i przed szczepieniem.

 Dla przestraszenia szczepionek, od których roi się w przychodni nie płakałam, 
a darłam się, przy ubieraniu, a nawet w drodze powrotnej do domu.
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O koszeniu trawnika i o szpakach
Babcia kosi trawę, i śpiewa na cały Anin. Patrzę na to wszystko z tarasu. Zapach 

skoszonej trawy unosi się wszędzie i kręci w nosie. Kosiarka pragnie przekrzyczeć ba-
bciny śpiew, ale gdzie tam. Przy koszeniu, babcia ćwiczy swój, jak mówi – baletowy 
głos. Zna tyle pieśni i piosenek, i o trawie, i o różyczce, o kalinie, o jabłonkach, o 
słońcu. Gdy o nim zaczyna śpiewać, przerywa koszenie, staje twarzą do jego blasku 
i kłania się promieniom do samej ziemi. – Pozdrowione bądź słoneczko, życiodajny 
słodki cień, jeszcze jeden darowany cudownego życia dzień – wyśpiewuje przy tym i 
niesie się to i do słonka, i do łagodnego cienia pod anińskimi drzewami. Są to słowa 
wielkiego poety, a śpiewał je zawsze Adam, przyjaciel babci, poeta i okulista z Kra-
kowa.

Patrzę na to wszystko oczami jak spodki, podoba mi się i kosiarka, i koszenie 
trawy, i zapachy wiosennego dnia, śpiew babci, słońce i cień.

 – Skończyłam – babcia głośno obwieszcza całemu światu, że już po robo-
cie i cała od stóp do głowy w zapachu skoszonej trawy, z jej źdźbłami dosłownie 
wszędzie siada na tarasie. Sergiusz, zwija niebezpieczny, przewodzący prąd sznur, 
który tak babci utrudniał koszenie, ale bez którego nie byłoby skoszonego trawnika, 
i odprowadza kosiarkę do garażu. 

Zobacz! Zobacz! Woła babcia – szybko! Już są, już przyleciały, całe stadko, 
nakrapiane w białe kropki. Cud! Cud! – dodaje. 

Wyjmuje mnie z wózka, abym lepiej widziała ten cud. – To szpaki– mówi, cała 
rodzina ptaszków przyleciała, zwabiona zapachem świeżo skoszonej ziemi. Będą w 
niej buszować, jak przystało na wieczne głodomory i łakomczuchy. Przyleciały na 
ucztę z tych wszystkich robaków, które kryje ziemia, ale…

 – Będą jeść robaki? – oniemiałam z wrażenia, bo wiem, że ptaki lubią muchy, 
ale żeby robaki. – Oczywiście, tak już jest w świecie przyrody, ptaki lubią i muchy 
i… – Baba! – nasza Prążka lubi ptaki – Patrz! Patrz! Skrada się. Co to będzie? – gawo-
rzyłam przestraszona.

A idźże! – krzyknęła babcia na kotkę.
 – Ach ta Zosia! Nie dosyć, że ciągnie mnie za ogon, to spłoszyła mój przys-

mak – Kotka poskarżyła się seterce Rebi, popatrując na mnie z jawną niechęcią.
– Zosieńko! Ocaliłyśmy razem szpaki. – I dobrze, że się tak rozkrzyczałam 

– powiedziałam, patrzą prosto w bursztynowe oczy kocicy i cieszyłam się, cała 
przesiąknięta zapachem skoszonej trawy, ubrana w jej źdźbła, które spadły na mnie 
z babci.
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Stoję
Tato położył mnie na dywanie. Sam wyciągnął się koło mnie. Zaczęłam 

poklepywać go tak jak lubi i nagle kiedy zgiął nogi w kolanach, chwyciłam się ich 
mocno i stanęłam. – Stoję! – wrzasnęłam na cały dom. – Stoi! – krzyczał tato, a wszy-
scy domownicy biegli jak do pożaru, chcąc zobaczyć mój wyczyn, jak orzekli – sukces 
dziesięcino miesięcznej. – Stoi! – pokrzykiwała babcia. – Stoi! – rozszczekała się Rebi 
na cały Anin. – Stoi! – miauczała Prążka.

Stałam mocno na nogach, nawet puściłam się taty zgiętych kolan. Rebi z 
radości polizała mnie i skacząc dookoła nas, parę razy dobrze walnęła mnie po ple-
ckach ogonem.

 – Rebi! – krzyknęłam, uważaj ! No! No! No! – pogroziłam rozbrykanej suce 
palcem. Machałam rączką do kotki, do babci, śmiałam się, gaworzyłam i wołałam 
Mama! Tato! Baba! Ojej! Naraz, klapnęłam na pupę z taką mocą, że porządnie zabo-
lała, ale co tam, chwyciłam się za taty kolana i stanęłam jeszcze raz. 

 – Niemożliwe, Zosia stoi! A to ci dopiero niespodzianka, ten szkrab, a już stoi. 
– powiedziała mamusia, wchodząc do pokoju. – Stoję! Stoję! – pokrzykiwałam i raz 
po raz padałam na pupę i wstawałam.

 – Stoję! – mówiłam podpełzając do krzesła, przy pomocy którego też 
stanęłam. Co się po tym działo. Stawałam przy wszystkich i przy wszystkim. Całe 
popołudnie i cały wieczór pokazywałam wszystkim, że stoję. Wieczorem nie chciałam 
iść spać, ale coś się stało z moimi nogami. Zamiast stać prosto, rozjeżdżały się i gięły 
w kolanach. Pomyślałam nawet, że nogi to kram…

 – Zosiu lecisz z nóg – zaśmiała się babcia. Daj im dziś już odpocząć, to jutro, 
twoje wypoczęte nóżki będą stały, że hej. 

Rzeczywiście leciałam z nóg i dlatego tylko dałam położyć się spać. W sen 
wpadłam jak w głęboką studnię. Było wspaniale, stałam, ba nawet w nim chodziłam, 
biegałam z Rebi i z Prążką.

Tańczę 
Śpiew i taniec to mój żywioł. Tańczę na dźwięk melodii, kołyszę całym ciałem, 

przytupuję nogami. Tańczą moje ręce, włosy, nawet ubranka w które mnie tak ślicznie 
ubierają moi rodzice i babcia.

 – Patrzcie! Patrzcie! – pokrzykuje babcia, małe toto, nie ma jeszcze roku, nie 
chodzi a już tańczy.

Tańczę, z takiej ogromnej do tańca ochoty, przyśpiewując sobie do tańca – 
sama, bądź razem z Sergiuszem. W jego ramionach, wiruję wysoko, gdzieś aż pod su-
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fi tem, a rodzina prosi. – Uważajcie! gdy taniec jest coraz szybszy. Kiedy upadamy na 
wersalkę, kreci mi się w głowie, a Sergiusz kłania się raz za razem i ponownie zaprasza 
mnie do walca. Nie potrafi ę mu odmówić, i zaczynamy wirować od początku.

Kiedy Sergiusza nie ma, tańczę choćby z krzesłem, stołem, kredensami, przy 
których dobrze już stoję i przemierzam babciny dom. Czasami puszczam się jedną 
ręka, robiąc bęc na pupę, ale jak mówi babcia. – Pupa, nie szklanka – i dlatego nic się 
nie dzieje. Wstaję szybko i dalej w tany.

Rebi chodzi za mną krok w krok. Na pewno nasza seterka pragnie tańczyć, 
gdy próbowałyśmy, dwa razy wywróciła mnie i dlatego jeszcze musimy poczekać. 

Prążunia nie przejawia wcale ochoty do tańca. Ona lubi mój wózek, kojec 
i moje kocyki. Tak bym chciała, żeby nasza kotka pokochała taniec, tak jak ja i Ser-
giusz. Gdy wbiła we mnie swoje zielono – kocie oczy, podpełzam do niej, stanęłam 
na paluszkach, chwyciłam za ogon, bo nagle straciłam równowagę – ratuj kotko! 
– wrzasnęłam na cały dom. – Ojej! Ojej! – krzyczałam, bo skoczyła i machnęła łapą, 
raz i drugi. – Ojej! Darłam się bo poczułam twardą łapę kotki na plecach, i rączce. 
Darłam się i puściłam i ogon, i krzesło, i leciałam na ziemię… Byłam już tuż, tuż koło 
niej, ale babcia schwyciła mnie, pokrzykując na Prążkę, która wychodziła z pokoju zła 
i z wysoko postawionym ogonem.

Prążka zawodziłam. – Coś ty zrobiła? – To co należy zrobić z takimi jak ty okrop-
nymi maluchami. – Miauknęła. – Pociągnij mnie jeszcze raz za ogon, a zobaczysz na 
co mnie stać! Na co? – zapytałam wśród łez. – Na pazury! – groźnym miauczeniem 
odpowiedziała kotka. Dla potwierdzenia tego co mówi, przystanęła i pokazała je. 

Bolała mnie rączka. Podsunęłam ją babci do pocałowania wiedząc, że 
pocałunki są dobre na wszystko. Rzeczywiście pomogły. Babciu – pytałam – czy 
Prążunia mnie nie lubi? Dlaczego nie chce tańczyć? 

 – Lubi cię, lubi no może nie taniec, a już na pewno nie lubi być pociągana 
za ogon. 

Z tego wrażenia zamknęłam oczy i przysnęłam, gdy doleciał do mnie głos 
babci, która mówiła – Patrzcie no! To kocica! Biła naszą Zosię, ale nie drapała.

 – Biła Zosię! – krzyknęli moi rodzice. – Prążka! 
 – Co tam! – krzyknęłam zupełnie rozbudzona. Uczyłam ją tańczyć. Zaczęłam 

od ogona. Co tam! – powtórzyłam wierząc, że przyjdzie czas kiedy zatańczę z nią i 
walca, i sambę, i tango, śpiewając przy tym do tańca. 
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Wykrzyczeć serca ciszę

Każdy kamień ma swoją tajemnicę
Zapisana w ciszy serca

A serce kamienia bije bardzo wolno.
I chciałby kamień wykrzyczeć

Ukrytą serca cisze,
O słońca świcie, gdy nadchodzi kolejny wiek,

Bo życie kamienia odmierzają wieki.

Wiele widział kamien przydrożny.
Są w nim perły matczynych łez

Gdy żegnała syna
Pełna przeczucia, że już nigdy nie wróci.

I są ukryte marzenia dziwczyny,
Spotykającej przy drodze ukochanego,
Pełne nadziei na miłość niespełnioną.

Ile słyszał kamień ulicznego bruku,
Stuku żolnierskich butów,

Chłopców co im wojna zabrała
ostanią garść ludzkiej przyzwoitości.

A co czuje mały okrągły kamień,
Śpiąc spokojnie na dnie stawu

Przez bawiące się dzieci
Radośnie wrzucony do wody?

Wie, że teraz zamiast śmiechu –
Czesto dorosłe dzieci płaczą.

Każdy ma też własny kamień,
Gdzieś już czekający.

Kamień co spocznie na jego grobie.
Co on będzie mógł powiedzieć

Eugeniusz Józef Kucharz



70

Przeklinam lustro

Przeklinam lustro, bo w odbiciu twarzy, 
Odczytuje zmarnowane chwile, dni minionych.

A mogło być inaczej,
Chociaż każdy tak powie o swoim losie.

Zmęczony, odlatuje rydwanem snu,
Nie dogoni mnie krzycząca sfora

Trosk dnia minionego z tabunem zobowiązań.
Jesteśmy jak stare żaglowce wracające do portu, 

Niepewne czy nie czeka ich złomowisko.

Gdzieś za mną zostawiam,
Kobiety, którym z dawnej urody

Została jedynie czarna gorycz ducha –
Złe słowa, które codziennie słyszą w ulicy śpiewie.

Odwracam twarz
Nie wierząc

W przesąd szkła tłuczonego lustra.

***

Wszyscy idziemy
do tej nocy bez świtu,
która nas cicho woła.

Idziemy, chociaż nam nie po drodze,
czasem śmiechem rozświetlając drogę,

wcale nie prostą.

Odziani w codzienność,
przystajemy na chwilę,

udając, że jest ona wyjątkowa.

Próg tajemny przekraczamy,
zawsze za wcześnie.
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Pożądanie

Jakie to dziwne światło,
wypływa z mijanej młodości,

a widzą je tylko niektórzy.

Z łatwością przenika
pokrywę ułomności starego ciała

i budzi marzenia.

Uśmiecham się w myślach,
lecz nie wiem czy to marzenia,

czy dawne wspomnienia
obleczone w kształt spotkanej nieznajomej.

„To tylko chemia” – skwitują to młodzi.
„Staremu marzą się minione lata”

– mówią dojrzałe matrony.
„Szkoda, że dopiero teraz” – westchnął Anioł Stróż.

Na szczęście, rozum w czarnym uniformie
nieustannie pilnuje,

aby nikt nie nazwał mnie obleśnym starcem.

Dlatego, mijam nieznajomą,
bez słowa i twarzy gestu,

niby zamyślony, patrzący na parkowe drzewa,
przez lata czekające nowych słonecznych dni.

A jej dziewczęca dusza,
dostrzeże ognik migający przez chwilę,

uśmiechnie się do siebie i zapomni.

Wykrzykując serca ciszę?
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Piękno jest kobietą

Piękno jest kobietą,
To aksjomat, którego nie trzeba udowadniać,

Zapisany jest w nas od urodzenia,
Przykryty tylko kurzem codzienności.

Wiosna odbiera kobietom przeżyte lata,
I są jak pączki, z których rozwiną się kwiaty

Na życie całe.

Złoty pył słońca brązowi kobiety,
Wszystkie pragną być jak rzeźby

Klasyczne i tajemnicze.
Letni wieczór gorący budzi nadzieję,

Pieśń nucąc, tak cudowną, że aż niemoralną.

Jesień rozpisuje partyturę kobiety 
Na głosy kolorów:

Miłosną czerwień, cierpliwą zieleń
Urokliwy błękit, zadumany chaber,

Z małą nutką smutku
O barwie liści, które opadają.

A zimą, kobiety kochamy najbardziej,
Bo są one serca światłem,

Topiącym biel śniegu,
Zimnej trwogi dni naszych.
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Echa dawnej miłości

Ból uderzył nagle. Nie bez powodu popularnie nazywany jest postrzałem. 
Jeszcze rano byłem sprawny na basenie, może tam zmarzłem. Teraz tak boli. Zażyłem, 
co miałem ze środków przeciwbólowych i czekałem w pokoju hotelowym. Ból się 
nasilał. W końcu, już pod wieczór, zdecydowałem się pojechać do szpitala. Z trudem 
doszedłem do recepcji, poprosiłem o zamówienie taksówki.

Stary szpital w Trenczynie jest dość dużym kompleksem budynków. 
Większość personelu nieźle mówiła po angielsku i po niezbyt długim czasie trafi łem 
na wózku siedzącym do małego pokoju badań. Wokół słyszałem – „Doktor z Polska“, 
jak o mnie mówili. Wózek stał tyłem do drzwi. Po chwili za moimi plecami zabrzmiały 
kroki wchodzącej osoby i usłyszałem kobiecy głos. 

– Dzień dobry. Pan mówi po polsku. 
Potem, kiedy lekarka stanęła już przede mną, całkiem innym, cichym głosem 

powiedziała: 
– Robi, to ty. 
Tak skracano moje imię na studiach. To była Bożena, dziewczyna, z którą 

tworzyłem parę prawie przez całe studia. Była moją wielką, młodzieńczą miłością. 
Uśmiechnąłem się, lecz Bożena, zawsze racjonalna, od razu zabrała się profesjonalnie 
do problemu medycznego. Po chwili jechałem na wózku na tomografi e, a potem 
z radością oświadczyła mi, że nie widać żadnych przerzutów, bo w naszym wieku 
to jest najczęstsza przyczyna nagłych, silnych bólów kręgosłupa. „Ale kręgosłup to 
masz tak zniekształcony, że można go pokazywać studentom” – dodała.

Przypuszczam, że Bożena sprawiła, że zostałem szybko przyjęty do szpitala, 
podłączono mi kroplówkę. Byłem sam w małym pokoju szpitalnym. Nie mogłem 
spać. I ból, i niespodziewane spotkanie to były zbyt silne emocje. Ręka, w którą wbito 
wenfl on cierpła trzymana w jednej pozycji, co dodatkowo nie pozwalało mi ulecieć w 
krainę snu.

Bożena była bardzo ułożoną i racjonalną dziewczyną. Nie była pięknością, ale 
miała zgrabne, długie nogi. Miałem je mocno zapisane w pamięci. Namawiałem ją 
zawsze, aby eksponowała swoje nogi, czego raczej nie chciała robić. Tuż po studiach 
nasz związek się rozpadł, pojawił się Jakub. Mieszkał w Czeskim Cieszynie u dziad-
ków. Jego rodzice się rozwiedli i oddzielnie, z nowymi partnerami, wyemigrowali do 
Niemiec. To sprawiło, że Jakub musiał i umiał dbać samemu o swoje życie. 

Po latach, wiele myślałem o przyczynach rozpadu mojego związku z Bożeną. 
Na studiach, nie wiedziałem, że Bożenie było raczej źle w rodzinnym domu. Jej rodzi-
na była zdominowana przez wyraźnie despotycznego ojca. Dlatego ona chciała wyjść 
szybko z domu, a ja myślałem najpierw o karierze naukowej, a potem o małżeństwie. 
Jakub roztaczając przed Bożeną wizje własnego domu szybko ją owładnął. Odeszła. 
Ciężko to przeżyłem. Wyjechali do ówczesnej Czechosłowacji i osiedlili się na te-
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renach Słowacji, może łatwiej było Bożenie nauczyć się słowackiego niż czeskiego? 
Myślałem o tym raz jeszcze podczas szpitalnej nocy. Szkoda, że zrozumiałem to 
wszystko za późno.

Rano przed końcem dyżuru Bożena mnie odwiedziła w szpitalnej sali, a po-
tem młoda słowacka lekarka zebrała dane i badając fi zykalnie wykryła półpasiec, 
który ujawnił się w nocy na skórze pleców. Była to druga przyczyna uporczywego 
bólu okolicy lędźwiowej.

Po południu przyszła Bożena. Trochę mówiła o sobie. Kubik, bo tak nazywają 
tutaj Jakuba, jeszcze pracuje, ale w administracji szpitalnej. Ona jest na emery-
turze i tylko dyżuruje. Dzieci są w Pradze, lecz nie poszły w ślady rodziców, mają 
wykształcenie techniczne. Słuchałem ją z przyjemnością. To ta sama Bożena, tak 
uporządkowana i rozumna. Chyba aż do przesady. Pamiętam, w czasach studiów 
namawiałem ją do chwili, chociaż, zerwania z przemyślanym planem dnia. Zawsze 
uważałem, że odrobina „wariactwa“ w życiu się przydaje. Po prostu, szarość bez 
kolorów jest trudna do zniesienia.

Mówiła jeszcze coś o sobie. A potem, niepodziewanie stanęła przez moim 
łóżkiem, spojrzała na mnie i podciągnęła wysoko spódnicę pokazując swoje nogi w 
samonośnych pończochach. Byłem kompletnie zaskoczony, chyba powiedziałem, a 
raczej wymamrotałem, jakiś komplement o jej urodzie. Bożena się nie odezwała, po 
dłuższej chwili milczenia opuściła spódnicę i jakby sama zaskoczona tym, co zrobiła, 
zaczęła od razu mówić o sprawach medycznych. Rozmawialiśmy teraz już raczej 
krótko, lecz była to inna, jakby sztucznie wymuszona wymiana zdań. Widok jej nóg 
stał mi przed oczyma, ponownie zapisując się w mojej emocjonalnej pamięci. Mogę 
przypuszczać, że ona też myślała o tym co zrobiła. Nie miałem wątpliwości, że so-
bie to zaplanowała. Widok nóg był jak dziwne, trudne do opisania uderzenie. Mimo 
upływu lat Bożena była, niewątpliwie, atrakcyjną kobietą. Ale wszystko to było tak 
ogromnym zaskoczeniem, że nie umiałem pozbierać myśli. Bożena była mi bliska, 
po latach rozmawialiśmy jakbyśmy się rozstali wczoraj, miałem odczucie, iż się do-
brze rozumiemy, a z drugiej strony przecież dzieliło nas tak wiele doznań, przygód, 
miejsc i podróży oraz radości i smutków kilkudziesięciu odrębnych lat. Nieśliśmy 
własny, lecz nie wspólny, balast minionych chwil. Czasami nie wiedziałem czy jest to 
naprawdę  „ta moja“ Bożena, czy tylko moje wyidealizowane wyobrażenie o Bożenie, 
jakie stworzyłem w sobie na podstawie wspomnień dawnych młodzieńczych wspól-
nych dni. I znowu nie mogłem zasnąć w trenczyńskim szpitalu. Sen przyszedł dopie-
ro nad ranem. Po godzinach pełnych rozbieganych myśli skłębionych pod czaszką i 
sen był męczący. Nie wiem, co mi się śniło, nie był to na pewno sen erotyczny, raczej 
jakiś chaotyczny i męczący kalejdoskop dziwnych obrazów. Uleciał całkowicie zaraz 
po przebudzeniu, pamiętam ze snu tylko długie nogi Bożeny. Zobaczone ponownie 
wczoraj, przyśniły mi się nad ranem.

Na drugi dzień kończyłem hospitalizację. Bożena przyszła, pomogła mi się 
ubrać. Leki przeciwbólowe dawały nadzieję, że dojadę do domu. 
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Przy pożegnaniu, dziękowałem jej za pomoc. Bożena spojrzała na mnie i 
powiedziała: 

– Przepraszam.
– Za co?
– Za pończochy. 
– Ale to było bardzo miłe. 
– Wiesz zrobiłam to przede wszystkim dla siebie, chociaż w twoich 

oczach dojrzałam, przez moment, ten sam błysk, który pamiętam sprzed tak wielu 
lat, naszych lat. Życie z tobą byłoby chyba trudniejsze niż z Kubikiem, ale byłoby, z 
pewnością, ciekawsze. Jedź ostrożnie.
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Liliana Machoń

Siostra

 Nazywam się Jacek i mam dziewięć lat, bo właśnie skończyłem osiem. Tata 
śmieje się ze mnie, że dodaję sobie lat, ale chciałbym już być tak duży, żeby móc 
oglądać fi lmy wyświetlane „od 10 lat”. Mój tata nazywa się Krzysiek Banach, a mama 
Sylwia Banach. Ale teraz opowiem Wam jak to się stało, że moja siostra Asia jeszcze 
ze mną nie mieszka i o tym wszystkim co zdarzyło się wcześniej. „Cieszysz się, że 
będziesz miał siostrzyczkę?”– pytały ciocie spotkane pod szkołą lub na zakupach w 
miasteczku. Zastanawiałem się chwilę nad odpowiedzią. „Tak”. Marzyłem o siostrze, 
chociaż Janek miał starszego brata i grali razem w piłke nożną. Wygląd mamy zmienił 
się w ciągu kilku miesięcy. Jej brzuch urósł, szybciej się męczyła podczas wchodzenia 
po schodach, a na treningi karate zawoził mnie tata. „Żeby mama mogła odpocząć.” 
Leżałem wieczorami w łóżku i nie mogłem zasnąć „Czy mama jest chora?”– pytałem. 
„Nie, Jacusiu. Mama nosi w brzuchu dziecko, a to bardzo wyczerpujące zadanie. Tak 
ciężkie jak praca górnika w kopalni.”
 Pomagałem mamie robić zdjęcia za pomocą telefonu komórkowego, żeby 
mogła umieścić je w aplikacji ciążowej i wysłać tacie. Rodzice wybierali ubranka w 
sklepach i planowali, jak urządzą pokój maleństwa. Byłem nawet z nimi na bada-
niu USG. Światło w gabinecie było zgaszone, a lekarz nałożył na brzuch mamy żel i 
przesuwał po nim głowicą, żeby na ekranie móc zobaczyć dziecko.
 Bałem się zasypiać sam, gdy cienie z lampki przesuwały się po sufi cie jak 
latające nietoperze. Lubiłem wtedy trzymać mamę za rękę i słuchać, jak to było, kiedy 
się urodziłem. Mama nazywała mnie swoim króliczkiem.
 Teraz moja siostra jest w szpitalu, a ja nie zdążyłem jej jeszcze zobaczyć. 
Do szpitala nie wolno wchodzić małym dzieciom, żeby nie roznosić infekcji. Na samo 
wspomnienie tego dnia lecą mi z oczu łzy. Wróciłem ze szkoły z babcią i znalazłem 
kartkę na stole: „Pojechaliśmy do szpitala. Dam znać. Trzymajcie się. Krzysiek” 
Obudziłem się rano i na łóżku w sypialni nie było mamy. „Kiedy mama wróci?” „Nie 
wiem, Jacusiu. Idź się pobawić do swojego pokoju.” Mówiła babcia. Nauczyłem się 
już, że kiedy dorośli tak mówią, to znaczy, że dzieje się coś ważnego o czym nie chcą 
wam powiedzieć.
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Po kilku dniach oczekiwania i tęsknoty mama wróciła, ale nie było z nią Asi. 
Była też jakby mniejsza, wyglądała jak smutna mała dziewczynka. Tata w milczeniu 
montował łóżeczko. Usiadłem z rodzicami na kanapie i czekałem. „Króliczku, masz 
siostrę. Asia urodziła się szybciej niż powinna, jako wcześniak i jej ciało nie jest dość 
silne, żeby mogła pójść do domu. Musi jeszcze zostać w szpitalu, żeby urosnąć i 
nabrać sił. Zobacz, tu mam jej zdjęcie w inkubatorze”. nabrać sił. Zobacz, tu mam jej zdjęcie w inkubatorze”. nabrać sił. Zobacz, tu mam jej zdjęcie w inkubatorze” To niesprawiedliwe, że muszę 
dalej czekać na siostrę.
 Miesiąc później:
 Nie spotkałem się z moją Asią. Mama leży i płacze, a ja płaczę razem z nią. 
Mama mówi, że ten smutek po czyjejś śmierci nazywa się żałobą i każdy musi przez 
to przejść. Przytulamy się do siebie. „A kiedy Ty umrzesz?” – zapytałem. Długo na 
mnie patrzyła.  „Nie wiem, ale chciałabym żyć z wami jak najdłużej.” Asia czeka na 
nas w niebie.

Na lekcji religii pani rozmawiała z nami o Aniele Stróżu. Każdy z nas, dziecko 
czy dorosły ma takiego opiekuna. Pani mówiła, że kiedy dziecko spada ze schodów 
Jego Anioł czeka na dole z poduszką, żeby się nie potłukło. Anioł Asi chyba zagapił 
się albo przysnął. U Pana Boga Ania jest zdrowa, może biegać, skakać i patrzy na 
mnie z wysoka. Mama czytała mi książkę o dwóch braciach. Jeden z nich umarł i 
przyleciał jako gołębica w odwiedziny do drugiego brata. Kto wie, może Asia też 
mnie odwiedzi? Na razie odwiedzam ją na cmentarzu i dokarmiam wszystkie gołębie 
w okolicy – tak na wszelki wypadek.

Gryfino – koń, który płakał

 Dawno, dawno temu żył sobie koń o imieniu Gryfino. Był maści bułanej. 
Miał długą, gęstą grzywę, a także ogon koloru konopi. Gryfino mieszkał w stajni u 
gospodarza Kuby, który nie szczędził mu bata. Właściciel uważał, że zwierzę będzie 
posłuszne tylko wtedy, kiedy otrzyma swoją dzienną porcję razów oraz nieco owsa. 
Słyszał kiedyś o metodzie kija i marchewki – zawsze wybierał kij.
 Koń ciężko pracował i nie znał innego życia, ale z dnia na dzień robił się 
coraz smutniejszy. Pewnego dnia zapłakał nad swoim losem, a jego łzy zamieniły się 
w drobne kamienie. Kuba aż zatarł ręce z radości. „Potrzebuję nowej drogi do mo-
jego gospodarstwa, a kamień ostatnio podrożał. Od teraz zamiast kupować go, będę 
po prostu częściej używał bata.”– pomyślał. Rolnik dopiął swego. I w niedługim czasie 
mieszkańcy wioski mogli podziwiać piękną drogę wiodącą do jego gospodarstwa. 
Chciwemu zawsze mało, dlatego zły gospodarz bił biedne zwierzę coraz okrutniej.
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 Koń robił się coraz starszy i Kuba stwierdził, że zbyt wolno pracuje. „Jesteś 
tu niepotrzebny darmozjadzie” – wymyślał biednemu zwierzęciu, które starało się 
jak mogło, żeby szybko zaorać pole. Bez chwili wahania gospodarz wystawił Gryfi-
no na sprzedaż na pobliskim targu. Kupił go młody rolnik Tadeusz, któremu żal się 
zrobiło chabety. Nie znał się na hodowli koni, dlatego poradził się doświadczonych 
fachowców. Gryfino codziennie rano otrzymywał ogromną porcję owsa oraz sma-
czne kostki cukru. Był bardzo szczęśliwy.
 Pewnego dnia Gryfino miał wyjątkowo dobry humor, ponieważ pracował 
razem z innymi końmi, a po południu odpoczywał na łące skubiąc świeżą trawę. 
Słońce oświetlało ziemię, a niebo delikatnie się zaróżowiło. Wieczorem konik 
rozpłakał się ze szczęścia a także z podziwu nad pieknem świata, a jego spadające łzy 
zamieniły się w bryłki złota. Tadeusz, który zajrzał do stajni oniemiał z zachwytu, ale 
nikomu nie powiedział o swoim odkryciu. Zbierał tylko skrzętnie połyskujące bryłki 
i rozbudowywał gospodarstwo. Dokupił kilka koni i trochę ziemi, a ludzie zazdrościli 
mu i próbowali odgadnąć w czym tkwi sekret jego sukcesu.
 Pewnego razu złodziej zakradł się do stajni i podejrzał jak Tadek zbiera złoto 
leżące wokół konia. Rabuś próbował podebrać kilka kawałków cennego kruszcu, ale 
natychmiast zamieniły się one w kamień. Na szczęście psy wyczuły obcy zapach w 
obejściu i szczekały tak głośno, że obudziły parobków, którzy przegonili złodzieja. 
Od tego czasu żaden złoczyńca nie pojawił się w pobliżu zagrody. Gryfino spokojnie 
dożywał swoich dni u Tadka, któremu wiodło się coraz lepiej. Był dobry dla konia, a 
on odpłacał mu tym samym.



79

 Ściana

Liczenie dziur w niebie
ulubione wakacyjne zajęcie
– leczy
znacznie lepsze 
niż liczenie ich w sercu
Ściana pamięci jak ściana płaczu
zostawiasz jej listy
znaczące lub wesołe karteczki:
wracają nieprzeczytane
albo zupełnie opaczną drogą
– adresat nieznany

Nieubłagana 
ani się zbliżyć
ani zapomnieć

Joanna Matlachowska-Pala
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Niebyt?

Znikam
zostało po mnie 
kilka miejsc pamięci
niektóre bolą
Ten który nie chce
nigdy się nie dowie
nie widzi
Cała ta martyrologia serca
jakby pisana alfabetem Inków
co było czytelne
obraca się w niebyt?

A jednak nie wierzę
nie tracę nadziei

 A.D. 2018

Dzień Zakochanych
i Popielec
spotkały się jak post z karnawałem 
– jednego dnia
Zupełnie niechcący
popiół posypał się na głowy tych dwojga
nowiutkie serca poczerniały jak stare lustra
gdy mignie w nich diabli ogon
nagle zamiesza proporcje
kocha lubi szanuje
nie chce nie dba żartuje
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 Równowaga

Powietrze przyjaźnie otulało
obmywało do czysta
gdy stałam pod lipami
niedaleko wody
i ceglanego kościoła

Ciało komponowało się w zgodzie
nie za chłodno
nie za gorąco
przyjemność oddychania
jedność
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Maria Maślińska
Kartki z kalendarza

Z każdym dniem 
trzeba łagodnie 
witać się z uśmiechem
wieczorem żegnać 
czule
głaszcząc poduszkę 
nie wróci ani jedna sekunda
dzień gdy się zaczyna 
już odchodzi 
jedyny niepowtarzalny 
już zapomniany…

Zaduszki

nie dokończyłyśmy rozmowy…
słowa jak dym
ulotniły się 
by nie powrócić

moje wspomnienia zapłonęły 
by po chwili zgasnąć,
ale zdążyłam ogrzać się 
twoim spojrzeniem

i minął już
pierwszy listopadowy dzień
zapada zmrok 
i zamykają bramę 

a ja idę do domu 
bez ciebie…
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Tara

mimo wszystko
deszczu i złego humoru
tykania zegara
przemijania urody, 
ulotności myśli
mimo to
trzeba kupić wino
wsłuchać się w muzykę 
przegonić muchę
mimo wszystko…
życie się jeszcze nie kończy 

Czy rozumiesz?
jak cicho…

***

Nie mam życzeń
bo spełniły się te najważniejsze
i nie śmiem kusić losu 
nie mam słów
tyle już ich wypowiedziałam…
nie mam odwagi
by spojrzeć sobie w oczy
i skłamać: 
hej! wcale się nie zmieniłaś!

Dziękuję za sms

w smutny poranek
za dobre słowo na dzień
zapracowany
za życzenia
przesłane znienacka
dziękuję 
za…
uśmiech 
na mojej twarzy:)
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Marzena Nogieć

Trzy spotkania z Natalką
(mojej Chrześniaczce )

Spotkanie Pierwsze:

„Była sobie raz Natalka mała,
Co księżniczką wciąż być chciała” – wiesz ciociu, dzisiaj wymyśliłam taki 

wierszyk i on jest o mnie… Cały dzień w przedszkolu powtarzałam go sobie… Ale tak 
naprawdę to chyba nie mogę być żadną i nawet nie wiem kiedy jestem najbardziej 
podobna do księżniczek – pomożesz mi wybrać?

I zanim ciocia zdążyła na dobre przytaknąć czy zaprzeczyć (inna sprawa, 
że i tak na pewno przytaknęłaby, ponieważ swojej energicznej, z główką pełną 
niezwykłych pomysłów, sześcioletniej „przyszywanej” siostrzenicy nie potrafiła 
odmówić prawie niczego) już drobna, ciemnowłosa figurka prezentowała jej się 
owinięta w jedwabny szal swojej Mamy. A potem był jeszcze między innymi strój 
karnawałowy w jakim Natalka dumnie wystąpiła na niedawnym, karnawałowym 
balu przebierańców (chociaż bardziej przypominała w nim elfa niż księżniczkę – „no 
ale może właśnie tak wyglądają elfie księżniczki?”), a nawet muślinowa firanka, która 
udawała strój córki jakiegoś arabskiego szejka albo indyjskiego maharadży („to też 
królowie, prawda ciociu?”).

Mimo tej prawdziwej rewii mody, w końcu ciocia stwierdziła z uśmiechem: 
„Nataleczko kochana bardzo mi się to wszystko podoba, ale tak sobie myślę, że do 
tego czego chcesz, niepotrzebne te wszystkie stroje i przebrania – wystarczy jeżeli 
będziesz miała dobre serduszko, a każdy kto jest mądry, dostrzeże w tobie księżniczkę, 
a nawet królewnę”. Natalka wreszcie naprawdę rozpromieniła się i zaczęła chować 
wszystkie uprzednio wyciągnięte przebrania i tym podobne na ich wcześniejsze 
miejsce:  „Wiesz ciociu, ty możesz mieć rację.”
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Spotkanie Drugie:

– Ciociu po co jeszcze w dzisiejszych czasach daje się w prezencie zwykłe la-
lki czy misie skoro wszystkie dzieci, które znam wolą komputer albo chociaż drona?

– Wiesz kochanie, opowiem ci w takim razie bajkę, a może nie bajkę…Wcale 
nie tak dawno temu, gdy jeszcze nie było dronów, ale można było kupić dziecku 
na przykład piękną Barbie w specjalnym sklepie, była sobie pewna mama. Jej 
córeczka zachorowała i mama chciała ją jakoś pocieszyć. Wiedziała, że córeczka 
na pewno ucieszyłaby się z lalki, ale w sklepie okazało się, że pieniędzy wystarczy 
tylko na taką najzwyklejszą, szmacianą – ze szklanymi paciorkami, które udawały 
oczka i nierówno namalowanymi ustami na wypchanej trocinami buźce, którą 
pogardzały inne ładniejsze i droższe zabawki. Ta lalka nie wierzyła, że ktoś mógłby 
ją polubić a tym bardziej pokochać, ale mała chora, dziewczynka od razu uznała, że 
jest ona najpiękniejsza na świecie, ponieważ był to prezent od jej ukochanej mamy. 
I zaprzyjaźniły się już na zawsze, a gdy mała dziewczynka wyzdrowiała, a potem 
dorosła i miała swoją córeczkę – bawiła się nią także i ona… 

– To ja też chciałabym taką lalkę ciociu, nawet jeżeli nie dostanę przez to 
nowej, obiecanej komórki… (ale oczywiście wkrótce Natalka mogła się cieszyć 
zarówno podobną lalką jak i nowym telefonem komórkowym, ponieważ inaczej jej 
ciocia „nie byłaby sobą” – niezależnie od tego, iż sama nie wiedziała czy to dobrze czy 
źle… no cóż, ciocie też nie zawsze potrafi ą być tego pewne…)

Spotkanie Trzecie:

– Wczoraj w parku spotkałam dziewczynkę, którą jej babcia wiozła na wózku, 
chociaż wyglądała na starszą ode mnie – ciociu, dlaczego ona nie może chodzić i 
biegać tak jak ja, dlaczego niektórzy są tacy jakby inni? (Natalka zwierzyła się z 
westchnieniem z kolejnego zmartwienia…).

– A pamiętasz Natalciu jak byłyśmy latem na łące albo w lesie ? 
– Tak, pamiętam…
– I co tam widziałaś ?
– No różne kwiatki, zwierzątka – mnie najbardziej podobały się rude wiewiórki 

i niebieskie niezapominajki, które mają takie jakby oczka, ale moja koleżanka z przed-
szkola mówi, że ładniejsze są nasturcje w ogródku jej mamy i małpki w zoo…

– Wiesz, z ludźmi jest podobnie – każdy z nas jest inny, każdy na swój sposób 
jest wyjątkowy… I może na przykład gdzieś na innej planecie wszyscy, którzy tam 
żyją, poruszają się na wózkach?

– Ale i tak gdy dorosnę, postaram się wynaleźć takie lekarstwo aby ta dziew-
czynka mogła chodzić! – stwierdziła stanowczo Natalka (i tym razem to cioci wyraźnie 
poprawił się humor… – bo czasem nawet dorośli lubią gdy dzieci stają się „duże i 
dorośleją”… i to dorośleją bardziej niż niektórzy „prawdziwi dorośli”).
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Tęcza ( dla G. )

Mówisz:
Zwykłe zjawisko atmosferyczne
(niedawno padał deszcz)
Odpowiadam:
Wielobarwny łuk rozpięty pomiędzy niebem a Nami
(narodził się ze srebrnych kropelek i jego gniewu)
… gdy patrzymy w tym samym kierunku…
A jednak jesteś w stanie (na pewno bywałeś)
dostrzec ją w moich oczach

Operowo (według mistrza Pucciniego)

Śmierć
pozwala zemścić się na niewiernym kochanku (Annie–Willidzie)
albo odejść z godnością, skoro jego uczucie wygasło, jeżeli było kiedykolwiek 

[(Madame Butterfl y)
zdarza się także zadana przez zazdrosną (o Edgara) rywalkę 
albo przez wyczerpanie (Manon to ty…)
bywa, że jest nią nieuleczalna choroba (tak, mówię o tobie, Mimi z Cyganerii)
lub stanowi sposób na połączenie się z ukochanym (dla Florii Toscii)

Miłość jest kobietą kochającą do końca
Trwa gdy gasną światła i milkną brawa widzów – 
stając się bohaterką ich snów…

Tylko Turandot pozostaje obojętna (do czasu…)

Portret (obrazek z wizyty domowej)

W powietrzu unosił się już jesienny chłód. Przesiąknięta nim na wskroś 
(i pewnym zmęczeniem także – nie była to pierwsza wizyta domowa tego dnia, ani 
nawet druga czy trzecia…) wspięłam się mozolnie po stromych schodach starej, 
przedwojennej kamienicy na ostatnie jej piętro.

Drzwi mieszkania mojej kolejnej Pacjentki, którą za chwilę miałam poznać, 
otworzyła opiekunka i wkrótce znalazłam się w pełnym śladów przeszłości pokoju – 
począwszy od rodzaju umeblowania aż po pyszniące się często skórzanymi oprawa-
mi, wsparte na półkach, stare wydania mniej lub bardziej znanych książek.
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Pani Jadzia odpoczywała na tapczanie pod jego ścianą i zdawała się nie 
zauważać mojego wejścia i „dzień dobry”. Mój wzrok powędrował więc w tę stronę, w 
którą były skierowane Jej oczy. Wpatrywała się w portret zajmujący centralne miejsce 
po stronie przeciwległej. Nie było to arcydzieło mistrza, ale skutecznie zawładnęło 
bielą tej ściany i przykuwało uwagę poprzez Osobę modelki i widoczną Jej urodę, 
której w żaden sposób nie mogło umniejszyć, mimo widocznych w niektórych miejs-
cach trochę niezdarnych (a może po prostu niedbałych?) pociągnięć pędzla. Była Nią 
młoda dziewczyna o roześmianych i roziskrzonych tym uśmiechem oczach, z burzą 
kasztanowych włosów, skręconych w tzw. hollywoodzkie fale (zgodnie z panującą 
we wczesnych latach pięćdziesiątych modłą). Twórca portretu nie omieszkał też 
pokazać Jej pięknych, gładkich (nienoszących nawet śladu wstępnej pajęczynki 
zmarszczek) dłoni oraz części (pod tym względem portret miał charakter popiersia) 
skromnej, ale jednocześnie podkreślającej Jej dopiero co rozkwitłą kobiecość, letniej 
sukienki.

Szybko dostrzegłam Tę Dziewczynę w mojej Pacjentce – chociaż bujne loki 
zamieniły się w przerzedzone siwe włosy, błękitną, letnią sukienkę zastąpiła szara, 
prawie bezkształtna koszula nocna, a zniszczone, pełne bruzd i kolein dłonie stały 
się mapą i kroniką Jej pracowitego życia. Tylko w oczach widać było jeszcze trochę 
dawnego blasku…

Uścisnęłam Jej dłoń, cicho powiedziałam „rozumiem” i wtedy po raz 
pierwszy na mnie spojrzała… I uśmiechnęła się…

Epilog: wychodząc z tego domu nie czułam już jesiennego chłodu ani na 
przykład zmęczenia, a uśmiech Pani Jadzi miał mi dodać sił jeszcze nie raz (i dodaje 
do dzisiaj). 

Jednocześnie mam nadzieję, że na tym ta historia nie kończy się – zwłaszcza 
w tych chwilach gdy mam wrażenie, że Jej oczy mają znów trochę więcej blasku 
(zdarza się, że pojawiają się w nich nawet jakby figlarne ogniki). I chociaż może w 
inny niż kiedyś sposób – ale znów czuje się piękną. I przede wszystkim jest nią… 
– także np. prosząc Swoją opiekunkę aby dała mi parasol – gdy od Niej wychodzę a 
akurat za oknem pojawia się deszcz… Czasem naprawdę niewiele trzeba…

Miniatura
Szpitalna śmierć nie ma w sobie nic z patosu uwiecznionego na uznanych za 

arcydzieła obrazach dawnych Mistrzów. Ani wyrazu jaki nadają jej wielkie widowiska 
teatralne czy monumentalne inscenizacje operowe.

Bywa, że kuli się niezdarnie na białym łóżku i zastyga w grymasie bólu…
A jednak ten, kto zobaczył ją chociaż raz – nie zapomni już nigdy… 
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 Wojciech Pająk

Dotknięty. 
         Do Ryszarda R.

Stanąłeś sam na górniczej hałdzie
gdzie dym czasami przesłaniał niebo
wyciągnąłeś rękę do góry
a On dotknął twego palca
dając ci wielki talent
ale ty zapomniałeś podnieść drugą rękę
i w nią dotknął cię 
ten zły
pogrążając twe ciało i umysł
w śmiertelnym nałogu

Zwyciężył zły
choć walczyłeś

Leśniczówka

mała leśniczówka
dom strażnika puszczy
stoi odarta z trzewi
pusta i zniszczona
samotna
i zastanawia się
czym zawiniła
może była za stara
może brzydka
a może za mała

i tylko puszczy żal
i leśniczówki
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Do Pani N.

Mówisz że chciałaś dobrze
chciałaś pewności dla wszystkich
spokoju dla męża i dzieci
stabilizacji i przewidywalności
bo wystarczyła chwila
by wszystko nagle runęło
plany wzięły w łeb
wszystkim się pogorszyło
ale ty jesteś opoka
mówisz że trzeźwo myślisz
zrobiłaś więc to co musiałaś
bo nie było innego wyjścia

A wszystko przez te przeklęte
sześćdziesiąt metrów kwadratowych

Jak dziecko

Nie każ mi rozumieć świata
chcę pozostać jak dziecko
które łapie podmuch wiatru
słyszy ciszę
widzi pełnię pustki
naiwnie ale szczerze wyczuwa dobro
i płaczem broni się przed nieznanym
pojmuje świat pierwotnie
bo był dobry

Dlatego nie każ mi rozumieć świata
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Wielki krok

nie bój się wielkich kroków
wielkich skoków
wielkich idei

bo przekroczysz rzekę
przeskoczysz przepaść
odkryjesz wielką rzecz

niczego nie osiągniesz
robiąc dwa małe kroki
dwa małe skoki
poświęcając się dwóm małym ideom

Skarga

Jestem jak huragan
Jestem złakniony krwi
Jestem zabójcą
Wilkiem jestem

To ja dzieło dnia szóstego
Uzbrojony w kły by zabić
Wyposażony w węch by tropić
Obdarzony siłą i szybkością by ścigać

Dlaczego zwróciłeś świat przeciwko mnie
Skazałeś na potępienie
Skazałeś na wytępienie

Przecież wilkiem jestem



91

Gdzieś w Belgii

Widziałem
zburzyli pusty stary kościół
strzelisty 
gotycki
ze starym drewnianym ołtarzem

Runęła ambona
pod ciosem łopaty koparki
rozsypały się freski
od uderzenia żelaznej kuli

Do nieba wyleciały
wszystkie modlitwy
kazania
grzechy
prośby
podziękowania
które zgromadziły się tam przez wieki

I wywieźli
ławki do spalarni
obrazy do magazynu
gruz na plac budowy pod parking

Postawili wielki sklep
otwarty też w niedziele i święta
i wielu ludzi tu przychodzi
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Haiku

• 
odkrywam zapach
zielony liść herbaty
podlewam wrzątkiem
• 
dłoń na chorym
przyszły nowe czasy
dłoń na klawiszach
• 
mała kałuża
stanął człowiek i mrówka
wielki ocean
• 
bezgwiezdne niebo
ktoś na zawsze odjechał
wielkim wozem
• 
patrzę w niebo
wielka niedźwiedzica
pożarła mój sen
• 
późną jesienią
pytania rozsiewa wiatr
mgliste pytania
• 
biel Antarktydy
mijamy góry lodu
miliony drinków
• 
nowe zaprawy
przemycam do słoików
barwy jesieni
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Renata Paliga

***

otwiera okno i wpuszcza kota
wraca do łóżka na jedno zanurzenie w kołdrze
później wstaje
myje się 
ubiera
jedzie do pracy
każde otwieranie drzwi traktuje z nadzieją 
świadomie odrzuca połączenia od niego
później patrzy w ścianę

już nie unosi się nad ziemią

wraca do życia
staje się ziemianką o ziemistym przyziemnym spojrzeniu
ale to podobno zdrowsze niż szaleństwo z miłości

już tylko tęskni
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Milcząca

cisza wdarła się w nią
z pierwszym oddechem
zmusiła język do milczenia
przez krtań do serca aż przestała czuć rytm
przez żołądek by nie trawił niczego
co mogłoby ułatwić 
szerokoekranowe oglądanie świata

każdego ranka zakładała białą bluzkę
czerniła rzęsy układała włosy

nie malowała ust

***

kobieta zaplątana w dziewczynkę i jej fantazję
kaprysi o czerwonej sukience
takiej która wiruje wokół kolan
czerwone paznokcie
przysuwają żale z dzieciństwa
kupuje czerwone buty
od lat stoi wystrojona przy oknie
którego nie spróbowała otworzyć
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Marek Pawlikowski

Jesienna przejażdżka

Osiodłaj Rosynanta
stary Don Kiszocie
Jedźmy jesienną drogą
odwiedzić wiatraki
Słońce, choć niewysokie
wciąż na niebie świeci
i ciągle jeszcze liście 
na drzewach się złocą

Pojedziemy niespiesznie 
gdzie puste ścierniska
wspominają żniwa
i miniemy sady 
w których owoc ostatni
dawno już zerwany

Na niebie zobaczymy
wędrujące ptaki
co lecą do krajów
ciepłych i przyjaznych
przed zmrokiem wrócimy
aby przed kominkiem
pomarzyć o wiośnie
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Wyznanie 

Lubię czuć palcami
chłodną gładkość marmuru
i chropawość drzewa
słyszeć strumień co szemrze
skowronka co śpiewa
i dym palonego drzewa
pochłaniać nozdrzami
czuć na swoich powiekach
południowe słońce
wieczorny powiew wiatru 
co głaszcze po twarzy
i witać dzień kolejny
cokolwiek się zdarzy

Pożegnanie

Trochę się tu zasiedziałem
Wybaczcie 
Już późna godzina
Późny wiek, późna jesień
Już wszystko 
zostało powiedziane
z sensem czy bez sensu
nie mnie o tym sądzić
niech osądzą inni 
co tu przyjdą po mnie
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Sen w hotelu Glob

Adam otworzył oczy i trochę nieprzytomnym wzrokiem popatrzył na pokój. 
Niewątpliwe był w pokoju hotelowym, bardzo eleganckim, jakkolwiek trochę zimnym. 
Wszystkie meble: łóżko, stolik nocny, stoliczek, biureczko, krzesła, były sporządzone 
z wygiętych metalowych rur. Na ścianach nie było żadnego obrazka, na podłodze 
żadnego dywaniku, w oknach zamiast zasłon rolety, przepuszczające mleczno-białe 
światło. Na stoliku stał elektroniczny zegar. Adam nacisnął któryś z jego przycisków 
i rolety odsłoniły się. Zarazem z zegara dobiegł głos: „Dzień dobry. Witamy w hotelu 
Glob! Jeśli osoba chce zjeść śniadanie w pokoju, proszę nacisnąć 1. Jeśli chce zejść na 
śniadanie do restauracji, prosimy nacisnąć 2”. Adam przypomniał sobie, że wybrał się 
na międzynarodowy kongres, poświęcony relacjom międzyludzkim. Ogolił się, ubrał 
i zjechał szybkobieżną windą na parter. 

Wchodząc do restauracji pozwolił odczytać stojącemu u jej wejścia ro-
botowi kartę magnetyczną służącą za klucz do pokoju. Robot go powitał uprzej-
mie i powiedział: stolik 22. Adam odszukał stolik 22. Siedział przy nim osobnik 
nieokreślonej płci, ubrany w srebrzysty kombinezon. „Dzień dobry, czy mogę się 
przysiąść? Jestem Adam Abel, profesor psychiatrii. Przyjechałem na kongres”. Osoba 
siedząca przy stoliku odpowiedziała „Ależ oczywiście. Jestem FEM919”. A po chwili 
dodała jeszcze: „Widzę, że hołduje pan dawnym obyczajom. Przedstawia się pan 
imieniem i nazwiskiem, i to do tego jeszcze w formie męskiej! Takie eksponowanie 
płci, szczególnie męskiej, nie jest w dzisiejszych czasach dobrze widziane!” 

Adam rozejrzał się po sali. Większość osób było ubranych w podobne kombi-
nezony, tylko kilka starszych pań i panów nosiło tradycyjne damskie lub męskie stroje. nezony, tylko kilka starszych pań i panów nosiło tradycyjne damskie lub męskie stroje. nezony, tylko kilka starszych pań i panów nosiło tradycyjne damskie lub męskie stro
Zwrócił się do swojej towarzyszki (towarzysza?) z zapytaniem – Proszę Pani – mogę 
tak do pani mówić? – Owszem, proszę bardzo, ale lepiej mów mi na ty. – Dlaczego 
nie przedstawiłaś się nazwiskiem, ale liczbą? – PESELEM. – Ależ PESEL zawiera datę 
urodzenia! Jest także parzysty lub nieparzysty zależnie od płci! – Od tego już dawno 
odstąpiliśmy. Data urodzenia to sprawa osobista. PESEL się losuje. Co do płci, już 
od kilkudziesięciu lat istnieje u nas swoboda wyboru płci, niezależnie od przesłanek 
biologicznych. Ma to miejsce po osiągnięciu pełnoletniości. Można także pozostać 
przy dotychczasowej biseksualności i większość z nas tak robi. Adam wysłuchał 
tego z rosnącym zdumieniem. Usunięcie daty z PESEL-u nawet mu się podobało. Od 
ukończenia studiów słyszał, że jest na coś za młody, a ostatnio zaczęto mówić, że jest 
za stary. Ale sprawa wyboru płci? FEM919 spojrzała na niego z niechęcią. – Ale po co 
ja Ci to mówię? Chyba nie przespałeś ostatnich stu lat! – Obawiam się, że właśnie coś 
takiego miało miejsce – powiedział Adam. Sam nie bardzo rozumiał swoją sytuację. 
Kelner-robot przyniósł im śniadanie: kawę z mlekiem sojowym i jakieś pasty czy 
twarożki z warzyw. Widocznie w hotelu Glob obowiązywała dieta wegetariańska, a 
może nawet wegańska. Było to nawet smaczne. 
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– Pospieszmy się, zaraz zacznie się wykład – powiedziała FEM – profesor 
XYZ666 to naprawdę wybitny uczony. Sala była już prawie zapełniona i z trudem 
znaleźli miejsca. Profesor, o nieokreślonej płci i aparycji starego Chińczyka (lub Chin-
ki), rozpoczął swój wykład:

Szanowne osoby! Wiek XXI, który dobiega końca, przyniósł ludzkości 
wspaniałe osiągnięcia. Nie tylko techniczne, o tych nie będę mówił, ale także w re-
lacjach społecznych. Wyzwoliliśmy się z determinacji, jaką niosła za sobą płeć. Za-
sada swobodnego wyboru płci lub bezpłciowości, która jako idea zrodziła się już na 
początku naszego stulecia, zlikwidowała mnóstwo problemów. Nie ma przemocy 
wobec kobiet. Nie ma dyskryminacji kobiet w pracy i polityce. Nie są potrzebne ja-
kiekolwiek parytety...

Adama pomysł wyboru płci niezależnie od przesłanek biologicznych zszokował. 
Był w końcu lekarzem, chociaż przedstawicielem najbardziej „uduchowionej” gałęzi 
medycyny – psychiatrii. Postanowił zadać to pytanie profesorowi XYZ na końcu 
wykładu, w czasie przeznaczonym na dyskusję. Profesor XYZ kontynuował z werwą 
swój wykład, wskazując, jakie dobrodziejstwa wynikają z (jak to nazwał) „liberalizacji 
tożsamości płciowej”. Adam, coraz bardziej wzburzony, czekał z niecierpliwością na 
początek dyskusji. Zastanawiał się, jak ma się zwracać do profesora – tytułować go 
panem profesorem, czy też panią profesor. Z kłopotu wybawili go inni dyskutanci, 
którzy zwracali się do XYZ. 

„Wasza profesorska osoba”. Przypominało to Adamowi „Waszą Królewska 
Wysokość”. – Wasza profesorska osoba poruszyła w swoim wykładzie bardzo istot-
ny aspekt – kwestię tożsamości płciowej – zaczął Adam, gdy udzielono mu głosu. 
– Nie przeczę, że płeć biologiczna ma swoje przełożenia na stosunki społeczne, 
jak też i związane z płcią obyczaje, zróżnicowane zresztą w odmiennych kultu-
rach. Zgodzę się zresztą, że wiele z nich wymaga korekty. Ale czy można zawiesić 
prawa przyrody, jakby to był regulamin parkingu? A może można by także zawiesić 
prawo grawitacji? Głośne buczenie sali uświadomiło Adamowi że to, co powiedział, 
spotkało się z powszechną dezaprobatą. Wzburzony profesor XYZ mówił coś o igno-
rancji i wstecznictwie. Także twarz FEM wyrażała co najmniej zakłopotanie. Obrady 
przedpołudniowe zakończyły się i uczestnicy udali się tłumnie na lunch.

Organizator Kongresu w czasie przerwy obiadowej podszedł do profesora 
XYZ-a i wyszeptał: – Ten facet, który tak Cię zaczepiał w czasie wykładu, to jakiś 
podejrzany typ. Wyobraź sobie, on się zameldował w naszym hotelu na podstawie 
nieaktualnego papierowego paszportu, na którym była data urodzenia z XX wieku! 
Facet musiałby mieć ponad sto lat!... Jakim cudem ten paszport przyjął nasz robot-
recepcjonista? Co on do cholery sobie myślał? Prawda, roboty nie myślą... W każdym 
razie już zawiadomiłem policję. 

Dalej wypadki potoczyły się błyskawicznie. Adam znalazł się na posterunku 
policji. Zeznał, że jest profesorem psychiatrii i pracuje w szpitalu św. Tomasza w *** i 
przyjechał na kongres na temat relacji międzyludzkich. Zakwaterował się wczoraj w 
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hotelu Glob, a obsługiwał go nie żaden robot, lecz żywa dziewczyna – recepcjonist-
ka, zresztą całkiem przystojna. Nie miała ona żadnych zastrzeżeń do jego paszportu. 
Policjant wysłuchał cierpliwie wyjaśnień Adama, zatelefonował nawet do szpitala św. 
Tomasza, gdzie usłyszał, że nikt o nazwisku Adam Abel tam nie pracuje. Owszem, na 
przełomie XX i XXI stulecia działał tam profesor o tym nazwisku, nawet bardzo znany, 
ale odszedł na emeryturę bodaj w 2005 roku. Potem zmarł, ale nie pamiętają kiedy. 
Informacje te wystarczyły, by policjant, mimo braku specjalizacji z psychiatrii, powziął 
decyzję o umieszczeniu rzekomego Adama Abla w szpitalu psychiatrycznym.

Adam znalazł się więc w izolatce szpitala psychiatrycznego, przypominającej 
jego pokój hotelowy, choć oczywiście mniej elegancki. Z przerażeniem rozmyślał o 
swojej sytuacji. Jak ma udowodnić, że jest Adamem Ablem, człowiekiem, który żył 
przed dziesiątkami lat i żyje nadal? Co go popchnęło kilkadziesiąt lat do przodu?

Do pokoju weszła lekarka w białym fartuchu. Ku zdumieniu Adama była to 
FEM. – Jak się czujesz? – zapytała. – Fizycznie doskonale, ale psychicznie... nikt nie 
chce wierzyć, że jestem rzeczywiście Adamem Ablem, Ty też nie. – Oczywiście że nie. 
– A skąd miałbym autentyczny paszport Abla? Przecież po robienie takiego doku-
mentu wymagałoby wielkich umiejętności i wysiłku... Po co bym to robił? – Powiem 
Ci kim jesteś. Jesteś jednym z tych facetów, którym się wydaje, że można zatrzymać, 
a nawet cofnąć czas. Że można zniweczyć nasze idee... – Wasze idee! Ależ to co mówił 
w swoim wykładzie XYZ, to wierutne bzdury! Brak dyskryminacji kobiet dzięki temu, 
że nie wiadomo kto jest kobietą, a kto mężczyzną! (...) – Może masz trochę racji. 
Przemyślę to. Ale teraz – FEM skinęła na pielęgniarkę (pielęgniarza?), który tymcza-
sem wszedł do pokoju – damy ci zastrzyk na sen. Gdy ten (ta) wstrzyknął coś Ada-
mowi, ten poczuł, że zapada się w ciemność. Nie wiadomo dlaczego zapytał – FEM: 
czy masz jakieś imię? – Tak. Na imię mam Zoe. – To piękne imię. Po grecku znaczy 
życie – wyszeptał Adam i zasnął.

Obudził go dźwięk telefonu. Był to tradycyjny telefon ze słuchawką. Adam 
podniósł ją i usłyszał głos recepcjonistki: Dzień dobry profesorze Abel. Zamówił pan 
wczoraj budzenie na siódmą rano. – Adam poczuł się zaskoczony, nie słyszał nigdy 
bowiem, by pacjent w szpitalu, zwłaszcza psychiatrycznym, zamawiał budzenie. Po 
chwili do niego dotarło, że jest z powrotem w pokoju hotelowym. Pokój ten był in-
aczej umeblowany, nieco mniej „sterylny”. W oknach wisiały kotary, na stoliku stał 
wazon z kwiatami. Pod łóżkiem leżał dywanik, na ścianach wisiało kilka obrazków. W 
łazience znalazł swoje przybory do golenia, co dodatkowo utwierdziło go w przeko-
naniu, że znajduje się w pokoju hotelowym.

Dokonawszy koniecznych zabiegów higienicznych włącznie z goleniem, ubrał 
się i zszedł na dół do restauracji. U progu nie spotkał robota, ale żywą i na dodatek 
dość przystojną recepcjonistkę. Podał jej swój numer pokoju i udał się prosto do stolika 
numer 22. Siedziała przy nim młoda dziewczyna łudząco podobna do FEM 919, ale 
ubrana w bluzkę i spódniczkę zamiast kombinezonu. 
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– Dzień dobry profesorze Abel – powitała go niespodziewanie. – Jestem Zoe 
Robins, znam pana z poprzedniego kongresu. Jestem doktrantką profesora Goldmin-
da. Chyba pan go zna. To ten starszy mężczyzna siedzący przy tamtym stoliku. Proszę 
pośpieszyć się ze śniadaniem, bo zaraz mój profesor będzie miał wykład. – Adam 
zauważył, że profesor Goldmind jest kropka w kropkę podobny do profesora XYZ666, 
którego wykład tak go wzburzył w dniu wczorajszym czy też raczej we śnie wczoraj w 
nocy. Po kilkunastu minutach siedzieli już na sali wykładowej. Przewodniczący sesji 
otworzył obrady, witając wybitnego uczonego w osobie profesora Goldminda. Profe-
sor Goldmind wszedł na mównicę i rozpoczął swój wykład. 

Panie i panowie! W naszych czasach stają przed nami poważne dylematy w 
kwestii relacji międzyludzkich. Chodzi o szeroko pojęte problemy tożsamości. Od 
tego, w jaki sposób je rozwiążemy, zależeć będzie przyszłość naszej cywilizacji...
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Grażyna Perlińska

Sprinterka

jest najszybsza
ledwie powstaje
już tam jest
start i meta
– w tym samym miejscu
to mózg...
nie da się cofnąć czasu
ona już wybiegła
i poczyniła zamęt
dzwoni w uszach
ponurą ciszą
czasem dla rozgrzewki
skacze jak na skakance
a może by tak wybiec?
nie utrzymasz jej na wodzy
niczym pocztowy gołąb,
jednak dociera z prędkością światła
stało się... już wiesz...
to niedościgniona myśl... 

Piszę

koduję myśli i uczucia
na białą kartkę
powoli spada
drobny maczek
wszystko zmienia kształty
– uwalniam się...
teraz pamięta już tylko papier...
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Tuż po

kołysze się na druciku
jak na pięciolinii
cichutko sunie,
delikatnie zbliża
i nagle cofa się
słusznie boi się dotyku
bo potem pęka i... znika
– smutna kropla deszczu...

Jeszcze nie teraz

nie umarłam
widocznie mam tu
coś do spełnienia
i to nie byle co
– chodzi o ludzkie życie
tylko o które?
na pewno nie to dziecko z anginą
ani też dziewczyna
z wyrostkiem
może to kobieta co straciła syna?
albo ten facet z białaczką?
smutny i biały jak bibułka...
ten drugi z boreliozą
już sobie poradził
panią, co straciła dziecko
uleczy najlepszy psycholog – czas
a może pomogą moje wiersze?
uwijam się jak w ukropie,
następny proszę...
już wieczór
w domu odreagowuję muzyką
teraz czas tylko dla mnie...
co jeszcze?
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Matka

matka sprawcy
w ciasnym kantorku
maluje paznokcie
czerwonym lakierem
czy za mało kochała?
co zrobiła źle?
przecież to dobre dziecko było
po pokerowej twarzy
powoli spływa
piekąca łza
usta zaciśnięte,
zasznurowane słowem syn
karminowa pomadka
rozmazana krzykiem rozpaczy...

Tragedia w Durres

znów zadrżała ziemia
jak kadry z pociętego fi lmu
padają domy,
sypie się gruz,
krzyki rozpaczy i przerażenia
ale nadzieja ciągle się tli
– na nowy dom, lepszą
przyszłość...
matka szuka dziecka
oddaliło się na chwilę
nie słyszy jej głosu,
odeszło za szybko 
– na zawsze..

Zginęło 25 osób, 600 jest rannych, wstrząsy 
miały siłę 6,4 w skali Rychtera.
P.S. Byłam latem w Albanii. Durres już nie 
będzie takie samo…
27.11.2019 r.
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Wspomnienie

Gdy nie ma już tamtego dotyku dłoni
Zapachu włosów
Milczącej rozmowy do muzyki Mozarta
I mruczenia kota, koniecznie czarnego
Rozsypał się mój czas

Ale to nieprawda
Że nie czekam
Na miękki dotyk twoich dłoni
Milczenie pełne ciepłych słów
Spojrzenie obejmujące jak jesienna mgła
Czekam i wciąż żyję
Bez reszty, bez wyjścia

Anna Pituch-Noworolska
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Miłość

Cierpki smak późnych malin
Zamknął lato w jesiennej mgle
Miłość odeszła w niebyt
Na spadającym liściu klonu

Pytasz 
Czy była silniejsza od snu
Piękniejsza od lotu jaskółki
Nieśmiertelna w swojej obietnicy

Była dmuchawcem naszych dni
Rozwianym tchnieniem wieczoru

Była.
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Chory lekarz 

Niespodziewanie spodziewany
przyjdzie odwracający rolę lekarza czas
i chorym zostajesz. 
Jakieś tam ziarno wstydu
– lekarz a choruje –
warunki najlepsze ustala
– jakoś to będzie – natura sanat.
Ale to nie przechodzi
do kolegi trzeba by chodzić
zapracowany zapracowanego odszukać
ludzi zostawić – głowę zawracać.
Próbujesz się wytłumaczyć
a zdrowie się nie przybliża a oddala.
Trafnym instynktem wiedziony
zawierzasz samoleczeniu i samokontroli.
Medycyna pełna specjalizacji
pułapek często skłóconych
na konsylia nie znajduje czasu.
Pragniesz jak kania deszczu
postępów w medycynie czekasz – aktywnie 
– czekasz
cuda zdarzają się rzadko
i rok reformy – przeżyłeś.                

Karol Ptaszkowski
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Poeta rzeźbi  

Wiersz można rzeźbić 
formą trójwymiarowego obrazowania, 
które się w metaforę wielożyczeniową obleka
blask odkrywczego porównywania.
Dłuto zamieniasz w słowo
wysiłku i czucia potrzeba
to i tamto jest sztuką
spróbuj się dowzorować.
Wyobraźnia jest cechą takiego zmagania
myśl drugą wspólnotę tworzy
poeto – patrz na rzeźbiarza
weny i wysiłku ugodę.
Owidiusz ceni Fidiasza
rzeźbij poeto wiersz, rzeźbij
trzeba go też szlifować
pomęczyć się wypada
by jednych zachwycić
wybranych uradować.
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Rodzima rodzinna elegia 

A gdy umierająca pamięć 
po nas tylko
pozostanie
na planecie życia 
i śmierci
i zmartwychwstania
czy odnajdywać się będziemy
tam i tutaj
duchem przetworzone
miłości miłosiernej
nasze dusze
mordem odejścia
Ostaszkowianina Ojca
zbawione
znani a nieznani
Polsce nieosamotnieni
w świat Wiecznej Prawdy 
włączeni
niebu 
i ziemi.
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Kilka, kropli optymizmu

Winston Churchill:
„Pesymista widzi trudności w każdej szansie, zaś optymista

widzi szansę w każdej trudności.”

Optymiści żyją zdrowiej, ciekawiej, lepiej i dłużej.
Optymiści czują się bardziej odpowiedzialni za swoje życie i życie najbliższych,
dlatego stale stawiają sobie pytanie – co mogę zrobić aby naprawić, polepszyć

lub zmienić otaczającą ich rzeczywistość.
Mają więcej satysfakcji z najmniejszych sukcesów.

Pesymiści są w tych sprawach bierni i bezsilni.

Optymistów jakiś niewidzialny wiatr do życia pcha.
Potrafi ą się cieszyć z drobiazgów. Jak cholera.

Optymizmy najlepiej gdy są dwa.
Ten, co go wysyła i ten, co go odbiera.

Bywa, że ni stąd ni zowąd wychodzi złe licho.
Los potrafi  zaskoczyć, zdołować.

Spotkajmy się przy optymistycznym kielichu.
Może być czysta. Najlepiej żołądkowa”

P.S.
Jestem po wewnętrznej naradzie.

Przewertowałem swego optymizmu niuanse.
Jeszcze myślę optymistycznie, ale już coraz rzadziej.

I trochę z większym dystansem

Walter Pyka
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Kłębuszek

– Dla Majki –

Najcieplejszy szalik Ci zrobię.
Będzie służył w potrzebie.

Że to nie męskie ktoś powie.
Wiem. Ale tyle mam ciepła dla Ciebie.

Potem jeszcze berecik, skarpetki i mufka.
Rękawiczki będą słońcem przetkane.

Nad wszystkim zawiśnie szczęścia podkówka.
Oczywiście, wszystko wełniane.

Latawca z dobrych myśli zrobię.
Niech nad głową wiruje.

Twój uśmiech umieszczę w podkowie.
On się tam dobrze poczuje.

Możesz to uznać za prezent niepełny.
Takie drobiazgi ktoś powie.

Ale na tyle starczyło mi wełny,
a z byle czego prezentów nie robię.

Na żadną puentę się nie pokuszę.
Sens się może okazać chybiony.

Wiele dobrego może przynieść kłębuszek,
jeśli jest z ciepłej wełny zrobiony.
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Opary absurdu
czyli

notatka służbowa z epoki niesłusznie zapomnianej.

W pierwszych słowach mojej notatki donoszę, że:
Punkt pierwszy – Ludzie kradną.

Punkt ostatni – Ronda na wsi należy zlikwidować.

Zacznę od punktu ostatniego w myśl formuły, że ostatni będą pierwszymi.
Rondo we wsi stwarza, mentlik w głowach mieszkańców.

Likwidacja ronda sprawi, że do celu będzie bliżej
Jakoś tak się składa, że aby dojechać do gospody trzeba pokonać owo 

nieszczęsne rondo.
Miałem właśnie takie wezwanie wewnętrzne, że trzeba pojechać do gospody.

Okazuje się, że takich wezwań wewnętrznych było więcej, bo dojeżdżam do ronda, 
a tam się wszyscy kręcą w kółko, śpiewając piosenkę „Kółko graniaste”, 

która nie jest zakazana, więc zacząłem i ja,
Nikt nigdzie nie skręca, i ja to rozumiem, bo po to jest rondo.

Ale wezwanie wewnętrzne ssie coraz bardziej.
Dzień wcześniej oblewaliśmy pomnik Koguta, który mieszkańcy postawili

w ramach czynu bardzo słusznego. Nie wiem jaki to był ten płyn,
ale mnie smakował. Ten pomnik Koguta we wsi jest bardzo potrzebny.

Kogut budzi wszystkich o 5.30 i każdy może zdążyć na swoją rolę,
która mu w spadku po dziadach została.

Jadąc na to wezwanie do gospody znalazłem się w środku tego tłumu
i ze względu na słabą wolę skręcania w lewo, kręciłem się w kółko.

Za brak tej woli w moim organizmie, ukarałem się mandatem 20-złotowym,
który przekazałem z kieszeni do kieszeni.

Po tym szlachetnym czynie, wstrzymałem ruch na rondzie, a grajkowi,
 który się w Kogucie zagnieździł wysłałem sms-a, by zagrał coś bardziej lotnego.

I zagrał. Wszyscy się ulotnili. Za to rozpędzenie tłumu na rondzie
przyznałem sobie nagrodę i przekazałem te 20 złotych z kieszeni do kieszeni,

w której przed chwilą były. Następnie udałem się do gospody, by tam tym tamtym
obwieścić, że pokonałem rondo. Za brawa, które dostałem musiałem postawić,

w czym bardzo mi pomogły, te zarobione przed chwilą 20 złotych.
A teraz na krótko wracam do punktu pierwszego. Ludzie kradną. Wszystko.

Wczoraj wieczorem dostałem zgłoszenie, że we wsi skradziono rower.
Męski. Z lampą i z pedałami. W związku z odczuwanym wstrętem

do skradzionego przedmiotu, nie podjąłem żadnych działań poszukiwawczych.
P.S. Pragnę lepiej donosić, dlatego proszę o podwyżkę na okulary, aparat

słuchowy i na sprzęt do nagrywania głosów sumienia. Dziękuję.
Wasz swój
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Cień wilka

Widziałem cię samą, chodzącą po lesie.
Ale to nie szukanie było.

Do lasu zaprosiła cię jesień.
Chciała ci podarować miłość.

Słyszałem, mówiłaś –
„Kochana. Przyszłaś nie w porę.

Ja już do życia tylko nadzieję dokładam.
Zaryglowałam już serca komorę,

a miłość w przedsionku? Nie wypada.”

Twoje opory jesień uznała za kruche.
Ot, takie gadanie.

Bo ciągnie swoje. – „Weź. W lesie są wilki. Schowaj za pazuchę.
Weź chociaż na przechowanie”

I wzięłaś.
Dobrze ci w tym jesiennym kolorze.

Ucieszyła się jesień w tym lesie.
A ja pomyślałem –

czego to ta miłość nie może?
Nie może się ukryć, gdy ktoś ją w sobie niesie.

Teraz też widzę zdziwienie.
Długo nie potrwa. Chwilkę.

Byłem w tym lesie.
Widziałem tę jesień.
Byłem tym cieniem,

który się ciągnął za wilkiem.
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Ciekawa propozycja wyborcza

Słyszałem to w tramwaju.
Ludzie się już z myślami nie kryją

Emeryci za dużo nie mają,
ale za długo żyją.

Emerytom będzie po równo.
Czyli tak samo jak zawsze.
Obecne równo to zwykłe...

Ale za to ciekawsze.

Z rekolekcyjnej perspektywy

Życie jest bardzo kruche.
Dużo w tym racji.

Bóg tu prowadzi przytułek dla ubogich duchem.
Bez refundacji.

Stosuje technologię nie nową.
Zawsze przecież tak było.

Trzeba tylko zaufać Jego słowom.
I przyjąć Jego Miłość.

Potem się zbliżyć do Krzyża.
Usłyszeć z Niego najprostsze słowa.

Krzyż podnosi tych, których świat poniża.
Taka misja ponadwiekowa.
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Jerzy Samusik

Poemat wykuty w marmurze

Znawcy Indii radzą, aby zwiedzanie tego kraju rozpoczynać od Agry, tam bow-
iem – za sprawą Tadż Mahal – przybysz z dalekich stron otrzymuje potężną dawkę 
narkotyku, nieodzownego podczas dłuższego pobytu na indyjskim subkontynencie. 
Pomni tych rad, zmęczeni już trochę codziennymi wędrówkami po zatłoczonych uli-
cach Delhi, wsiadamy do pociągu „Tadż Express”, by po pięciu godzinach jazdy znaleźć 
się w dawnej stolicy Wielkich Mogołów.

Agra jest brzydka i zaśmiecona, a jej mieszkańcy brudni i obdarci. Rzuca się 
to aż nadto w oczy, gdy jedziemy wolno rowerową rykszą. Tym większe wrażenie robi 
na nas mauzoleum, które uczyniło to miasto jednym z najsłynniejszych w świecie.

Stajemy w przestronnej Bramie Saraceńskiej, pozostawiając za plecami 
szpetne rudery i szpetnych ludzi. Przed nami otwiera się przepiękna promenada, 
z lustrzaną tafl ą wody pośrodku, ze szpalerami gładko przystrzyżonych żywotników, 
prowadzących wzrok ku unoszącej się w powietrzu, nierealnej zupełnie budowli. Na 
wysokiej, kwadratowej platformie stoi zwarta, ośmiokątna bryła, oślepiająca bielą. 
Nad centralną, wysoką na kilka pięter niszą wejściową, wyżłobioną w formie ostrołuku 
w prostokątnej płycie frontowej, pyszni się ogromna, cebulasta kopuła. Otaczają ją 
cztery znacznie mniejsze kopułki, wzniesione na kolumnach ponad dwoma szere-
gami nisz okiennych. Kopuły okrążone są przez pinakle będące miniaturkami mina-
retów, właściwe zaś minarety wyrastają z czterech rogów podstawowej platformy 
– wydaje się, że unoszą całą budowlę do góry. Patrzymy na nią z odległości trzystu 
metrów, nie poraża nas zatem jeszcze swoją wielkością, chociaż sięga wysokością 
kilkudziesięciu pięter i przewyższa nawet delhijski Kutb Minar.

Opuszczamy główną bramę i idziemy brzegiem sadzawki, w której przegląda 
się olśniewająco biały grobowiec. W miarę zbliżania się dostrzegamy w jego mar-
murowych ścianach coraz to nowe fryzy, inkrustacje ze szlachetnych kamieni, kwiaty 
ułożone z agatów, wersety Koranu wykaligrafowane ozdobnym pismem kufi ckim.

Po marmurowych stopniach dostajemy się na platformę, zrzucamy obuwie 
i boso wchodzimy do mauzoleum. W samym środku obszernej sali stoi wysoki na 
dwa metry ośmioboczny parawan. Ażurowy, przejrzysty, wycięty z marmuru otacza 
sarkofag Mumtaz Mahal. Grobowiec cesarzowej miał tu stać samotnie, umieszczono 
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go w miejscu przecięcia się wszystkich linii symetrii budowli, ale gdy zaglądamy za 
parawan, dostrzegamy tam dwa sarkofagi: mniejszy należy do Mumtaz Mahal, drugi 
– znacznie większy, asymetrycznie ustawiony – zawierać winien prochy Szahdżahana. 
Oba sarkofagi są jednak puste – szczątki cesarskiej pary znajdują się w krypcie, do 
której prowadzą schody zaczynające się przy drzwiach wejściowych. Natomiast to, 
co oglądamy za parawanem, to cenotafy – grobowce symboliczne. 

Wraz z nami piękne wnętrze mauzoleum podziwiają Anglicy. Przyłączamy się 
do nich, aby posłuchać, co o Tadż Mahal mówi miejscowy przewodnik.

Był wieczór muzułmańskiego Nowego Roku. Cesarskie ogrody w Agrze 
jaśniały od blasku pochodni, niósł się z nich na całe miasto gwar licznych głosów i 
rozbrzmiewały dźwięki muzyki. Przebrane za przekupki damy dworu stały za straga-
nami i próbowały sprzedawać zaproszonym gościom bezwartościowe przedmioty 
za bajońskie sumy. Wyróżniała się spośród nich szczególną urodą czternastoletnia 
Ardżumand–banu, córka perskiego arystokraty, Asaf–chana, wybitnego dowódcy 
wojsk Akbara Wielkiego i jednocześnie szwagra cesarza Dżahangira. Dostrzegł ją 
książę Churram, piętnastoletni wnuk Akbara i syn Dżahangira, i oniemiał na widok 
wielkich, rozmarzonych oczu, długich, jedwabistych rzęs, brwi jak jaskółcze skrzydła, 
grubych warkoczy, cery alabastrowej i delikatnej jak płatki kwiatu lilii. Jego oczaro-
wanie nie uszło uwadze Dżahangira, a że cesarz nie miał nic przeciwko bratanicy 
swojej umiłowanej żony, szybko doprowadził do zrękowin i sam włożył zaręczynowy 
pierścionek na palec ślicznej dziewczyny. Pięć lat później, w 1612 roku, w tej samej 
scenerii, na oczach zebranego tłumu Dżahangir nałożył swojemu synowi ślubny 
wieniec z pereł, a wielki kadi wysłuchał małżeńskiego przyrzeczenia, wyrecyto-
wanego zgodnie przez Ardżumand-banu – późniejszą Mumtaz Mahal, czyli „Ozdobę 
Pałacu” i księcia Churrama – przyszłego Szahdżahana Wspaniałego.

Chociaż ze względów politycznych cesarz nie poprzestał na jednej żonie i – 
jak to u Mogołów w zwyczaju bywało – posiadał na dworze liczny harem, prawdziwą 
i wielką miłością darzył tylko Mumtaz Mahal. Zasługiwała ona na to w całej pełni 
nie tylko z powodu niezwykłej urody, ale i niepospolitych przymiotów ducha: była 
skromna, uczciwa, prostolinijna, pogodna, wielkoduszna i cierpliwa, dysponowała 
nieprzeciętną inteligencją i niemałą wiedzą, trzymała się z daleka od dworskich intryg 
i posłuch dawała tylko mężowi. Towarzyszyła mu zawsze – nawet będąc brzemienną 
– w podróżach i kampaniach wojennych. Kiedy Szahdżahan zasiadł na cesarskim tro-
nie, stała się jego doradczynią, powierniczką najtajniejszych spraw państwowych i 
nieofi cjalnie współregentką.

Mając już 38 lat cesarzowa po raz kolejny wyruszyła u boku męża na 
wyprawę, tym razem do Dekanu. A była wówczas brzemienna po raz czternasty. Bóle 
porodowe wystąpiły podczas pobytu w Czerwonym Forcie w Barhanpurze i trwały 
30 godzin, a nim się skończyły, Mumtaz Mahal usłyszała płacz swojego nienarod-
zonego jeszcze dziecka, dobiegający z jej własnego łona. Była to straszliwa wróżba 
i cesarzowa wiedziała, co ona oznacza. Wezwała więc natychmiast najstarszą córkę i 



116

Szahdżahana, aby przekazać im swoją ostatnią wolę, i wkrótce po urodzeniu cztern-
astego dziecka zmarła.

Rozpacz Szahdżahana była ogromna i zmieniła go nie do poznania. Przestał 
pokazywać się swojemu ludowi, zaniedbał sprawy państwowe, nocami chodził pie-
szo do grobu ukochanej, ubierał się wyłącznie w białe, żałobne szaty, płakał podczas 
publicznych modłów, nie słuchał muzyki, chociaż był jej zachłannym miłośnikiem. 
Podczas długich, bezsennych nocy rozmyślał, w jaki sposób uczcić najlepiej pamięć 
swojej pięknej Mumtaz. Kiedy ból jego nieco zelżał, postanowił zbudować taki 
grobowiec, który przyćmiłby urodą wszystkie mauzolea, jakie dotychczas gdziekol-
wiek wzniesiono.

Na wieść o ogłoszonym konkursie przybył do Agry turecki architekt, Ustad 
Isa, podobnie jak Szahdżahan i z tego samego powodu pogrążony w bezdennym 
smutku. Przywiózł ze sobą gotowy już projekt grobowca, w który włożył całą swoją 
miłość i swoją tęsknotę za utraconą ukochaną. Było to dzieło niezrównanej piękności 
i Szahdżahan zachwycił się nim od pierwszego wejrzenia. Natychmiast polecił 
rozpocząć budowę.

Na miejscu nie było jednak odpowiednich fachowców i odpowiednich 
materiałów budowlanych. Budowniczych i mistrzów sztuki zdobienia sprowadzono 
więc z dalekich miast: z Bagdadu, Kandaharu, Konstantynopola, Lahauru, Samarkandy, 
Szirazu. Czerwony piaskowiec wzięto z opuszczonej metropolii Akbara Wielkiego – z 
Fatehpur Sikri, biały marmur – z kamieniołomów Dżodhpur w Radżastanie, malachit 
– z Rosji, turkusy – z Tybetu, lapis–lazuli – z Cejlonu, jadeit i kryształy – z Chin, chryzolity 
– znad Nilu, krwawniki – z Bagdadu, jaspisy – znad Zatoki Kambajskiej, perły – z Arabii. 
Dwadzieścia tysięcy robotników w ciągu 22 lat pracowało bez przerwy dniem i nocą. 
Kamieniarze zbudowali pochylnię o długości czterech kilometrów, aby wydźwignąć 
ciężkie ciosy marmuru na wysokość kilkudziesięciu metrów; kowale kuli podwójne 
wrota ze srebra; złotnicy ozdabiali ściany szczerozłotymi płytami i wznosili wsparty na 
złotych kolumnach baldachim wysadzany tysiącami pereł, szmaragdów i diamentów, 
sztukatorzy układali z agatów, kwarców, ametystów kwiaty kwitnące wiecznie żywymi 
barwami. 

A gdy wreszcie można było zasłać podłogę perskimi dywanami i zapalić 
złote lampy i świece w srebrnych lichtarzach, przywieziono trumnę Mumtaz Ma-
hal, złożono ją do sarkofagu znajdującego się w podziemiach, sarkofag wypełniono 
po wieko perłami i zamknięto kryptę drzwiami z jaspisu. Odtąd Szahdżahan, jeśli 
tylko przebywał w Agrze, przychodził codziennie do mauzoleum i modlił się gorli-
wie do Allacha, aby pozwolił mu jak najszybciej połączyć się z ukochaną w rajskim 
ogrodzie.

Przewodnik skończył opowieść, odetchnął głęboko i... krzyknął przeciągle. 
A potem liczył powoli, niezbyt głośno, a echo cały czas się niosło, aż ucichło, gdy 
usłyszeliśmy wypowiedziane szeptem: twenty two. O tyle sekund sklepienie kopuły 
przedłużać miało każde westchnienie Szahdżahana do Mumtaz Mahal. 
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Zbyt piękną sylwetkę Szahdżahana jako czułego kochanka i wiernego męża 
nakreślił przewodnik, aby mogła być ona prawdziwa. Świadczą zresztą o tym wydarze-
nia opisywane przez Europejczyków przebywających w owych czasach w Agrze i 
Delhi. Wynika z nich, że budowanie wspaniałego grobowca i publiczne opłakiwanie 
zmarłej żony nie przeszkadzało wcale Szahdżahanowi popełniać czynów, które pod 
dużym znakiem zapytania stawiały prawdziwość jego uczuć. Tuż po śmierci Mumtaz 
Mahal, jeszcze podczas pobytu w Dekanie, doszło do kazirodczego zbliżenia między 
cesarzem a jego córką Dżahanarą. Nie był to jednorazowy nieprzemyślany wybryk 
– o intymnych stosunkach łączących ojca i córkę mówiło się przez lata na cesarskim 
dworze. Do jeszcze większego rozpasania seksualnego mogolskiego władcy doszło 
w czasie, gdy opuścił on Agrę i przeniósł swoją stolicę do Delhi. Wenecki podróżnik, 
Nicolo Manucci, który był częstym gościem w pałacach Szahdżahana i Aurangzeba, 
napisał w swoich pamiętnikach, iż  „...rozwiązły padyszah sypiał z każdą kobietą, która 
wpadła mu w oko, nie wyłączając żon własnych dworzan. Kiedy owe wiarołomne 
damy udawały się na dwór, żebracy na widok, na przykład, żony Dżafar-hana wrzesz-
czeli wniebogłosy: O, Śniadanko Szahdżahana! Pamiętaj o nas! A kiedy przechodziła 
małżonka Chalillach–hana, darli się: O, Obiadku Szahdżahana! Wspomagaj nas! Dla 
większego ukontentowania swojej chuci Szahadżahan rozkazał wybudować wielką 
komnatę, ozdobioną wielkimi zwierciadłami, w których sprośnie czyniąc, mógł 
oglądać siebie i swoje faworyty. Wydaje się, że Szahadżahan zobojętniał na wszystko, 
z wyjątkiem pogoni za kobietami, które mogłyby zadowolić jego pożądliwość”.

Trudno zgodzić się z tym ostatnim stwierdzeniem Manucciego, bowiem ce-
sarz zakończył budowę mauzoleum Mumtaz, rozpoczął wznosić dla siebie grobo-
wiec z czarnego marmuru vis-à-vis Tadż Mahal na przeciwległym brzegu Dźamuny i 
w ciągu dziesięciu lat intensywnej pracy przebudował całą dzielnicę Delhi, nazwaną 
później Szahdżahanabadem. Za potężnymi murami Czerwonego Fortu wzniesionych 
zostało z inspiracji padyszaha szereg pięknych pałaców. Szahdżahan pozostawiłby 
po sobie zapewne jeszcze więcej wspaniałych budowli i na pewno wzniósłby własne 
monumentalne mauzoleum, gdyby nie zbuntował się przeciwko niemu jego syn, Au-
rangzeb. Trzeci z kolei potomek cesarza obawiał się, zresztą słusznie, że sukcesorem 
zostanie najstarszy z czterech synów padyszaha – Dara Śikoh. A że pałał taką żądzą 
władzy, iż nie potrafi ł wyobrazić siebie w innym miejscu niż na Pawim Tronie, bez 
skrupułów zgotował śmierć Darze Śikohowi i pozostałym braciom, a ojca uwięził.

Szahdżahan spędził ostanie swoje lata, a było ich siedem i pół, w Czerwo-
nym Forcie w Agrze. Syn nie zaniedbał niczego, co mogłoby ojcu uprzykrzyć życie. 
Wielki Mogoł nie mógł nie tylko opuszczać fortecznych murów, ale i wychodzić poza 
teren haremu. Słudzy Aurangzeba pozbawili go ukochanych klejnotów. Z wielkim 
trudem udało mu się zatrzymać różaniec z pereł. Potrzebował go wówczas szczegól-
nie, bowiem wzorem pokrzywdzonych przez zły los starców, okazywał coraz więcej 
pobożności. Miał zresztą wiele czasu na modły. Oktagonalna Wieża Jaśminowa 
stała się pod koniec jego życia ulubionym miejscem pobytu. Przechadzając się po 
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biegnącej wokół wieży galerii z licznymi kolumnami i niskim, marmurowym parape-
tem, mógł spoglądać ponad Dźamuną na odległe o milę miejsce spoczynku nieza-
pomnianej Mumtaz.

Dla cesarza, zwanego niegdyś Wspaniałym, czas imperialnej świetności 
przeminął bezpowrotnie, ale z paru rzeczy mógł jeszcze czerpać otuchę. Miał przy 
sobie oddaną, troskliwą córkę Dźahanarę, Koran, który przynosił mu ukojenie, oraz 
widok roztaczający się z okien wieży – piękniejszy od wszystkiego, co kiedykolwiek 
podziwiał.

Gdy 22 stycznia 1664 roku umierał na łożu postawionym na balkonie 
Jaśminowej Wieży, kazał umieścić przed sobą lustro w taki sposób, aby mógł widzieć 
odbijający się w nim śnieżnobiały symbol śmierci, Tadż Mahal, otoczony ponoć w 
owym momencie gorejącą pozłotą, rzuconą przez zachodzące słońce. 
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Rozmowa z dębem

Stary dąb za oknem wyciąga ręce
Monotonny brzęk lodówki cykanie zegara
Gałęzie drzewa jak litera V wyrastająca jedna z drugiej
im bliżej nieba tym więcej V
Za drzewem rzędy świateł jak multiplikowana menora
Park Ocalałych

Pamiętasz tych Icków Mośków aj–waj
Ile jest w tobie atomów z pejsów przaśnych mac dymu z 
synagog niewinnej krwi
Szum twoich gałęzi
prośba o kromkę chleba

Prowadzisz przez pustynię niebytu jak słup ognia do ziemi…

Księga rodzaju

Najpierw dorosła zakochała się
odwiedził podobno ją anioł
miała nudności powiększyły się piersi i obwód brzucha
tak bardzo
brzuch rośnie
skóra zaczyna pękać
kopnięcia w żebra
bóle parte

I stworzyła chłopczyka
mężczyznę

Syna

Bolesław Sawicki
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Czas to jałmużna

Jestem kloszardem
Jezus w Świebodzinie
Kościół Opatrzności Bożej
wdzięczności w Toruniu
coraz większe 
Nie potrzebuję waszych obojętnych kościołów koncertów 
nawet pieniędzy
A jeśli je rzucasz spójrz mi w oczy zatrzymaj się chwilę
Dotknij mnie spytaj o imię i wypowiedz je
poczuj jak śmierdzę

Bogu milszy niż kadzidła we wszystkich świątyniach świata
Gdy byłem dzieckiem pachniałem jak dziecko jak ty
Nie nie wycieraj ręki

Dałeś mi te parę sekund
błogosławiony jesteś między

Dla ciebie

W ogóle mi nie spowszedniałeś
Inspirujesz mnie nadal
dla Ciebie chodzę do fryzjera
tipsy i podnoszenie owalu
a sukienki w zasadzie kupuję nie sobie a Tobie
cały czas tęsknię

I już wiem że przylatuje do ciebie sójka a nie kawka
i że można słuchać sercem bo serce ma uszy
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Bezcenny

Byłem na wystawie współczesnego malarstwa
przewodnik mówił że ten Picasso jest wart miliony dolarów
Po powrocie do domu spojrzałem na matę na której żona zwykła 
zaczepiać rysunki naszych dzieci
a później wnucząt
Daleko piękniejsze niż ów Picasso

To twórca nadaje wartość
Pan Czasu Alfa i Omega
Twój kreator

Jesteś bezcenny

Taka Ewa

sypie na oblodzone chodniki piasek i sól
abym nie upadł nie zranił
Miesza ciasto bez E na zakwasie
W rozpędzonym przez pustynię życia pociągu podaje 
spragnionym piwo
Na wszystkie góry zakazane owoce 
Siniaki i grzechy okłada babką lancetowatą
Pobiera krew nawet z niewidocznej żyły
za pierwszym razem
W probówce biało czerwona
krew i woda

Z boku
którego
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Rozstajne

Bez jakiegokolwiek ostrzeżenia
połączył nas pas startowy
bułeczki wykradane z hotelowego śniadania
I idziemy od soboty do soboty
pasem nie-naszego gruntu
w zieleni wiosny i twoich oczu
z szmaragdem na palcu
Jemy owoce z drzew których nie sadziliśmy
Od świtu do nocy
od pomidorowej do szampana
Od czerwieni twoich paznokci do krzyku

Prawie jak mleczna smuga
do nie-rozstaju

Słowo

Sobota upalne popołudnie
Ty w jasnoróżowej sukience on w słonecznej koszuli
z złocistą kłódką w kieszeni
Prastara katedra przywitała w chłodnej kruchcie kratami
Ale przez otwarte drzwi
wdzierała się cała potęga wiosennej urody dzieła pierwszej osoby Trójcy
świadek niemy
Modlitwa
„Mam prośbę abyś pozwoliła mi zostać z Tobą 
we wszystkich moich życiach”
Odpowiedziałaś  „i ja też”

I pękają obręcze na gardłach
Obrączki złote
kłódka zawieszona na mostku
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Księga wyjścia

Piszesz że idziesz ze mną
OK

Obieram jabłko
każda skórka obierka
czerwień twoich warg
Każdy kawałek jabłka
dotyk twojej skóry
kusi
Każdy liść szmaragd twoich oczu
Na półce Yak Milk Soap z Nepalu
na posadzce jeszcze rude włosy
Radosny śmiech i monotonny dźwięk kółek plecaka

Jak wysoko jesteś ponad Everest Base Camp
bo wiesz że boję się wysokości

Trzymam ręce jak ocalony z Nilu
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w poszukiwaniu weny

kropka na płótnie niedbały przecinek
słowa tracące wartość z pokolenia na pokolenie
pusta przestrzeń wypełniona portretami przodków
nieprzespane noce ulotna woń i dźwięk cieknący między palcami
pięćdziesiąt lat z górą szukam cię uparcie i niecierpliwie
z nadzieją czekam na dzwonek u drzwi słowa powitania
zdajesz się kusić ale to tylko jałowość słona woda w jeziorze
wyliniałe futro konar niesiony powodzią z dala od brzegu
myśli jak przeźroczysta kreska które zgubiłem
próbując przytulić do kartki papieru pełne ułudy
zwiewne niczym puch mlecza zwiędły okwiat róży bez zapachu
przypominasz matkę więc sączę twą esencję jak mleko
pragnąc wreszcie wyrosnąć z jałowej ziemi konarem dębu
tymczasem z trudem unoszę się na powierzchni wklęsłego menisku
każdego roku płodzę jeden przeciętny wiersz
rozpaczliwie próbując złożyć pył w kamienne kręgi

Stefan Trzos
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***

Ernest Hemingway strzelił sobie z dubeltówki w usta
obawiał się, że nigdy nie odzyska rękopisów zdeponowanych w kubańskim 

[banku
Edward Stachura pragnął zgłębić tajemnice życia i śmierci
powiesił się na sznurze umocowanym do haka w sufi cie
Sylvię Plath fascynowały skrajne i bolesne stany świadomości
w wieku 31 lat odkręciła kurek z gazem
Rafał Wojaczek, awanturnik, w którym bunt i gniew ścierały się z 

[delikatnością uczuć, przedawkował valium.
Wirginia Woolf osaczona przez choroby i śmierć bliskich skończyła ze sobą 

[w pobliżu Monk’s House
Jack London, tramp, poszukiwacz złota, alkoholik i opiumista, 

[przedawkował morfi nę
Annie Sexton po lunchu z przyjaciółką, wsiadła do samochodu stojącego w 

[garażu, włączyła radio i przekręciła kluczyk w stacyjce
Włodzimierz Majakowski – rosyjski futurysta, strzelił sobie w serce
Yukio Mishima – dramaturg poeta i eseista, zwolennik cesarstwa, rozpruł 

[sobie brzuch
Arthur Voestler – despotyczny egoista, popił alkoholem garść 

[barbituranów
Richard Brautigan – idol dzieci-kwiatów, zafascynowany tym co ulotne, 

[zastrzelił się w swym pokoju w Bolinas
Heinrich von Kleist – twórca noweli psychologicznej, poznawszy teorie 

[Kanta o niepoznawalności prawdy, palnął sobie w łeb
Gerard de Nerval – romantyk zawieszony między światem realnym a 

[marzeniami sennymi, powiesił się na pasku fartucha, który uznał za 
przepaskę królowej Saby

Tadeusz Borowski odkręcił kurek z gazem na trzy dni przed narodzinami 
[córki

Jerzy Kosiński założył plastikowy worek na głowę

Mozolnie składam kolejne wyrazy, tworzę zdania
i kolejne rozdziały

Pewnie utopię się kiedyś we własnej powieści-rzece
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Hamlet
tragedia w pięciu sonetach 

Trzeci dzwonek

Zanim Duch spojrzy w oczy syna,
Majacząc w murach Elsynoru,
Zapomnij się tego wieczoru,
Przestań o wszystko się obwiniać.

Gasną światła i cichnie gadanie,
Brygadier podnosi kurtynę,
Snują się mgły po scenie dymem,
Gdzie jesteś? – zadaję pytanie.

Pod powiekami chwila wspomnień,
Wesele zarządzimy skromne,
Czarną suknię zmienisz w czerwienie.

Zwykła rzecz, co żyje umiera!
Rozmowa z księciem będzie szczera.
Czas zacząć. Słychać kurów pienie.

Jarosław Wanecki
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Osoby

Zanim aktorzy znów podążą
Na deski i zejdą ze świata,
Ofelia nie posłucha brata,
Utopi myśli, które ciążą. 

Trucizna czeka we fl akonie.
Inspicjent wzywa Klaudiusza, 
Laertesa i Poloniusza.
Już Fortynbrasa słychać konie!

Pod powieką Gertrudy Hamlet: 
Krnąbrny syn i mąż, co zmarł nagle.
Rozpacz, a reszta jest milczeniem. 

Zwykła rzecz. Niechaj król nam żyje.
Yorick Yorickiem w ziemi niczyjej,
Gdy Dania grobem i więzieniem!
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Akt za aktem

Zanim: słowa, słowa i słowa.
Być albo nie być? Śnić? Umierać?
Zanim przyjdzie przyszłość wybierać, 
W obłędzie pławiąc się od nowa!

W szaleństwie metoda ukryta
Scena za sceną. Akt za aktem
Czy można nienawidzić matkę?
Królowo żegnaj! Królowo witaj!

Pod powiekami piecze piasek. 
Grabarz się śmieje a ty płaczesz. 
Są rzeczy, których się nie śniło:

Rodzinny spisek. Cicha zdrada.
Na ślepo wymierzona szpada,
I z miłości zabita miłość!
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Przerwa

Zanim księcia pęknie cne serce,
Błądzimy po widowni twarzach.
Bladolica córka piekarza
Trzyma kwiatów polnych naręcze. 

W drugim rzędzie Horacy wróży 
Ze znaków na niebie i ziemi:
Jacy jesteśmy zagubieni,
I czym się najlepiej zasłużyć. 

Pod powiekami drży zwątpienie.
Świat wyszedł z orbit. Zaciemnienie.
Wraca Hamlet. Kondukt wyrusza. 

Ciągną na zamek sztuk kuglarze,
Opowiadając wersję zdarzeń.
Przez moje oczy patrzy dusza!
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Pojedynek

Zanim fi nał z triumfu pucharem,
Śmierci perłą pojoną winem,
Brygadier podnosi kurtynę: 
Klaudiusza strach: co jest grane? 

Do ucha jad słowa wypowiem:
Scena za sceną. Akt za aktem. 
W teatrze teatr jest teatrem.
Hamlecie! Piję za twe zdrowie!

Pod powiekami grają maski.
Zwykła rzecz: stojące oklaski!
Trucizna kończy, co się śniło!

Gdzie będziesz? Oto jest pytanie, 
Gdy reszta milczeniem się stanie.
Czy miłość zabije tę miłość?

Płock, 22/23 czerwca 2020



131

Bohdan Wasilewski

Podhale

Tatry, góry nasze piękne,
bielą strojne, stoją dostojne,
z zieleni wyrosłe, wyniosłe,
niedostępne, rewiry zaklęte,
gdzie się rozpoczyna ducha
gór, niedostępna kraina,
gdzie na każdym szczycie,
białe królestwa są granice,
przez białe strzeżone kozice,
niech się cepry strzegą,
bieli dotknąć brzegu, duch
śle im lawinę, lód na drodze  
i kosodrzewinę, co innego
górale, co swoje kochają
Podhale, dla nich droga
otwarta i otwarte hale, toć
to moje ukochane Podhale

Bukowina Tatrzańska, 10.05.19
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Jezusicku

Wypłakałeś Jezusicku
ocy swoje, nad dolą
nasą, ...dolą, Jezusicku
frasobliwy, Jezusicku
cierpliwy, bolesny,
cierniowa na głowie
Twej korona, płascz
królewski na ramionach,
królu nas jedyny,
hebaj ciężkie twe
krolowanie, hańbić
se musis za nami,
pogubionymi łowieckami

Podhale, 13.05.19

Umieralnia

Być w złym miejscu – w Japonii
na statku Diamond Princess, 
w niewłaściwym czasie – gdy
wybuchła epidemia. Byliśmy
dwa tygodnie na tym statku,
byliśmy na nim w Japonii,
mieliśmy być na siostrzanym
statku tej linii teraz, lecz nie
stawiliśmy się na pokład.
Śledzimy tweedy zamkniętych
w śmiertelnej pułapce ludzi,
koszmar największej na
świecie wylęgarni śmierci,
wyczekiwanie tygodniami
na wyrok, zamknięci w kabinie
inhalowanej wirusem, świat
sparaliżowany strachem
szczelnie odgrodził się, ucząc się
mechanizmu wymierania,
3600 uwięzionych, 355 chorych
na 1219 przebadanych,
do 70 nowych przypadków
dziennie, nieposłuszna dwójka,
nie stawiła się do umieralni

Warszawa, 17.02.20
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Zegar czasu

Im wiosny częściej odfruwają
tym cenniejsze się stają, czas
jednolite niby ma wahadło,
lecz czasem przez chwilę
lat ileś spadło a czasem lata,
krótkie trwają chwile, zimne,
obrzydłe, jak zbudzenie w
mogile, bo kluczem co czasu
nakręca zegary, czy kto młody,
czy stary, szczęście i spokój
jest duszy, których czas nie
poruszy, to świata kochanie,
nawet gdy burzowy dzień
nastanie, witaj go kochanie

Hanau, 22.06.19

Roztańczone rytmy

Roztańczyły się skrzypce
tanecznymi zakosami, la,
la, lala la, galopują bębny,
przytupują bałkańskim
tańcem, łupta, tupta, bum,
migają muzyczne rytmy,
przeplatają w tańcu nogi,
roztańczone, tańczą same,
rytmem splatają się ze
stukotem kół pociągu z
Odessy, jadącym gdzieś
daleko w Świat, słychać
bijące serce i tęskny płacz
skrzypiec, na pożegnanie

Warszawa, 02.06.19 
Koncert międzynarodowego zespołu

etno-klezmerskiego Shum Davar
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Wisła

Wisła, autostrada
średniowiecza,
otwarta droga handlowa
na świat, źródło
bogactwa jej miast.
Z wysokiego brzegu
spoglądają na nią
wyniosłe mury Płockiej
Bazyliki Wstąpienia
w Niebo Najświętszej
Maryi Panny, miejsca
pochówku królów
polskich, perły
architektury pierwszych
wieków naszego państwa.
Do świątyni prowadzą
Porta Fidei, romańskie
Podwoje Wiary, skarb
średniowiecza, powód
łupieżczych wypraw
na Płock, dumną stolicę
średniowiecznej Polski

Płock, 09.06.19
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K O T K A   
  

Jesienne, sobotnie popołudnie w zaciszu domowym spędziłam na wpisy-
waniu do komputera zaległych sprawozdań ze służbowych narad. Śpiąca na moich 
kolanach kotka Balbina cichutko wydawała melodyjne pomruki. Pogłaskałam ak-
samitne futerko. Zdawała się być świadoma tego, że pozwala nam na taką poufałość. 
Czuła, że jest ważnym domownikiem. Często wykorzystywała swoją wysoką pozycję 
w hierarchii naszej rodziny.

Mruczenie futrzaka i tykanie zegara spowodowało niechęć do kontynuowa-
nia mojego zajęcia. Zamarzyła mi się przerwa w nudnej pracy i poczułam przemożną 
chęć do zagłębienia się w fotelu z dobrą książką w ręku.

Nagle nasza kocia miss poruszyła się, podniosła łepek i powiedziała:
– Nie kręć się tak, bo spadnę.
Zdziwiłam się i trochę przeraziłam. Ona znała wszystkie nasze domowe 

tajemnice, my zaś, jak się okazało, prawie nic o niej nie wiedzieliśmy. Dlatego zdu-
miona zapytałam:

– To ty mówisz ludzkim głosem?
– Pewnie, wszystkie koty to potrafi ą. Ale na próżno nie strzępią języka. Ciebie 

wyjątkowo lubię, to mogę porozmawiać. Mimo twoich wad.
– To ja mam wady? – zaperzyłam się.
– Oczywiście. I to jak dużo!
– Na przykład jakie?
– A proszę. Ciągle narzekasz, że jesteś zmęczona bo za dużo pracujesz, a jak 

otrzymasz pieniądze, to biegasz po sklepach, kupujesz dziesięć sukienek i sześć par 
butów. I nadal wmawiasz wszystkim, że nie masz co na siebie włożyć!

Ja mam jedno futro. Dbam o nie. I dlatego jestem piękna. Sama mi to mówisz! 
– różowym języczkiem polizała łapkę.

– Nie masz prawa mnie krytykować! – oburzyłam się.
– A dlaczego nie? Jeżeli chcesz to powiem ci nieco więcej o twoich wątpliwych 

zaletach. Jesteś wyjątkowo zarozumiała! Wydaje ci się, że pozjadałaś wszystkie ro-
zumy! Oto przykład. Jazda samochodem z tobą i twoim mężem wywołuje u mnie 
kocią migrenę! Ciągle go pouczasz jak ma prowadzić auto, jakby on tego nie wiedział, 
a ty byłabyś mistrzem kierownicy.

Jadwiga Wielgat-Hejduk
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Przekręciła się na drugi bok i kontynuowała:
– Gdybym ja miała męża, to nie zmuszałabym go do pracy na kilku etatach. 

Nie wyciągałabym go nagle z domu, tylko po to, aby biegał za mną po sklepach, 
a potem dźwigał torby z moimi zakupami. Zwłaszcza, gdy w tym czasie nadają 
transmisję z meczu. A potem nie kazałabym mu podziwiać nowego kapelusza, na 
który wydałaś pół pensji. 

Albo co ci przeszkadza, że twój mąż odpoczywa na tapczanie z gazetą w 
ręku, przytulając mnie do swego boku. Przecież domowe śmieci można wyrzucić do 
osiedlowego śmietnika wieczorem lub nawet jutro!

Spojrzała na mnie oczami, w których dostrzegłam wywyższanie się. I nadal 
krytykowała.

– A najbardziej nie lubię, kiedy grozisz mi ściereczką do naczyń, gdy wskakuję 
na stół jedynie po to, żeby sprawdzić jak dużo nagotowałaś jedzenia. A potem to 
wszystko jesz, jesz, a gdy stajesz przed lustrem, lub na wadze w łazience, wyrywasz 
sobie garściami włosy z głowy. Po czym łykasz tabletki na odchudzanie, a wtedy z 
głodu robisz się zła jak osa. A lubisz się złościć! Dobrze wiesz, że od tego robią się 
zmarszczki. 

– Ja zawsze mam dobry humor i dzięki temu gładką skórę pod futerkiem. A 
jak czuję, że przybywam na wadze, to wspinam się na drzewa, albo poluję na myszy. 
Po prostu ćwiczę! Ty zaś siadasz przed telewizorem z talerzem ciastek i oglądasz 
kolejny serial.

Przeciągnęła się, ziewnęła i po chwili zaczęła oceniać moich gości:
– Jak przyjdą te twoje przyjaciółki, to od plotek więdną mi moje kocie uszy. 

Zwłaszcza, że po powitalnych uściskach, zaczynacie obmawiać wspólną, nieobecną, 
koleżankę. Cieszycie się, że ostatnio utyła i wygląda starzej.

– Zapewniam cię, że ja wolę drzemać na jej pulchnych kolanach, niż u ciebie. 
Ostatnio na twoich chudych bolą mnie wszystkie kości.

A przecież w tym czasie mogłybyście zająć się czymś bardziej pożytecznym. 
A wy tylko pijecie kawę bez mleka i rozmawiacie o najmodniejszych lakierach do 
paznokci, albo oglądacie katalogi biur podróży reklamujące zagraniczne wycieczki.

Zdumiałam się nad krytyczną oceną mojej osoby. Już miałam zapytać, czy 
znalazła u mnie chociaż jedną pozytywną cechę, gdy dźwięk dzwonka do drzwi 
wejściowych postawił mnie na nogi. Kotka zeskoczyła na podłogę. Przeciągnęła się i 
wygięła grzbiet w pałąk. Popatrzyła na mnie z wyraźnym pobłażaniem. Dawała mi do 
zrozumienia, że według niej koci rozum góruje nad naszą ludzką inteligencją.

Przechodząc przez przedpokój zerknęłam do lustra. Zobaczyłam na mojej 
głowie zmierzwione włosy, a na policzku odgniecione, głębokie ślady od klawiatury 
komputera.

Poprawiłam fryzurę i odetchnęłam z ulgą. Na szczęście, to była tylko kilku-
minutowa, popołudniowa drzemka.
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Nietypowy połów…

Spojrzał na zegarek i od razu przyspieszył. „Syrenka” na szczęście dobrze 
zareagowała. Dobiegała 16.00, a więc już był spóźniony. A tego nie lubił. Wszak to 
było kolejne spotkanie z mieszkańcami, podczas którego miał przybliżyć im sposo-
by, jak przy pomocy przestrzegania higieny ustrzec się chorób zakaźnych.

 Tym razem na propozycję sołtysa jednej z podlaskich wiosek spotkanie miało 
odbyć się nad brzegiem rzeki. A po nim jej gospodarz zaplanował szereg atrakcji. 
Po chwili minął Kozińce, skąd już rzut beretem do celu, którym była nadnarwiańska 
wioska Góra. Przed szkołą oczekiwał na niego Leszek K. w towarzystwie sołtysa. 
Leszek był młodym dziennikarzem działającym podobnie jak on w białostockim 
oddziale Związku Młodzieży Wiejskiej. Miał poprowadzić to spotkanie. 

Po kilku minutach wspólnej jazdy dotarli nad brzeg Narwi, gdzie już oczekiwała 
na nich grupa ludzi, w tym sporo młodzieży. Marek z satysfakcją stwierdził obecność 
kilku ładnych dziewcząt, a wśród nich zgrabną brunetkę, która uczestniczyła w jego 
spotkaniu z młodzieżą w pobliskim Knyszynie. Specjalnie przyjechała – pomyślał 
z zadowoleniem. Widocznie dowiedziała się o dzisiejszym spotkaniu z zapowiedzi 
prasowych.

Po powitaniu przez sołtysa głos zabrał Leszek i w kilku zdaniach przedstawił 
cel organizacji spotkania, podkreślając iż podniesienie oświaty sanitarnej na wsi przy-
czyni się do ostatecznego pokonania wielu chorób, szczególnie wieku dziecięcego. 
Przez 30 minut z wrodzoną swadą Marek zaprezentował problematykę schorzeń tzw. 
brudnych rąk, odzwierzęcych i oczywiście zakaźnych. Potem odpowiadał na pyta-
nia. Czynił to w sposób gawędziarski, tak jak się opowiada dowcipy, dzięki czemu 
nawiązał żywy kontakt z widownią. W międzyczasie sołtys z agronomem zaciągnęli 
sieci, żartobliwie stwierdzając iż za chwilę będzie zagrycha. 

Tymczasem szarzało. Wrześniowe słońce chyliło się ku zachodowi stwarzając 
niesamowitą scenerię. Ludzie zaczęli się powoli rozchodzić do swoich domostw. 
Pozostali, widocznie poproszeni o to wcześniej przez wójta skupili się wokół nas w 
oczekiwaniu na część towarzyską spotkania. Wśród nich znajoma z Korycina i dwie 
jej koleżanki. I jeszcze kilku znajomych sołtysa. Rozstawili dwa stoły nakrywając 
je podręcznymi obrusami. Po chwili znalazły się na nich różne smakołyki. Sołtys 
zarządził toast za zdrowie prelegentów. Namówiony, że będą biesiadować do 
rana Marek zgodził się na wypicie jednego kieliszka. Poznał przy tym imię urodzi-

Maciej Andrzej Zarębski
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wej brunetki. Kasia była tegoroczną maturzystką, wkrótce mającą podjąć studia w 
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Rozpalono ognisko i zaczęto 
wyciągać sieci. Stawiały duży opór, co wyraźnie ucieszyło sołtysa. – Będzie dobry 
połów – skomentował.

Po dłuższej chwili sieci wyciągnięto na brzeg. Trzepotały w nich dwa – może 
trzy sporej wielkości szczupaki, ale nie tylko. Marek kątem oka spostrzegł jak twarze 
sołtysa i stojących najbliżej brzegu osób stają się dziwnie blade. 

– Boże mój, co myśmy wyłowili – cicho wyszeptał. W sieci zwinięty w kabłąk 
leżały kobiece zwłoki. Bez głowy. To makabryczne odkrycie postawiło od razu wszyst-
kich na nogi. 

– Jedź do Knyszyna po komendanta – rzucił do agronoma sołtys. W oczeki-
waniu na jego przybycie, poprosił, by nikt nie opuszczał terenu ledwo rozpoczętej bie-
siady. Obecnym rozwiązały się języki. Jeden z mężczyzn przypomniał o wydarzeniu 
sprzed miesiąca, kiedy to zaginęła kobieta z sąsiedniej wsi. I mimo poszukiwań nie 
została odnaleziona. Po prostu poszła na grzyby do pobliskiego lasu i nie powróciła 
do domu. Inna z obecnych osób, koleżanka Kasi powiedziała, że znała tę zaginioną 
kobietę. Ale o identyfi kacji, wobec braku głowy wyłowionej denatki, nie mogło być 
mowy. 

– Słuchajcie, w tej sytuacji wypijmy jeszcze po jednym, dla zdrowia i poprawy 
nastroju – zaproponował sołtys.

Marek z wiadomych przyczyn odmówił. Nie było mu w głowie żadne już to-
warzyskie spotkanie. Nawet sympatyczna, przed godziną poznana Kasia, nie mogła 
wpłynąć na jego postanowienie szybkiego powrotu do domu. Także Leszek stracił 
ochotę do dalszego biesiadowania. Ale sołtys usilnie nalegał na pozostanie na miej-
scu do czasu przybycia przedstawiciela władzy.

Wreszcie zjawił się plutonowy milicji obywatelskiej z Knyszyna. Od razu 
przystąpił do standardowych w takiej sytuacji czynności. Na pytania zadawane 
przez niego (kiedy wyłowiono sieci, po jakim czasie po zanurzeniu, czy ktoś ruszał 
denatkę po wyłowieniu itp.) odpowiadał w imieniu zebranych sam sołtys. Po ta-
kich nietypowych przesłuchaniach plutonowy z Knyszyna zarządził sprowadzenie na 
miejsce wydarzenia karawanu w celu przewiezienia zwłok do białostockiego prosek-
torium. Do czasu jego przybycia poprosił sołtysa o towarzystwo, na co ten, rad nie 
rad, przystał. 

Była prawie północ, gdy razem z Leszkiem w towarzystwie Kasi i jej dwóch 
koleżanek Marek opuszczał nadbrzeże Narwi. Przy szkole wsiedli do zaparkowanej 
tam „Syrenki” i wyruszyli w stronę Knyszyna. Jechali w milczeniu, świadomi wydarze-
nia, którego mimowolnie stali się świadkami. 

– Nie tak wyobrażałam sobie zakończenie dzisiejszego wieczoru – powiedziała 
zasmucona Kasia. – I ja także – rzucił Marek w odpowiedzi. Cóż było robić. 

Po odwiezieniu dziewcząt, wszystkie mieszkały w Kozińcach, zawrócili w 
stronę Białegostoku. Przed pożegnaniem Marek zaprosił Kasię na kolejną swoją 
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pogadankę za tydzień do Tykocina. Obiecała przyjechać, ale jakoś bez przekonania. 
– Trudno się dziwić w tej sytuacji, po takim wydarzeniu – skomentował jej zacho-
wanie Leszek. Oczywiście miał rację. W milczeniu zbliżali się do Białegostoku. Przed 
Fastami nagle samochód zaczął tańczyć. 

– Cholera, jeszcze tylko brakuje żebym złapał gumę – krzyknął Marek. Jakoś 
udało mu się opanować wóz i stanął na poboczu. W kompletnych ciemnościach 
wymieniali koło dobrą godzinę. Leszek pomagał jak mógł, ale jego umiejętności 
techniczne, podobnie jak Marka były niewielkie. Gdy w końcu wyruszali dalej, w 
świetle refl ektorów zobaczyli rozjechanego jeża, sprawcę kolejnego wydarzenia 
tego wieczoru.

Było po 3.00 nad ranem, gdy po odwiezieniu Leszka do domu, Marek dotarł 
wreszcie na ulicę Antoniukowską. Nie obyło się bez tłumaczeń bardzo zaniepoko-
jonej późnym powrotem męża Joasi. 

Następnego dnia, po odespaniu i odreagowaniu wczorajszych dramatycznych 
wydarzeń Marek udał się do Zakładu Medycyny Sądowej. Niewiele się dowiedział, 
tyle tylko, że zwłoki przywiezionej w nocy kobiety będą poddane sekcji, a potem dal-
szym badaniom. Kiedy po tygodniu złożył wizytę Tomkowi D., zaprzyjaźnionemu z 
nim asystentowi sądówki usłysza, że w międzyczasie wyłowiono z Narwi w okolicach 
Żółtek głowę ludzką, że na podstawie badań genetycznych stwierdzono, iż korpus i 
głowa należały do mieszkanki położonych koło Tykocina Popowlan i że milicja jest 
na już na tropie zabójcy.

Kiedy po paru latach Marek przeglądał kroniki policyjne znalazł w nich 
informację o tym, iż w Szczecinie ujęto sprawcę mordu i okaleczenia 41-letniej ko-
biety, tej którą wyłowiono z Narwi podczas nietypowego połowu w pamiętnym 
wrześniu. Odczuł dziwną satysfakcję i pewną ulgę. Bo, jakby nie było, sprawa będzie 
miała swoje zakończenie, a morderca poniesie zasłużoną karę… 
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Po latach…

Z domu wyjechał tuż po 11. Samochód szybko mknął w kierunku Łodzi.
Przez Piotrków Trybunalski przejechał bez problemów. Wkrótce znalazł się na 

trasie szybkiego ruchu.
Około 14-stej godziny minął Kutno. Parę kilometrów za miastem przystanął 

przed maleńkim zajazdem. Trzeba coś przekąsić pomyślał. Były fl aczki, więc je 
zamówił. Podczas konsumpcji, zamyślił się przez chwilę.

Ileż to lat upłynęło od naszego spotkania – ta myśl prześladowała go od mo-
mentu, gdy zadzwoniła. Czy ją poznam, pomyślał. Na spotkanie zaproponował miasto 
leżące w połowie drogi między jego i jej miejscowością. Wkrótce mknął swoją Mazdą 
na północ. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów był już na przedmieściach 
Włocławka. Po kilku minutach jazdy zaparkował przed dworcem autobusowym. 

Pewnym krokiem wyszedł na spotkanie. Na obszernym holu intuicyjnie 
wyłuskał ją z tłumu pasażerów. Odpowiedziała uśmiechem i po chwili byli razem. 

Cześć Marku, nic się zmieniłeś – rzuciła. 
Wiedział, że to nieprawda, ale poczuł coś w rodzaju błogostanu. Oto stoi 

przed nim dziewczyna sprzed lat. Już nie dziewczyna, lecz kobieta, w wieku powiedz-
my balzakowskim. Ale co to ma wspólnego z jego wyobrażeniem o niespełnionym 
uczuciu? 

Z satysfakcją stwierdził, że Maria jest bardzo zadbaną, elegancką brunetką 
z zachowaną nadal urodą. Od ich jedynego spotkania minęło tak wiele, wiele lat. 
Wówczas był dobrze zapowiadającym się naukowcem, ona uczennicą w jednej z 
medycznych szkół pomaturalnych. I tego dnia w święto Jana, już po zakończeniu 
zajęć szkolnych poprosiła go do tańca, a później zaproponowała przejażdżkę nad 
Narew. Podczas puszczania wianków wyznała mu swoje uczucie. To było jak ude-
rzenie młotem w głowę. Ale cóż miał zrobić, on będący już w związku, w pełni 
udanym i spełnionym. Wiedział, że nie może przekroczyć żadnej z granic, głównie 
granicy przyzwoitości. Do niczego więc nie doszło poza pocałunkiem złożonym na 
pożegnanie. Pozostała jednak w jego pamięci na tyle trwale, że gdy przed kilku dnia-
mi zadzwoniła, nie miał problemów z jej rozpoznaniem. 

Gdy siedziała już w samochodzie, stwierdził z zadowoleniem, że jej towa-
rzystwo sprawia mu wyraźną satysfakcję. 

Pojedziemy do pobliskiego motelu, rzucił odpalając samochód, chyba nie 
masz nic przeciwko – powiedział. 

Brak odpowiedzi odczytał jako akceptację. 
Po kilkunastu minutach jazdy samochód przystanął przed okazałym budyn-

kiem, usytuowanym na obrzeżach miasta. Po chwili weszli do jednego z pokoi hote-
lowych. Na szczęście nie było problemów z uzyskaniem kluczy, dzięki wcześniejszej 
rezerwacji dokonanej telefonicznie. 
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Powiedz co u Ciebie słychać, jak Ci się żyje w rodzinnym miasteczku, w ser-
cu Mazur? – zapytał całując ją delikatnie w policzek. Z satysfakcją stwierdził, iż ten 
pocałunek sprawił mu przyjemność.

No cóż, dzieci już dawno opuściły pielesze domowe, mąż od paru lat jest na 
emeryturze, podobnie jak ja. Życie nie dało mi wiele radości. Ale nie narzekam.

Co innego u Ciebie, nieprawdaż? Czasami natrafi am na ślady o Tobie w pis-
mach medycznych – stwierdziła z uśmiechem. 

Czy ja wiem. Od naszego spotkania upłynęło już tyle lat, że nie wiem od 
czego zacząć. Najkrócej rzecz ujmując dzieci już na swoim, mnie co nieco się w życiu 
udało, mam tę samą żonę, szanujemy się, ciesząc szczęściem dorosłych już dzieci.

Aha, trochę podróżujemy, ja piszę czasami reportaże i staram się pomagać 
ludziom jak tylko mogę. To dobrze, że zadzwoniłaś. Wszak nie dokończyliśmy naszej 
rozmowy sprzed lat – powiedział z rozmysłem. 

Masz rację, mnie też nurtowało pytanie, czy przyjechałeś na umówione wte-
dy przez nas spotkanie w Augustowie? – zapytała wprost, przerywając wszelkie 
domysły. 

Przypomniał sobie jak po tym wieczorze spędzonym nad Narwią, walczył 
ze sobą, rozpatrując wszelkie za i przeciw, by spełnić daną wówczas obietnicę  
ponownego spotkania. Przeważyły racje pragmatyczne, miał przecież już syna, dru-
gi był w drodze i nie zdecydował się na to ryzyko. Ale sporo go to kosztowało, to 
zwycięstwo woli nad emocjami. 

I ja także nie pojechałam – wyrzuciła z siebie, po jego przeczącej odpo-
wiedzi.

Czy dlatego przyjechałaś teraz, żeby mi to oznajmić – zapytał, nalewając do 
kieliszków markowe, czerwone wino.

Ależ nie, chciałam Cię zobaczyć – powiedziała szeroko się uśmiechając. 
I może namówić na jakieś szaleństwo. Nie odmawia się przecież kobiecie, 

której lekarze dają 2–3 miesiące życia – powiedziała beznamiętnie.
Marek przez chwilę znieruchomiał. Butelka omal nie wypadła mu z rąk. 
Mario, wykrztusił, co ty wygadujesz. Czy ja dobrze słyszę. Wyglądasz uroczo, 

to co mówisz jest z pewnością żartem. 
– Niestety nie; gdy przed kilkunastu laty rozpoznano u mnie szpiczaka, nie 

dawano mi więcej niż 6–7 lat życia, więc z tego punktu widzenia jestem w czep-
ku urodzona. Cóż Marku bierzmy się do dzieła, przecież jesteś w tych sprawach 
specjalistą. W każdym razie taka fama krążyła o Tobie przed laty – to powiedziawszy 
udała się do łazienki.

Gdy brała kąpiel, Marek drżącymi rękami nalał sobie ponownie kieliszek 
krwistego płynu. Po wypiciu poczuł szum w uszach i gonitwę myśli. Gdy otulona 
włochatym ręcznikiem opuszczała łazienkę fi luternie się uśmiechając, wsunął się pod 
prysznic oddając przyjemności kąpieli. Gorąca woda wyraźnie rozluźniła napięcie 
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emocjonalne wywołane nieoczekiwaną sytuacją. Nagle sobie uświadomił, jak wiel-
kie są oczekiwania Marii. Czy jest w stanie im sprostać?

I to w sytuacji gdy od lat stara się być lojalny wobec ufającej mu żony.
Na telefon Marii zareagował spontanicznie, jak dzieciak ciekawy jak skończy 

się oglądany przez niego atrakcyjny fi lm. Teraz znalazł się w sytuacji bez wyjścia. 
Cokolwiek zrobi będzie źle. Jak nie podoła wyzwaniu straci nie tylko ksywę „strong 
mena”, uzyskaną przed laty, a przy tym nie spełniając ostatniego życzenia śmiertelnie 
chorej kobiety zostanie przez nią przekreślony na zawsze. A z kolei jak je spełni będzie 
nie fair wobec żony i własnego sumienia.  fair wobec żony i własnego sumienia.  fair

Doprawdy sytuacja była nie po pozazdroszczenia. Postanowił więc poddać 
się losowi. Niech się dzieje co ma być, pomyślał wskakując do łóżka, gdzie już czekały 
na niego jej ręce. Poczuł jak dotykając podbrzusza, sprawnym ruchem dociera do 
miejsca gdzie w normalnej sytuacji napotkać powinna na znaczny opór. Ale nie tym 
razem…

Mimo wielokrotnych starań jego męskość ani drgnęła. A przecież jeszcze 
parę dni temu było inaczej w sypialni małżeńskiej. Być może nadmiar wrażeń i chęci 
a może za duża odpowiedzialność były tego przyczyną…

Po dłuższej chwili zrezygnowana Maria opadła na poduszki. Marek powoli 
dochodził do siebie. Nie był pewien czy w tej sytuacji winien się cieszyć czy być w 
dołku. W każdym razie po powrocie do domu przez dłuższy czas czuł się nieswojo. 

Kiedy po pół roku od tamtego wydarzenia, podczas pobytu w Białymstoku 
odwiedził znaną mu szkołę medyczną i dowiedział się o śmierci jednej z jej absol-
wentek nie pytał o nazwisko. I poczuł ulgę… 
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Majka Maria Żywicka-Luckner

Po nas już tylko sklepy zamykają czyli grochowskie wciąż gorące lato 2015

  
 wprowadzam się z upału w upał. – skłamałam. wyprowadza mnie pies. ciągnie go
 w stronę lodowej góry kordeckiego. bezkarnie wchodzimy w grupowe zdjęcie na tle
 kościelnego muru. – dziewczyna z głębokim gardłem pilnie ćwiczy pociąganie z cienia.
 pies uparcie zagryza krawężnik. – jebać biedę uczepione pierwszego piętra. – ani się
 śmiać ani za wysoko. – po łapach. po łapach na wypadek gdyby okazała się teściową.

 mniej kurczowo trzymam się poręczy. dziewiąte piętro wmawiam sąsiadowi. – też ma 
nie po kolei. – nie pora bać się mostów do miasta. wódka z pieprzem – cztery złote na 
bogato z zapleczem palmy wciąż nie ma smaka. – chuchanie w skrzydła pierwszym
tramwajom. – liżą się puszki po piwie i pies. – to miasto się rozlazło. czerwień pelargonii 
jak słowa na niedzielę. – przysięgam lubię nowy świat. – żadne z niego miasto!
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Zanim zagłuszę się na francuskiej

przy obrońców 48 nikt się nie ślini. nie wybiega z płaszcza. – jaki on śliczny. pokaż! 
– co pani. co pani! – świnia! – ci od  „za słonych zup” od dawna bez erekcji. ulica saska
nocą nie doskwiera. sex w służbie prokreacji zamyka się w sobie. ślizga o pusty o tej 
porze kościół. – trzeba będzie zdać relację z kolan na podłodze. przemilczeć nagie
sześćdziesięciolecie. – miasto się rozwidnia. przy miedzeszyńskim – wyskakuje z majtek.

Na solidarności w każdym innym mieście. w każdy inny wtorek

skąd u oskarżonej to głębokie cięcie przy tak pustym brzuchu? – pies bengal 
zaledwie mi umarł. – kłamię o miejscu twego pobytu. – o kierbedzia dalej 
podrzucone belki. – podłużna. poprzeczna – za chwilę podźwigną się w całość.
jezus plecami do nieba. – maria (chyba maria) dokręca mu śruby. – za trzy dni
przysięgnę że zmywała chodnik jak niedzielną podłogę. ani słowa o wtorku. 
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