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Słowo na dobry początek
To pierwszy numer naszego wspólnego pisma. 

Tytuł „Podgląd” zaproponował Grzegorz Łatuszyński. 
W czasie pierwszego kolegium redakcyjnego uznaliśmy,

że jest trafny, 
bo... tak naprawdę pismo podgląda 

pisarski warsztat każdego z nas – 
członków 

Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Co tworzymy? Co publikujemy? 

Właśnie to, co pokazuje pierwszy i, mam nadzieję, 
kolejne numery 

„Podglądu”.

Wierzę, że pismo przyczyni się zarówno do ożywienia, 
jak i integracji naszego pisarskiego środowiska. 

Pozwoli nam wszystkim poznać siebie nawzajem. 
Przede wszystkim jednak spopularyzuje 
nasze Stowarzyszenie i jego członków, 

a także uświadomi Czytelnikom, czym jest Dom Literatury,
w którym raz na jakiś czas spotykamy się 

i prezentujemy naszą twórczość oraz wspominamy tych,
których nie ma już wśród nas.

Czytelnikom życzę miłej lektury. 
A nam – autorom? 

By wena nigdy nas nie opuszczała.

Małgorzata Karolina Piekarska

Z życia OW SPP



Witamy 

pierwszy numer nowego kwartalnika „Podgląd”,

który ukazuje się dzięki staraniom 

Zarządu Oddziału Warszawskiego 

Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 

Brak pisma literackiego 

odczuwało się już od dawna, toteż 

inicjatywa ta spotkała się z ogólną aprobatą,

zwłaszcza, że w ostatnich latach 

liczba członków Stowarzyszenia wzrosła, podobnie

jak wzrosła liczba stojących przed nami problemów

natury materialnej i zawodowej.

Nowe pismo da nam nie tylko możliwość bliższego

wglądu w sytuację naszej literatury, 

ale otworzy się też na publikację 

najnowszych osiągnięć współczesnych pisarzy 

i umocni łączącą nas wspólną więź 

w służbie kultury.

Najlepsze życzenia dla nowego kwartalnika!

Julia Hartwig

Prezes Honorowa SPP
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Osta�tecz�nie�tyl�ko�to�się�li�czy:�dzie�ła.�Na�sza�twór�czość.

Stąd� kon�dy�cja� pi�sa�rza,� sy�tu�acja� książ�ki,� wa�run�ki

upra�wia�nia�twór�czo�ści,�pro�mo�cja�li�te�ra�tu�ry�pięk�nej,�czy�-

tel�nic�two,�ja�kość�pol�sz�czy�zny�i kul�tu�ra�sło�wa�na�le�żą�do

prio�ry�te�tów�Sto�wa�rzy�sze�nia�Pi�sa�rzy�Pol�skich.�Lecz�akt

twór�czy� od�by�wa� się�w po�zor�nej� sa�mot�no�ści,�w ci�szy

i sku�pie�niu.�Po�dob�nie�w sku�pie�niu,�ci�szy�i po�zor�nej�sa�-

mot�no�ści�od�by�wa�się�akt�lek�tu�ry.�Ob�co�wa�nie�z dzie�łem,

ze�sztu�ką�pięk�ne�go�sło�wa,�ze�świa�tem�przed�sta�wio�nym,

ze�świa�to�obra�zem,�wy�obraź�nią�i wraż�li�wo�ścią�po�ety,�pro�-

za�ika,�ese�isty,�dra�ma�to�pi�sa�rza.�

Po�wie�dzia�łem�nie�zbyt�ład�nie:�„po�zor�nie”,�na�zwa�łem

sa�mot�ność�pi�sa�rza�i je�go�czy�tel�ni�ka�„po�zor�ną”.�Akt�twór�-

czy�i akt�lek�tu�ry�od�by�wa�ją�się�prze�cież,�choć�naj�le�piej

w sa�mot�no�ści�i ci�szy�–�za�po�śred�ni�czo�ne�w two�rzy�wie�ję�-

zy�ka,�któ�ry�jest�-i�-nie�-jest�wspól�ny.�Two�rzy�wo�li�te�ra�tu�ry

ma�za�kan�wę�ję�zyk�ogól�ny:�ano�ni�mo�wy�co�do�au�tor�stwa

i po�wszech�ny�w uży�ciu.�Tak�więc�i pi�sarz,�i czy�tel�nik�są�-

-i�-nie�-są�sa�mot�ni.�Cho�ciaż�mil�czą�co�i ci�cho,�łą�czą�się�za�-

wsze�we�wspól�no�cie�ko�mu�ni�ka�cji,�„nada�nia”�i „od�bio�ru”.�

Tru�izmem�by�ło�by�przy�po�mi�nać,�że�za�sad�ni�czą�w tym

ro�lę�od�gry�wa�tekst,�utwór�li�te�rac�ki,�„ko�mu�ni�kat”.�Za�pi�-

sa�ny�na�kart�ce�pa�pie�ru,�wy�dru�ko�wa�ny�w po�sta�ci�książ�-

________________________________________________
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ki,�opu�bli�ko�wa�ny�w cza�so�pi�śmie.�Na�przy�kład�w kwar�-

tal�ni�ku�li�te�rac�kim,�bar�dzo�traf�nie�za�ty�tu�ło�wa�nym�„Pod�-

gląd”.�Nie�jest�już�bo�wiem�tru�izmem�twier�dzić,�że�aby

moż�li�wy�był�pod�gląd�–�mu�szą�ist�nieć�pod�glą�da�ny�i pod�-

glą�da�ją�cy.�Ten,�kto�po�zwa�la�się�pod�glą�dać�i ten,�kto�pod�-

glą�da�niem�jest�za�fra�po�wa�ny.�

Do�sko�na�ły,�bar�dzo�pi�sar�ski,�sa�mo�świa�do�my�ty�tuł:�ty�-

le�w nim�rze�czy�in�tym�nej,�ile�za�po�śred�ni�czo�nej,�sko�mu�-

ni�ko�wa�nej,�dia�lo�go�wej.�Au�to�rzy�do�pusz�cza�ją�czy�tel�ni�ków

do�swo�ich�warsz�ta�tów,�ta�jem�nic,�prób,�no�wych�tek�stów

–�czy�tel�ni�cy,�wśród�któ�rych�są�i adep�ci�(mo�że�jesz�cze

o tym�nie�wie�dzą),�mo�gą�się�czuć�za�pro�szo�ny�mi.�To�nie

jest�–�ja�sno�i gło�śno�na�zwa�ne�–�dwu�znacz�ne�pod�glą�dac�-

two,�wie�lo�znacz�ne�pod�glą�da�nie.�Ra�czej�wła�śnie�pod�gląd.�

Z ra�do�ścią�wi�tam�kwar�tal�nik�li�te�rac�ki�war�szaw�skie�-

go�Od�dzia�łu�Sto�wa�rzy�sze�nia�Pi�sa�rzy�Pol�skich�i ży�czę

„Pod�glą�do�wi”�wie�lu�pod�glą�dów.�To�zna�czy�–�już�mó�wi�-

łem�–�pod�da�ją�cych�się�pod�glą�do�wi�PT.�Au�to�rów�ze�świet�-

ny�mi� tek�sta�mi� i od�da�ją�cych� się� pod�glą�do�wi� PT.

Czy�tel�ni�ków.

Sergiusz�Sterna-Wachowiak

prezes

Stowarzyszenia�Pisarzy�Polskich
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Tadeusz Konwicki

Aby pisać, muszę mieć drugiego człowieka.
Tadeusz Konwicki

Nikłe światła 

„Przegląd literacki” 1948, nr 1

Szeleszczą drzew obłoki
na więdnące niebo spływając
tramwaj światłem napęczniały
w smutku ulicy przystaje

mrok gasi przechodniów kroki
zapalam gwiazdkę małą.

Pożegnanie
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Pożegnanie

Oleodruk Ogrodu Saskiego

„Przegląd literacki” 1948, nr 1

Niebo jest ciche
jak latarnia nad grobem żołnierza
niżej domy ostygłe
i rozdarta śpiewem komara wieża

fontanna topi w cieniu
śmiejące się dzieci
zielone trawniki do obrzękłej ziemi
przypinają poeci

tylko ptaszek samotny
jak na świeczniku
na drzewie przestrzelonym
zapala świece wiosny.

Wiersze Tadeusza Konwickiego
z tomu:Nic albo nic
Czytelnik, Warszawa 1971



Andrzej Titkow
PRZECHODZIEŃ

„Ja chcę być prze chod niem, któ re go czło wiek spo ty ka
w ży ciu. I po ma chać mu, dać mu znak, że są jesz cze in ni
na świe cie, że nie jest sam”. Tak brzmią ostat nie sło wa
me go do ku men tal ne go fil mu „Prze cho dzień”. Ich au tor jest
dla mnie jak ów słyn ny wzo rzec me tra z Se vres pod Pa ry -
żem. Z tym tyl ko, że te go wzor ca ni gdy nie wi dzia łem, a Ta -
de usza Kon wic kie go – tak. Wła ści wie to wa rzy szył mi
nie ustan nie przez ca łe mo je, dłu gie już, ży cie. Za nim za -
ist niał ja ko re al ny byt, czło wiek miesz ka ją cy na uli cy Gór -
skie go w War sza wie, był jed nym z prze wod ni ków ducho-
wych mo jej mło do ści, czło wie kiem, któ ry kształ to wał mój
umysł i ser ce. Gdy by łem na sto lat kiem, hip no ty zo wa ły
mnie je go fil my „Pierw szy dzień la ta” i „Za dusz ki”, fa scy -
no wa ły książ ki „Dziu ra w nie bie” i „Sen nik współ cze sny”.
Kie dy po wie lu la tach po now nie oglą da łem te fil my i czy -
ta łem te książ ki, za sta na wia łem się, co mo głem ro zu mieć
z nich ja ko na sto la tek. Pew nie nie wie le, ale to nie wie le wy -
star czy ło, by za pi sał się nie zby wal ny ślad. Z za chwy tem
oglą da łem wie lo krot nie „Sal to”, ja ko nie zwy kle kry tycz ny
stu dent Szko ły Fil mo wej w Ło dzi, a „Jak da le ko stąd, jak
bli sko”, wciąż z tym sa mym za chwy tem, obej rza łem, już
ja ko po zba wio ny wie lu złu dzeń, choć jesz cze bez twór cze -
go do rob ku, po cząt ku ją cy re ży ser. Smut na, mą dra baj ka
„Zwie rzo człe ko upiór” by ła ban da żem na mo je nie za bliź nio -
ne jesz cze ra ny po Mar cu’68. Te wszyst kie sło wa i ob ra zy
ży ły ze mną i we mnie. By ły zna kiem na dziei, że ludz ka
wspól no ta, choć trud na, jest jed nak moż li wa. 

W ro ku 1984 uda ło mi się zre ali zo wać film do ku men -
tal ny „Prze cho dzień”. Zro bie nie fil mu o Ta de uszu Kon wic -
kim, któ ry był non per son nu mer je den PRL-u, za kra wa ło
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Tadeusza Konwickiego 1926-2015



na cud. Sam Kon wic ki w książ ce „No wy Świat i oko li ce”,
wy da nej dwa la ta póź niej, tak opi su je to wy da rze nie: 

„Przy sła no po mnie sa mo chód, ja wsia dłem do te go sa -
mo cho du jak gwiaz dor i po je cha łem na plan. Tam cze ka -
łem dłu gie kwa dran se w bocz nym po miesz cze niu, aż eki pa
upo ra się z re flek to ra mi i z ka me rą, któ ra nie chcia ła ru -
szyć”.

Uro cze, za baw ne zda nia na pi sa ne przez be le try stę
z praw dzi we go zda rze nia. Oczy wi ście nie by ło re flek to rów,
ja kaś jed na skrom na lam pa za le d wie, ka me ra ani ra zu się
nie za cię ła, no i nie by ło dłu gie go cze ka nia w bocz nym po -
miesz cze niu. Ba, nie by ło na wet żad ne go bocz ne go po -
miesz cze nia. Dłu gi wy wiad, od któ re go za czy na li śmy
zdję cia do „Prze chod nia” miał być krę co ny w miesz ka niu
pi sa rza. Jed nak w ostat niej chwi li Ta de usz Kon wic ki zmie -
nił zda nie. Bał się, że eki pa fil mo wa zde wa stu je je go sie -
dzi bę, tak przy naj mniej uza sad niał swo ją de cy zję. By ło to
kil ka dni przed roz po czę ciem zdjęć, więc wpa dłem w pa -
ni kę. Na krót ko. Przy po mnia łem so bie, że dys po nu ję du -
żym miesz ka niem, nie za miesz ka łym przez ni ko go, od
śmier ci mo je go Dziad ka. Ta de usz Kon wic ki przy je chał na
plan. Za czął od uważ nych oglę dzin wnę trza. I po wie dział,
że wy bra łem wła ści we miej sce na re ali za cję fil mu. Bo to ja
je stem au to rem i miej sce po win no być waż ne dla mnie,
a nie dla nie go. I po tem za czę li śmy roz mo wę przed ka me -
rą, któ ra trwa ła kil ka dni. Słu cha łem go uważ nie, pa trząc
mu nie ustan nie w oczy, z dło nią na wy łącz ni ku ka me ry,
po nie waż pra co wa li śmy na ta śmie fil mo wej, któ ra by ła re -
gla men to wa na. Chcia łem zro zu mieć stra te gię me go ido la,
by unik nąć nie po trzeb nych lub przy pad ko wych włą czeń.
Ta de usz Kon wic ki pięk nie pi sze o tej swo jej stra te gii na
kar tach cy to wa nej już książ ki „No wy Świat i oko li ce”: 

„W koń cu wszyst ko ru szy ło i ja na pi na łem się i roz luź -
nia łem, gra łem swo bo dę, szcze rość, bez po śred ni sto su nek
do ży cia, usi ło wa łem tak że nie grać, na gle być so bą, bły -
snąć in te li gen cją, mi gnąć zło tą my ślą i rap tem roz śmie szyć
non sza lan cją, a je śli się uda, to i na gle wzru szyć odro bin -
ką wzru sze nia. Jed nym sło wem, gra łem jak sza lo ny w fil -
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mie, co z gó ry ma ran gę puł kow ni ka, to zna czy w mo men -
cie roz po czy na nia zdjęć wszy scy wie dzą, że pój dzie na
pół ki”.

Słu cha jąc pa sjo nu ją cych mo no lo gów Kon wic kie go,
a tak że wcho dząc z nim w dia log, ani przez chwi lę nie my -
śla łem, że film wy lą du je na pół ce. By łem cał ko wi cie skon -
cen tro wa ny na zdję ciach i od sa me go po cząt ku, czu łem
bar dzo wy raź nie, że mię dzy opo wia da ją cym i słu cha ją cym
wy two rzy ła się do bra che mia, któ ra dzia ła na ko rzyść te -
go fil mu i przy nie sie do bre re zul ta ty. Pod czas zdjęć Ta de -
usz Kon wic ki miał swo ją stra te gię, a ja swo ją. Oka za ło się,
że wła sną stra te gię mia ła tak że „wła dza lu do wa”. Wca le
nie chcia ła fil mu wło żyć na pół kę, choć by naj wyż szą, po -
sta no wi ła, po pro stu, ska zać go na nie ist nie nie. Ale i to
się, o dzi wo, nie uda ło. Film zo stał roz po wszech nio ny na
ka se tach przez Vi deo -No wą i, dzię ki te mu, nie po kor ny au -
tor kul to wej „Ma łej apo ka lip sy” do tarł ze swo im prze ka -
zem pod strze chy, a ja sam, w la tach 80., ist nia łem je dy nie
ja ko au tor fil mu „Prze cho dzień”. 

Na pla nie fil mo wym spo tka li śmy się z pa nem Ta de -
uszem po now nie w ro ku 2002 pod czas re ali za cji fil mu
„Cał kiem spo ra apo ka lip sa”. Wró ci łem do Kon wic kie go, by -
łem bo wiem prze ko na ny, że jest on do sko na łym me dium
do opo wie ści o trans for ma cji ustro jo wej. W mo ich oczach
był Kon wic ki kla sycz nym no si cie lem in te li genc kie go eto -
su. A trans for ma cja zmie ni ła nie wąt pli wie do tych cza so wy
sta tus pol skie go in te li gen ta. Zo stał on zdegra- do wa ny,
prze stał być ma giem, wiesz czem i pra wo daw cą. Ta de usz
Kon wic ki pre cy zyj nie i bły sko tli wie, mą drze i prze śmiew -
czo, czy li po swo je mu, wy ar ty ku ło wał to wszyst ko w mo im
fil mie. W tym spo tka niu nie by ło już mo że po przed niej eu -
fo rii. By ło na to miast smut ne, ci che po ro zu mie nie doj rza -
łych, po obi ja nych przez ży cie part ne rów. Na gle przy-
po mnia łem so bie, jak przed la ty, pod czas re ali za cji „Prze -
chod nia”, go rą co pra gną łem, by przejść ze swym gu ru na
„ty”. To sztu bac kie ma rze nie nie zi ści ło się ani wte dy, ani
pod czas na sze go dru gie go fil mo we go spo tka nia, ale nie co
póź niej. W li sto pa dzie 2002 ro ku le cie li śmy ra zem do No -
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we go Jor ku. Ta de usz Kon wic ki na re tro spek cję swo ich fil -
mów, a ja na do czep kę, ja ko au tor „Prze chod nia”. Dzię ki
nie mu le cia łem po raz pierw szy w swo im ży ciu do USA i to
od ra zu w ka bi nie bu si ness class. Pan Ta de usz bar dzo źle
zno sił lot, głów nie z po wo du za ka zu pa le nia. Tak więc nie -
spiesz nie są czy li śmy whi sky, pro wa dząc roz mo wę. I tak,
gdy sa mo lot uno sił się wy so ko w po wie trzu, gdzieś nad
Atlan ty kiem, Ta de usz Kon wic ki spoj rzał na mnie ba daw -
czo znad ko lej nej szklan ki whi sky i oświad czył sta now czo,
że trzy dzie sto let nia zna jo mość upo waż nia do wy pi cia bru -
der sza ftu. A ja na to: „Jest go rzej, niż pan my śli, pa nie Ta -
de uszu, zna my się już pra wie czterdzieści lat”. 

Kon wic ki nie pa mię tał oczy wi ście na sze go pierw sze go
spo tka nia, któ re od by ło się wio sną 1964 ro ku. Przy sze -
dłem do nie go wów czas po ra dę. Mia łem za miar zda wać
do Szko ły Fil mo wej w Ło dzi, gdzie wcze śniej na le ża ło zło -
żyć swo je pra ce. Przy nio słem mu do oce ny mo ją tecz kę za -
wie ra ją cą mło dzień cze wier sze i pro zę, tro chę fo to gra fii
i ama tor ski film. By łem nie śmia łym, za kom plek sio nym
ma tu rzy stą, a Ta de usz Kon wic ki był dla mnie ta jem ni -
czym miesz kań cem Olim pu. On jed nak po trak to wał mnie
bar dzo po waż nie. Nie wy wyż szał się ani mnie nie po uczał,
nie szy dził i nie kpił. Po trak to wał mnie se rio. Po chy lił się
z wiel ką uwa gą nad kan cia sty mi utwo ra mi osiem na sto lat -
ka i do dał mi otu chy po wścią gli wą po chwa łą. 

Pro ta go ni sta mi mo ich fil mów do ku men tal nych by li
wiel cy ar ty ści i zwy czaj ni, ano ni mo wi lu dzie. Naj czę ściej
współ pra ca z ni mi prze bie ga ła har mo nij nie, a cza sa mi by -
wa ła trud na i kon flik to wa. Z ni kim jed nak nie pra co wa ło
mi się tak ide al nie jak z Kon wic kim. Był on czło wie kiem
nie zwy kle wiel ko dusz nym. Nie wtrą cał się w pro ces twór -
czy, nie da wał żad nych rad i ni cze go nie żą dał. Cier pli wie
cze kał, aż film zo sta nie ukoń czo ny i wte dy do pie ro oglą -
dał i po wścią gli wie chwa lił. Jak bar dzo ce nił „Prze chod -
nia”, do wie dzia łem się pra wie dwa dzie ścia lat po pre mie rze
z je go lau da cji wy gło szo nej po po ka zie te go fil mu w Bi blio -
te ce Pu blicz nej w No wym Jor ku. 
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Ta de usz Kon wic ki nie był czło wie kiem z mar mu ru ani
z że la za. Aby go okre ślić, trze ba użyć sta ro świec kich, nie -
mod nych przy miot ni ków. Był czło wie kiem mą drym i pra -
wym, do brym i szla chet nym. Był de li kat ny, utka ny z nie-
do po wie dzeń, no stal gicz nej mgły, nie pew no ści, ze zro zu -
mie nia i prze ba cze nia. Czę sto iro ni zo wał i de kla ro wał za -
ra zem, że jest prze ciw ni kiem pa to su. Ale tak na praw dę był
mi strzem iro nicz ne go pa to su i pa te tycz nej iro nii. 

Już po je go po grze bie obej rza łem w ki nie „Kul tu ra” od -
no wio ną „Kro ni kę wy pad ków mi ło snych”. Wła ści wie nie
lu bi łem te go fil mu. Gdy wi dzia łem go po raz pierw szy, wy -
da wał mi się bar dzo li te rac ki, sta ro świec ki, zbyt prze ga -
da ny. Te raz po la tach zo ba czy łem go ina czej. Film na brał
szla chet nej pa ty ny sta re go sre bra. Pa mię ta łem oczy wi ście,
że Ta de usz Kon wic ki bie rze w nim udział. Ale kie dyś wy -
da wa ło mi się to fak tem bez zna cze nia. A te raz prze ciw -
nie, fi zycz na obec ność pi sa rza na bra ła no wych zna czeń,
oka za ła się istot ną war to ścią. Dzię ki fil mo wi mo głem zno -
wu, na krót ką choć by chwi lę, ob co wać z czło wie kiem, któ -
ry tak wie le dla mnie zna czył. Ze wzru sze niem pa trzy łem
na je go cha rak te ry stycz ną, zgar bio ną syl wet kę, słu cha łem
trud ne go do pod ro bie nia, schryp nię te go gło su. Ta fi zycz -
na obec ność sta re go, mą dre go, życz li we go czło wie ka, je go
iro nicz ne, peł ne em pa tii spoj rze nie, spo wo do wa ły, że po -
czu łem dła wią ce gar dło wzru sze nie. I by ło w tym doj mu -
ją ce po czu cie utra ty i za du ma nad kru cho ścią ludz kie go
ist nie nia. 

Na ko lau da cji fil mu „Prze cho dzień” ja kaś ko bie ta, któ -
rej twa rzy ani na zwi ska nie pa mię tam, po wie dzia ła, że
Kon wic ki ta ki nie jest. Ona wie dzia ła, ja ki jest Ta de usz
Kon wic ki, a ja nie. I choć zre ali zo wa łem o Nim dwa fil my
do ku men tal ne i czę sto, choć niedo sta tecz nie czę sto, z Nim
roz ma wia łem, wciąż nie umiem stwier dzić jed no znacz nie,
kim był. Po zo sta je Ta jem ni ca…
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Małgorzata
Karolina 
Piekarska

Nie zdą ży łam
Tekst powstał 9.01. 2015, dzień po śmierci Krystyny Nepomuckiej.

Wczo raj po po łu dniu zmar ła Kry sty na Ne po muc ka. Pi sar ka, au tor -
ka po nad 30 po wie ści. Mia ła 94 la ta. Po zna łam ją kil ka lat te mu
na spo tka niu au tor skim Mar ty Fox. Po la tach, gdy roz po czę łam
dzia łal ność w za rzą dzie Od dzia łu War szaw skie go Sto wa rzy sze nia
Pi sa rzy Pol skich, po szłam do niej ze świą tecz ną wi zy tą. Na krze -
śle le żał ko tek, ale… oka za ło się, że sztucz ny.

– Praw dzi we go mieć nie mo gę, bo nie wiem, kie dy umrę i jak by co,
to on by zo stał sam i mo że nie miał by kto go za brać – po wie dzia ła
pa ni Kry sty na z roz bra ja ją cą szcze ro ścią, wy zna jąc, że na śmierć
za czę ła cze kać 20 lat te mu. Po nie waż wy da wa ło się, że na dej dzie
la da mo ment, więc… np. nie na uczy ła się ob słu gi kom pu te ra.

Wte dy ja ko ekwi wa lent za pacz kę ze sło dy cza mi i in ny mi dro bia -
zga mi do sta łam od niej trzy cu dow ne, je dwab ne sza licz ki, ja kie tyl -
ko mo gła mi wrę czyć za wsze ele ganc ka i praw dzi wa da ma, a ta ką
bez wąt pie nia by ła pa ni Kry sty na.

Gdy w te wa ka cje po je cha łam do Obór pi sać, spo tka ły śmy się w ja -
dal ni. Przez ca ły mój po byt sie dzia ły śmy ra zem przy sto li ku i ga -
wę dzi ły śmy o róż nych spra wach. Tak że o du chach. Opo wia da ła mi
o du chach Obór w sta nie wo jen nym i wie lu in nych nie sa mo wi tych
przy go dach. Na zdro wie nie na rze ka ła, cho ciaż… no gi po wo li od -
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ma wia ły po słu szeń stwa i zda rza ło się, że tra ci ła cza sem rów no wa -
gę, więc wra ca ły śmy do Ofi cy ny ra zem. Ona, wspar ta na mo im ra -
mie niu i opo wia da ją ca, że sta rość nie jest faj na.

– Dla mnie, ener gicz nej oso by to strasz na mę ka – mó wi ła i do da -
wa ła: – Naj gor sze, że chy ba dłu go po ży ję, bo nic mi nie jest.

Pa ni Kry sty na uwiel bia ła zwie rzę ta. Brak ko ta w do mu za stę po -
wa ła ko ci mi fi gur ka mi. W Obo rach obie pod kra da ły śmy z ja dal ni
chleb, by kar mić nim kacz ki w sta wie. Ona od da wa ła ca łą wę dli nę
psom in nych go ści i cią gle do py ty wa ła, jak mie wa ją się te wszyst -
kie psy i ko ty, któ re na czas po sił ków zo sta wa ły sa me w po ko jach
Ofi cy ny czy Bia łe go Dom ku.

Z Obór od wio złam ją sa mo cho dem do do mu. Po dro dze po wie dzia -
ła: – Uwiel bia łam pro wa dzić. Sza la łam za kie row ni cą, lu bi łam
prze kra czać pręd kość. Sa mo chód da wał mi po czu cie wol no ści. – Ro -
zu mia łam ją, choć zda ję so bie spra wę, że wy zna nie o prze kra cza -
niu pręd ko ści z ust 94-lat ki mo gą się wy dać szo ku ją ce. Ale pa ni
Kry sty na mia ła du szę młod szą o co naj mniej pół wie ku od sie bie
sa mej. Jesz cze kil ka lat te mu nie tyl ko jeź dzi ła sa mo cho dem, ja ko
kie row ca, ale sza la ła też na nar tach.

Wiem, że wszy scy, któ rzy czy ta li jej książ ki, prze ży wa li szok, gdy
do wia dy wa li się, że to ta oso ba. Jak to moż li we, że ta sta rusz ka na -
pi sa ła te wszyst kie nie do sko na ło ści, czy li „Mał żeń stwo nie do sko -
na łe”, „Roz wód nie do sko na ły”, „Sa mot ność nie do sko na ła”, „Mi łość
nie do sko na ła”, „Ko cha nek do sko na ły” czy „Sta rość do sko na ła”.

Po Obo rach mia łam ją od wie dzić, ale cią gle nie by ło cza su. Aż nad -
szedł gru dzień. Gdy za dzwo ni łam – nikt nie od bie rał. Dzwo ni łam
wie le ra zy, aż… coś mnie tknę ło. Na ty dzień przed świę ta mi za -
dzwo ni łam do wspól ne go zna jo me go, a jej są sia da i… do wie dzia -
łam się, że pa ni Kry sty na jest w szpi ta lu. Na po cząt ku grud nia
spa dła z łóż ka. Dla cze go? Nie wia do mo. Od wie dzić jej nie moż na,
bo i tak cią gle śpi, pacz ki za no sić nie war to, bo jest ży wio na po za -
ustro jo wo. Ale mo gę za dzwo nić do nie go, gdy bę dzie u niej, po da jej
słu chaw kę. Tak też się sta ło. Mó wi łam do niej, po noć po zna ła mój
głos, ale już nic po wie dzieć nie mo gła, choć sły sza łam, że pró bo wa -
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ła. Or ga nizm, któ ry ca łe ży cie był sil ny – na gle spa so wał. Przed -
wczo raj jej stan le karze okre śli li ja ko ter mi nal ny. Wczo raj zmar ła.
Po dob no nie cier pia ła. By ło to po wol ne za pa da nie w sen. A ja… po -
my śla łam, ile jest praw dy w sło wach księ dza Ja na Twar dow skie -
go: „spiesz my się ko chać lu dzi tak szyb ko od cho dzą”. Spóź ni łam się
z wi zy tą. I już te go nie na pra wię. Tak mi przy kro, tak mi wstyd,
jak daw no nie by ło. To, że nie zdą ży łam z wi zy tą, bę dzie mnie pew -
nie za wsze już mę czyć. A ty le jesz cze mia łam jej opo wie dzieć i o ty -
le rze czy za py tać… Nie zdą ży łam.

I ta ki dro biazg na ko niec. Pró bo wa łam za wia do mić wczo raj wszyst -
kie me dia o śmier ci Pa ni Kry sty ny, ale… jej ży cie prze gra ło ze
śmier cią, a sa ma śmierć z in for ma cja mi o śmier ci in nych waż nych
osób, jak Ta de usz Kon wic ki czy Jó zef Olek sy. Próż no szu kać w in -
ter ne cie wia do mo ści o jej odej ściu w in nym miej scu niż na sza stro -
na Od dzia łu War szaw skie go Sto wa rzy sze nia Pi sa rzy Pol skich czy
na sze wpi sy na Fa ce bo oku. A prze cież w ob li czu śmier ci wszy scy je -
ste śmy rów ni.
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Marek
Ławrynowicz

Patriotów 41

(fragment)

Ucieczka Antoniego Grzegorka

An to ni Grze go rek był za wsze zwo len ni kiem szczę ścia ro dzin ne go. Gdy
zo stał szczę śli wym oj cem bliź nia ków cho dził dum ny jak nie przy mie rza -
jąc paw i prze chwa lał się. Jed nak nie da ne by ło Grze gor ko wi zbyt dłu go
cie szyć się swo im szczę ściem. Bliź nia cy Jó zef i Bo le sław oka za li się zdro -
wi, uda ni, ale bar dzo krzy kli wi. Da wa ło się to od czuć zwłasz cza no cą. Gdy
Grze go rek przy stę po wał do speł nie nia obo wiąz ku mał żeń skie go (a był
męż czy zną jur nym i obo wiąz ko wym) i je go mał żon ka jak zwy kle na der
gło śno da wa ła wy raz prze ży wa nej roz ko szy, bliź nia cy na tych miast się bu -
dzi li i za czy na li krzy czeć. Grze gor ko wa na tych miast prze sta wa ła da wać
wy raz, zrzu ca ła z sie bie Grze gor ka i bie gła ich uspo ko ić.

Grze go rek nie lu bił być zrzu ca ny, a już szcze gól nie w ta kich oko licz no -
ściach. Bar dzo to prze ży wał, prze wra cał się z bo ku na bok i do pie ro gdy
za oknem po ja wi ły się pierw sze ozna ki świ tu, za sy piał, ale nim mu się
przy śni ło coś, co mo gło by go po cie szyć, roz le gał się nie zno śny brzęk bu -
dzi ka, po chwi li od zy wa li się chó rem bliź nia cy, Grze go rek zwle kał się z łóż -
ka, szedł do ła zien ki, go lił się, po tem pił ka wę i szedł, za sy pia jąc po dro dze,
na sta cję ko le jo wą, po tem spał w po cią gu, ale i to mu nie po ma ga ło, brał,
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zie wa jąc, do rę ki swój mło tek i szedł stu kać w ko ła po cią gów. Wsku tek
cią głe go nie wy spa nia pre cy zja je go ude rzeń nie by ła już ta ka jak kie dyś,
a i słuch mu się nie co przy tę pił. Stu kał w ko ła, my dląc oczy kie row nic twu,
ale w grun cie rze czy nie wi dział, czy wszyst ko jest w po rząd ku czy nie. Mę -
czy ło go prze czu cie ka ta stro fy. Śni ły mu się wy ko le jo ne, znisz czo ne wa -
go ny, po twor nie po skrę ca ne szy ny i to wa rzysz Bie rut wska zu ją cy
Grze gor ka pal cem ube ko wi Wit ce. Bu dził się z krzy kiem, szedł pa lić na ta -
ras, pa trzył na prze jeż dża ją ce tuż za uli cą Pa trio tów po cią gi i drżał z chło -
du a mo że bar dziej z prze ra że nia.

Wresz cie Grze go rek do szedł do wnio sku, że tak da lej być nie mo że. Po
pra cy nie wra cał już do do mu lecz szedł na bocz ni cę, gdzie sta ły przy go -
to wa ne na na stęp ny dzień skła dy. Wła ził do wa go nu pierw szej kla sy, ukła -
dał się na ka na pie, spał spo koj nie jak dziec ko, a ra no zry wał się rześ ki
i ra do sny, chwy tał swój mło tek i biegł stu kać w ko ła. I jak daw niej le d wie
ude rzył młot kiem w ko ło, wie dział, że nic ni ko mu nie gro zi i po ciąg do je -
dzie tam gdzie po wi nien. 

I tak by to się god nie i mo ral nie to czy ło gdy by nie sa mo bój ca, któ ry
wprost z na sy pu sko czył pod ko ła lo ko mo ty wy po cią gu re la cji Szklar ska
Po rę ba – War sza wa Wschod nia z okrzy kiem:

– Precz ze Sta li nem!
Oczy wi ście po ciąg za trzy ma no i wszyst kich prze słu cha no, zwłasz cza

ob słu gę. Trwa ło to dłu go i po ciąg re la cji Szklar ska Po rę ba – War sza wa
Wschod nia przy był do sta cji do ce lo wej z sze ścio go dzin nym opóź nie niem
oko ło dru giej w no cy.

Kon duk tor ką w owym fe ral nym po cią gu by ła Ju sty na P. – na zwi sko po -
miń my bo po zo sta je ona na dal w przy kład nym związ ku mał żeń skim. Ju -
sty na P. by ła oso bą fi li gra no wą, zgrab ną, sze ro ko uśmiech nię tą, ale tej
no cy bar dzo za gu bio ną. Do je cha ła po cią giem na bocz ni cę, wy sia dła i nie
wie dzia ła, co ze so bą zro bić, bo miesz ka ła pod War sza wą w miej sco wo -
ści Oża rów Ma zo wiec ki, gdzie o dru giej w no cy nie spo sób by ło do je chać.
Szła, drżąc z zim na, mie dzy pu sty mi skła da mi, aż zo ba czy ła, że w jed nym
z okien wa go nu pierw szej kla sy pa li się świa tło. Wdra pa ła się na sto pień,
we szła do wa go nu i de li kat nie za pu ka ła do drzwi prze dzia łu. 

Grze go rek jesz cze nie spał, le żał wy cią gnię ty na ka na pie i roz my ślał
o tym, kim mógł by być, gdy by co dzien nie przez osiem go dzin dzien nie nie
pu kał młot kiem w ko ła. Sły sząc stu ka nie, prze ko na ny, że to kon tro la ze -
rwał się i bły ska wicz nie otwo rzył, a gdy za uwa żył za drzwia mi fi li gra no wą
Ju sty nę P. bar dzo się zdzi wił, ale go ścin nie zaprosił ją do środ ka.
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W prze dzia le by ło cie pło i przy jem nie. Ju sty na P. po wo li prze sta ła
drżeć, zja dła ka nap kę, któ rą Grze go rek miał przy go to wa ną na ju trzej sze
śnia da nie, wy pi ła bu tel kę pi wa, po tem dru gą i po czu ła do Grze gor ka ta -
kie za ufa nie, że pi jąc trze cią, opo wie dzia ła mu o czło wie ku, któ ry z okrzy -
kiem „Precz ze Sta li nem!” rzu cił się pod po ciąg i wszyst kim co po tem
na stą pi ło. Grze go rek za uwa żył, że wzno sze nie ta kich okrzy ków jest nie -
roz sąd ne, bo nie za wsze po ciąg za bi ja sa mo bój cę na śmierć i po tem moż -
na mieć nie przy jem no ści.

Do cho dzi ła trze cia nad ra nem, a oni sie dzie li obok sie bie co raz bli żej
i Grze go rek już nie słu chał, co Ju sty na P. mó wi, tyl ko my ślał o tym, że jej
głos jest bar dzo me lo dyj ny i zmy sło wy i że kon duk tor ka jest z pew no ścią
ko bie tą na mięt ną. Ona też nie słu cha ła, co Grze go rek ma do po wie dze -
nia tyl ko my śla ła, że mi ło sie dzieć no cą w prze dzia le pierw szej klasy obok
męż czy zny, któ ry jest ta ki du ży, opie kuń czy i bu dzą cy za ufa nie. Wła ści wie
nie wia do mo kie dy za czę li zdej mo wać z sie bie ko le jar skie mun du ry, któ -
re szyb ko spa dły na pod ło gę i An to ni Grze go rek rzu cił się na Ju sty nę P. jak
daw no na ni ko go się nie rzu cał, a ona jęk nę ła z roz ko szy i po my śla ła, że
ca łe ży cie cze ka ła na ko goś, kto się na tak na nią rzu ci, a po tem już nic nie
my śle li, tyl ko Grze go rek wsu wał się w Ju sty nę P. gwał tow nie i bru tal nie,
a ona roz rzu ciw szy sze ro ko no gi przyj mo wa ła go co raz bar dziej pod nie -
co na, zwłasz cza, że Grze go rek był o wie le bar dziej ob da rzo ny przez Stwór -
cę niż mąż Ju sty ny P. i ni gdy wcze śniej cze goś ta kie go nie prze ży ła.

Wresz cie za oknem po ja wił się świt i za stał ich przy tu lo nych, wy czer -
pa nych, szczę śli wych. Po tem Ju sty na P. wsta ła i za czę ła wol no wkła dać
maj tecz ki, po tem resz tę bie li zny, wresz cie kon duk tor ski mun dur, któ ry był
nie co po gnie cio ny, więc przy oka zji sta ra ła się go wy gła dzić. Spie szy ła się,
bo już nie dłu go ru szał z bocz ni cy pierw szy po ciąg War sza wa Wschod nia
– So cha czew, któ ry miał ją za wieźć do Oża ro wa Ma zo wiec kie go.

Grze go rek le żał na ka na pie w prze dzia le pierw szej kla sy i roz ko szo wał
się za pa chem, któ ry po zo stał w prze dzia le po Ju sty nie P., aż wresz cie roz -
dzwo nił się bu dzik i mu siał wziąć swój mło tek i ru szyć z nim na spo tka nie
dnia.

Ju sty na P. jesz cze kil ka krot nie za miast iść do po cią gu War sza wa
Wschod nia – So cha czew, zba cza ła z dro gi i ro zej rzaw szy się czy jej nikt nie
wi dzi, wcho dzi ła do wa go nu pierw szej kla sy. Ko cha li się po spiesz nie, ner -
wo wo, by zdą żyć przed ostat nim po cią giem do Oża ro wa, ale i tak by li
szczę śli wi. Do pie ro gdy po szła przed Wiel ka no cą do spo wie dzi i pro boszcz
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po stra szył ją wiecz nym po tę pie niem, po sta no wi ła, że po ra z tym skoń -
czyć. Na stęp ne go dnia za szła do Grze gor ka, zo sta ła na ca łą noc, w cza sie
któ rej ko cha li się aż dzie więć ra zy, a ra no, gdy na de szła po ra pierw sze go
po cią gu, po wie dzia ła, że wię cej nie przyj dzie. I tak się ku roz pa czy Grze -
gor ka sta ło.

Je go roz pacz nie trwa ła jed nak dłu go. Kon duk tor ki po cią gów da le ko -
bież nych ma ją du żo cza su na roz mo wy, plo tecz ki, in tym ne zwie rze nia. Ju -
sty na P. nie wy trzy ma ła i opo wie dzia ła ko le żan kom o Grze gor ku,
a szcze gól nie o je go na mięt no ści, bru tal no ści i so lid nym po dej ściu do
wszyst kie go czym się zaj mu je. Opo wieść do tar ła do kon duk to rek po cią -
gów in nych re la cji, od nich do bu fe to wych z WARS-u, a po tem do ko biet
sprzą ta ją cych wa go ny i wszę dzie zro bi ła wiel kie wra że nie. Wie le ko biet
ma rzy przez ca łe ży cie o kimś ta kim jak Grze go rek. Od odej ścia Ju lii nie
mi nę ły na wet dwa ty go dnie, a jed na ze sprzą ta ją cych, dziew czy na mło -
da, ład na, ale nie wia do mo cze mu sa mot na, po rzu ci ła swo je szczot ki oraz
ścier ki i uda ła się do wa go nu pierw szej kla sy. Wy szła stam tąd po dwóch
go dzi nach tak za do wo lo na, że do koń ca zmia ny, pra cu jąc, śpie wa ła so cre -
ali stycz ne pio sen ki.

To ośmie li ło in ne. Za czę ły wpa dać do Grze gor ka młod sze i star sze, chu -
de sprzą tacz ki o mę skich ry sach, pulch ne i do bro tli we bu fe to we, kon duk -
tor ki, kie row nicz ki po cią gów, a na wet ele ganc kie, pach ną ce za gra nicz ny mi
per fu ma mi kie row nicz ki wa go nów sy pial nych na tra sach mię dzy na ro do -
wych. Grze gor ko wi wy da wa ło się, że tra fił do ra ju. Nie wy brzy dzał, nie
wy bie rał, ra do śnie rzu cał się na każ dą z przy by łych, z wa go nu pierw szej
kla sy do bie ga ły spa zma tycz ne po sa py wa nia, ję ki, pi ski, okrzy ki, cza sem
pod cho dzi li pod wa gon ko le ja rze, a na wet ma szy ni ści wra ca ją cy z de po,
że by so bie choć po słu chać. W koń cu sła wa Grze gor ka do tar ła tam, gdzie
ni gdy do trzeć nie po win na, to zna czy do na czel ni ka sta cji War sza wa
Wschod nia. Był to sta ry ro bo ciarz jesz cze przed woj ną zna ny ja ko ko mu -
ni sta, to też gdy Grze go rek sta wił się przed nim, nie uży wał słów wy szu -
ka nych tyl ko rzekł:

– Kur wa mać Grze go rek, co to ma być?!
Grze go rek przez chwi lę uda wał, że nie ro zu mie, o co cho dzi.
– To jest kur wa mać bur del czy Pol skie Ko le je Pań stwo we?! – darł się

na czel nik.
– Pol skie Ko le je Pań stwo we – rzekł Grze go rek.
– No to wy pier da laj z pań stwo we go wa go nu i wra caj do żo ny!
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I tak An to ni Grze go rek po wró cił na ło no ro dzi ny. W sa mą po rę bo bliź -
nia cy pod ro śli i już nie bu dzi ło ich by le co. A gdy jesz cze wie czo rem na -
pcha ło im się wa ty do uszu, moż na by ło przy za cho wa niu pew nej
ostroż no ści speł nić obo wią zek mał żeń ski. Wte dy Grze go rek prze ko nał się,
że nie ma na świe cie ko bie ty, któ ra pięk niej prze ży wa or gazm od Grze -
gor ko wej. Tyl ko kon duk tor ki, bu fe to we z WARS-u i pa nie sprzą ta ją ce wa -
go ny cho dzi ły smut ne i nic ich nie mo gło po cie szyć. 

Ma rek Ław ry no wicz
Patriotów 41
Powieść
Zysk i S -ka: 2014 
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Adam Puslojić
BELGRAD

Ku pi łem gwiaz dy

Po ecie Va sko wi Po pie

Dziś ra no na pchlim tar gu
Ku pi łem so bie gwiaz do zbiór

Ku pi łem so bie
Ka wa łek nie ba
Czte ry gwiaz dy

Umie ści łem je na su fi cie mo je go po ko ju
W ta kim sa mym porządku jak na nie bie

Gwiaz dy i da lej
My ły się
Wo dą wszech świa ta

Na nie bie po zo sta ła wy rwa
W któ rą wpa da li po ko lei wszy scy świę ci

Po za igłą -lo ko mo ty wą po ezji
Tak że in ne pięk ne rze czy moż na zna leźć
Na pchlim targu

Poezja
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Oj cze nasz

Świę te mu Sa vie

Oj cze nasz, któ ryś jest oczy wi stym 
stró żem nie ba, wiedz,
iż ta mo ja mo dli twa,
cał kiem mo ja, grzesz na jest, 
al bo wiem bła gam o oko
i ser ce, i usta spra wie dli wo ści.

Rzec to dzi siaj, kie dym oto czo ny 
przez tych, co gło szą,
iżem za dżu mio ny, iż zło we mnie
prze ra sta Bo ga, iżem spadł
do pie kieł – to czyn
bluź nier czy.

Kim je steś, Pa nie mój, Bo że
i po czy jej żeś stro nie
w tej cał kiem ziem skiej,
w tej ciem nej spra wie? Czy jest 
w To bie dość po wie trza i prze strze ni
dla mnie ja ko sy na?

I kim są ci dwaj: ten 
z mo jej le wej i ten
z mo jej pra wej stro ny?
Czy po sia da ją oni wła snych,
czy wszy scy śmy z jed ne go oj ca?
Czy mó wi my tym sa mym ję zy kiem?

Mu szę być
szcze ry w tej spra wie

Adam Puslojić
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do koń ca świa ta: Jam jest 
swój wła sny oj ciec
i nie bo wła sne, al bo wiem
w sa mot no ści umie ram. Na wie ki sam!

17 czerw ca 1990 

Ostat ni po eci

Kie dy się ostat ni raz, oneg daj, 
wi ta łem z Pa nem Bo giem, miał On
mi liard ko smo sów wię cej – 
a ja tyl ko dwa lub trzy la ta 
lawiro wa nia za kra ta mi.
Trud no, po wie dzia łem so bie bu dząc się.
To jest mój Bóg, je dy ny.
I za pa mię tam na za wsze ten uścisk dło ni
ja ko li tur gię i sens wyż szy
i ja ko wej ście do ko smo go nii.
Mo ja spra wa, że bym miał wol ną rę kę
i gło wę, a bę dę wiecz nie 
pod kre ślać, że tym do ty kam wszech świa ta
i po ko rze od da ję po ko rę 
i przy kła dam wiel kie zna cze nie do 
prze mi jal no ści nas wszyst kich, 
ostat nich po etów.

Bel grad, 17 września 1997 r. 

Poezja
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Ze ro wy sto pień po ezji

Być su ro wym i nie uf nym
jak wo bec 
wła sne go cie nia
Jest to ta sa ma su ro wość
z ja ką wilk
kar ci owcę

Być su ro wym i nie uf nym
zna czy wy trwać 
w za gęsz cza niu

Oświe tlo nym ko ry ta rzem
po łą czyć ka mień
z ideą ka mie nia

Zło tą ga łąź (na któ rej sie dzisz)
od ciąć kie dy jesz cze kwit nie i pącz ku je

Być su ro wym i nie uf nym
zna czy
z su ro wo ścią ufać

Adam Puslojić
Życie ze snu utkane
Poezje
Wybór i przekład
Grzegorz Łatuszyński
Str.154
Oficyna Wydawnicza Agawa
2015

Adam Puslojić



Grzegorz Łatuszyński
Ukrzyżowanie na tarczy słonecznej

Ro bie nie pol skie go wy bo ru wier szy za gra nicz ne go po ety za wsze by -
ło dla mnie wiel ką przy go dą in te lek tu al ną, na le ża ło bo wiem (z ta kie go
wy cho dzi łem prze ko na nia) z bo ga te go na ogół do rob ku twór cze go pi sa -
rza, osa dzo ne go i za ko rze nio ne go w in nej kul tu rze i tra dy cji, prze nieść
na grunt pol ski wier sze, któ re zdol ne bę dą prze mó wić do pol skie go czy -
tel ni ka, czło wie ka o in nej kul tu rze i in nej men tal no ści, a rów no cze śnie
po zo sta ną re pre zen ta tyw ne dla do rob ku po ety. 

I dru ga spra wa, nie mniej waż na: na le ży prze tłu ma czyć te wier sze tak,
że by za brzmia ły one po pol sku jak w ory gi na le, że by po ru szy ły te sa me
stru ny w czy tel ni ku pol skim, na ja kich gra ją w ję zy ku ory gi na łu, a to zna -
czy na pi sać je po pol sku tak, jak je pi sał au tor w swo im ję zy ku, sto su jąc
ten sam warsz tat po etyc ki, tę sa mą tech ni kę osią ga nia efek tu ar ty stycz ne -
go, któ ry po wi nien być w naj wyż szym stop niu zbież ny z in ten cją twór -
czą po ety. Zna czy to – prze nieść ten wiersz z ję zy ka ory gi na łu do
pol sz czy zny tak, by po zo stał tym sa mym wier szem lub nie mal że tym sa -
mym, a więc prze nieść je go struk tu rę, spo sób ob ra zo wa nia, na pię cie in -
te lek tu al ne, es te tycz ne i war stwę emo cjo nal ną. 

Przy prze kła dzie po ezji Ada ma Pu slo ji cia ani pierw sze, ani dru gie za -
da nie nie by ło ła twe. Mu sia łem do brze wczy tać się w te wier sze, choć
czy ta łem je już nie raz, że by uchwy cić tę czer wo ną nić prze bie ga ją cą przez
ca łą twór czość te go po ety na prze strze ni bli sko pięć dzie się ciu lat pra cy
twór czej.

Z mo je go wczy ty wa nia się wy ni kło, iż nie jest ona opty mi stycz na. Nie
jest do brze i le piej nie bę dzie – mó wi Pu slo jić od naj wcze śniej szych wier -
szy po dziś dzień. Na prze strze ni cza su zmie niał się je go ję zyk, zmie nia -
ły się środ ki po etyc kie, któ ry mi wy ra żał swój sto su nek do za sta ne go
świa ta, ale nie zmie niał się je go ogląd z per spek ty wy wszech ogar nia ją -
cej, trans cen dent nej, moż na by rzec. 

Po eta Pu slo jić wzno si się na wy ży ny oko ło bo skie, jest twór cą bli skim
Stwór cy, wi ta ją cym się z Nim po przez po da nie rę ki. Za pa mię ta na za wsze
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ten uścisk dło ni
ja ko li tur gię i sens wyż szy
i ja ko wej ście do ko smo go nii.

Ta świa do mość no bi li ta cji jest dla nie go je dy nym po zy ty wem wy nie -
sio nym ze spo tka nia z Naj wyż szym, po twier dza ją cym wa gę po etyc kie go
po wo ła nia. Ka że mu ono pod kre ślać, iż do ty ka jąc wszech świa ta, czy ni to
z na leż ną po ko rą oraz że przy kła da wiel kie zna cze nie do prze mi jal no ści
nas wszyst kich, ostat nich po etów. Owa prze mi jal ność w pu slo ji ciow skiej
po etyc kiej per spek ty wie nie ty le jest to tal na, co uni wer sal na, do ty czy bo -
wiem ca łe go uni wer sum i Bo ga w nim, któ ry, gdy się wi tał z po etą, miał
mi liard ko smo sów wię cej. W dzi siej szym świe cie prze mi ja ją więc ostat ni
już po eci, co nie tyl ko Pu slo jić za uwa ża, ale i my u nas w ostat nich dzie -
się cio le ciach, kie dy od cho dzi li je den po dru gim w krót kich od stę pach cza -
su Zbi gniew Bień kow ski, Cze sław Mi łosz, Zbi gniew Her bert, Wi sła wa
Szym bor ska i Ta de usz Ró że wicz. A nie po ja wi li się tym cza sem na stęp cy
na ich mia rę. Pu slo jić za uwa ża rów no cze śnie, że w dzi siej szym świe cie
ubo że je tak że sam Bóg, któ ry tra ci mi liard ko smo sów. I tę praw dę my tak -
że za uwa ża my w na szym ży ciu: co raz mniej zo sta wia się Bo gu bo skich
atry bu tów, co raz mniej sza jest wśród lu dzi bo jaźń Bo ża, co raz mniej go
w prze strze ni pu blicz nej, a ofen sy wa prze ciw ko Bo gu, prze ciw ko chrze -
ści jań skiej tra dy cji kro czy da lej i przy bie ra na roz ma chu.

Nie jest do brze, więc Łza wę dru je w stro nę zie mi, któ rą ura to wać mo -
że tyl ko do broć i mi łość czło wie cza do stwo rze nia, cze go eg zem pli fi ka -
cją jest choć by więź emo cjo nal na bo ha te ra li rycz ne go z trój no gą kot ką:

Ona jest do mu mo je go wład czy nią.
Ona mi ze gar na krę ca co wie czór.
Po lne kwia ty w wa zach co dzień zmie nia,
Chleb i wi no do sto łu po da je.
Wy obra ża jąc so bie mo ją kot kę
Nie prze ko nuj cie mnie ni gdy, że jest śle pa,
Nie prze ko nuj cie mnie ni gdy, że jest nie ma,
Nie prze ko nuj cie mnie ni gdy, że jest pięk na.

Kie dy po wsta wał ten wiersz, nie by ło jesz cze ani ru chu zie lo nych, ani
ru chu w obro nie nie peł no spraw nych. Po eta nie pi sał go na za mó wie nie
ja kiejś or ga ni za cji, lecz z wła snej je dy nie po etyc kiej po trze by. 
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Po etyc ka po trze ba jest naj wyż szym i je dy nym na ka zem, któ re mu pod -
po rząd ko wu je się Pu slo jić. Ta po trze ba ka że do wier sza przy sto so wać czas
i prze strzeń, dzię ki cze mu od le gło ści astral ne są na wy cią gnię cie rę ki i bo -
ha te ra li rycz ne go moż na ukrzy żo wać na tar czy sło necz nej, a wy da rze nia
bi blij ne mo gą dziać się rów no le gle z nam współ cze sny mi, co w spo sób
za ska ku ją cy, nie zwy kle efek tow ny i efek tyw ny otwie ra po le no wych moż -
li wo ści dla eks pre sji po etyc kiej:

Gdy to prze czy tał przy śnia da niu,
Adam we zwał Ewę, żo nę swo ją, a ona
sta ła się brze mien na, uro dzi ła Ka ina i rze kła:
otrzy ma łam czło wie ka od Pa na.

Oto w "prze ka zie" Pu slo ji cia Adam czy tu je przy śnia da niu lo kal ną ga -
ze tę i z niej się do wia du je, że Bóg za pew ni wciąż jesz cze nie na ro dzo ne -
mu Ka ino wi swo ją szcze gól ną ochro nę. I wte dy de cy du je się wy dać na
świat pięt nem na zna czo ne go po tom ka. I tak sta je się oczy wi ste, że Adam
nie mu si być pierw szym i je dy nym Ada mem, a Ka in je dy nym bi blij nym
Ka inem, lecz że przy po wieść bi blij na re ali zu je się przez wie ki i w na szym
ży ciu, wciąż na no wo, i że na si współ cze śni Ka ino wie rów nież ma ją gwa -
ran cję szcze gól nej ochro ny. 

Pu slo ji cio wi ja ko po ecie bli ski jest Va sko Po pa, stąd wie le w tej po -
ezji od wo łań do nie go. Jed nym z bar dziej uda nych jest wiersz Ku pi łem
gwiaz dy, któ ry po wstał na po cząt ku lat 80., w za sa dzie dość opty mi stycz -
ny, bo choć w wy rwę po tych gwiaz dach na nie bie wpa da li po ko lei wszy -
scy świę ci, bo ha ter li rycz ny tym się nie prze jął, a po eta nie za sy gna li zo wał
czy tel ni ko wi, ja kich świę tych miał na uwa dze, ziem skich czy nie bie skich.
Po mysł ku pie nia so bie gwiazd jest nie wąt pli wie do brym roz wią za niem
na wszel ki fra su nek, a gwiaz dy na su fi cie z pew no ścią po tra fią roz po go -
dzić na wet pod ły na strój. Oto po czą tek te go wier sza, rów nie sub tel ny
i wy sma ko wa ny w nad re ali stycz nym ob ra zo wa niu jak dwa dzie ścia lat
star sze go mi strza tej for my:

Dziś ra no na pchlim tar gu
Ku pi łem so bie gwiaz do zbiór

Ku pi łem so bie
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Ka wa łek nie ba
Czte ry gwiaz dy

Umie ści łem je na su fi cie mo je go po ko ju
W ta kim sa mym po rząd ku jak na nie bie

Ge ne ral nie jed nak Pu slo jić wo li moc niej sze ob ra zy, bar dziej zde cy -
do wa ne, wy ra zi ste. Je śli wier sze Va ska Po py mo gli by śmy po rów nać do
sub tel nych akwa rel, to wier sze Pu slo ji cia przy po mi na ją płót na olej ne, ma -
lo wa ne sze ro ką, gru bą szpa chlą, ata ku ją ce wy ra zi stą, sil nie skon tra sto wa -
ną ko lo ry sty ką. Niech tu ja ko ilu stra cja po słu ży choć by wiersz Werto-
wa nie du szy: 

...wi dzą mnie już na ło żu śmier ci,
al bo zmie rza ją ce go pro sto
na szu bie ni cę lub kro czą ce go
w stro nę ot chła ni...
po dej mu ję de cy zję, że bez ru sza nia
usta mi wer to wać za cznę du szę
roz ka zu jąc so bie
i ko smo so wi w so bie
że by mo dli twa mo ja zo sta ła wy słu cha na
i cie nie po kry ły się mą drą zie le nią...

Prze mi jal ność, obec na w po ezji Pu slo ji cia od za wsze, mo że być skut -
kiem w wier sze prze twa rza nej trau my po wy pad ko wej, ja ką po eta prze żył
w swo jej póź nej mło do ści, że gna jąc się już nie mal z ży ciem, dra ma tycz -
nie do świad cza jąc na so bie sa mym je go kru cho ści. W la tach trans for ma -
cji ustro jo wej, sprzę żo nej z roz pa dem struk tu ry fe de ral nej kra ju, któ ra
w by łej Ju go sła wii prze bie ga ła nie zwy kle dra ma tycz nie, w ogniu wie lo -
let niej woj ny na tam tych ob sza rach, na daw ną trau mę po ety na ło ży ła się
ta no wa, któ ra ka za ła mu w 1992 ro ku w roz pa czy i za gu bie niu, szu kać
wspar cia u świę te go Sa vy, pa tro na Ser bów, do któ re go zwra ca się wier -
szem Oj cze nasz, je mu po świę co nym, peł nym emo cjo nal ne go na pię cia
i eks pre sji:

Oj cze nasz, któ ryś jest oczy wi stym 
stró żem nie ba, wiedz,
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iż ta mo ja mo dli twa,
cał kiem mo ja, grzesz na jest, 
al bo wiem bła gam o oko
i ser ce, i usta spra wie dli wo ści.

Rzec to dzi siaj, kie dym oto czo ny 
przez tych, co gło szą,
iżem za dżu mio ny, iż zło we mnie
prze ra sta Bo ga, iżem spadł
do pie kieł – to czyn
bluź nier czy. 
Kim je steś, Pa nie mój, Bo że
i po czy jej żeś stro nie
w tej cał kiem ziem skiej,
w tej ciem nej spra wie?...

Od cza su tej woj ny po ezja Pu slo ji cia dość wi docz nie kie ru je się
w stro nę te ma tów pa trio tycz nych, w stro nę serb skiej tra dy cji na ro do wej,
hi sto rii i serb skie go pra wo sła wia. Nie jest to jed nak zwrot na ob sza ry te -
ma tycz ne od le głe. By ły one mu bli skie i wcze śniej, choć bar dziej sto no -
wa ne, po brzmie wa ją ce jak by w dru gim czy trze cim pla nie, te raz nie rzad ko
wy cho dzą na plan pierw szy z wy raź nym za bar wie niem mi stycz nym. Bo -
ha ter li rycz ny nie któ rych wier szy wcie la się w sy tu acje Je zu so we, prze -
no si się w sce ne rię gol goc ką. Znaj du je my to rów nież w dal szej par tii
wy żej cy to wa ne go wier sza:

Kim są ci dwaj: ten 
z mo jej le wej i ten
z mo jej pra wej stro ny?
Czy po sia da ją oni wła snych, 
czy wszy scy śmy z jed ne go oj ca?
Czy mó wi my tym sa mym ję zy kiem?

A w wier szu Ozy rys sce ne ria gol goc ka jest jesz cze bar dziej do słow na
i wy ra zi sta:

Tyl ko że na raz
jesz cze dwóch (kim są oni?)
osie dli ło się na tym wzgó rzu,
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obok mnie, po le wej i po pra wej,
i wszyst ko ru szy ło, o mój Oj cze,
od po cząt ku. JAM JEST TEN!
Sam je stem. La ma azaw ta ni...
... Bo ję się, że to za póź no
we dług gol goc kie go
ze ga ra krwi...

Przy to czo ne cy ta ty ob ra zu ją ce zwrot po ety w stro nę mi sty cy zmu nie
szo ku ją ni ko go, kto zna Ada ma Pu slo ji cia. On nie tyl ko mó wi swo imi
wier sza mi jak pro rok, nie tyl ko głos ma apo ka lip tycz ny, szcze gól nie
w unie sie niu, nie tyl ko wy raz twa rzy czło wie ka na wie dzo ne go, ale od lat
rów nież wy glą da jak pro rok ze swo imi dłu gi mi wło sa mi, z wiel ką bro dą
i na pię ciem we wnętrz nym, któ re nie mal że ni gdy go nie opusz cza.

Ser bo wie uwa ża ją go za po etę wiel kie go prze ło mu. Jest to nie wąt pli -
wie sil na in dy wi du al ność, czło wiek ży ją cy pa sją twór czą od cza sów, kie -
dy za czął lan so wać no wy ruch po etyc ki, wy zwa la ją cy po ezję z wszel kich
norm i na ka zów, na zwa ny klo ko try zmem, od sło wa "klo kot" (po pol sku
"bul got"). By ła to od mia na nad re ali zmu, z któ rym gru pa klo ko try stów,
od ry wa jąc się od ma szy ny do pi sa nia (ale i wra ca jąc do niej) wy cho dzi ła
na uli ce, by spon ta nicz nie two rzyć swo je wier sze na chod ni kach i pla cach
miej skich, chęt nie łą cząc sło wo z mu zy ką i ob ra zem, sło wo z in sta la cją
i wszyst kim in nym, co w spon ta nicz nym twór czym mo men cie mo gło się
ko muś na su nąć ja ko do bry po mysł. Gru pa ta szyb ko się roz ro sła, sku pia -
ła nie tyl ko po etów, ale tak że ma la rzy, mu zy ków i lu dzi in nych dzie dzin
sztu ki, któ rzy de kla ro wa li chęć uczest ni cze nia w ich se an sach, ak cjach
czy "sy tu ak cjach", jak je sa mi na zy wa li. Po za Pu slo ji ciem ak tyw ny mi
uczest ni ka mi tych ma ni fe sta cji by li: Alek san dar Se ku lić, Srba Ign ja to vić,
Ivan Ra ste go rac, Ko la Mi lu no vić, Bra na Di mi tri je vić, Pre drag Ci Bog da -
no vić, Mio drag Trip ko vić i wie lu in nych.

Klo ko tryzm nie miał żad nych wła snych re guł ide owych czy ar ty stycz -
nych, żad nych de fi ni cji, gdyż sa mi je go twór cy uwa ża li, że po eta, jak
i każ dy in ny twór ca, jest po nad de fi ni cja mi i nie mo że funk cjo no wać w ja -
kimś okre ślo nym i na rzu co nym ko lek tyw nym du chu. Jest to sprzecz ne
z je go oso bo wo ścią, z na tu ral nym dla nie go in dy wi du ali zmem. 

By ła to po pro stu gru pa za przy jaź nio nych lu dzi, któ rzy nie na rzu ca -
jąc so bie re guł (każ dy two rzył, co chciał i jak chciał) sta ra ła się za in te re -
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so wać so bą uli cę. Klo ko tryzm, nie in ge ru jąc w spra wy warsz ta tu po etyc -
kie go ani żad ne go in ne go, chciał do trzeć do lu dzi z po ezją i sztu ką, szu -
kał spo so bu na jej za ist nie nie i funk cjo no wa nie w prze strze ni pu blicz nej,
a tak że spo so bu na wy krze sa nie z każ de go twór cy mak sy mal nej spon ta -
nicz nej kre atyw no ści, co w gru pie dzię ki do pin go wa niu się wza jem ne mu
by ło ła twiej sze niż w po je dyn kę. Te ich "sy tu ak cje" na uli cach Bel gra du
i in nych miast to by ły, jak by śmy dziś mo gli ob ra zo wo je na zwać, róż ne -
go ro dza ju za dy my po etyc kie. Wo kół klo ko try stów, jak nie gdyś wo kół
trup cyr ko wych, zbie ra ły się tłu my ga piów ulicz nych, a oni mie li z te go
ra dość, po czy ty wa li to so bie za suk ces, pi sa ły o „sy tu ak cjach“ ga ze ty, krę -
ci ła je na wet te le wi zja, a tak że oni sa mi na gry wa li na vi deo -ka se ty i pre -
zen to wa li na spo tka niach w do mach kul tu ry w serb skich i nie tyl ko
serb skich mia stach, dzię ki cze mu sta li się gło śni w ca łej ów cze snej Ju go -
sła wii. Je den z nich, Alek san dar Se ku lić, wspo mi nał: Nie je stem ja kimś
przy stoj nia kiem, ale krę ci ły się wte dy wo kół mnie pięk ne ko bie ty. Wśród
nich by ła Evge ni ja i Gor da na. Mia sto się oglą da ło za ni mi.

Pu slo jić rze czy wi ście jest po etą wiel kie go prze ło mu. Jest uro dzo nym
gu ru. Po dob nie jak przed la ty po tra fił skrzyk nąć dzie siąt ki serb skich, a na -
wet ru muń skich po etów do klo ko try stycz nych „sy tu ak cji“, tak te raz umiał
wie lu z nich na tchnąć pra wo sław nym serb skim mi sty cy zmem, dzię ki cze -
mu nie po zo stał w tej ma te rii od osob nio ny. Co wię cej, si ła je go oso bo -
wo ści i je go po ezji sta ła się swo istą i dość sku tecz ną ta mą dla prze ja wów
ni hi li zmu i wszel kiej de ka den cji. 

Przy go to wu jąc ni niej szy pol ski wy bór po ezji Ada ma Pu slo ji cia Ży cie
ze snu utka ne, sta ra łem się w je go ukła dzie nie od bie gać zbyt nio od chro -
no lo gicz ne go cza su po wsta wa nia po szcze gól nych wier szy, że by Czy tel -
nik mógł prze śle dzić li nię roz wo jo wą tej po ezji za rów no for mal ną,
warsz ta to wą, jak i te ma tycz ną.

W jed nym z ostat nich wier szy w tym wy bo rze, Na sie nie na wie trze,
Adam Pu slo jić pi sze:

nie jest ni czym dziw nym,
że szu ka ją mnie te raz wszę dzie,
gdzie sły szą mój od dech – 

ale sły sza łem też coś gor sze go
rów nież od tej praw dy o mnie,
kłam stwa, któ re dłu żej trwa ją,
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kłam stwo o du szy, o oczach
i o mo ich rę kach, o ser cu,
że pra cu je jak Bóg przy ka zał,

o ro dze niu się mo ich ksią żek
i o ich na sie niu
rzu co nym na wiatr.

Do wszyst kich kłamstw, któ re na pi sa no do tej po ry o Pu slo ji ciu i je go
po ezji, a uzbie ra ło się te go cał kiem spo ro, do rzu cam dziś rów nież swo je
z na dzie ją, że je śli nie bę dzie tro chę bar dziej zbli żo ne do praw dy, to mo -
że nie od bie gnie też zbyt nio od do tych cza so wych.

Tekst o poezji Adama Puslojicia
jest przedrukiem z książki
Grzegorza Łatuszyńskiego
O serbskiej poezji XX wieku 
i współczesnej
Teksty krytycznoliterackie
Str.168
Oficyna Wydawnicza Agawa
2015
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Anna Janko
Mała zagłada
fragmenty

1.

Ma mo, po myśl, nie mia łaś naj go rzej. Tyl ko za bi ja nie i pod pa la nie.
Żad ne go znę ca nia, pa stwie nia się, mal tre to wa nia, nikt na wet ko biet nie
gwał cił. Szli i tyl ko za bi ja li, po ko lei. I to by le jak za bi ja li: raz tra fił,
raz nie, cza sem po pra wiać trze ba by ło. Strze la li, czy li do brze, bo, jak
mó wią, śmierć od ku li jest tą lep szą śmier cią. Nie je den czło wiek by
ma rzył od strza łu umrzeć… 

Po myśl, ma mo, twój ta ta tyl ko chwi lę się mę czył, a two ja ma ma to
w ogó le, mo ment i jej nie by ło. Na wet nie wi dzie li, jak spło nął wasz
no wy dom. Na wet się nie do wie dzie li, że ca ła wieś zo sta ła spa lo na
i zgi nę li pra wie wszy scy. Mie li szczę ście. 

Wy obra żam so bie al bo pa mię tam. Strach jest ro dza jem pa mię ci,
mo gę więc tak po wie dzieć. Strach dzie dzicz ny, prze ka za ny w ży ciu
pre na tal nym, wy ssa ny z mle kiem mat ki, strach, któ ry ma uchro nić mło -
de przed nie bez pie czeń stwem. 

Pa mię tam tam ten dzień, bo two je kosz mar ne sny do sta wa ły się do
mo je go krwio obie gu przez pę po wi nę, gdy jesz cze tkwi łam w two im
brzu chu. A ty prze cież sta le śni łaś to wszyst ko, bo w ża den in ny spo -
sób nie umia łaś się po zbyć owe go po twor ne go na mia ru wra żeń – ob -
ra zów krwi, ło po tu ognia i ludz kie go krzy ku – któ rych się na pi łaś
ocza mi i usza mi, gdy mia łaś dzie więć lat i wzię łaś udział w apo ka lip -
sie. Wzię łaś udział w apo ka lip sie, bę dąc świa do ma i przy tom na, bo
w tym wie ku jest się już wy star cza ją co doj rza łym do tra ge dii. 

To był wto rek, pierw szy dzień czerw ca 1943 ro ku, oko ło pią tej ra -
no, w So chach, trzy ki lo me try od Zwie rzyń ca, dzie więt na ście od Bił -
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go ra ja, dwa dzie ścia sie dem od Za mo ścia, osiem dzie siąt od Lu bli na,
dwie ście trzy dzie ści od War sza wy, sześć set dzie więć dzie siąt osiem od
Ber li na, w pro stej li nii. Od słoń ca osiem mi nut świetl nych…

Słoń ce jesz cze do brze nie wspar ło się na pro mie niach, gdy na zbo -
czach od pół no cy i od po łu dnia, i na krań cach dro gi ze wscho du i z za -
cho du, po ja wi ły się po sta cie jak ze złe go snu. 

Śni łaś jesz cze. Pa mię tasz ten sen do dziś, bo był ostat nim snem
w tam tym ży ciu. Śni ło ci się, że je steś ze swo ją ma mą w mia stecz ku
na du żym pla cu peł nym lu dzi. Wiel ki tłum, mo rze lu dzi… To mo rze
za gar nia ma mę i ona zni ka ci z oczu. Roz glą dasz się, wo łasz, bez skut -
ku. Lu dzi jest co raz mniej, już się tyl ko po je dyn czo krę cą, a ty sto isz
pod ja kimś sa mot nym drze wem i z ca łych sił wo łasz „Ma mo!”, „Ma -
mo!”. Ale ona nie sły szy, nikt nie sły szy, twój krzyk jest bez dź więcz -
ny. We śnie tak się zda rza, jak by się by ło w szkla nym sło iku, po mię dzy
świa ta mi. 

Je steś prze ra żo na.
(…)
Kie dy cię ma ma obu dzi ła z tam te go nie do bre go snu, ucie szy łaś się

na jej wi dok i po czu łaś wiel ką ulgę, że cię od na la zła. Jed nak ra dość
trwa ła tyl ko pa rę se kund. Ja wa, w któ rej przez mo ment wszyst ko by -
ło jak daw niej, za mie nia ła się na po wrót w kosz mar, z któ re go obu dzić
się już nie da wa ło. 

„Wsta waj, Re nia, ubierz dzie ci – sły szysz sło wa ma my do cie bie
skie ro wa ne – mu si my wy cho dzić – sły szysz – Niem cy są we wsi – sły -
szysz – pa lą do my, za bie ra ją lu dzi”. Sły szysz i wi dzisz, jak ma ma bie -
ga, co chwi lę coś chwy ta, obi ja się o ścia ny izby, jak owad w sło iku.
I wi dzisz jej twarz w bla dym świe tle po ran ka, prze ra żo ną. Zry wasz się
z po ście li, zdej mu jesz schną ce na sznur ku przy pie cu rze czy i rzu casz
je pod łóż ko. Pod łóż ko? Co ty ro bisz, Re niu? Prze cież trze ba się ubie -
rać! 

Po tem… nie pa mię tasz. 
Po tem ma ma chy ba sa ma ubra ła dzie ci. Ja sia i Krop kę. 
Po tem by ła już na ze wnątrz i po wie dzia ła do cie bie z po dwór ka:

przejdź przez okno i chodź tu do mnie, bę dziesz wor ka mi za ty ka ła okna
do piw ni cy. Po tem znów nie pa mię tasz. 

Po tem two ja ma ma zdej mu je ze ścia ny ob raz świę tej (tej, co bro ni
przed ogniem) i bło go sła wi was tym ob ra zem. Znak krzy ża tym ob ra -
zem ro bi. Po tem zo sta wia ten ob raz, a was za bie ra. Wy cho dzi cie we
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czwo ro. Przez skle pik, bo przez skle pik się wy cho dzi ło z do mu na po -
dwór ko. 

Sły chać strza ły i krzy ki. Czuć dym. 

2.
Wszy scy lu dzie we wsi ro bią to sa mo co wy, wy cho dzą, wy bie ga -

ją, ze swo ich do mów, osiem dzie się ciu ośmiu do mów, na po dwór ka,
a Niem cy ze wzgórz idą, ze wzgórz strze la ją, a gdy są bli żej pod pa la -
ją, i wciąż strze la ją. A ty, ma mo, ten nie bie ski far tuch roz ście lasz na
tra wie!

– To był far tuch mo je go ta ty do pra cy w skle pie, dla cze go za bra -
łam ten far tuch, nie wiem. Bo ro sa na tra wie i su kien ka się zmo czy?
Roz kła dam far tuch na tra wie obok ścież ki. Nie bie skie na zie lo nym.
Sia dam na tym far tu chu. Nie, nie sia dam, kła dę się. Tak ja koś pół le żą -
co sie dzę i się roz glą dam. Idzie żoł nierz z pło ną cym wiech ciem sło -
my, przy kła da go do da chu do mu obok. To dom ko wa la. Wi docz nie
ku le za pa la ją ce, któ ry mi Niem cy strze la li naj pierw, omi nę ły dom ko -
wa la. Ko wa lo wa stoi, pod no si rę ce do gło wy. Nasz ta ta obok niej przy
pło cie, pa rę me trów od nas. Ta ta py ta in ne go żoł nie rza, któ ry stoi z ka -
ra bi nem, czy mo że wró cić do do mu po pie nią dze. Ten ki wa gło wą, że
tak. Ko wa lo wa mó wi: „Nie idź”. Ta ta do ma my mó wi gło śno: „Pój -
dzie my do nich [czy li na dru gą stro nę dro gi do bra ci i dziad ka]”, tyl ko
we zmę pusz kę. To co bę dą ro bić ze wszyst ki mi [Niem cy], to zro bią
i z na mi. W pusz ce był utarg. W na szym do mu był sklep. 

Dach do mu ko wa lów po kry wa się pręd ki mi pło mie nia mi, bo jest
ze sło my. Nasz jest dra ni co wy, jesz cze się nie pa li. To ta świę ta z ob -
ra zu go pil nu je. 

I wte dy ma ma mó wi: Chy ba ta ta nie ży je, bo upadł. 
Pa trzę, le ży na ścież ce. Od szedł od pło tu naj wy żej pięć kro ków. „A

mo że on tyl ko się po ło żył” – od po wia dam, bo prze cież i tak mo gło
być. Chcę, że by tak by ło. 

I już pod cho dzą Niem cy, dwóch, w mun du rach woj sko wych, zie -
lo nych, i w fu ra żer kach. Ich twa rzy nie pa mię tam, tyl ko mun du ry na
tle nie ba. Jak by nie mie li twa rzy. Pa mię tam za to bar dzo wy raź nie, ten
gest pa mię tam bar dzo wy raź nie, jak je den z tych żoł nie rzy mie rzy z ka -
ra bi nu do ma my, któ ra stoi po dru giej stro nie ścież ki przy sa mym zbo -
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żu z mo ją sio strą na rę kach. I ten żoł nierz, za nim jesz cze no gi się pod
ma mą ugię ły, prze su wa lu fę na dziec ko. 

A wte dy ten dru gi… A wte dy ten dru gi mu tę lu fę w dół pchnął.
Tyl ko ten gest mam w pa mię ci, strza łów nie, jak by dźwię ku żad ne go
nie by ło. Mat ka się osu wa i ka ra bin się osu wa, i strze la w zie mię. 

A my z bra tem na tym far tu chu dwa me try da lej. To wszyst ko tak
by ło bli ziut ko, my wszy scy na kil ku me trach, ale się wy da wa ło jak by
na roz le głym pu stym pla cu… Sio stra le ży w zbo żu. Ma oczy sze ro ko
otwar te, nie za bi ta. Brat sie dzi obok. 

– On mó wi, że stał, nie sie dział. 
– A co on ci tam mó wił… Strasz nie by ło ci cho. Jak by wszyst ko na -

gle prze sta ło się dziać. Nie wi dzę ma my, choć wiem, że le ży tuż -tuż.
Nie pa mię tam, jak le ży. Wsta ję i wte dy czu ję, jak by wiel ka lo do wa ta
kro pla prze le cia ła prze ze mnie w środ ku i od tąd je stem kim in nym.
Bio rę za rę ce bra ta i sio strę, i idzie my ścież ką do dro gi. Mi ja my ta tę.
Le ży na ple cach i ma z pra wej stro ny ma ry nar ki dziur kę, tam gdzie
wle cia ła ku la. Po my śla łam wła śnie to: tam tę dy wle cia ła ku la. I zo ba -
czy łam, że grdy ka mu się po ru szy ła, jak by prze łknął śli nę. Miał na so -
bie no wą ma ry nar kę w brą zo wą jo deł kę i w tej no wej ma ry nar ce
wła śnie by ła ta dziur ka. 

– Twój brat pa mię ta ina czej, że ta ta le żał na brzu chu, a dziur ka by -
ła z le wej stro ny na wy so ko ści ser ca. 

– Jaś miał tyl ko pięć lat, ja dzie więć, to kto pa mię ta le piej? Krop -
ka nie pa mię ta nic. Prze szli śmy obok ta ty, je go gar dło drgnę ło, jak by
prze łknął śli nę. I wte dy ja też od ru cho wo chcia łam prze łknąć, ale nie
mo głam. Jak bym mia ła kij w gar dle. Je ste śmy sie ro ta mi, ta ka myśl za -
wi sła na de mną, strasz nie by ło ci cho. 

– Jaś tak sa mo pa mię ta, że nic nie sły szał… 
– I szłam da lej. Nie za trzy ma li śmy się przy ta cie, nie umia łam tam

przy sta nąć. Mu sia łam iść, krok za kro kiem, i to był ta ki sam mus, jak
wte dy, gdy się czło wiek nie mo że z miej sca ru szyć, bo jest jak ska mie -
nia ły. W tym ska mie nie niu szłam z dzieć mi i w gło wie mia łam jed no
zda nie: je ste śmy sie ro ta mi. 

3.
Mia ły szczę ście te za bi te i te nie za bi te dzie ci so szań skie. Bo do

obo zów prze sie dleń czych w Zwie rzyń cu i Za mo ściu nie tra fi ły, gdzie
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głód strasz ny, a wszy i świerz bo wiec żyw cem dzie ci ja dły. Wa go na mi
na za chód nie po je cha ły, po dro dze z pra gnie nia nie umar ły. Ani w Au -
schwitz od za strzy ku fe no lu nie zgi nę ły, ani na Maj dan ku zgni łej bru -
kwi nie ja dły. Oprócz Stef ki. 

Nie pa mię tasz tej Stef ki, by ła star sza ze czte ry la ta od cie bie, a to
du żo w dzie ciń stwie, i miesz ka ła w do mu osiem dzie sią tym trze cim, po
po łu dnio wej stro nie dro gi. To by ło da le ko od was, z ki lo metr. Mia ła
dwie sio stry, star szą i młod szą i ma lut kie go bra ta, dwu let nie go. Wła -
śnie z nim, z tym Jó ziem, zna la zła się w obo zie, naj pierw w Za mo ściu,
po wy sie dle niu Alek san dro wa. W Alek san dro wie miesz ka ła jej bab cia
i ona, na nie szczę ście, wnu ki przy gar nę ła po spa le niu Soch. Raz Niem -
cy zro bi li ob ła wę na dzie ci pa są ce kro wy w le sie. 

Nie pa mię tam, co to był za dzień – wspo mi na ła Stef ka – ale pa mię -
tam, że zza każ de go drze wa wy cho dził Nie miec z psem… By ło bar -
dzo mo kro, Niem cy wo dę z bu tów wy le wa li i klę li strasz nie, bi li,
ko pa li tych pa stusz ków, gna jąc ich przez łą ki w kie run ku wsi. Ka za li
wszyst kim usiąść nad wy ko pa nym do łem i cze kać, do wie czo ra to
trwa ło, Stef ka by ła pew na, że nad wła snym gro bem sie dzi. Po tem był
obóz w Za mo ściu, po tem trans port do Lu bli na, po tem bieg w upał
przez uli cę Kroch mal ną i da lej, z pła czą cym z gło du i pra gnie nia,
z dziec kiem na rę kach. Stef ka zdy sza na i prze ra żo na uci sza chłop czy -
ka, szep cze coś, obie cu je, by le nie krzy czał, bo Nie miec ich za bi je. On
ma my wo łał, i ona też w my ślach mat kę wo ła ła, czter na sto let nia… My -
śla ła, że nie doj dzie z tym dziec kiem. Ale do szła, na Maj da nek. Prze -
szła te wszyst kie eta py: roz bie ra nie, go le nie do go łej skó ry, łaź nię.
Po tem już po ra nek za po ran kiem ta ki sam. Po bud ka na apel przed świ -
tem, Niem ki z pej cza mi i psa mi w drzwiach ba ra ku, krzy ki i bi cie. Ni -
gdy nie zdą ża ła na czas, bo za nim ubra ła bra ta i sie bie, za nim obo je
z pry czy się wy gra mo li li, to za wsze pa rę pej czów na ple cach mia ła,
wszy scy szyb ciej bie gli, a ona z tym dziec kiem nie mo gła na dą żyć.
Niem ki cze ka ły na nią w drzwiach jak na de ser, lu bi ły ją bić. 

Igra nie z prze ra że niem dziec ka da je ta kim be stiom wie le ra do ści.
Bo dziec ko ma bli żej do kra wę dzi ot chła ni i boi się za wsze o s t a t e -
c z n i e. Wia do mo prze cież, że prze moc, okru cień stwo, to po tęż ny
afro dy zjak, i nie zna ją praw dzi wej roz ko szy ci, co nie igra ją ze śmier -
cią dru gie go. Pa trze nie na śmierć, któ rą się sa me mu za da je, to jest do -
pie ro wy ciecz ka za gra nicz na, to jest do pie ro eks tre mal na przy go da
eg zy sten cjal na. I za wsze do brze się koń czy – bo się z nią wy gry wa,

Proza
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za bi ja jąc. Zwy cięz ca bie rze wszyst ko – jest nie śmier tel ny.
Po dob no ta ki jest me cha nizm psy cho lo gicz ny. Ale czy mo że my to

wie dzieć na pew no? In te lekt sła bo dzia ła w tych re jo nach, gdzie kró -
lu je na mięt ność. W każ dym ra zie te Niem ki co ra no urzą dza ły so bie
za ba wę ze Stef ką, któ ra prze bie ga ła z Jó ziefrę kach po mię dzy ni mi,
osła nia jąc go, ku ląc się pod ude rze nia mi pej czów. Pra wie by z gło du
tam we dwo je umar li, wo da z bru kwią czy zgni ły mi kar to fla mi nie
nada wa ła się do je dze nia, cza sem ja kaś li to ści wa du sza ka wa łek buł ki
pod ubra niem dla ma łe go przy nio sła i wte dy Stef ka kar mi ła go tak, że -
by nikt nie zo ba czył. Buł ka to był przed woj ną chleb z psze ni cy w od -
róż nie niu od te go z ży ta. Stef ka pa mię ta ko bie tę, co pra co wa ła w pral ni,
ona te buł ki da wa ła. Aż Stef ka za cho ro wa ła i w ja kiś bar dzo wcze sny
ra nek, po ciem ku jesz cze, wy wie zio no ich dwo je z Maj dan ka do szpi -
ta la Ja na Bo że go w Lu bli nie. Zo sta li zwol nie ni z obo zu, już na wet nie
pa mię ta jak, go rącz kę mia ła, na pa ce ja kie goś sa mo cho du le że li i cze -
ka li, ktoś, kto prze cho dził, wrzu cił do au ta siat kę z buł ka mi. Dwa dzie -
cię ce ko ścio tru py, więk szy i mniej szy szkie le cik...

(…)
Szczę ście w nie szczę ściu, to jest cza sa mi naj więk sze w ży ciu szczę -

ście…

An na Jan ko
Ma ła za gła da
Wy daw nic two Li te rac kie
2015

Anna Janko



ks. Janusz A. Kobierski

Recenzja o poecie

Rozmyślam,
jakie krajobrazy
zamieszkują tego poetę?

Czy słońce często gości
w jego świecie?

Po wierszach wnioskuję,
że zna wszystkie pogody.

Moce złe i dobre
toczą w nim ciągłą walkę.

A różne języki
wprowadzają styl chaosu
i omamiają umysł,

który powinien być czysty
jak dusza po spowiedzi,

jak wykąpane ciało,

jak panna przed ślubem.

X 2014
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Rady

Poeci wołają,
że człowieczeństwa dziś mało.

Filozofowie radzą
używanie rozumu,
gdyż on jak latarnia przy ciemnej drodze
wskazuje bezpieczny kierunek.

Zakochani zaś twierdzą,
że tylko miłość
godna jest podziwu,
bo zawsze zwycięża.

A może to wszystko połączyć
i na skutek świetny poczekać?

Albo i nie czekać,
bo widać go będzie
od razu. 

Wzwyż

Pamięci Thomasa Mertona

To chyba nie byłoby niemożliwe,
gdyby opadła męcząca mgła.

Siedmiopiętrowa góra
zjawiłaby się nieziemsko piękna

godna zdobycia.
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Inna strona świata

Poza czterema stronami,
jest i ta.

Poza-geograficzna.

Nie ma jej
na mapach rysowanych
ani rzeczywistych.

Kompasy ziemskie nie wskazują.

Podróżnicy nic o niej nie mówią.

Czasami ktoś nostalgicznie zaśpiewa
jak o krainie nieziemskiej.

Niekiedy ktoś we śnie ją spotka
i długo nie może zapomnieć.

Jak tam trafić? 

Niechże ktoś wreszcie wyjawi.

Niech chociaż szyfrem da znać,
którędy 
należy podążać. 
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Piotr 
Müldner-Nieckowski

Jak z nim rozmawiać gdy nienawidzi

Niech to będzie rzecz mądrze prawdziwa
zasięgająca pod błysk powierzchni
Wniknij do głębi gdzie w nim się gotuje
logiczny rozbiór fałszu i zmienna pleśni
On wie że wzór chaosu się w nim sumuje
jak całka ty zaś go różniczkuj do upadłego
aż się uśmiechnie i wyprostuje w lędźwiach
Niech tylko wyjdzie ze swojej trumny
i zmyje puder Gdy jego rogi zakwitną liśćmi
zobaczysz: jest piękny

Trzy centymetry

Nie wiem, co myśli ten człowiek,
kiedy mi patrzy w oczy.
Zdrowy czy chory?
A właściwie trzy centymetry obok
moich oczu, które dziś pieką,
bo nie spałem w nocy z powodu
pewnego wiersza, co w końcu
poleciał do kosza.
Nie szuka żadnej metafory,
tylko stara się uniknąć kontaktu
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z moją niewiedzą o nim.
Lepiej, by nie widział, że to wiem.
Lecz powoli dojdę do wszystkiego,
po cechach jego tatuażu,
zabrudzeniu rąk i butów,
po uzupełnieniach zębów, wszystko
zaczyna się układać w całość,
układ włosów to system jego myśli,
jakiś odruch, gest, który dopełnia
obrazu czynności serca,
wargi, wiele mówią wargi,
zapięcie marynarki nie na ten guzik,
wtedy mówię dzień dobry
i mogę dopytać o to,
co nie jest tajemnicą.

Na śmierć Andrzeja Bursy w 1957 roku

Co by było gdyby Andrzej Bursa żył siedemdziesiąt trzy lata
nic by nie było Andrzej Bursa nie żył siedemdziesiąt trzy lata
Andrzejowi Bursie do niczego nie było to potrzebne
miał żyć tylko dwadzieścia pięć o czym świadczy
akt jego zgonu i definicja przyczyny wszystko co napisał
było przeciwko tej śmierci po to aby się zdarzyła
jako prowokator naciskający spust przeszył mi szyję
aż chlusnęło prosto w twarz Leopolda Lewina i poetów
podobnych do Lewina Leopolda i Bohdana Drozdowskiego
i poetów podobnych do Drozdowskiego Bohdana
oni też nie żyją ale nic z tego nie wynika
nikt nie został przeszyty ich jad zabił ich samych
nie wiem też co zrobić z mistrzem bo ten jako Władysław 
pisał prawdę w którą wierzył jeżdżę ulicą jego imienia 
i wysługiwał się komunistom jako Broniewski
nie wiem to strasznie trudne to tak jak podziwiać 
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malownicze płomienie pożaru który na twoich oczach 
od tyłu pożera dom gdy sąsiad dziećmi nabija armatę

Piotr Müldner-Nieckowski
Wiersze z tomu „Schody”, który ukaże się na wiosnę 2015 w Oficynie
Wydawniczej Volumen

Piotr Müldner-Nieckowski



Agnieszka Syska
Ojcu literackiemu

poemat z soli

sól
na spodeczku
ślady po palcach
światła cienie
iskrzenie (ziaren)

iskrzenie nocy zaczyna się w dzień
filmu dla giulietty masiny

kilkadziesiąt lat 
nocy 
samotności

noc idzie w dół zapada się pod ziemię jak wiersz

iskrzy głucho ziarno słowa dzwon podziemny

idę ze światłem cieniem iskrzeniem grudą soli w ustach moim
wielkim ojcem naturą światłocieniem

noc idzie zapada się jak wiersz

film dla masiny

nie ma syna 
w filmie nie miała syna odpowiadał mi wielki ojciec natura
światłocień 
nie ma jak nie miała
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w filmie był mimodram teatr mimodram dla masiny

mała martwa
natura oświetlona 
w światło – cieniu  

w filmie

nikt nie będzie czytał skoro ma jej twarz
naturę oświetloną twarze są do czytania nie wiersze najpierw trzeba
nauczyć 
się czytać odpowiadał 

nie odpowiadasz na listy powiedzieli mi ci co czytają
przeczytali odpowiedzieli

wielka matka natura ci odpowie

potwierdzi zaprzeczy

naturę oświetloną 

przez kilkadziesiąt lat stała się solą giulietta 
nic nie odpowiesz
w ustach

na wargach mam jej twarz 
rysy mówią więcej niż nasze wiersze
na wargach

twój światłocień idzie przez wielkie płótno 
filmu

jest solą słowa
staje się moim wierszem kilkudziesięcioma latami na powierzchni
poematu i w środku
na wargach
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nawet jeśli nie odpisujesz na listy
kochasz film nocny 
potwierdzasz zaprzeczasz

światłocień poematu ojca
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Andrzej Titkow
Ornithology

Czy człowiek nazywany Ptakiem
mógł śnić w najbardziej podniebnych snach,
że tak wiele lat po jego śmierci,
nieznany starzejący się mężczyzna
w kraju, o którym zapewne nigdy nie słyszał,
po dwóch piwach Kasztelan
włoży płytę w wąską szczelinę,
by wysłuchać Ornithology.
Ten mężczyzna, 
ten ktoś nieznajomy, niewyobrażalny,
usłyszy, zapewne nie pierwszy raz
w swoim długim już życiu,
ten ptasi znużony trel, 
niezmordowany łabędzi śpiew, 
nagrany cztery dni po jego narodzinach.
Czy to jest właśnie ta słynna
nieśmiertelność, za którą uganiają się
przeciętniacy i geniusze, nikczemnicy i herosi,
wielcy i maluczcy, szlachetni i podli,
od wieków, wieków, amen.

2.01.2015

***

Dzisiaj na śniadanie
twaróg, ogórki i trochę sałaty.
Smaruję chleb masłem
a w mojej głowie
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Tomasz i Świr prowadzą
ożywiony dialog.
Ale zwrot akcji wciąż daleko.

20.06.2014

***

Kamienie nagrobne
z zatartymi napisami
w nieznanym alfabecie.
Ściana bólu niemego jak kamień.
Ile już ptasich pokoleń
odśpiewało tutaj swą godową pieśń?

21.06.2014
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Adriana Szymańska

„Całe życie do wiersza”

Agniesz ka Sy ska (ur. 1977), po et ka i tłu macz ka z ję zy ków po -
łu dnio wo sło wiań skich, de biu to wa ła zbio rem wier szy krzyk przed -
świa tów (2007), po tem wy da ła jesz cze kil ka to mów po ezji, m.in.
śpie wa ła mło da praw da (2009) i na ogród go re ją cy (2012). Ja ko tłu macz -
ka ma na swo im kon cie prze kła d wier szy wy bit nego po ety czar -
no gór skiego Slo bo da na Vu ka no vi cia. 

Po ezja Agniesz ki Sy skiej jest nie li ne ar na, nie upo rząd ko wa na
skła dnio wo i fra ze olo gicz nie, to ciąg ro ze dr ga nych, na kła da ją cych
się na sie bie ob ra zów i nie zwy kłych sko ja rzeń, rwą ce go się nur tu
zda nio we go i słow nych prze py cha nek. Wi zyj ny rytm tych wier -
szy, bu do wa ny z po je dyn czych słów, po wtó rzeń, utar tych zwro -
tów, idio mów, ema nu je na prze mian ener gią przy spie sze nia
i ener gią mil cze nia: to jak by bieg uty ka ją ce go ko ło wrot ka, na któ -
rym przę dzie się wie lo pa smo wa nić po ezji. Pi sząc o po przed nim
jej zbio rze, za uwa ży łam, że jak w psy cho de licz nym tran sie sens
słów przy bli ża się i umy ka w to ku ko lej nych wier szy. Ta po etyc ka
psy cho dra ma wy wo dzi się z pod świa do mo ści po et ki, wy ra ża ją cej
się awan gar do wą ak tyw no ścią ję zy ko wą, a świa do my wy raz od -
naj du je w in spi ra cjach in ny mi dzie dzi na mi sztu ki, naj czę ściej in -
ny mi po eta mi. Z na szych to – Ro man Brandstaetter, Ja nusz Pa sierb,
Ty mo te usz Kar po wicz, An na Świrsz czyń ska, z ob cych – Va sko Po -
pa. Po et ka na wią zu je jed nak głów nie do twór czo ści Ta de usza Ró -
że wi cza (za de dy ko wa ła mu ca ły tom); pra wie każ dy wiersz
za czy na się tu od cy ta tu z au to ra Nie po ko ju i sta no wi bez po śred ni
dia log z je go fi lo zo ficz nym i mo ral nym prze sła niem. 

Sy ska po da je źró dła cy to wa nych frag men tów tyl ko w spi sie tre -
ści, przy wo łu je po nad to w wier szach mo ty wy bi blij ne, ewan ge licz -
ne i hi sto rycz ne, lek tu ra jej utwo rów jest więc jak cho dze nie po
omac ku po tro pach prze szło ści. Po omac ku, bo po et ka sto su je po -
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kręt ne wska zów ki, sta wia nie do kład ne dro go wska zy. Gdy Ró że -
wicz epa tu je pust ką koń ca, Sy ska wciąż pró bu je wznie cić świat na
no wo. Z upodo ba niem, gra ni czą cym z ma so chi zmem, wy zna cza
po etyc kie dro gi na ob sza rach peł nych gro zy i cier pie nia. Jej ludz -
ka em pa tia, prze ista cza jąc się w po ezję, sta wia przed czy tel ni kiem
za da nie nie mal że nie wy ko nal ne. Od czy ta nie wszyst kich sen sów,
wszyst kich zna ków pa mię ci, a tak że ak tów wia ry, na dziei i mi ło -
ści, wple cio nych w te wier sze, jest bar dzo trud ne, gro zi ugrzęź nię -
ciem w plą ta ni nie sym bo li i me ta for. Tym bar dziej, że dro ga
krzy żo wa, w któ rą wy ru sza bo ha ter Agniesz ki Sy skiej, do ty czy
i Bo ga, i czło wie ka. Bo ha ter tych wier szy to ktoś po ra nio ny, po ra -
żo ny cha osem świa ta i za gu bio ny w la bi ryn cie ję zy ka. Usi łu ją cy
jed nak w tym groź nym dla sie bie ży wio le od na leźć świa tło, do -
trzeć do sfer, któ re otwie ra ją się na świę tość rze czy, na współ czu -
ją ce spoj rze nie Bo ga. Ty tuł zbio ru po zna my się po sto pach mo że
od no sić się i do prze bi tych gwoźdź mi stóp Chry stu sa, i do ludz -
kich stóp, cho dzą cych po szkle rze czy wi sto ści. 

Ca ły ten zbiór jest wę drów ką w cza sie i prze strze ni po miej -
scach dzia ła nia i kaź ni Chry stu sa, choć je go imię ani ra zu tu nie pa -
da. Po ja wia ją się ob ra zy He ro da, rze zi nie wi nią tek, wskrze sza nia
umar łych, cho dze nia po mo rzu, ma don ny, mat ki -pie ty, prze bi te -
go bo ku, a tak że na zwy Ga li lei, Je ro zo li my, Ka ny, Bet sa idy, Ary -
ma tei, Emaus, ale czy tel nik mu si sam ko ja rzyć i łą czyć w lo gicz ne
związ ki roz rzu co ne po wer sach chry sto lo gicz ne od nie sie nia. I tak
wiersz zdję ta za czy na się sło wa mi: „mat ka zdję ta z krzy ża”, po tem
trwa mar ty ro lo gicz ny hymn w po kut nej au rze: „wy szła na spo tka -
nie prze dziw ne go/ słoń ca// bę dzie tak szła/ ku la ziem ska na ko -
la nach/ pie ta sło wa”. Wy ra zi ste zna ki mę ki Chry stu sa raz po raz
prze kształ ca ją się tu taj w ob ra zy Ho lo kau stu. Waż nym dla po et ki
miej scem, zna nym z przed wo jen ne go sku pi ska Ży dów, z ist nie nia
get ta i zbio ro wej za gła dy w cza sie woj ny, jest Mię dzy rzec Pod la -
ski. W kil ku wier szach, zwią za nych z tym miej scem, snu je Sy ska
ana lo gie z bo ską dro gą krzy żo wą: „na ścia nie/ pej sy/ pło mie ni//
wró cił z emaus/ do mię dzy rze ca pod la skie go// świe ci jak ciem -
ność za oknem (...) z emaus// po zna łam go// wy dłu żył się je go
bok”. Po wra ca ją ta kie mo ty wy kul tu ry ży dow skiej jak „ca ło pal ny
kir kut”, „po czer nia łe omsza łe ma ce wy”, „ry tu al ne ob my cie”,
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„świecz ka w me no rze”, by pod kre ślić idą cą przez wie ki ży dow ską
so li dar ność, bo jaźń i bo leść. 

Wy ła nia się z tych ob ra zów co pe wien czas zbaw cze orę dzie
chrze ści jań skie, gdy po et ka mó wi: „na wy lot/ prze szedł mnie
bóg”, „wi no prze ista cza się w krew”, „cho dzę po zmar twych wsta -
niu”. Te alu zje do obec no ści w nas Bo ga cią gle są uzu peł nia ne no -
wy mi zna ka mi -przy po wie ścia mi. Escha to lo gia mie sza się
z teo dy ceą, że by roz świe tlić ciem ność na szej ziem skiej wę drów ki.
Ró że wicz po wie dział w jed nym z wier szy Pła sko rzeź by: „ży cie bez
bo ga jest moż li we/ ży cie bez bo ga jest nie moż li we”. Agniesz ka Sy -
ska, na wzór te go pa ra dok sal ne go wy zna nia, pod da je wi ze ru nek
Bo ga swo istej ma ni pu la cji. Jest on „bez bron ny”, „upa dły”, „umar -
ły”, ale też oca la ją cy, gdyż, jak czy ta my w wier szu skle pio ny nie bie -
ski: „mię dzy że bra mi wzej dzie no wa zie mia i no we słoń ce sło wa”.
Pa ra dok sy Agniesz ki Sy skiej do ko nu ją się w sa mej struk tu rze ję -
zy ka: kon stru owa ny bez opar cia w re gu łach gra ma tycz nych i kon -
wen cjo nal nej lo gi ce, jest roz bi ty na ele men ty, jak świat, któ ry
od zwier cie dla. A prze cież po et ka za pra sza „ca łe ży cie do wier sza”,
pa ro krot nie po wta rza w po ema cie pod słoń cem to swo je ży cze nie
i do da je: „ży cie się żnie// na pa pie rze” (...) „ży cie nie wsty dzi się
żyć/ i żąć/ ży cie// w wier szu”. 

W jed nym z koń co wych utwo rów to mu – Wró ci łem – po wra ca
Sy ska do ży dow skiej opo wie ści o Mię dzy rze cu z uli cą Dro hic ką,
rze ka mi Krzną i Piszcz ką. To wi zja po Ho lo kau ście: „pły ną łem za -
ci ska ją cym się/ jak gar dło ko ry tem// w sie bie// z za mknię ty mi
usta mi wra ca łem do źró dła// sto do ła za mknię te drzwi/ wier sza
(...) za drzwia mi/ du szą gar dło wier sza z za mknię ty mi ocza mi/
za drzwia mi// w sło mie/ sza le je ogień na sło mia nym po ecie (...)
wiersz za wę ża się do mię dzy rze ca w gło wie”. Ca łość przej mu je to -
nem bez rad no ści wo bec za ist nia łe go on giś kosz ma ru, wo bec tam -
te go stra co ne go bez pow rot nie świa ta, a po etyc kie pró by
prze mie nie nia ob ra zu prze szło ści w te raź niej szość oka zu ją się trau -
ma tycz ne. „Po wrót w sie bie” nie mo że się do ko nać bez po now nej
ofia ry – choć by z ułom ne go wier sza. „Sło mia ny po eta” to sym bol
ist nie nia, któ re raz gdzieś wy pa lo ne – ciągle w nas pło nie. 

Agniesz ka Sy ska: Po zna my się po sto pach. Mi nia tu ra, Kra ków 2013.
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Jan Strękowski
Książki na tapecie

Do cze go słu żą książ ki? Wia do mo. Wśród słyn nych bol sze wic kich
wo dzów był nie ja ki Wa si lij Cza pa jew. Wy róż nił się on pod czas woj ny
do mo wej lat 1918 – 20, by w koń cu bo ha ter sko zgi nąć w spo sób zna -
ny do brze z pol skiej hi sto rii, bo okrą żo ny, rzu cił się do rze ki Ural. Na
cześć te go czy nu mia sto Łbisz czeńsk, gdzie to się do ko na ło, prze mia -
no wa no na Cza pa je wo, po wstał gło śny film po świę co ny Cza pa je wo -
wi, a po pu lar ny sa mo chód te re no wy GAZ, zna ny ja ko ga zik, by wał
zwa ny cza pa je wem. On sam zaś tra fił do lu do wych pie śni, przy po wie -
ści i dow ci pów. Je den z nich mó wił o tym, jak to do Cza pa je wa wy sła -
no dzien ni ka rzy: mie li na pi sać o ży ciu le gen dar ne go do wód cy i je go
słyn nej 25 dy wi zji. Wszyst ko by ło do brze, pó ki cho dzi ło o bo je z „bia -
ły mi”, kie dy jed nak pa dło py ta nie, jak do wód ca i czer wo no ar mi ści spę -
dza ją wol ny czas, za pa no wa ła kon ster na cja. Dzien ni ka rze do wie dzie li
się bo wiem, że głów nym za ję ciem bo ha ter skich żoł nie rzy po zwy cię -
skich bo jach by ło spo ży wa nie na po jów wy sko ko wych, czy li mó wiąc
wprost za le wa nie pa ły, o czym w bu du ją cym tek ście ni jak na pi sać nie
mo gli. Uda ło się tę prze szko dę po ko nać, wszę dzie tam, gdzie Cza pa -
jew mó wił o ko lej nej bu tel ce pi sa no „książ ka”, a sło wo „pi cie” za stą -
pio no „czy ta niem”. 

By ło to w cza sach, gdy pi sa rzy na zy wa no „in ży nie ra mi ludz kich
dusz”. Dziś o re wo lu cji za po mnie li na wet ci, któ rzy re gu lar nie świę -
to wa li jej rocz ni cę, ale książ ka by wa na dal przy dat na. Książ ka mo że
się przy dać na wet... w bi blio te ce.

Bi blio te ka Ślą ska w Ka to wi cach, Mul ti me dial na Fi lia Bi blio tecz na
w Wał brzy chu, Bi blio te ka Głów na Gdań skie go Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go, Bi blio te ka w Szko le Pod sta wo wej w Wol bo rzu, Bi blio te ka Po li -
tech ni ki Łódz kiej, Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na nr 5 w Ka li szu,
Bi blio te ka w Gim na zjum w Wie rza wi cach, Bi blio te ka Uni wer sy te tu
Kar dy na ła Wy szyń skie go w War sza wie, Bi blio teka Pu blicz na we

Felieton
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Wscho wie, Bi blio te ka Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go w Ol -
sz ty nie, Bi blio te ka Par la men tu Eu ro pej skie go w Bruk se li...

Co łą czy te in sty tu cje? Py ta nie jest z ga tun ku oczy wi stych. Oczy -
wi ście książ ki. Ale nie tyl ko.

Otóż w każ dym z tych miejsc na Bo że Na ro dze nie sta nę ła cho in -
ka... z ksią żek. Za czę ło się w 2011 ro ku w Olsz ty nie, gdzie bi blio te ka -
rze po sta wi li cho in kę z bu dul ca, w któ ry ob fi tu je ta kie miej sce.
Wy ko rzy sta li 1600 to mów, a sa ma bu do wa nie by ła ła twa. Przede
wszyst kim trze ba by ło do brać książ ki wiel ko ścią, ob ję to ścią i ko lo ry -
stycz nie, co w bi blio te ce po sia da ją cej wie le po je dyn czych ty tu łów nie
by ło pro ste (zna le zio no du żo eg zem pla rzy „Ro ku 1984” Or wel la i „Na -
ma luj to!” Hel le ra). Po za tym bi blio te ka rze olsz tyń scy za ło ży li so bie,
że uży te do bu do wy dzie ła nie po nio są szwan ku. Po wsta ło pięk ne ko -
lo ry stycz nie (w ko lo rze brą zo wo -zło tym) i oka za łe drzew ko (?) wy so -
ko ści 2,5 m, któ re sta ło się atrak cją świą tecz ną. Nie ko niec na tym.
Jesz cze w tym sa mym mie sią cu bi blio te ka rze olsz tyń scy za in spi ro wa-
li ko le żan ki z Bi blio te ki Pu blicz nej we Wscho wie, gdzie sta nę ła skrom -
niej sza, ale tak że pięk na cho in ka. Po tem cho in ka z ksią żek po ja wi ła
się w bi blio te ce UKSW w War sza wie, w Bi blio te ce Par la men tu Eu ro -
pej skie go w Bruk se li... Praw dzi wy wy syp ta kich cho inek przy niósł rok
2014. Cho in kę z 200 ksią żek ze spe cjal nie do bra ny mi zie lo ny mi okład -
ka mi po sta wio no w Fi lii Bi blio tecz nej na Pod zam czu w Wał brzy chu.
Kil ka set ksią żek wy ko rzy sta no do bu do wy cho in ki w Bi blio te ce Gdań -
skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go. Nie wiel ką, ale pięk ną cho inecz kę
po sta wio no w szko le pod sta wo wej w Wol bo rzu. Bi blio te ka rze z Po li -
tech ni ki Łódz kiej usta wi li cho in kę z ksią żek na jed nym z re ga łów.
W Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w Ka li szu cho in ka z ksią żek by ła
skrom na, ale zbu do wa ły ją sa me dzie ci, po dob nie w gim na zjum w Wie -
rza wi cach. Naj więk szym przed się wzię ciem by ło to w Bi blio te ce Ślą -
skiej, gdzie do skon stru owa nia „drzew ka” uży to 1600 eg zem pla rzy,
w tym ksią żek Ol gi To kar czuk, Mał go rza ty Ka li ciń skiej i An drze ja Sta -
siu ka. Ob ło żo ne w czer wo ne i zie lo ne ob wo lu ty cze ka ły do 2 lu te go,
gdy roz da no je (ja ko jaj ka z nie spo dzian ką) czy tel ni kom, któ rzy po -
mo gli przy roz biór ce cho in ki.

Cho in ki z ksią żek to nie wszyst ko. Pio nie ra mi oka za li się zno wu
olsz tyń scy bi blio te ka rze, bu du jąc rok póź niej pra wie 3 m cho in kę z po -
nad 400 sta rych szu flad ka ta lo go wych. Tym ra zem nie obe szło się bez
ofiar. Aby uzy skać ide al ny okrąg przy ci na no nie któ re skrzyn ki. Być

Jan Strękowski
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mo że wy cho dząc z za ło że nia, że w do bie ka ta lo gów wir tu al nych i tak
cze ka je ry chła śmierć.

Wra ca jąc do ksią żek (a przy oka zji Cza pa je wa). Ba rek nad za le wem
w Za le siu Gór nym pod War sza wą zy skał no we ży cie, gdy wy kle jo no
go fo to ta pe tą przed sta wia ją cą... grzbie ty ksią żek. Uprzy jem nia on kon -
sump cję pi wa, za pew nia jąc kul tu ral ny wy po czy nek w sty lu póź ne go
Gier ka, gdy mod ne sta ły się fo to ta pe ty, któ re przed sta wia ły na tu rę, ale
tu na tu ry aż nad to, po sta wio no więc na kul tu rę. 

Książ ka na ta pe cie to nie ostat nie sło wo. Wśród osób po sia da ją cych
książ ki jest co raz wię cej ta kich, któ rzy na by wa ją je od ra zu z my ślą,
że do nich nie zaj rzą. In for mu ją o tym licz ne blo gi po świę co ne... czy -
ta niu. „Książ ka – naj pięk niej szą ozdo bą wnętrz” – wo ła ją. I nie cho -
dzi tu o wzbo ga ce nie wnętrz czy tel ni ków. Nie któ rzy ukła da ją książ ki
al fa be tycz nie, te ma tycz nie, in ni wiel ko ścią to mów. A na wet zgod nie
z bar wa mi tę czy. Je den (jed na) z mi ło śni ków ksią żek wzy wa (za cho -
wu ję ory gi nal ny ję zyk i styl): „Je śli je steś za pa lo nym czy tel ni kiem i pa -
łasz głę bo ką mi ło ścią do ksią żek lub masz ich kil ka, z któ ry mi nie
bar dzo wiesz co zro bić i jak wy ste li zo wać na swo ich pół kach z po mo -
cą przyj dą Ci pod pór ki... Dzię ki nim mo żesz wy eks po no wać ulu bio ne
książ ki na sto li ku ka wo wym czy uło żyć na otwar tych pół kach w każ -
dym miej scu swo je go do mu”.

Bo, jak za uwa ża ktoś in ny: „Tak że mniej szy księ go zbiór moż na cie -
ka wie uło żyć”, np. wpla ta jąc mię dzy książ ki bi be lo ty, zdję cia, ob raz -
ki. Do brze ro bi uło że nie czę ści ksią żek pio no wo, a czę ści po zio mo.
A krzy kiem mo dy są książ ki roz miesz czo ne na ru rach przy po mi na ją -
cych ka na li za cyj ne, uło żo ne w wy myśl ne kształ ty, choć by w kształ cie
ża gla. Kwit nie też re cy kling. Nie po trzeb ne książ ki sta ją się bu dul cem
choć by dla fo te li, w któ rych za sią dzie my do lek tu ry. W jed nej z ka -
wiar ni z ksią żek zbu do wa no ba rek. Do pa so wa ne, tak by nie trze ba by -
ło ich przy ci nać, za chę ca ją do lek tu ry te go, co czy tał Cza pa jew. Jed nak
nie wszyst kie książ ki ma ją ty le szczę ścia. Bo ha ter jed ne go z to mów
„Je ży cja dy” Mał go rza ty Mu sie ro wicz stra cił wia rę w lu dzi, gdy w piz -
ze rii zo ba czył książ ki przy cię te na wy miar pół ki, że by le piej wy glą da -
ły. 

Czy dal sze ist nie nie książ ki stoi pod zna kiem za py ta nia? Są ta cy,
któ rzy wiesz czą nie tyl ko ko niec książ ki, ale ko niec słów, czy li... ko -
niec cy wi li za cji, co brzmi pra wie jak słyn ny „ko niec hi sto rii” ob wiesz -
czo ny po upad ku ko mu ni zmu. Ta kie go zda nia jest hisz pań ski pi sarz

Felieton
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Ju an Jo se Mil las. W po wie ści „Po rzą dek al fa be tycz ny” opi sał on świat,
któ ry tra ci li te ry i sło wa. Zni ka ją, a wraz z ni mi ozna cza ne przez nie
przed mio ty, w po rząd ku al fa be tycz nym (stąd ty tuł po wie ści). Świat po -
grą ża się w cha osie, bo wiem brak nie któ rych li ter zmie nia brzmie nie
i zna cze nie słów. 

Miej my na dzie ję, że ta apo ka lip sa się nie speł ni pó ki jesz cze są ta -
cy, któ rym spra wia przy jem ność skła da nie słów (choć by gra w scrab -
ble). A przede wszyst kim czy ta nie. Cho dzi tym ra zem nie o Cza pa je wa,
a o płk. Je rze go Kos sow skie go, do wód cę sta cjo nu ją ce go w Li dzie
(obec nie Bia ło ruś) 11 puł ku lot ni cze go, któ re go pod wład nym był pi -
lot i pi sarz Ja nusz Me is sner („L -jak Lu cy”, „Żą dło Ge no we fy”) i któ -
ry to opi sał. Był po czą tek lat dwu dzie stych ub. wie ku, a Li da
miej sco wo ścią wię cej niż pro win cjo nal ną. Nie le piej pre zen to wał się
też dłu gi drew nia ny ba rak, w któ rym mie ści ła się ja dal nia i kuch nia
ofi cer ska oraz po kój klu bo wy „za opa trzo ny w kil ka na ście ta lii kart
i nie li chy za pas trun ków”, zwa ny bi blio te ką. Jak się oka za ło, nie przy -
pad ko wo.

Pew ne go dnia na in spek cji w puł ku po ja wił się ge ne rał P., do wód -
ca kor pu su, któ ry za in te re so wał się za ję cia mi lot ni ków w cza sie wol -
nym. Ja kie by ło je go za sko cze nie, gdy Kos sow ski po in for mo wał go,
że w puł ku jest bi blio te ka! Ge ne rał za żą dał po ka za nia te go przy byt ku
wie dzy. „A tam – jak wspo mi na Me is sner – rze czy wi ście: dy wan na
pod ło dze le ży, sto li ki, klu bo we fo te le, do oko ła przy ścia nach – sza fy,
a na ma łej pó łecz ce – tyl ko je den pu sty ku fel od pi wa i kie li szek”.

Ge ne rał za py tał, ja kież to dzie ła w tej bi blio te ce się znaj du ją. Na co
otrzy mał za ska ku ją cą od po wiedź, że w sza fach znaj du ją się nie książ -
ki, ale... ga tun ko we wód ki i na lew ki, usta wio ne w ko lej no ści al fa be -
tycz nej. Po sia da ją na wet swój ka ta log! A słu ży to wszyst ko...
kształ ce niu umy słów pod wład nych. Od by wa się to tak: je den z ofi ce -
rów wy cho dzi, pod czas gdy po zo sta li uma wia ją się na sło wo, któ re po -
wi nien od gad nąć. Każ dej li te rze te go sło wa od po wia da kie li szek wód ki
na tę sa mą li te rę, któ ry wle wa się do ku fla, we dług ka ta lo gu i zgod nie
z al fa be tem. Ten, któ ry wy szedł, mu si po wy pi ciu tej mie szan ki, od -
gad nąć owo sło wo. 

Ge ne rał po pro sił o wy pro sze nie z sa li mło de go ofi ce ra i za pro po -
no wał sło wo „ma ma”. Sło wo by ło pro ste (kie li szek ma li nia ku, an giel -
skiej gorz kiej, mię tów ki i any żów ki) i mło dzie niec bez tru du je
roz szy fro wał.

Jan Strękowski
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Ge ne rał zro bił ko lej ną pró bę i po pro sił o sło wo „pa pa”, na któ re zło -
ży ły się: pie przów ka, any żów ka, prze pa lan ka i alasz. Ono też nie sta -
no wi ło dla ofi ce ra pro ble mu. A kie dy za chwy co ny ge ne rał skła dał mu
gra tu la cje, ten „co kol wiek ura żo ny”, od parł:

„Co pan ge ne rał mnie ta kie dzie cin ne za gad ki: ma ma, pa pa! Ja tu
w ze szłym ty go dniu nie ma ma – pa pa, tyl ko Na bu cho do no zor i Kon -
stan ty no pol od ga dłem!”.

Czas za mknąć ten nie ty po wy prze gląd przy dat no ści ksią żek
bar dziej bu du ją cym przy kła dem. W kon stan ciń skim par ku zdro jo wym
sta nę ła bud ka przy po mi na ją ca kla sycz ną bud kę te le fo nicz ną. Jed nak
nie ofe ru je ona bez płat nych roz mów, ale... książ ki. Na zy wa się „Przy -
sta nek książ ka” (Bo ok -Stop). Każ dy, kto uwa ża ja kąś książ kę za zbęd -
ną, mo że ją tu zo sta wić, w za mian po ży cza jąc coś, co uzna za war te
lek tu ry lub na wet po sia da nia (przy ję te jest wy po ży cza nie „na świę ty
ni gdy”). Cie szy się ogrom nym po wo dze niem. 

Oka zu je się, że książ ka mo że słu żyć tak że do czy ta nia! 

Jan Strękowski



Grzegorz Łatuszyński

Słowo

było na początku,
i wszystko się od niego zaczęło,
świat i człowiek,
albowiem moc ma sprawczą.

Było na początku
i na końcu będzie,
choć człowieka już nie będzie.

Lecz póki jest człowiek,
Słowem się posługuje
i Słowo posługuje się człowiekiem.
Jest on w Jego mocy.
Jest Ono jego drzewem wiadomości
dobrego i złego.

Jakie jest Słowo,
taki i świat,
i człowiek,
i dzieło jego,
gdyż Słowem człowiek myśli
i Słowem żyje.

Słowem się żywi
i w Słowie wzrasta.

W Słowo przelewa swoją radość i ból.
W Słowie szuka pociechy 
i do Słowa się ucieka
w trudnych chwilach.
W Słowie życie swoje rzeźbi
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Poezja



i Słowem świat opisuje,
i świat buduje,
i ład na tym świecie.

Słowo jest jego życiem,
a życie poezją.
Poezja nie może się obyć bez Słowa
i Słowo obyć się bez poezji.

Wystarczy rozejrzeć się wokół
o każdej porze dnia i nocy,
o każdej porze roku,
gdziekolwiek jesteś.

Wystarczy drugiemu człowiekowi
spojrzeć w oczy,
by się utwierdzić w Słowie
i w poezji podniesionej
do wyżyn Słowa.

Boże jest dzieło stwórcze,
ludzkie twórcze.
Pierwiastek stwórczy
jest w każdym dziele twórczym,

które nie jest dziełem Szatana.

Ostatni spacer

Markowi Nowakowskiemu

ta wiosna
na którą czekamy 
jakoś się wlecze
mówiłeś
kiedy się cieplej zrobi 
i siły wrócą
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Poezja



pójdziemy na spacer
wielkie wędrówki 
po ulicach Warszawy
nieśpieszne 
z namysłem
z wycieczkami w przeszłość
z wycieczkami na rubieże
wschodnie i zachodnie
drążenie przeszłości tradycji obyczaju

los żołnierzy wyklętych
akowców wileńskich i nowogródzkich
ludzi wypędzonych 
ludzi porzuconych
wywożonych i więzionych

przedzieranie się przez szczegóły
przez drobiazgi do sedna
do istoty

kiedy się cieplej zrobi 
i siły wrócą
pójdziemy na spacer

klimat i koloryt
bram i podwórek
dociekliwe wyłuskiwanie
duszy z łachmanów
wsłuchiwanie się 
w głosy zaułków i spelunek
w język ulicy
opisywanie historii
ludzi pozostawionych sobie
wytrwałe tropienie prawdy
o losach i czasach

ożywianie odchodzącego świata
przywracanie świadectwa
ocalanie pamięci
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Grzegorz Łatuszyński



kiedy się cieplej zrobi 
i siły wrócą...

wiedziałeś:
masz jedno życie
jak i ci
których spotykałeś
jak i ci
których pamięć czciłeś
w dzień zaduszny
i w dni rocznicowe

prawdę miałeś za wartość najwyższą
zarówno tamtą
o przeszłości
jak i tę
w której sam żyłeś
w świecie realnym
czy tę
którą wnosiłeś w świat przez siebie
kreowany
prawdę literacką

przeglądałeś się w niej 
jak w lustrze 

więc nie bałeś się luster
ani na ścianie 
ani w ludzkich oczach
gdzie twarz własną mógłbyś zobaczyć

pamiętałeś:
masz jedno życie
z domu wyniosłeś
od dzieciństwa wpajaną świadomość:
przeżyć je trzeba godnie

kiedy się cieplej zrobi 
i siły wrócą...
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Poezja



słysząc te słowa nie myśleliśmy
że zapraszasz nas już
na swój ostatni spacer
po alei zasłużonych
na powązkach
tu się żegnamy 
życie miałeś jedno
i jako człowiek 
i jako pisarz
pozwoliło ci ono dziś spocząć
w naszym narodowym
panteonie 

23 maja 2014

Żyć w słowie całym sobą

Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu

Poznałeś i opisałeś
ten Inny świat,
w którym przyszło Ci bronić
własnej godności,
człowieczeństwa swojego
i tych, co z Tobą dzielili los.
Tam mogłeś dostrzec
kres poniżenia
i dno człowieczeństwa,
i siebie zapytać:
Czy można sądzić poniżonych
i upodlonych,
czy współczuć im tylko?
Po latach już się wydawało,
że tamten świat odszedł
bezpowrotnie,
zostawiając po sobie
jedynie białe kości.
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Grzegorz Łatuszyński



Okazało się,
że miał on moc reinkarnacji,
odrodził się w nas
lub dla nas może.
Czy mogłeś to przewidzieć
przez lata składając,
kartka po kartce,
swój Dziennik pisany nocą?

Chciałeś pisać i pisałeś tak,
by zdanie było przekazem
jasnej i swobodnej myśli,
by było przekazem
napięcia moralnego,
by w słowie żył całym sobą,
kto wypowiada je
jako swoją długo odważaną
i cierpianą prawdę.

Jaką byś dziś
prawdę wypowiedział
i jakiej udzieliłbyś rady,
żebyśmy żyć mogli dalej wiedząc,
po co żyjemy?

Bo jest to,
jak twierdziłeś,
konieczne.

Grzegorz Łatuszyński
Ten żar nie wygasa
Poezje
Str. 148
Oficyna Wydawnicza Agawa
2015
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Grzegorz Łatuszyński
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Andrzej Titkow

Przystanek 
Instytut Psychoneurologiczny

Proza

Co pe wien czas od cho dzi ły ode mnie ko bie ty. Zja wi sko to po -
wta rza ło się re gu lar nie i cy klicz nie i, ze wzglę du na swój cha rak -
ter, przy po mi na ło nie ubła ga ne zja wi ska przy ro dy. Wie my, że po
wio śnie przy cho dzi la to, a po nim je sień. Więc i ja rów nież mo głem
się spo dzie wać, że po zna na prze ze mnie la tem ko bie ta opu ści mnie
je sie nią lub naj da lej zi mą. Ale gdy to się dzia ło, za każ dym ra zem,
by łem jed na ko wo za sko czo ny i nie przy go to wa ny.

Tym ra zem ko bie ta, któ ra mnie opusz cza ła, wy bra ła po rę nie -
ty po wą. Ode szła na przed wio śniu. By łem, jak zwy kle, za sko czo ny
i, jak zwy kle, roz padł się mój świat. Pró bo wa łem go ja koś skle ić,
ale bez sku tecz nie. Po kil ku dniach ogo li łem się i po sze dłem do re -
dak cji, w któ rej pra co wa łem. Ko le dzy za uwa ży li no wy, sta ran nie
za wią za ny kra wat. Po chwa li li na wet. Z przy zwy cza je nia na zy wa li
mnie do tych cza so wym imie niem i wska za li biur ko, któ re kie dyś
po dob no zaj mo wa łem. Kil ka go dzin póź niej we zwał mnie Na czel -
ny. Był nie zwy kle oży wio ny i bar dzo po bu dzo ny. Po wie dział, że
wła śnie za czę ły się ob ra dy Okrą głe go Sto łu i ja, ja ko ce nio ny, uzna -
ny i cie szą cy się sza cun kiem pra cow nik, bę dę miał za szczyt re la -
cjo no wać prze bieg tych hi sto rycz nych roz mów na ła mach na szej
ce nio nej, po pu lar nej i wy so ko na kła do wej ga ze ty.

Spoj rza łem na Na czel ne go z pew nym zdu mie niem. 
– Mnie się wła śnie świat za wa lił, a pan za wra ca mi gło wę ja ki -

miś du pe re la mi.
Wy raź nie nie spodo ba ły mu się te sło wa. 
– Pan się po wi nien le czyć. Za wsze by ły z pa nem kło po ty, ale tym

ra zem to już chy ba na stą pi ło prze gię cie. My ślę, że po wi nien pan
so bie po szu kać in nej pra cy, moż li wie od za raz.
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O to mi wła śnie, mniej wię cej, cho dzi ło. Wsta łem z fo te la,
uprzej mie skło ni łem się na po że gna nie i wy sze dłem. 

Mia łem te raz do syć cza su, by roz pa mię ty wać do wo li te kil ka
mie się cy, któ re spę dzi łem z ko bie tą, o któ rej my śla łem, że jest na
za wsze mo ja. Li czy łem jesz cze raz te wszyst kie kro ki, któ re prze -
szli śmy ra zem po mor skim pia sku i po gór skich ścież kach. Do da -
wa łem ziarn ka pia sku mię dzy pal ca mi jej stóp do źdźbeł tra wy,
któ re zry wa ły jej ru chli we, zwin ne, choć nie co pulch ne, pal ce. Odej -
mo wa łem po ca łun ki, ho te le, łzy, klat ki scho do we pro wa dzą ce do
na szych ru cho mych miesz kań. Mno ży łem mia sta, wio ski i osie dla,
wscho dy i za cho dy słoń ca, zo ba czo ne ra zem drze wa, wspól ne, lub
pra wie wspól ne, peł nie księ ży ca i dzie li łem je przez przy droż ne
go spo dy i ho te lo we re stau ra cje, sło wa udrę ki, sło wa po dzię ki i kie -
lisz ki wy pi te go wspól nie al ko ho lu. Ro bi łem, co mo głem, ale ra chu -
nek za każ dym ra zem się nie zga dzał. 

Pew ne go wie czo ru, gdy pa trzy łem z okna na dzie wią tym pię -
trze na czer wo ną tar czę słoń ca cho wa ją ce go się za ciem nie ją ce be -
to no we bry ły, któ re by ły wąt pli wym schro nie niem ty się cy ta kich
jak ja, przy po mnia ły mi się sło wa Na czel ne go. I szyb ko pod ją łem
de cy zję, że bę dę się le czyć. W koń cu i tak nie mia łem nic lep sze go
do ro bo ty.

Wy so ki męż czy zna, któ ry sie dział na prze ciw ko, pa trzył na mnie
z ta ką uwa gą i otwar to ścią, że sta wa łem się co raz bar dziej nie uważ -
ny i za mknię ty. Sło wa, któ re wy po wia da łem, sta wa ły się co raz
mniej mo je i, z trze cią szyb ko ścią ko smicz ną, od da la ły się od praw -
dy, któ rą usi ło wa łem przy ich po mo cy wy ra zić.

Praw da by ła jak ja strząb, któ ry spo koj nie ko łu je w bez chmur -
nym nie bie, by za chwi lę ru nąć w dół na klu czą ce go w wy so kiej tra -
wie za jącz ka. Tym cza sem ja, jak zgorzk nia ły bel fer na lek cji
bio lo gii, de mon stro wa łem znu dzo nym uczniom śmier dzą ce go naf -
ta li ną, wy pcha ne go pta ka.

By łem bez rad ny. Te ra peu ta był tak że bez rad ny. Wła ści wie rów -
nie do brze ja mógł bym udzie lić mu pa ru ogól nych rad. Ale to on
był na swo im miej scu, a nie ja, więc ra dził on. W ten spo sób, w krót -
kim cza sie, zo sta łem człon kiem wspól no ty te ra peu tycz nej. 

Proza
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Na za ję ciach by ło, na ogół, mi ło. Te ra peu ci nu dzi li się nie co oka -
zy wa niem bez gra nicz nej otwar to ści i nie ustan ne go za in te re so wa -
nia pro ble ma mi swych klien tów. Klien ci zaś by li nie co znu że ni
de mon stra cją cał ko wi tej szcze ro ści i in ten syw ne go bra ter stwa z te -
ra peu ta mi oraz po zo sta ły mi człon ka mi wspól no ty. Ro sło we mnie
po dej rze nie, któ re na tar czy wie prze kształ ca ło się w pew ność, że
tak na praw dę nikt ni ko mu nie jest w sta nie po móc w tej zdu mie -
wa ją cej przy go dzie, ja ką jest ży cie.

W tej ma łej, osie dlo wej ka wiar ni zna la złem się po raz pierw szy
już ja ko uczest nik psy cho te ra pii. Za pro wa dzi li mnie do niej ko le -
dzy z mo jej gru py, któ rzy by li tu za do mo wie ni. Ka wiar nia nie wy -
róż nia ła się ni czym szcze gól nym, po za tym, że znaj do wa ła się
bli sko In sty tu tu Psy cho neu ro lo gicz ne go, w któ rym od by wa ły się
na sze se sje te ra peu tycz ne. 

Za oknem koń czył się dzień i do ga sa ło la to. Sta rzy by wal cy
zwra ca li się do bu fe to wej – pa ni Zo siu. Za ma wia li wi no i dys ku to -
wa li o swych nie ukoń czo nych i nie moż li wych do ukoń cze nia „pra -
cach” te ra peu tycz nych. Przy jed nym ze sto li ków sie dział sa mot nie
pa cjent Od dzia łu Za mknię te go, na zy wa ny po ufa le przez wszyst -
kich Gdzie Ty Je steś. Pa trzył w sie bie, okry ty szczel nie ko ko nem te -
go za mknię cia, któ re niósł po przez czas i prze strzeń, przez
wszyst kie moż li we i nie moż li we kra jo bra zy swo jej sen nej ja wy
i bez sen nych snów.

Usia dłem przy sto li ku sam i pa trzy łem na tych lu dzi, sma ku jąc
cierp kie wi no, któ re bu dzi ło mnie do ży cia. Przy sto li ku obok sie -
dzia ła pa ra, któ ra od ra zu zwró ci ła mo ją uwa gę. Ude rzy ło mnie ich
cał ko wi te, zgo ła fun da men tal ne, nie do pa so wa nie. On był od niej
znacz nie star szy, ale i ona, mi mo mło de go wie ku, wy glą da ła po -
waż nie. Jej twarz by ła zu ży ta w pe wien szcze gól ny spo sób. Od ci -
snę ło się na niej pięt no ży cia z dnia na dzień, ży cia bez bu so li i te go
słyn ne go wzor ca, któ ry choć ukry ty w od da lo nym Se vres pod Pa -
ry żem, jed nak ist nie je. W oczach męż czy zny ukry tych za cien ką ta -
flą szkła tlił się praw dzi wy, spo koj ny smu tek. W jej oczach tań czy ły
szyb ko ga sną ce bły ski nie spo koj nej i uda wa nej ra do ści. Do pi ja li
wła śnie ko lej ne wi no i ko bie ta po pro si ła męż czy znę, by za mó wił
na stęp ne. On pró bo wał opo no wać, ale gdy na le ga ła, szyb ko ustą -

Andrzej Titkow
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pił i ru szył do ba ru. W tym mo men cie ko bie ta za pa li ła pa pie ro sa
i spoj rza ła na mnie. Ale jej wzrok prze śli zgnął się tyl ko, więc mnie
nie zo ba czy ła. Po chwi li męż czy zna wró cił i po sta wił na sto le dwie
peł ne szklan ki. Od wró ci łem szyb ko wzrok i, dla nie po zna ki, wy ją -
łem z kie sze ni ma ry nar ki ma ły ze szy cik i dłu go pis. Na czy stej kart -
ce pa pie ru za czą łem kre ślić nu ty lub coś, co w mo im wy obra że niu
mo gło być nu ta mi, gdyż o nu tach nie mia łem naj mniej sze go po ję -
cia. Gdy by spoj rze li na mnie, mo gli by zo ba czyć kom po zy to ra w po -
ry wie na głe go na tchnie nia. Ale nie spoj rze li. Pi li da lej. On mó wił
nie wie le, ra czej ci cho, ona prze ciw nie, du żo i gło śno, nie sta ra jąc
się na wet, by sło wa sta wa ły się my śla mi. Gdy skoń czy ły im się pa -
pie ro sy, któ re obo je pa li li, ko bie ta po pro si ła męż czy znę, by je od
ko goś po ży czył, a on po wie dział, że wsty dzi się że brać. Wte dy ona,
nie co chwiej nie, wsta ła. Omi nę ła mój sto lik sze ro ki łu kiem i po de -
szła do te go, gdzie sie dzie li lu dzie z mo jej gru py te ra peu tycz nej.
Za py ta ła, czy mo gą jej kop snąć szlu ga, a oni na to, że już sa mi nie
ma ją. Ko bie ta krą ży ła mię dzy sto li ka mi, po na wia jąc swo je za py ta -
nie. Te ra peu ci, uśmie cha jąc się sze ro ko, oświad czy li, że nie pa lą.
Ja kiś ma ło lat za dow cip ko wał, że pa pie ro sy nie wło sy. Jed ni mó wi -
li, że ma ją ma ło pa pie ro sów, lub nie ma ją ich wca le, in ni, że ten,
któ re go pa lą, jest wła śnie ostat ni. I tyl ko Gdzie Ty Je steś nie po wie -
dział nic. Zo sta łem już tyl ko ja. Gdy po czu łem, że ona za raz do mnie
po dej dzie, unio słem do gó ry, mo że na zbyt osten ta cyj nie, pra wie
peł ną pacz kę.

– Czy mo gę?
– Oczy wi ście bar dzo pro szę…
Wy ję ła z pacz ki pa pie ro sa i chcia ła odejść.
– Pro szę wziąć tak że…
– Dzię ku ję bar dzo.
– Dro biazg, to tyl ko pa pie ro sy.
Ko bie ta wzię ła dru gie go pa pie ro sa i ode szła. Uczest ni cy te ra pii

szep tem ana li zo wa li uczu cio wą ozię błość swo ich ro dzi ców, te ra -
peu ci oka zy wa li lu dziom i przed mio tom swą bez gra nicz ną otwar -
tość i tyl ko Gdzie Ty Je steś, pa cjent Od dzia łu Za mknię te go, trwał
nie po ru szo ny jak czu bek słyn nej gó ry lo do wej.

Nikt ni ko mu w ni czym nie prze szka dzał. Nikt ni ko mu nie był
w sta nie w czym kol wiek po móc. I wte dy pa ni Zo fia włą czy ła ra dio.

Proza
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Roz le gła się me lo dia, któ rą w in nym wy ko na niu i in nej aran ża cji
zna łem sprzed lat.

Ko bie ta przy są sied nim sto li ku drgnę ła, i z wy ra zem na pię cia
na twa rzy, wsłu cha ła się w mu zy kę. Na gle wsta ła szyb ko i po de -
szła do ba ru. Męż czy zna zgar bił się. Zdjął z no sa oku la ry i przy -
mknął oczy. Ko bie ta po chy li ła się do ucha bu fe to wej i coś mó wi ła,
ge sty ku lu jąc przy tym sze ro ko i nie zdar nie. 

Ra dio za gra ło gło śniej. 
„I send you all my Lo ve”.
Męż czy zna bez wied nie do tknął dło nią na sa dy no sa. 
„Eve ry day in a Let ter”.
W je go oku po ja wi ła się łza.
„Se aled with a Kiss”.
Łza spły nę ła wol no po po licz ku i za trzy ma ła się na wą skiej, gór -

nej, war dze. Krze sło prze chy li ło się, gdy sia da ła. Męż czy zna otarł
wierz chem dło ni nie wi docz ną kro plę i szyb ko za ło żył oku la ry. 

– Ko cham tę pio sen kę – po wie dzia ła ko bie ta. – Po do ba ci się?
Wzru szył ra mio na mi.
– Sen ty men tal ny idio tyzm.

Od te go cza su by wa łem tam czę sto. Pra wie za wsze po za ję ciach,
a czę sto tak że w prze rwach mię dzy za ję cia mi. Sia dy wa łem za zwy -
czaj sam i dys kret nie ob ser wo wa łem. Jed nak ci wszy scy lu dzie,
zbyt bez barw ni w swej jed no znacz no ści, nie in te re so wa li mnie
zbyt nio. Po pi ja jąc cierp kie wi no, cze ka łem spo koj nie na po ja wie -
nie się mo jej pa ry. Jak się szyb ko oka za ło, moi zna jo mi na le że li do
gro na sta łych by wal ców. Pi li du żo, choć nie wy glą da li na lu dzi za -
moż nych. Ulu bio nym ich na po jem by ło wi no Wa len cja. Cza sa mi pi li
co in ne go, gdy pa ni Zo fia oznaj mia ła, że Wa len cja wła śnie „wy szła”.
Nie chcia łem, by za uwa ży li, że przy cho dzę tu wy łącz nie z ich po -
wo du. Sia dy wa łem więc w in nej czę ści sa li i uda wa łem, że mam
w tym miej scu waż ne spra wy do za ła twie nia, że spo ty kam się ze
zna jo my mi, lub, że sa mot nie się upi jam. Oni tak że, po pew nym cza -
sie, za czę li mnie po zna wać. Uśmie cha li śmy się do sie bie z da le ka,
a ja cze ka łem cier pli wie na ten mo ment, kie dy skoń czą się im pa -
pie ro sy. Wte dy, nie pro szo ny, za chę ca ją cym ge stem, wy cią ga łem
w ich kie run ku pacz kę.

Andrzej Titkow
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Mo ja te ra pia do bie ga ła koń ca. Mi nę ło la to i zło ta je sień nie -
uchron nie prze kształ ci ła się w je sień po nu rą i dżdży stą. Te go wie -
czo ru oni na de szli, gdy już sie dzia łem przy swo im sto li ku.
Wy glą da li go rzej niż za zwy czaj. Ko bie ta by ła ubra na w zbyt ob szer -
ną, ciem ną ma ry nar kę za chla pa ną bia łą far bą. Jej oczy, nie co spuch -
nię te, bez śla du ma ki ja żu, opo wia da ły o za cza dzo nych, roztrwo-
nio nych no cach. Męż czy zna był ubra ny nie chluj nie, je go wło sy by -
ły dłu gie i tłu ste, a skó ra, pod kil ku dnio wym za ro stem, mia ła ko -
lor po pio łu. 

We szli tak, jak by się nie zna li. Nie ra zem, ale ja koś obok sie bie.
Za trzy ma li się jed no cze śnie na środ ku ka wiar nia nej sa li, jak ak to -
rzy tuż przed pod nie sie niem kur ty ny. Męż czy zna wy cią gnął spod
po ły wy gnie cio nej kurt ki czer wo ną ró żę i, bez sło wa, wrę czył ją ko -
bie cie. Spoj rza ła nie uważ nie.

– Naj bar dziej lu bię bia łe…
– Weź tą.
Po de szli do ba ru i za mó wi li Wa len cję. Ko bie ta po pro si ła pa nią

Zo fię o szklan kę wo dy i wsta wi ła do niej czer wo ną ró żę. Usie dli da -
le ko ode mnie. Pi li ostro i du żo mó wi li, ale nie sły sza łem o czym.
Wi dzia łem je dy nie ich ge sty, na prze mian gwał tow ne i ła god ne. I po
raz pierw szy zo ba czy łem je go twarz wy krzy wio ną gry ma sem gnie -
wu. Ona chcia ła wstać i wte dy on, moc no, a mo że na wet bo le śnie,
zła pał ją za rę kę.

– Do syć te go – po wie dział tak gło śno, że usły sza łem.
Ko bie ta wy rwa ła swą dłoń z uści sku i ode szła do ba ru. Męż czy -

zna wstał od sto li ka i szyb ko wy szedł. Uda wa łem, że te go nie wi -
dzę. Po chwi li ona wró ci ła do sto li ka ze szklan ką wi na w rę ku,
usia dła cięż ko i się gnę ła po pa pie ro sa. Mi mo od le gło ści, za uwa ży -
łem, że jej pacz ka jest pu sta. Ko bie ta roz glą da ła się nie uważ nie.
Wsta łem i szyb ko pod sze dłem do niej, po da łem jej pa pie ro sa
i przy pa li łem. Pod nio sła gło wę i spoj rza ła. Ale jej wzrok mi nął mnie
i od pły nął da lej, pró bu jąc do go nić ja kieś wy obra że nie, nie wy obra -
żal ne dla mnie i, być mo że, tak że dla niej. Z oczu ko bie ty po cie kły
łzy i jed no cze śnie na jej twa rzy po ja wił się uśmiech. Uśmiech no -
wo na ro dzo ne go dziec ka i od wiecz nej la dacz ni cy za ra zem. 

Ko bie ta wy pi ła dusz kiem szklan kę wi na i chył kiem, ze wzro -
kiem szu ka ją cym opar cia w roz chy bo ta nej pod ło dze, wy szła z ka -

Proza
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wiar ni. Zo sta wio na przez nią na ka wiar nia nym sto li ku bez gło śnie
krzy cza ła czer wo na ró ża. 

Ostat ni raz po ja wi łem się w tej ka wiar ni dzie więt na ste go li sto -
pa da, w dniu imie nin Elż bie ty, dziew czy ny, któ rą po zna łem pod -
czas te ra pii. Po sta no wi łem tu zaj rzeć przed imie ni no wym przyję-
ciem, na któ re by łem za pro szo ny.

Był póź ny, nie dziel ny wie czór przy po mi na ją cy głę bo ką noc.
Tem pe ra tu ra spa dła po ni żej ze ra i ka łu ża tuż obok scho dów, któ re
pro wa dzi ły do ka wiar ni, za mar z ła. Wszyst ko za po wia da ło nie -
uchron ne na dej ście zi my. Sta ry szat niarz, z nie od łącz nym pe tem
w dło ni, przy wi tał mnie jak sta re go by wal ca. W środ ku by ło cie pło
i swoj sko, tro chę pu sta wo. Kil ku ma ło la tów, dwie ko bie ty, któ re by -
ły z pa nią Zo fią na ty, sa mot ny, do brze ubra ny męż czy zna z wą sa -
mi i ze zło tym sy gne tem na pal cu, któ ry z po sęp ną mi ną wle wał
w sie bie za war tość ko lej nych kie lisz ków oraz bez i mien ny pa cjent
Od dzia łu Za mknię te go zwa ny przez wszyst kich, nie wia do mo dla -
cze go, Gdzie Ty Je steś. 

Pod sze dłem do ba ru i za mó wi łem dwie ście gram czer wo nej
Wa len cji. Z peł ną szklan ką w dło ni sze dłem w kie run ku wol ne go
sto li ka, zer ka jąc nie spo koj nie w stro nę wej ścia. Usia dłem i ob ser -
wo wa łem drzwi. Pa li łem pa pie ro sa i, naj wol niej jak to tyl ko moż -
li we, są czy łem wi no, któ re go cierp ki smak coś przy po mi nał, coś
obie cy wał i do cze goś za chę cał. 

Na gle, z po cząt ku bar dzo ci cho, po tem nie co gło śniej, roz le gła
się z ra dia zna jo ma pio sen ka. 

„I send you all my Lo ve”.
Te raz już by łem pew ny, że za chwi lę się po ja wią.
„Eve ry day in a Let ter”.
Z na pię ciem wpa try wa łem się w drzwi.
„Se aled with a kiss”.
Ale ich nie by ło. Czu łem się za wie dzio ny, a mo że na wet wię cej,

oszu ka ny. Dłoń za ci snę ła się na szklan ce. Kru che szkło pę kło i czer -
wo na ciecz, tak po dob na do krwi, po cie kła po mo jej rę ce.

Andrzej Titkow



Han�na�Ko�wa�lew�ska

Tam, 
gdzie nie się ga już cień

(frag�ment)

–�Je�stem!�–�mó�wi�do�Ber�ty�mło�da�ko�bie�ta,�ba�wiąc�się
dłu�gim,�czar�nym�ko�smy�kiem.�Tam�ta!�Za�raz�po�tem�roz�kła�-
da�skrzy�dła,�fru�nie�na�pa�ra�pet,�przy�sia�da�na�nim�i spo�glą�-
da� tę�sk�nie� za� okno.� –� Wy�puść� mnie� –� pro�si.� –� Chcę
od�le�cieć.�Mu�szę!�
W Ber�cie�wszyst�ko�trze�po�cze,�jak�by�to�w niej�roz�kła�da�-

ły�się�i za�my�ka�ły�skrzy�dła�Tam�tej.�Czu�je,�że�ma�płu�ca�ze
szkła.�Mo�że�nie�tyl�ko�płu�ca?�
–�Wy�puść�mnie�–�żą�da�te�raz�Tam�ta.�–�Chcę�od�le�cieć.

Mu�szę!
Skąd�ona�ma�ta�kie�pięk�ne,�du�że�skrzy�dła?�–�za�sta�na�-

wia�się�Ber�ta.�–�Po�co�to�ca�łe�uda�wa�nie?�I ta�nie�win�na�biel!
Ko�go�chce�oszu�kać.�Mnie?�
–�Wy�puść.�Chcę�od�le�cieć.�Mu�szę!�Prze�cież�ci�go�od�da�-

łam.�
Tam�ta�usi�łu�je�prze�nik�nąć�przez�szkło,�bo�kiem,�prze�ci�-

ska�jąc�naj�pierw�swo�je�szczu�płe�ra�mię�i ka�wa�łek�skrzy�dła.
Ber�ta�ro�bi�wdech�i z po�wro�tem�wsy�sa�pió�ra.�Po�tem�wy�dech
i pió�ra�pły�ną�na�dru�gą�stro�nę.�I zno�wu�wdech.�I wy�dech.�
–�To�bez�sen�su.�Chcę�od�le�cieć.�Tak�bę�dzie�le�piej.�Dla�cie�-

bie�i dla�mnie.�
Pió�ra� od�ry�wa�ją� się� od� skrzy�deł,� sza�rze�ją� i osia�da�ją

w płu�cach�Ber�ty.�Ma�te�raz�w środ�ku�sza�re,�zmię�te�pie�rze.�
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Tam�ta�przy�tu�la�twarz�do�szy�by,�mło�dą,�bez�jed�nej�choć�-
by�zmarszcz�ki.�
–�Sa�ma�wi�dzisz.�Trze�ba�mnie�by�ło�wy�pu�ścić.�Jesz�cze�nie

jest�za�póź�no.�
Na�miej�sce�stra�co�nych�piór�wy�ra�sta�ją�jej�no�we.�A Ber�-

ta� du�si� się� ty�mi� ode�rwa�ny�mi.� Wal�czy� o każ�dy� od�dech.
Kasz�le.�Aż�w koń�cu�uda�je�jej�się�wy�pluć�sza�ry�kłąb.�
Otwie�ra�oczy�i pa�trzy�na�kwa�drat�nie�ba�w oknie,�prze�-

cię�ty�z jed�nej�stro�ny�zsza�rza�łym�cie�niem.�Czy�to�ko�lej�ny
sen?�Po�chwi�li�orien�tu�je�się�jed�nak,�że�to�tyl�ko�zsu�nię�ta�fi�-
ran�ka�z bo�ku�okna�imi�tu�je�Tam�tą.�Kto�ją�tak�zsu�nął?�Kie�-
dy?�Ro�mek?�Bo�któż�by�in�ny?�Co�dzien�nie�o świ�cie�mu�siał
zo�ba�czyć,�ja�ki�za�czy�na�się�dzień.�Nie�wy�star�czy�ło�mu�uchy�-
le�nie� fi�ran�ki� i za�słon�ki.� Prze�su�wał� je� jed�nym� moc�nym
szarp�nię�ciem.�A po�tem�zo�sta�wiał�od�sło�nię�te�okno,�nie�zwa�-
ża�jąc,�że�świa�tło�pa�da�na�twarz�śpią�cej�żo�ny.�
Ber�ta�z tru�dem�pod�no�si�gło�wą,�by�przej�rzeć�wszyst�kie

za�ka�mar�ki�sy�pial�ni.�Ale�Rom�ka�nie�ma.�W fo�te�lu�drze�mie
je�dy�nie�opie�ku�ją�ca�się�nią�tej�no�cy�Pa�ty�ko�wa.�
No�tak…�Ro�mek�jest�już�po�dru�giej�stro�nie.�Od�daw�na.

Nie�zmien�nie�czter�dzie�sto�let�ni.�A ona�jesz�cze�tu�taj�–�po�-
marsz�czo�na,�si�wa�i cho�ra.�Jesz�cze.�
Tam�ta�ze�skrzy�dła�mi�też�po�win�na�być�po�dru�giej�stro�-

nie,�ale�tłu�cze�się�po�snach�Ber�ty�jak�ja�kaś�spóź�nio�na�je�-
sien�na�ćma.�Prze�cież�Ber�ta�wy�rzu�ci�ła�ją�ze�swo�ich�my�śli�ze
dwa�dzie�ścia�lat�te�mu.�
(…)

Na�wi�dok�czar�ne�go�bmw,�sto�ją�ce�go�na�po�dwór�ku,�pod
In�ką�ugię�ły�się�no�gi.�Rę�ce�ob�cią�żo�ne�za�ku�pa�mi�zresz�tą�też.
Ni�by�wie�dzia�ła,�że�Zby�szek�w koń�cu�się�zja�wi,�ni�by�by�ła�na
to�przy�go�to�wa�na,�a jed�nak�po�czu�ła�się�jak�pa�cyn�ka,�któ�rej
po�plą�ta�ły�się�sznur�ki.�Na�szczę�ście�trwa�ło�to�tyl�ko�chwi�lę.
Po�zbie�ra�ła�się,�moc�niej�ści�snę�ła�tor�by�i pchnę�ła�drzwi�sie�-
ni,�a po�tem�te�do�kuch�ni.�
Zby�szek�już�tam�na�nią�cze�kał.�Ze�rwał�się�na�jej�wi�dok

z ka�na�py,�chwi�lę�re�je�stro�wał�zmia�ny,�któ�re�w niej�za�szły,
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a po�tem�ru�szył�ku�niej,�wy�jął�tor�by�z jej�rąk,�rzu�cił�na�zie�-
mię�i za�gar�nął�In�kę�w by�naj�mniej�nie�bra�ter�ski�uścisk.�
–�Wiol�ka�na�pi�sa�ła�mi�wczo�raj�wie�czo�rem�ese�me�sa,�że

przy�je�cha�łaś.�Gdy�by�nie�pra�ca,�był�bym�tu�już�ra�no.�Bo�że,
na�praw�dę�je�steś!�–�Po�ca�ło�wał�ją�w usta.�
In�ka�zno�wu�przez�chwi�lę�czu�ła�się�jak�szma�cia�na�lal�ka,

któ�rą�ktoś�ba�wi�się,�jak�chce.�Z tru�dem�uda�ło�jej�się�ode�-
pchnąć�Zbysz�ka.�
–�To�już�masz�kom�plet�–�rzu�ci�ła�naj�chłod�niej,�jak�w tej

chwi�li�po�tra�fi�ła.�
–�Kom�plet?�–�Zby�szek�zno�wu�ją�przy�cią�gnął.�
–�Za�je�cha�łeś�do�Puc�ka?�
–�Do�Puc�ka?�–�zdzi�wił�się,�nie�pusz�cza�jąc�jej.�–�Co�miał�-

bym�tam�ro�bić?�
Kła�mał�jak�z nut.�In�ka�mu�sia�ła�mu�to�przy�znać.�Mo�że

naj�wy�żej�tro�chę�ukry�tej�czuj�no�ści�w gło�sie.�Szczyp�ta.�Jak
ziarn�ko�so�li,�któ�re�jed�nak�wszyst�ko�zmie�nia,�je�śli�ma�się
czu�ły�zmysł�sma�ku.�
–�No�tak,�nic,�bo�An�ka�jest�u�swo�jej�ciot�ki�w Jan�tar�ni.
–�O czym�ty�mó�wisz?�
–�To�mo�że�za�je�cha�łeś�na�ka�wę�do�Ta�ma�ry?�
Pu�ścił�ją�w koń�cu.�
–�Spo�dzie�wa�łem�się�in�ne�go�po�wi�ta�nia.�
–�Ja�też.�Masz�żo�nę,�nie�ro�zu�miem�więc,�dla�cze�go�przed

chwi�lą�trzy�ma�łeś�ła�pę�na�mo�im�tył�ku.�–�In�ka�po�sta�no�wi�ła
od�ra�zu�wy�zna�czyć�gra�ni�ce.�
–�Ciii…�–�Zby�szek�przy�ci�snął�pa�lec�do�ust.�–�Wiol�ka!�
–�Do�brze,�bra�cisz�ku,�ciii…�–�In�ka�nie�kry�ła�iro�nii.�
Zby�szek�był�co�raz�bar�dziej�za�sko�czo�ny�i wku�rzo�ny.�Nic

nie�prze�bie�ga�ło�tak,�jak�so�bie�za�pla�no�wał.�
–�Zmie�ni�łaś�się�–�mruk�nął.�Wró�cił�na�ka�na�pę�i się�gnął

po�ka�wę�sto�ją�cą�na�sto�li�ku�obok.�–�I ścię�łaś�wło�sy.�
–�To�bez�zna�cze�nia.�Jak�czu�je�się�cio�cia?�
–�Przed�tem�ma�ło�so�bie�nie�wy�kasz�la�ła�płuc.�Te�raz�uci�-

chło.�Chy�ba�śpi.�
–�A gdzie�two�ja�żo�na?�
Zby�szek�się�skrzy�wił.�
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–�W do�mu.�
–�Szko�da.�To�mo�że�być�ostat�nia�oka�zja,�by�zo�ba�czyć�te�-

ścio�wą.�Cho�ciaż�w jej�sta�nie…�
–�Prze�stań!�
–�Mó�wić�o two�jej�żo�nie?�
–�Za�cho�wy�wać�się�jak�ja�kaś�mieszcz�ka,�któ�ra�wpa�dła

z są�siedz�ką�wi�zy�tą.�Kłap,�kłap!�To�ja�kiś�kosz�mar!�
–�A jak�byś�chciał?�–�In�ka�zno�wu�po�zwo�li�ła�so�bie�na�iro�-

nię.�
–�Nie�wiem…�–�Zby�szek�zno�wu�był�przy�niej.�–�Prze�cież

coś�mu�sia�ło�w to�bie�prze�trwać…�In�ka…�Nie�wi�dzie�li�śmy�się
ty�le�cza�su.�Je�cha�łem�tu�jak�sza�lo�ny.�A ty…�
–�A ja�mu�szę�się�wziąć�za�ro�bie�nie�obia�du�–�prze�rwa�ła

mu.�–�Mo�że�cio�cia�coś�prze�łknie.�Choć�odro�bi�nę�zu�py.�Po�-
za�tym�Lu�cy�na�po�noć�się�tu�wy�bie�ra.�My�śla�łam,�że�przy�je�-
dzie� z to�bą.� Pa�mię�tam,� że� by�ła� wy�ma�ga�ją�ca,� więc
po�trzeb�ne�trzy�da�nia.�
–�Ona�jest�jak�sój�ka,�co�się�wy�bie�ra�za�mo�rze�i wy�brać

się�nie�mo�że.�Wąt�pię,�by�się�tu�dziś�zja�wi�ła.�Wy�star�czy�tyl�-
ko�zu�pa.�Na�dru�gie�za�bie�ram�cię�do�re�stau�ra�cji.�I na�de�ser
rów�nież.�
–�Nie�sko�rzy�stam.�Mam�też�in�ne�rze�czy�do�zro�bie�nia.�
–�W po�rząd�ku…�Jak�chcesz…�–�Zby�szek�był�na�praw�dę

wście�kły.�Do�pił�ka�wę�i ru�szył�w kie�run�ku�sy�pial�ni�mat�ki.�
In�ka�do�pie�ro�wte�dy�omio�tła�wzro�kiem�je�go�ja�sną�czu�-

pry�nę�i syl�wet�kę.�On�też�się�zmie�nił,�na�brał�tro�chę�cia�ła.
To�tyl�ko�do�da�ło�mu�uro�ku.�Te�raz�był�bar�dziej�mę�ski.�Do�te�-
go�spodnie�w kant,�nie�bie�ska�ko�szu�la,�pa�su�ją�ca�do�oczu,
kra�wat�wy�sta�ją�cy�z kie�sze�ni�spodni.�Chy�ba�je�chał�pro�sto
z pra�cy,�w służ�bo�wym�ubra�niu,�pach�ną�cym�pa�pie�ro�sa�mi,
ka�wą,�po�dró�żą�i do�brą�wo�dą�to�a�le�to�wą.�Pójść�za�nim,�wtu�-
lić�się�i od�ta�jać.�Mo�że�by�się�uda�ło.�By�ła�by�zno�wu�ży�wa.
Coś�by�czu�ła.�Choć�by�tyl�ko�ból.

We�ro�ni�ka� sta�nę�ła� przy� swo�im� ry�sun�ku� i pa�trzy�ła� ze
smut�kiem�na�roz�my�te�kół�ka�i kwiat�ki.�Ma�lo�wa�ła�nie�to,�co
trze�ba.�Tyl�ko�zmy�li�ła�Pa�na�Bo�ga.�Głu�pia�ta�ka!�Do�brze,�że
deszcz�to�wszyst�ko�zmył.�
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Skrzy�dła.�Na�ma�lu�je�Ber�tę�i do�da�jej�skrzy�dła.�
I tak�zro�bi�ła.�Ber�ta�by�ła�chu�da�jak�ja�kiś�cień,�a skrzy�dła

wiel�kie.�We�ro�ni�ka�aż�się�przy�nich�za�sa�pa�ła.�
–�Te�raz�od�le�cisz�–�po�wie�dzia�ła.�
Chmu�ry� cią�gnę�ły� le�ni�wie� przez� nie�bo,� ale� aku�rat� był

prze�świt�i słoń�ce�oświe�tla�ło�jej�ry�su�nek.�
–�Nie�po�zwól�jej�się�mę�czyć.�Nie�po�zwól.�Pa�nie�Bo�że!

Bę�dę�ci�ry�so�wa�ła�mo�ty�le�aż�do�wio�sny.�Ca�łą�zi�mę.�Na�wet
na�śnie�gu.�I waż�ki.�I bie�dron�ki.�Tyl�ko�już�ją�za�bierz.�
Coś�za�bły�sło�tuż�obok�skrzy�dła.�We�ro�ni�ka�tam�po�de�szła.

Bursz�tyn.�Mo�gła�się� te�go�spo�dzie�wać.�In�ni� ła�zi�li,�szu�ka�li
i nic�z te�go.�A na�jej�dro�dze�za�wsze�coś�le�ża�ło.�
O…�a da�lej�dru�gi,�du�ży�jak�pięść.�Pew�nie�sztorm�po�ru�-

szył�pa�sek�w mo�rzu.�I trze�ci,�też�spo�ry.�Czwar�ty�zno�wu
wiel�ki.�I garść�ma�lut�kich.�
Do�brze,�że�mia�ła�ko�stur,�bo�by�nie�po�zbie�ra�ła�tych�dro�-

bin,�ty�le�się�trze�ba�by�ło�schy�lać.�
Je�den�da�Ta�ma�rze.�Za�na�le�śni�ki.�Tru�dzie�da�ła�już�po�-

przed�nim�ra�zem.�Dla�Ka�zi�ka�bę�dzie�ten�naj�więk�szy.�I je�-
den�dla�Baś�ki�z mię�sne�go,�któ�ra�do�kar�mia�wszyst�kie�bez-
dom�ne�psy�w mie�ście.�
O…�jesz�cze�je�den�wiel�ki!�Pią�ty.�Du�żo�dziś�tych�bursz�ty�-

nów.�I więk�sze�niż�zwy�kle.�Jak�na�ja�kieś�świę�to.�Ten�ostat�-
ni� jak�ka�wa�łek�mio�du.�Że�by�móc� ta�ki�wło�żyć�Ber�cie�do
trum�ny.�Na�dro�gę�ostat�nią.�Że�by�jej�świe�cił.�I grzał�jak�roz�-
ża�rzo�ny�wę�gie�lek�ta�ki�jak�te,�któ�re�Ber�ta�ku�po�wa�ła�na�zi�-
mę�dla�We�ro�ni�ki.�
I szó�sty�jak�piąst�ka�dziec�ka,�in�ny�ja�kiś.�Jak�by�za�bru�dził

się�mor�ską�wo�dą.�Ze�zło�ty�mi�plam�ka�mi�w środ�ku.�Ta�kie�go
jesz�cze�nie�mia�ła.�Mo�że�zo�sta�wi�go�so�bie?�

Po�czy�na�nia�We�ro�ni�ki�ob�ser�wo�wa�li�zza�kę�py�To�mek�i Gu�-
ma.�
–�Waż�ka?�–�za�sta�na�wiał�się�Gu�ma,�do�pi�ja�jąc�trze�cie�pi�-

wo.�
–�Z ludz�ką�gło�wą�i war�ko�czy�ka�mi?�
–�Fakt.�Dziw�na�ja�kaś�skrzy�dla�ta�stwo�ra.�
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Po�tem� pa�trzy�li� za�in�try�go�wa�ni,� jak� We�ro�ni�ka� co� krok
opie�ra�się�na�ko�stu�rze�i schy�la�po�coś,�a po�tem�z tru�dem
się�pro�stu�je�i wrzu�ca�to�coś�do�co�raz�bar�dziej�pę�ka�tych�kie�-
sze�ni.�
–�Pad�nie�w koń�cu�na�nos�i bę�dzie�my�mu�sie�li�ją�pod�no�-

sić.�Co�to�mo�że�być?�–�Gu�ma�był�na�praw�dę�za�in�try�go�wa�-
ny.�–�Ka�mie�nie?�Schy�la�ła�by�się�po�ka�mie�nie?�I po�tem�by
je�nio�sła?�Aż�ta�ka�świr�nię�ta�to�chy�ba�nie�jest.�
To�mek� też� już�koń�czył� trze�cie�pi�wo� i pew�nie�dla�te�go

wpadł�mu�do�gło�wy�głu�pi�po�mysł.�
–�Po�cze�kaj�tu.�Za�raz�wra�cam.�
Prze�sko�czył�kę�pę,�zsu�nął�się�z wy�dmy�i ru�szył�w kie�run�-

ku�We�ro�ni�ki,�któ�ra�wła�śnie�pod�no�si�ła�się�po�ze�bra�niu�pa�ru
ma�lut�kich�bursz�ty�nów.�
–�Po�móc�pa�ni?�
We�ro�ni�ka�nie�od�po�wie�dzia�ła.�Wy�pro�sto�wa�ła�się,�tro�chę

za�sa�pa�na,�po�tem�wrzu�ci�ła�bursz�ty�ny�do�kie�sze�nie�i ru�szy�-
ła�przed�sie�bie,�pod�pie�ra�jąc�się�ko�stu�rem�i już�nie�pa�trząc
w pia�sek.�
To�mek�chwi�lę�za�sta�na�wiał�się,�czy�nie�le�piej�by�ło�by�zo�-

sta�wić�We�ro�ni�kę�w spo�ko�ju,�ale�ja�kiś�czort�pchał�go�do�pój�-
ścia�za�nią.�
Do�go�nił�ją.��
–�Mam�do�pa�ni�py�ta�nie.�Dość�waż�ne�–�rzu�cił.�–�Za�plą�ta�-

łem�się�kie�dyś�w pa�ni�ry�su�nek.�Mo�że�pa�ni�pa�mię�ta,�co�to
by�ło?�
We�ro�ni�ka�w pierw�szej�chwi�li�po�my�śla�ła,�że�mło�dy�Tur�-

bacz�pod�kpi�wa�so�bie,�jak�to�by�ło�w zwy�cza�ju�Zy�gi,�je�go�oj�-
ca,�ale�chło�pak�miał�w gło�sie�coś�in�ne�go,�smu�tek,�ale�z tych
ciem�nych�jak�ka�łu�ża.�
–�Wiem,�to�by�ło�cho�ler�nie�daw�no�–�kon�ty�nu�ował�To�mek.

–�No�ale�mo�że�jed�nak…?�
Po�krę�ci�ła�prze�czą�co�gło�wą.�
–�Szko�da.�Za�plą�ta�łem�się�i nie�mo�gę�wy�plą�tać.�
–�A pro�si�łeś�Pa�na�Bo�ga?�
–�Pa�na�Bo�ga?�–�zdzi�wił�się.�–�Nie�pro�si�łem.�Oczy�wi�ście!

Jest�to�ja�kaś�myśl.�Mo�że�on�pa�mię�ta.�
–�Stra�szysz�pta�ki�–�po�wie�dzia�ła�jesz�cze�We�ro�ni�ka.�
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To�mek�obej�rzał�się�zdzi�wio�ny�wo�kół.�Nie�by�ło�przy�nich
żad�nych�pta�ków.�
–�Jak�la�tasz�–�do�da�ła�We�ro�ni�ka.�
–� Ach…� o to� cho�dzi.� Do�brze.� Bę�dę� omi�jał�mo�kra�dła.

Prze�pra�szam,�nie�wi�dzia�łem,�że�to�pa�ni�prze�szka�dza.�
–�Mó�wi�łam�mat�ce.�
–�Nie�po�wtó�rzy�ła�mi.�
–�Ją�nie�ob�cho�dzą�pta�ki.�Zyg�munt�był�in�ny.�A ty�ja�ki�je�-

steś?�
–�Mnie�ob�cho�dzą.�W zi�mie�za�bie�ram�sy�na�do�par�ku�i ra�-

zem�kar�mi�my�wszyst�ko,�co�tam�głod�ne�cho�dzi�i la�ta.�
We�ro�ni�ka�jesz�cze�po�pa�trzy�ła�mu�w oczy,�jak�by�chcia�ła

spraw�dzić,�czy�nie�skła�mał.�Po�tem�po�grze�ba�ła�w kie�sze�ni
i wy�cią�gnę�ła�je�den�z bursz�ty�nów.�Ten�za�bru�dzo�ny�mo�rzem,
zie�lon�ka�wy�i na�kra�pia�ny�żół�tym.�Wy�jąt�ko�wy.�
–�Na�szczę�ście�–�po�wie�dzia�ła,�po�da�jąc�go�Tom�ko�wi.�
To�mek�tak�się�zdzi�wił�pre�zen�tem,�że�„dzię�ku�ję”�rzu�cił

już�do�jej�od�da�la�ją�cych�się�ple�ców.�Po�tem�usiadł�i obej�rzał
bursz�tyn.
Gu�ma�opadł�obok�nie�go�na�pia�sek.�
–�Co�masz?�
To�mek�po�dał�mu�bursz�ty�no�wą�grud�kę.�
–�O ja�pier�dzie�lę!�Du�ży.�To�pew�nie�po�to�się�schy�la�ła.

Ale�jej�przy�far�ci�ło.�Mo�że�jesz�cze�nie�wszyst�ko�zna�la�zła.�
–�Mo�że.�–�To�mek�nie�bar�dzo�go�słu�chał.�
–�I tak�po�pro�stu�ci�go�da�ła?�
–�Nie�wiem,�czy�po�pro�stu,�ale�da�ła.�–�To�mek�ode�brał

mu�grud�kę.�–�To�nie�jest�ta�ki�so�bie�zwy�kły�bursz�tyn.�
–�A są�nie�zwy�kłe�bursz�ty�ny?�
–�In�ka�ma�oczy�w tym�ko�lo�rze.�I z ta�ki�mi�sa�my�mi�plam�-

ka�mi.
–�Ra�ny!�–�Gu�mę�skrę�ci�ło�ze�śmie�chu.�–�Ale�świ�ru�jesz!�
–�Wiem.�Kom�plet�nie�mi�od�bi�ło.�My�ślę,�że�ca�ły�świat�da�-

je�mi�zna�ki.�
Gu�ma�spoj�rzał�jesz�cze�raz�na�bursz�tyn.�
–�Mnie�ten�ko�lor�ko�ja�rzy�się�ra�czej�z bu�tel�ką�te�go�piw�-

ka,�któ�re�rok�te�mu�przy�wiózł�z Nie�miec�Zby�nek.�
–�Mo�że�to�bie�też�świat�da�je�znak.�
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–�Cie�ka�we�ja�ki?�
–�Że�czas�na�od�wyk.�
–�To�cał�kiem�jak�to�bie.�Też�czas�na�od�wyk.�Od�In�ki.�A to

zna�czy,�że�trze�ba�wy�je�chać.�
–�My�ślę�o tym�od�dwóch�go�dzin.�
–�To�się�pa�kuj.� I za�bierz�mnie�z so�bą.�Po�świę�tu�je�my

w Gdy�ni.�Ty�od�wyk�niesz�od�ba�by,�ja�od�pi�wa.�Co�ty�na�to?�
–�I co�by�śmy�ro�bi�li�w za�mian?�
–�Co…?�–�za�sta�na�wiał�się�Gu�ma.�Mi�nu�tę.�Po�tem�dru�gą.

I trze�cią.�Nic�nie�wy�my�ślił.�–�Mu�sia�łeś�za�dać�ta�kie�gów�nia�-
ne�py�ta�nie?�–�rzu�cił�z koń�cu�z pre�ten�sją.�

Hanna Kowalewska
Tam, gdzie nie sięga już cień
Wy daw nic two Li te rac kie
2015 
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Katarzyna 
Boruń-Jagodzińska

Król elfów odszedł
Nie było opery.

Była, ale nudna.

Ciekawiej straszył chłopczyk
gdy majaczył.
Osuwał się z konia,
leciał przez ręce
nocy.

Ciekawiej ona
gadała z tym panem. 
Grubym głosem namawiał
by grzała jego stare kości
od początku świata
krążące po Ziemi.

Ciekawsze było 
co widział za szybą
ten młody człowiek sterczący pod oknem, 
myśląc, że tkwi przed lustrem.
A tupał na śniegu.

Albo ta prządka, 
która się plącze z niepokoju, 
nuci a nasłuchuje
czy nie puka ten dziwnie przemądrzały 
chłopak.

Poezja
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Katarzyna Boruń-Jagodzińska

Nie przeczuwa,
tak jak i alt, co za nią śpiewa,
rwąc nić – bez Parki sobie radę dam 
umrzeć prawie tak samo młodo 
jak ta druga.

Pani, ciekawiej było 
i smutku tak wiele,
i śmierci tyle 
jak w jakiej operze! 

Nie było wielkiej bomboniery w loży,
nie było żyrandola, co mógł spaść na głowę,
nie było pluszu jak krew czy wątroba, 
nie było klaki na jaskółce.

Był piec, co wystygł
i świeca, co zgasła,
I krew na chustce.

Jaskółki w Afryce.

Coppelia tańczyła poloneza 
W Warszawie, w domu 
gdzie nie zajrzy słońce, 
wśród świec, 
pod szklanej bani 
rybim okiem 
z wody

zegarmistrza 
dziecko. 

Bierze za rękę urzędnika, 
prowadzi 
– niech pan zobaczy śrubki, 
sypią się spod sukni.
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Katarzyna Boruń-Jagodzińska

Pantalony z koronką
zasłaniają przeguby,
ukrywają złącza
belmerowskich lalek.

Urzędnik zapisuje
co ma opowiedzieć 
przy piwie „Pod Samsonem” 

– że wciąż tańczą trzewiczki,
gdy kadłubki ochrypłe
już odpoczywały
w głębokich fotelach. 

Urzędnik zapisuje
co sam ma odśpiewać, 

co mają odtańczyć
głowy
oniemiałe, 
nim się sufit zawali.

________________
Wier sze Ka ta rzy ny Bo ruń -Ja go dziń skiej skom po no wa ne wspól nie z wier sza -
mi Krzysz to fa Pie cho wi cza uka żą się w 2015 ro ku na kła dem Wy daw nic twa
„Mi nia tu ra“ w książ ce Po żar w ope rze. Publikacja jest słu cho wi skiem po etyc -
kim, dwu gło sem z wier sza mi in spi ro wa ny mi ope rą.
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jJerzy Górzański
„Przez Raj wiosłować – przez Morza Rozległość.“

Dla Emily Dickinson.
Coć nic o tym nie wie

W swoim Amherst.

Mieć tak łaskawego
„Boga – sąsiada“.

Do najbliższego jak ściana
Do samotnych spowiedzi.

Każdego dnia powszedniego.
I każdej szczęśliwej niedzieli.

Tak być wyrozumiałą dla świata.

I tak niewyrozumiałą dla siebie.
.

_________________
„Przez Raj wiosłować...“ – z wiersza Emily Dickinson pt. Szalone - Dzikie
Noce (tłu. Stanisław Barańczak).

Poezja



Deauville

Głowa, 
Którą dumnie nosiłeś
Na cokole ciała,
Nigdy nie należała 
Do ciebie.

Jednak się przeistaczała.
Przemieniała.
Pod wpływem bogatej
Kolekcji kapeluszy.

Aż się gdzieś zapodziała

A ty na plaży w Deauville.
Bez swojej głowy.
Z żaglowcem
Tańczącym na falach.

Z żaglowcem noszonym
Zamiast kapelusza.
Na nieobecnej głowie.
Rozmyślającej o poezji
Jako towarze.

O, bezlitosny rytuale
Zdrady świętych imion!

Nosisz napięte żagle na karku,
Ale nie obronisz mitu
Nietykalności wnętrza.
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Do słów nigdy niepowtórzonych

Lękając się zdrady i obłędu,
Czuwąm,
Gdy „Ty śpisz,
A ja sam na dworze“.

Śnisz - a co wyśnisz
I tak utonie w niepamięci morzu.
Na jego dnie odnajdziesz
Zapomniany język bielszy od soli - 
On pierwszy cię zdradzi -
Przeowiadający (a nie rózstrzygający)
Bełkotliwą strukturę mowy,
Która odpływ dopiero wyzwoli.
I na powrót w sen morski obróci.

Ale mnie już nie będzie
Przy tym śnie powtórzonym,
Co płynie ciepłym prądem Golfstromu.
Bo lękając się zdrady i obłędu,
Czuwam, 
Gdy „Ty śpisz,
A ja sam na dworze“.
Wieczna księgo powrotów
Do słów nigdy niepowtórzonych.

_________________
„Ty śpisz...“ - Jan Kochanowski

________________________________________________

PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1   2015 85

Jerzy Górzański________________________________________________



________________________________________________

PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1   201586

Krzysztof  Piechowicz

Claudio Monteverdi – "Il ritorno d’Ulisse in patria”

I.

Już nie upina warkoczy.

Na szpitalnej poduszce w oparach morfiny
Dwa siwe węże granic bólu strzegą.

Jej bose stopy wśród światłem uduszonych
Ośmiornic szczątków meduz łusek z kamienia 

Dwa kwiaty więdnące na brzegu okna
Za którym bezbrzeżny pergamin oceanu
Z tekturowych głębin wypluwa martwe żagle.

A ona wtedy unosi dłonie
Dwa cienie wędrowne dwie kawki
Wróżebne

Przędzące w locie
Przędzące

Choć to nie ich powinność
Teraz już

Teraz
W kącie sufitu samotny pająk
Kolejną napręża osnowę

Naraz zastyga zwinięty w czarną pięść
Bezwładnie opada na pościel.

Fala słonego powietrza
Zalewa pejzaż

Z papier-mache –

Poezja
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Lecz ona dłużej nie czeka
Zgodnie z umową

Zakrywa kocem lustro
Polifemowe
Bezrzęse lustro źrenic

Odwrócona do ściany
Odrzuca mit

Spóźniony.

II.

Powracasz Ulissesie 
Z blaszanym kubkiem pełnym
Mętnej cieczy

To Leta 
Żeglugi porwana 
Przędza

Twoje rękodzieło 
Powiadasz
To Leta popiół 

I sól z wapnem zmieszana
Zalewa mi usta
W cuchnącym algami 

Pocałunku –
Choć trwa 
już o nim nie pamiętam

To Leta powiadasz gęsta przędza
Mórz
Pełne dziur twoje

Zbutwiałe rękodzieło
Dogasa świeca.

Krzysztof Piechowicz



Grzegorz Walczak

Suchotniki

Trza�ska�nie�su�chych�ga�łą�zek�to�jak�li�cze�nie�srebr�nych
mo�net.�Znam�ich�war�tość,�bo�za�nie�moż�na�mieć�pie�czo�ne�-
go�ra�ka�al�bo�chleb�roz�kru�szo�ny�w gę�stym�so�sie.�Moż�na�do�-
stać� róż�ne� sma�ki� na� pa�ty�kach� al�bo� w mi�secz�kach� al�bo
moż�na�ku�pić�so�bie�ostrą�szczot�kę�do�zę�bów�i bia�łą�me�la�sę
i ozdo�bić�ścia�ny�sta�re�go�dziu�ra�we�go�ba�ra�ku,�gdzie�miesz�-
kam.�Zę�bów�pra�wie�nie�mam.�Te,�co�zo�sta�ły,�są�po�wy�krę�-
ca�ne�jak�ko�rze�nie�w le�sie.�Za�sad�ni�czo�wy�sy�sam�tyl�ko�so�ki,
a resz�tę�wy�plu�wam.�Mó�wią,�że�je�stem�idio�ta.�Cho�dzę�jak
pin�gwin.�Za�wsze�tak�cho�dzi�łem,�prze�chy�lam�się�na�bo�ki,
nie�zdar�nie,�pła�sko�sta�wiam�plat�fu�sa.�Do�szko�ły�ni�gdy�nie
cho�dzi�łem,� bo� nie�mo�głem� zro�zu�mieć,� cze�go� ode�mnie
chcą,�kie�dy�do�mnie�mó�wią.

Cią�gle�ja�cyś�strze�la�li�i kie�re�szo�wa�li�mój�las.�Ko�pa�li�do�-
ły�dłu�gie�i po�wy�krę�ca�ne�jak�kisz�ki�ko�nia,�co�mu�se�ria�te�go
strze�la�nia�roz�pru�ła�brzuch.�Po�tem�mnie�bi�li�koł�ka�mi,�ci�co
mó�wią�ina�czej,�niż�mó�wią�lu�dzie,�a po�tem�mnie�bi�li�dru�dzy,
że�bym�prę�dzej�po�wie�dział,�któ�rę�dy�szli�ci,�co�po�szli�do�la�-
su.�To�by�ło�daw�no,�ale�naj�daw�niej�to�do�mo�jej�mat�ki�przy�-
jeż�dżał�bar�dzo�waż�ny� i bla�dy�pan,�a ta�ki�wy�so�ki,� że�się
mu�siał�schy�lać,�jak�wcho�dził�do�na�sze�go�kur�ni�ka.�Cią�gle�po�-
wta�rzał,�że�mi�trze�ba�jeść�du�żo�owo�ców.�Pa�trzał�mi�w gę�-
bę,� jak�by� tam� mógł� co� wy�pa�trzyć,� ma�cał� mi� gło�wę
i za�glą�dał�w oczy,�pa�lu�cha�mi�od�gar�niał�mo�je�po�wie�ki�i brał
te�okrą�głe�srebr�ne,�co�po�tem�już�wie�dzia�łem,�że�się�na�zy�-
wa�ją�pie�nią�dze.�Od�cho�dził,�smut�nie�ki�wa�jąc�gło�wą.�Wte�dy
ja�się�też�za�raz�ki�wa�łem�to�w pra�wo�to�w le�wo,�a mat�ka
mnie�za�to�trza�ska�ła�po�py�sku,�do�pó�ki�nie�umar�ła.�By�ło�wte�-
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dy�bar�dzo�ślicz�ne�la�to.�Sło�necz�ko�pięk�nie�świe�ci�ło�wy�so�ko,
ja�na�pa�gór�ku�le�ża�łem,�tam�gdzie�za�wsze,�i był�to�dla�mnie
szczę�śli�wy�dzień,�bo�je�den�ku�pił�mi�smak�na�pa�ty�ku�za�to,
że�mu�gme�ra�łem.�Dał�mi�też�la�ta�wiec�na�sznur�ku�i bie�głem
po�swo�je�mu,�bie�głem�ile�sił�w tych�mo�ich�ko�śla�wych�no�-
gach,�a ten�wa�riat,�praw�dziw�szy�jesz�cze�ode�mnie,�pyr�ko�-
tał� wia�trem,� pod�no�sił� się� i ob�ni�żał,� ko�ło�wał� jak� ży�wy,
roz�pię�ty�pod�nie�bem�ptak.�

A sznu�rek�w mo�im�rę�ku�też�był�ży�wy,�drżał�le�ciut�ko
i czu�łem,�jak�się�sam�uno�szę.�Już�wie�dzia�łem,�że�je�stem
tym�pa�pie�ro�wym�pta�kiem�i zwie�dzam�pięk�ne�pod�nie�bem
oko�li�ce,�i do�brze�wi�dzę,�jak�się�chło�pa�ki�do�ogro�du�we�dwo�-
rze�za�kra�dli,�wi�no�gro�na�dy�da�ją,�a dwu�kół�ka�hra�bie�go�zu�peł�-
nie�gdzie�in�dziej,�bo�pod�sta�cją�się�to�czy,�dzie�wu�chy�nad
sta�wem�majt�ki�z tył�ka�zdzie�ra�ją�i okrą�gło�du�pia�ste�roz�chla�-
pu�ją�wo�dę,�a or�ga�ni�sta�kry�je�się�w fa�szy�nie�i dech�wstrzy�-
mu�je,� bo� dzie�wu�chy� się� ką�pią.� Wszyst�ko� to� do�brze
wi�dzia�łem,� kie�dy� przy�szła� mo�ja� star�sza� sio�stra� tak,� że
w ogó�le�nie�wia�do�mo�kie�dy�wy�rwa�ła�mi�z rę�ki�sznu�rek�i po�-
wie�dzia�ła�–�ma�ma�umar�ła.�Gło�śno�się�roz�be�cza�łem,�bo�mi
wiatr�po�rwał�drżą�ce�go�wia�trem�pta�ka�i po�darł�na�ga�łę�ziach
ja�kie�goś�drze�wa.�Chy�ba�to�by�ła�so�sna,�je�śli�do�brze�pa�mię�-
tam.�Pod�cią�łem�jej�za�to�ko�rze�nie.�Wy�schła�na�wiór,�ster�-
cza�ła� ta�ka� nie�mą�dra,� łap�ska� roz�rzu�ci�ła,� roz�cza�pie�rzo�ne.
Po�lu�bi�łem�ją�wte�dy.�Do�mnie�by�ła�po�dob�na.�Od�te�go�cza�su
zbie�ram�i ho�du�ję�su�chot�ni�ki.�Te�raz�kie�dy�mam�pięć�dzie�siąt
al�bo�sześć�dzie�siąt�lat,�wie�le�ro�zu�miem,�wiem,�co�w su�chot�-
ni�kach�sie�dzi.�Nie�są�one�ta�kie�zwy�kłe,�jak�się�lu�dziom�wy�-
da�je.�Miesz�ka�w nich�coś.�Cza�ję�nad�dziu�rą�w ska�łach,�co�je
tu�Bóg�po�rzu�cił.�Ob�wą�chu�ję�szpa�rę.�Wiem,�że�to�tam�jest.
Cza�ję�z ta�ką�ty�ką�z roz�wi�dle�niem�na�koń�cu.�Słoń�ce�już�się
za�ko�pa�ło�w łu�bin�mo�jej�sio�stry.�Jest�to�ko�bie�ta�mą�dra,�prze�-
gna�ła�mnie.�Nie�umia�łem�do�pil�no�wać�ko�zy,�po�lo�wa�łem�tyl�-
ko�na�te�su�che�dusz�ki,�su�chot�ni�ki.�A ta�ko�za�w mar�chew�się
prze�mie�ni�ła.�

Nie�wiem,�jak�już�dłu�go�le�żę�na�ska�le.�Ty�kę�trzy�mam
moc�no�w gar�ści�i cze�kam.�Li�lio�wo�-bia�ły�ser�del�ła�si�mi�się�do
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oczu,�mój� jesz�cze�głup�szy�ga�piuch,�ale�nie�tak�głu�pi� jak
mły�narz,�co�mu�mą�kę�pod�bie�ram.�Ła�zi�tak�po�nie�bie�i wciąż
bez�po�trze�by�świe�ci.�Tro�chę�już�mi�się�znu�dzi�ło�tak�cza�ić,
ale�umiem�so�bie�my�śleć,�umiem�so�bie�przy�po�mi�nać,�jak�mi
się�tyl�ko�spodo�ba.�Za�raz�so�bie�bę�dę,�jesz�cze�nie�wiem�co.
Mo�że�mo�ją�ko�zę,�co�się�na�żar�ła�dia�bel�skich�li�ści�i ro�sła�te�-
raz�tam,�gdzie�ni�gdy�nie�ro�sła�żad�na�mar�chew.�Mia�ła�zie�lo�-
ną�grzyw�kę,�tyl�ko�już�nie�be�cza�ła.�

Czar�ne�jest�nie�ru�cho�me.�Oczy�mnie�bo�lą�od�te�go�świ�-
dro�wa�nia,�a pal�ce�zdrę�twia�ły�na�ty�ce.�Mo�gę�też�so�bie�przy�-
po�mnieć,� jak� to� by�ło� wczo�raj.� Mo�je� ostat�nie� po�lo�wa�nie.
Daw�no�już�nie�tro�pi�łem�su�chot�ni�ka.�Je�go�bra�cisz�ko�wie�sto�-
ją�w mo�im�ogród�ku,�ale�się�nie�chcą�przy�jąć.�Cze�kam,�co
z nich�wy�ro�śnie,�co�z nich�bę�dzie.�Nic�nie�ga�da�ją.�Pod�le�wam
je,�kie�dy�moc�niej�pra�ży,�a dzie�cia�ki,�co�to�za�wsze�mą�drzej�-
sze,�prze�śmie�wa�ją�się,�że�je�stem�pin�gwin�ba�dy�larz,�co�ho�-
du�je� ba�dy�le� i pod�le�wa� su�che� drzew�ka.� Co� one� wie�dzą?
Lu�bię�na�te�su�cho�ci�ny�po�lo�wać,�bo�są�od�mień�ce.�Ro�sną�u
mnie,�ale�już�bez�tych�uda�nych�ko�lo�rów.�Są�naj�praw�dziw�-
sze.�A ten�wczo�raj�szy...�hej!�Już�go�z da�le�ka�nad�rze�ką�przy�-
uwa�ży�łem.� Zu�peł�nie� jak� śnię�te� zwie�rzę.� Rą�czyn�ki� chu-
�dziut�kie,�drob�ne�ster�czą�tak�kost�ne,�tak�na�gie.�Po�rwa�łem
się,�po�go�ni�łem,�a su�chot�nik�się�prze�ra�ził.�Ucie�ka.�Maj�ta�pa�-
ty�ka�mi�przez�las.�Ca�ły�drew�nia�ny.�Umy�ka�stra�chem,�za�sze�-
le�stem,� du�si� się� od� wez�bra�nia,� od� za�chły�stu.� Drze�wa
śmi�ga�ją.�Oj,� nie�po�pusz�czę� ci� ja,� uła�pię.�Masz� ty� strach
przede�mną.�Aleś�ty�już�mój,�su�chot�ni�ku!�Ko�śla�wiut�ki�ta�ki
we�wrzo�sach�kuś�ty�ka�na�pa�ty�czych�no�gach,�a po�pi�sku�je
przy�tym,�a be�czy.�I mnie�się�w oczach�mą�ci�od�tej�go�ni�twy
wie�czor�nej,�bo�ko�ślaw�ce�mo�je�ta�koż�su�chot�ne,�pin�gwi�nie
czła�paw�ce.�A i w oczach�ka�ru�ze�la�drzew,�a zmierz�chu�ku�-
rza�wa�i w pier�siach�sta�rych�ani�tchu.�Usta�je�my�oba�–�on
drob�ny,�ro�ze�dr�ga�ny�–�kil�ka�kro�ków�ode�mnie,�ja�kar�ło�wa�ty
ja�ło�wiec.�Dy�szy�my,�pot�ocie�ram,�wło�sy�zmierz�wio�ne� li�żą
mnie�po�oczach.�Las�głę�biej�cze�ka.�Wie,�co�bę�dzie�da�lej.
Zna�mnie�do�brze.�Ale�za�wsze�mnie�go�tów�ukryć�w so�bie.
Zry�wam�się�pierw�szy.�Su�chot�nik�jak�by�to�wie�dział.�Nie�mal
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jed�no�cze�śnie.�Zno�wu�się�roz�pę�dzam.�Mi�ja�ją�nas�dąb�ki�mło�-
de,�da�lej�sta�re�so�sny.�Skrę�ca,�bo�czy,�ogłu�piał�cał�kiem.�Znów
mnie�w gąszcz�cią�gnie�za�so�bą.�Ma�li�ny�ostre�sie�ką�mnie�po
twa�rzy.�Czu�ję�struż�kę�krwi�na�war�gach.�Zli�zu�ję�ozo�rem.�Go�-
nię.�Już�go�do�pa�dam,�już�mój,�ale�mi�się�wy�my�ka�spod�pa�-
chy� z pi�skli�wym� sko�wy�tem.� Oho,� ro�zum� mu� ode�bra�ło.
Zyg�za�kiem,�przez�łącz�kę�wa�li�na�ba�gien�ko.�Obaj�się�tam�po�-
to�pi�my.� A niech� by.�Mu�szę� go�mieć.�Mu�szę� go� za�sa�dzić
w swo�im�ogród�ku.�Su�chy�pięk�nie�ta�ki.�Prze�ci�nam�mu�dro�-
gę.�Zo�sta�je�mu�tyl�ko�bło�to.�Wła�zi�w nie,�ma�cza�się,�skom�li.
Pod�cho�dzę�już�wol�no,�roz�waż�nie,�pro�si.�Wy�cią�gam�swo�je�sę�-
ki�nie�mal�stu�let�nie�na�ro�śle,�zgru�bia�łe�łap�ska�ukła�dam�na�je�-
go�szyj�ce�–�gład�kiej,�de�li�kat�nej.�Drży.�Jesz�cze�nie�do�sechł.
Tli�się.�Mu�szę�mu�po�móc.�Trze�ba�go�ode�rwać�od�ko�rze�nia.
Ode�rwać�su�chą�ga�łąź�nie�raz�bar�dzo�trud�no.�Sie�kier�ką�nie
li�czy�ło�by�się.�Trze�ba�rę�ka�mi,�że�by�prze�nieść�ca�łą�du�szę,�nie
ska�zić,�nie�oka�le�czyć,�po�win�na�się�przy�jąć.�Ukła�dam�pal�ce
na�gład�kiej,�chu�dej�szyj�ce.�Prze�cią�gam�po�ko�ścia�stych�stru�-
nach.�Do�po�ma�gam.�Prze�sta�je�się�tlić,�nie�ru�cho�my,�już�cał�-
kiem� mój.� Od�po�czy�wam� nad� nim.� Po�tem� jak� zło�dziej
wy�co�fu�ję�się�po�ci�chut�ku�do�ogród�ka.�Za�nieść�mi�trze�ba�ten
szkie�le�cik�mi�zer�ny,�pło�wy,�ob�my�ty�księ�ży�cem.�Że�by�tyl�ko
kto�nie�doj�rzał,�nie�pod�pa�trzył.�Trza�ska�nie�su�chych�ga�łą�zek
kłu�je�mnie�tym�ra�zem�bo�le�śnie.�I choć�idę,�roz�waż�ny,�gdzieś
we�mnie�tań�czy,�tań�czy,�bo�mi�się�speł�ni�ło.

A te�raz�przy�ro�słem�do�ska�ły.� Jak�mech�opa�tu�lam� ją
swo�im�sta�rym�cia�łem.�Ty�kę�ści�skam�i cze�kam.�Noc�ga�śnie.
Coś�się�po�ru�sza�w tra�wach,�a mo�że�się�nie�po�ru�sza,�drze�-
wa�jak�by�się�z cze�goś�le�ciut�ko�otrzą�sa�ją.�Przy�mie�ram.�Oczy
mi�się�przy�my�ka�ją,�pra�wie�nie�od�dy�cham.�W opłot�kach�już
się�ru�szy�ło.�Ser�del�wy�pło�wiał�na�co�raz�ja�śniej�szej�skó�rze
nie�ba.�I sam�nie�wiem�kie�dy,�tak�jak�bym�to�nie�ja,�sam�nie
wiem�kie�dy,�mo�ja�ty�ka�dzior�ga,�wbi�ja�się�wi�deł�ka�mi�w to
gięt�kie�i sprę�ży�ste.�Wąż�wi�je�się,�chce�unieść�łeb,�ale�wszę�-
dzie�są�mo�je�wi�deł�ki,�a na�ich�koń�cu�wszę�dzie�je�stem�ja.
Wdu�szam�go�w ska�łę�jed�ną�rę�ką,�dru�gą�chwy�tam�kij�i raz,
dwa,�trzy�–�pac,�pac,�gło�wa�wę�ża�już�się�nie�uno�si,�wi�dzę,
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jak�się�on�zwi�ja�wko�ło�swe�go�bó�lu,�jesz�cze�się�tro�chę�wi�je,
sztyw�nie�je,�wresz�cie�uspo�ko�jo�ny.�I jak�by�ktoś�z bo�ku�pod�-
glą�dał,�to�by�mógł�po�wie�dzieć�–�idzie�ten�człek�sta�ry�z do�-
brze�ubi�tym�wę�żem.�Pod�no�si�go�wy�so�ko,�a on�mu�się�maj�ta,
kie�dy�zwi�sa�z ty�ki.�Idę�więc�szczę�śli�wy,�a on�mi�się�maj�ta,
ocie�ra�się�o kark,�za�uchem�chce�mnie�po�skro�bać.�Czu�ję�je�-
go�cię�żar�nad�so�bą,�czu�ję�go�w rę�ce,�co�nią�ści�skam�ty�kę.
Do�brze�jest�tak�czuć�w rę�ce�je�go�wa�gę.�Mój�ogród.�Wcho�-
dzę�w mój�ogród�po�pie�la�ty.�Szcze�rzą�do�mnie�zę�by�su�chot�-
ni�ki�daw�niej�upo�lo�wa�ne.�Śmie�ją�się�do�mnie,�bom�znów
zwy�cię�żył.�I ten�bę�dzie�jak�one,�ta�ki�sa�miut�ki,�tyl�ko�go�słoń�-
ce�po�ma�ści.�Wiem�ja,�że�i w tych�drzew�kach�i w tym�wę�żu
śpi�wiecz�ny�duch.�O,�wiem�ja�to�do�brze,�le�piej�niż�kto�in�ny.
Z te�go�po�wo�du�czła�pię�hej!�ha!�raz�w pra�wo,�raz�w le�wo,
tań�czę�ra�do�sny�czas�na�mo�ich�ko�śla�wych�no�gach.

Nie�wiem�tyl�ko,�cze�go�chcą�ci�lu�dzie,�co�się�do�mnie
zbli�ża�ją�ze�wszyst�kich�stron.�Cze�go�ode�mnie�chcą�ci�lu�dzie
w mun�du�rach�i po�co�mnie�tak�moc�no�chwy�ta�ją�za�rę�ce.
Za�kła�da�ją�mi�na�nie�nie�przy�jem�nie�zim�ne�kół�ko�i już�nie�mo�-
gę�się�na�wet�po�dra�pać�w gło�wę.�Po�py�cha�ją�mnie�do�ich�sa�-
mo�cho�du,�a in�ni�się�tyl�ko�ga�pią,�a je�den�bie�gnie�za�ni�mi
i wy�krzy�ku�je�o mnie�okrop�ne�sło�wa,�o mnie�zwy�rod�nia�łym
pin�gwi�nie,�i jesz�cze�coś�o ja�kimś�bied�nym�dziec�ku,�co�to
chy�ba�by�ło�je�go.�Wy�gra�ża�mi�pię�ścią.
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Jacek Durski
36 bytów

(fragment)

CZAS

Ja, Ja cek Dur ski, uza leż nio ny od In ter ne tu i wia ry w Chry stu sa,
szu kam no wych prze strze ni, gwiazd jesz cze ciem nych. Wy pa tru ję
pla net dla Zie mian, miejsc w in nym Ukła dzie, ze źró dła mi wie dzy
Wszech świa tów. Z do brem ab so lut nym. Lu ne ty z cho rzow skie go pla -
ne ta rium le d wo dzio bią mgła wi cę M43. W wi dze niach ko smo su mój
nie po kój mię dzy pra gnie nia mi a wo lą dzia ła nia. Pul su je w skro ni. 

Od py cham noc, zmar łych w lu strze, prze szłość okrut ną. Od su -
wam czerń Mał go rza ty. Świt. Co raz ja śniej. Okno ra zi. Błysz czy
świa tłem pa ra pet. Nie cier pli we dzi siaj. 

Za padł się pa mięt nik nie pod par ty ju trem.
Te raz czas mój w krzy wych za mknię tych. Co raz wię cej py tań.

Ostat ni rok cof nął się o ty sią ce lat. Wy do by ta pod czas re bir thin gu
ar cha icz na pa mięć. 

– Na po cząt ku nie by ło prze stwo rzy, te go wy mia ro we go cu du.
Czas też był in ny. Bez przy szło ści – mó wi Anioł na rusz to wa niach
ze współ rzęd nych go dzin. Ga da wy so ko przez wy ga sły kwa drans.
Nad stud nią ot chłań. W uję ciu zbiór z wiel ko ścia mi przy ro dy. W je go
kro plach nasz świat – od jem ny. Sku pie nie czą stek Uni ver sum. W nim
też mą drość istot po dob nych do czło wie ka. Tyl ko czło wiek z mó -
zgiem ma łym. Dziec ko eks pe ry men tu Pa na. Ga dżet na pier siach
Wiel kie go. Dla te go my, chrze ści ja nie, po trze bu je my świę tych, rze szy
wy bra nej z te go nie do ro zwo ju. Niech pro wa dzą nas ci ni by -wiel cy
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swo imi bio gra ma mi wy my ślo ny mi przez po li ty ków ko ściel nych. Co za
ulga, doj dzie my do Bo ga pro wa dze ni. Nie trze ba bę dzie roz wi jać wła -
snej du szy, być wol nym. Idąc sza ro za świę ty mi, zej dzie my w dno
mil cze nia. Czu ję na tłok uświę co nych, ich sza rość nad ga tun kiem
ślep ców. Nie wi dzą, bo jąc się śmier ci. I tej po ry po zgo nie. Mo duł lę -
ku przed Ta jem ni cą. Po dob no tkwi w splo cie trzew nym, za ko do wa -
ny w sys te mach ak tyw no ści po śmiert nej. 

Ta na sza bez czel ność nad ssa ków (a mo że ga da ją cych ro ślin?).
Na le ży ją okre ślić, skla sy fi ko wać upo śle dzo ne od mia ny. Tyl ko w pe -
ni sach roz wi nię cie, tyl ko w ob sza rach G. Resz ta czło wie ka, je den
okwit. Kto weź mie mój elik sir, twój? Bo skość ko bie ty i męż czy zny
w cza sie przy szłym, w cza sie mniej szym. Mu szę na ni zać dni naj lep -
sze, kro ple no cy – wy sy pa ły się wspo mnie nia na pod ło gę ma lar ni.
Za mia tam szu fel ką z brą zu, z krysz ta łu. Na le ży prze ba dać ży cie. 69
lat, ileś kę sów od uro dzin. 

Wy ję w oknie, prze kwi ta jąc, sta ry wilk w no wiu. Nie wi dzę księ -
ży ca. Za bra ły go isto ty wyż szej cy wi li za cji ja ko pa miąt kę po lą do -
wa niu Zie mian. Siadł bym chęt nie w świa tłach z ko min ka,
w za pa chach drew z ży wi cą, w won no ści by łych ko biet. Zwol nił bym
dla nich prze szły czas. Mój umysł zro bił re set. Wszedł w przy szłość. 

Prze śle dzi łem wie le prze po wied ni cza su li nio we go. Pa ra doks sie ci
Bo ga otwo rzył przede mną har mo nię Wszech świa tów. Zgod ność za -
ko do wa ną. Na ry so wa łem spię trze nia Wszech. Krot ność brył i barw,
a miej sca mi mój cień Ba da cza Uni wer sum. Chro nię ten atlas ry sun -
ków. Le ży pod dy wa nem, wbi ty gwoź dzia mi w par kiet. Okno w pod -
ło gę no wej ery. (Uwierz, Czy tel ni ku, we wszyst ko al bo za mknij tę
książ kę).

Nie za du żo my ślę o li stwach cza so wych? Wie lość pa sów od ro -
dze nia trans for mu je na sze Wszech świa ty. Zbli żam się do Pra -Bo ga,
do Pra przy czy ny. Po zdra wiam po dro dze młod sze go Pa na, swo ją
wła sność, o któ rą dbać bę dę na wstąż ce błę kit nej z G2V. 

Kie dyś w Prusz czu Gdań skim ja sny dzień stał się czar nym. An -
na oka za ła się mo ją przy rod nią sio strą. Od te go dnia -no cy nie li czę
się ze zda niem ni ko go. Po za Bo giem nie mam au to ry te tu. Pa pież,
pre zy den ci, pa no wie w ma łych ra mach. Nie mów kry ty ku, że me dy -
tu ję na próż no, że nie po trzeb nie ba dam bo skość nie do zba da nia.
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Le piej roz kracz się przed jed nym z lu ster, krok do roz dar cia, sto py
na ścia nach. Nie prze szka dzaj mi wię cej tą swo ją nie wie dzą. Od
trzech lat nie ule gam opi nii. Od mie nio ny w tam tej do bie na wi jam na
pió ro mój los.

Idę w kie run ku Geo me trii mię dzy pla ne tar nej. Czy po znam Świę -
tą? Za pi sa ną sie cio wo? Od rzu ci łem li niał. 

Cia ło z pia sku, śnie gu, w zia ren kach, płat kach. Zni ka ją la ta. Ro -
śnie ta lerz zie mi, ko piec Dur skie go. Pod nim wie ku istość.

– Nie tak za raz – za tu pał o su fit Anioł Stróż gra na to wą zło ścią.
– A nie -Byt!? A wię cej cha osu z wo li Pa na? Bez po cząt ku, bez wyj -
ścia.

Mu szę zle pić dzień po dniu w czas wy jąt ko wy. Tyl ko cia ła i du -
sze w bla sku, w kro plach dnia.

Prze sta łem my śleć. Mój rdzeń za stygł. Po wi nie nem za trzy mać
ten Czas, któ ry po biegł przed sie bie, któ ry zmie nia przy ro dę, bar wy
Zie mi, wiel ko ści ko smo su. Czas mój osza lał i gna ko łem w ze ga rze.
Mo ment szyb szy od ro ku. Zro zu mia łem, że na wet drob na zmia na
w prze strze niach Uni wer sum mo że zmie nić wiel ko ści Wszech świa -
tów w cza sie przy szłym. 

Los w ko ło wpię ty 
Od chy lił pro mień 
Uci snął okrąg
Wy szło z ko ła ką tów wie le
Któ ry to wy miar? Nie po li czę.
Zbiór no wych prze strze ni. Zmar łe gwiaz dy zmar twych wsta ją.

Ugię ta fa la świa tła w ja mę po ten cja łu. Pę ka ją siat ków ki, ostat ni pro -
mień. Za bar wio ny blask do prze no sze nia czą stek Bo ga. On Sam za -
gu bił się w cza sach mniej szych, w zbio rach Zie mian. Ilu zja wiecz nej
jaź ni. A mo że ist nie je w nie skoń czo ność? Spraw dzę to na pew no.
(Nie wiem kie dy).

Dość już ga da nia o zmien no ściach cza sów. Dość pu stych roz -
wa żań pa nów fi lo zo fów uwię zio nych w ro zu mo wa niu. Prze szka dza im
mo je pi sa nie w cza sie przy szłym bez asy me trii sie cio wej. Utrwa lam
wer nik sem pik tu ral ne wier sze po zba wio ne ma try cy zda rzeń, bez no -
ży spo łecz nych i kul tu ro wych. 
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– Określ ze mną, Jo asiu, na szą eks pre sję w sztu ce, w pi sa niu.
Ten eks pe ry ment ludz kiej in ży nie rii. Pro za two ja, pro za mo ja gę sta,
ści sła jak ka myk. Czy Bóg da nam, że bę dzie to za uwa żo ne? Że zo -
sta nie w li te ra tu rze na za wsze? Czy li na sto lat? – za nu rzy łem dłoń
w nie wi dzial nych zda niach. W gar ści si ła wi ru. Opusz ki star te. 

Mu szę wyjść z te go my śle nia. Zre lak so wać się, ata ku jąc ko goś.
Na przy kład przy wód ców świec kich i ko ściel nych za ten smród Zie -
mi, za ten odór krwi, za czer wo ną pla ne tę. Po win na pach nieć zie le -
nią, błę ki tem, tra wą Ju tro si na, gór ską so sną z By strej. Chciał bym
za ist nieć bez te raź niej szo ści. W gra ni cach mo je go umy słu, z kształ -
tem du cha w bia łej ku li. A nie śmier dzieć tru pem z pla ne ty wo jen.
Mo je obec ne eks pe ry men ty in te rak cji sztu ki i na uki osła bia ją mi
wzwód. Już le piej ba dać ob szar G. Je stem tyl ko bo giem mul ti ver su
re gio nal ne go.

Nie po trzeb nie prze ce nia łem wskaź ni ki astro no micz ne, jak mój
oj ciec, ob li cza jąc prze strzeń ko smo su. I to w cza sie prze szłym, cza -
sie więk szym. Źle uło ży łem war to ści ta blic. Jak mo głem tak ob li -
czyć prze strzeń prze szłe go. Gło wa od by tem. (Nie ubio rą jej w atłas).
Po wi nie nem odejść stąd, z Zie mi, na za wsze. Tro chę roz pa czy przed
pół no cą. Z pa ra pe tu zno wu świt, trze ba wsta wać, prze wró cić po -
kój. W gra ni cach na sze go cza su wy my ślo ne go przez czło wie ka. Bli -
skość w rdze niu jaź ni wy zwa la po czu cie nie skoń czo no ści. Du sze
mu szą ulec prze war to ścio wa niu. Od po wie dzieć głę biej „kim jest dru -
ga isto ta?“. Po znać do kład niej sieć Bo ga te raz, tu taj. Od na leźć li -
nie in kar na cji. Jesz cze przed Ta jem ni cą. Od rzu cić po wta rzal ność,
bez - pie czeń stwo po wta rzal no ści. Nie za trud ne to dla nas? (Dla
mnie – nie).

Struk tu ra ete rycz na roz pro wa dza lęk przed śmier cią
Lęk od dzie le nia
Lęk nie ist nie nia
Wcią ga po kój w ścia nę. Przy tłu mio na wol ność. 
Umysł nie świa do my ge ne tycz ny. Umysł świa do my na sze re po -

zy to rium.
Chcę być zba wi cie lem sie bie – Mi strzem wszyst kich. 
Świa do mość Ko smo su. Ży cie w wie lu rze czy wi sto ściach.

Wdzięcz ność z prze py chu świa ta. Z ener gii. Jak wy do być z nas to
wiel kie ro zu mie nie?
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My w przy szło ści. 
Nie zga dzam się z każ dą go dzi ną. Nie po tra fię po dró żo wać z ob -

ro tem Zie mi. Wo lę wi bra cje wła sne al bo ko biet z gwiaz do zbio ru Orio -
nis. Za wi ro wa nia ato mów na osi w So snow cu, za męt w Ka to wi cach. 

Sza ra go dzi na na bla cie biur ka. Moż na noc po ło żyć. Zno wu Bóg
skró cił Czas i wy dłu żył Prze strzeń. W czar nych rę ka wach nie skoń -
czo ność. Śmiech z lu dzi. Chi chot Pa na Wła dzy. Noc po mniej szo na
do szkla nek her bat. Przy by wa śmierć. 

Jacek Durski
36 bytów
Wydawnictwo Norbertinum
2014
Str. 105
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CZY ISTNIEJĄ KSIĄŻKI DRUGIEGO
OBIEGU?

Ob�se�syj�nie�bia�dam�nad�tym,�że�pi�sa�rzom�go�rzej,�bo�lu�dzie�mniej�czy�-
ta�ją.�A jed�no�cze�śnie�po�dej�rze�wam�że�prze�no�szę�na�ca�łe�śro�do�wi�sko�pi�-
sar�skie� wła�sne� kło�po�ty� wy�daw�ni�cze.� Za�pew�ne� praw�da� jest� ta�ka,� że
czy�tel�nic�two�burz�li�wie�się�zmie�nia,�a ja�nie�na�dą�żam�za�śle�dze�niem�zmian
w ru�chu�wy�daw�ni�czym,�nie�za�uwa�żam,�że�pa�pie�ro�wa�książ�ka�to�tyl�ko�wy�-
ci�nek�w trwa�niu�kul�tu�ry,�w spo�łecz�nym�ru�chu�my�śli,�w ży�ciu�du�cho�wym.
Bo�nie�pa�mię�tam,�że�jest�pro�mo�cja�książ�ki�przez�sys�tem�na�gród�i tar�gów
książ�ki,�są�fo�ra�in�ter�ne�to�we,�blo�gi,�e�-bo�oki,�au�dio�bo�oki,�te�le�wi�zji�przy�by�-
wa�pro�fi�lo�wa�nych�ka�na�łów.�Ja�ko�le�kar�stwo�na�mo�je�stra�chy�ser�wu�ję�so�-
bie�śle�dze�nie�nie�któ�rych�wy�da�rzeń�wy�daw�ni�czych�po�za�do�me�ną�wiel�kich
edy�to�rów,�wiel�kich�ran�kin�gów�i gło�śnych�tar�gów.�Szu�kam�świa�teł�dla
mnie.�Świa�teł�ko�opty�mi�zmu�mi�bły�sło,�gdy�w te�go�rocz�nym�paź�dzier�ni�-
ko�wym�nu�me�rze�„ODRY"�wy�szedł�ca�ły�dru�gi�roz�dział�mo�jej�po�wie�ści
(www.dre�dy�na�kre�dyt.eu),�któ�ra�od�trzech�lat�da�rem�nie�szu�ka�wy�daw�cy.
Po�my�śla�łem:�Cza�sem�bły�śnie.�Roz�glą�daj�my�się,�ile�ich.�Wy�mień�my�choć
pa�rę,�aby�pod�krę�cić�mo�ra�le�pi�sa�rzy�i czy�tel�ni�ków.�Że�by�się�chcia�ło�pi�sać
i czy�tać.
Każ�da�książ�ka�wy�da�na�w wy�daw�nic�twie,�o któ�rym�nikt�nie�sły�szał,�to

dla�mnie�świa�teł�ko.�Wie�rząc�for�mu�le�lux�ex�Orien�te za�cznę�od�książ�ki�na�-
pi�sa�nej�przez�dwu�mło�dych�au�to�rów.�Kto�sły�szał�o wy�daw�nic�twie�Fun�-
da�cja�Są�sie�dzi�w Bia�łym�sto�ku?�To�tam�wy�da�li�swój�wiel�ki�re�por�taż�Bar�tosz
Ja�strzęb�ski�i Ję�drzej�Mo�ra�wiec�ki,�któ�rzy�za�cel�swo�jej�ko�lej�nej�po�dró�ży�–
i za�te�mat�ko�lej�nej�książ�ki�–�wy�bra�li�Bu�ria�cję,�au�to�no�micz�ną�re�pu�bli�kę
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włą�czo�ną�do�Fe�de�ra�cji�Ro�syj�skiej.�Za�ich�spra�wą�piel�grzy�mo�wa�łem�przez
trzę�sa�wi�ska�nie�wia�ry�god�ne�go,�przez�pust�ko�wia�ir�ra�cjo�nal�no�ści.�A po�nie�-
waż�o ir�ra�cjo�nal�nych�po�sta�wach�i nie�wia�ry�god�nych�zda�rze�niach�co�raz�gę�-
ściej� w me�dial�nych� do�nie�sie�niach� kra�jo�wych,� książ�kę� Ja�strzęb�skie�go
i Mo�ra�wiec�kie�go�da�je�się�czy�tać�rów�nież�ja�ko�re�la�cję�z me�ta�fo�rycz�nej,�alu�-
zyj�nej�wi�zy�ty�w Pol�sce.�
Re�li�gią�pa�nu�ją�cą�jest�w Bu�ria�cji�post�so�wiec�ki�cy�nicz�ny�ate�izm�apro�bu�-

ją�cy�mil�czą�co�ko�rup�cję,�ne�po�tyzm�i prze�moc,�ate�izm�ma�ją�cy�co�raz�więk�-
szą� do�miesz�kę� kon�su�mer�skiej� obo�jęt�no�ści� na� wszel�kie� me�ta�fi�zycz�ne
spra�wy.�Trud�no�po�wie�dzieć,�aby�u�nas�wy�znaw�cy�tych�re�li�gii�sta�no�wi�li
rzad�kość.�Po�za�tym�obec�ne�są�w Bu�ria�cji:�bud�dyzm�la�ma�istycz�ny,�sza�ma�-
nizm,�is�lam,�pra�wo�sła�wie,�ka�to�li�cyzm,�im�por�to�wa�ne�z Za�cho�du�chrze�ści�-
jań�stwo�zie�lo�no�świąt�kow�ców,�bap�ty�stów�i ka�to�li�ków.�Ja�strzęb�ski�i�Mora-
wiec�ki�w spo�sób�szcze�gól�ny�in�te�re�so�wa�li�się�sza�ma�ni�zmem.�Mie�li�wy�raź�-
ne�po�wo�dy.�Tak�jak�Wła�dy�mir�Wła�dy�mi�ro�wicz�Pu�tin�za�ob�szar�„ru�skie�-
go�mi�ru”�uzna�je�wszyst�kie�zie�mie,�któ�re�kie�dy�kol�wiek�by�ły�pod�ro�syj�ską
wła�dzą,�tak�wy�znaw�cy�sza�ma�ni�zmu�–�a wśród�nich�licz�ni�pro�fe�so�ro�wie
i dok�to�rzy�–�uzna�ją,�że�sza�ma�nizm�był�pier�wot�ną�re�li�gią�lu�dów�miesz�ka�-
ją�cych�mię�dzy�Kam�czat�ką,�Amu�rem�i Woł�gą,�przy�po�mi�na�ją,�że�sza�ma�-
nizm�był�re�li�gią�Dżyn�gis�-Cha�na�i Ta�mer�la�na,�ma�więc�pra�wo�po�wró�cić�na
zie�mie�kie�dyś�przez�nich�za�wo�jo�wa�ne.
Bu�ria�cja�le�ży�na�Wschod�niej�Sy�be�rii,�nad�Baj�ka�łem,�po�mię�dzy�ob�wo�-

dem�ir�kuc�kim�a Mon�go�lią,�bli�sko�już�Chin,�co�owo�cu�je�ro�sną�cym�za�in�te�-
re�so�wa�niem�chiń�skich�in�we�sto�rów.�Ro�sja�nie�rzą�dzą�tu�od�cza�sów�Pio�tra I
rzą�dzą�sku�tecz�nie,�bo�dziś�Bu�ria�ci�sta�no�wią�28%�lud�no�ści�kra�ju,�a do�ro�-
syj�sko�ści�przy�zna�je�się�po�nad�68%.�Bar�tosz�Ja�strzęb�ski�i Ję�drzej�Mo�ra�-
wiec�ki� swój� ko�lej�ny� tom� re�por�ta�ży� za�ty�tu�ło�wa�li� „Czte�ry� za�chod�nie
sta�ru�chy”.�Pod�ty�tuł�„Re�por�taż�o du�chach�i sza�ma�nach”świad�czy�o tym,
że�szli�tro�pem�du�cho�we�go�ży�cia�tej�od�le�głej�kra�iny.�Czy�ta�łem�ich�uważ�-
nie,�po�zwa�la�łem,�aby�wro�cław�scy�na�ukow�cy�-re�por�te�rzy�pro�wa�dzi�li�mnie
przez�naj�gęst�sze�mgły�ir�ra�cjo�na�li�zmu�i nie�wia�ry�god�no�ści.�Ca�ły�czas�to�wa�-
rzy�szy�ło�mi�po�czu�cie�peł�nej�eg�zo�ty�ki�i prze�ra�ża�ją�cej�bli�sko�ści,�za�ska�ku�ją�-
cych�po�do�bieństw.�Już�na�wstę�pie�ude�rzy�ło�mnie�to,�że�tam�w Bu�ria�cji
praw�dzi�wych�Bu�ria�tów�zo�sta�ło�tyl�ko�28%�–�a u�nas�ty�le�wła�śnie�wy�no�si
twar�dy�elek�to�rat�par�tii�opo�zy�cyj�nej�gło�szą�cej,�że�re�pre�zen�tu�je�praw�dzi�-
wych�Po�la�ków.
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Ja�strzęb�ski�i Mo�ra�wiec�ki�nie�przy�pad�kiem�wy�bra�li�wio�snę�2013�ro�ku
ja�ko�czas�swo�ich�od�wie�dzin�w Bu�ria�cji.�Przez�pa�rę�mie�się�cy�mo�gli�po�zna�-
wać�spe�cy�fi�kę�ży�cia�du�cho�we�go�sto�li�cy�Bu�ria�cji�Ułan�-Ude,�a jed�no�cze�śnie
śle�dzi�li�przy�go�to�wa�nia�do�zjaz�du�zjed�no�cze�nio�we�go�or�ga�ni�za�cji�sza�ma�ni�-
zmu�miej�skie�go.�Do�te�go�zjed�no�cze�nia�dą�żą�sza�ma�ni,�bo�chcą�upo�rząd�-
ko�wać�stan�praw�ny�swo�je�go�dzia�ła�nia,�do�te�go�zjed�no�cze�nia�wzy�wa�ją
rów�nież�wła�dze�re�pu�bli�ki�i Mo�skwa.�Chcą�mieć�ten�ży�wioł�pod�kon�tro�lą.
Sza�ma�nizm�w mia�stach�Bu�ria�cji�to�no�we�zja�wi�sko.�Nie�by�ło�miast�wte�dy,
gdy�sza�ma�nizm�pa�no�wał.�Mia�sta�sta�wia�li�Ro�sja�nie�i wte�dy�sza�ma�nizm�ucie�-
kał�do�wio�sek,�w pust�ko�wia�gór�i na�uro�czy�ska,�bo�nisz�czy�ły�go�wła�dze
car�skie,�struk�tu�ry�pra�wo�sła�wia,�wresz�cie�bol�sze�wic�ka�ate�iza�cja.�Po�upad�-
ku�ko�mu�ni�zmu�sza�ma�nizm�za�czął�się�ży�wio�ło�wo�od�ra�dzać�przyj�mu�jąc
roz�ma�ite�for�my�i peł�niąc�roz�ma�ite�funk�cje.�Był�pry�wat�nym�drob�nym�biz�-
ne�sem,�ru�chem�od�naj�dy�wa�nia�się�ro�dzin,�ale�tak�że�spo�so�bem�na�od�zy�ski�-
wa�nie�na�ro�do�wej�toż�sa�mo�ści�Bu�ria�tów.�To,�że�się�pre�sti�żo�wo�i fi�nan�so�wo
opła�cał�i to,�że�był�esen�cją�bu�riac�ko�ści,�spra�wi�ło,�że�zy�skał�oso�bli�wą�po�-
zy�cję.�Te�dwa�dzia�ła�ją�ce�w sy�ner�gii�czyn�ni�ki�uczy�ni�ły�go�czymś�po�nad
spo�łe�czeń�stwem.�Na�ukow�cy�ba�da�ją�go,�ale�i ule�ga�ją�je�go�lo�gi�ce.�Stan�du�-
cho�wy�ca�łe�go�spo�łe�czeń�stwa�Bu�ria�cji�jest�te�raz�ta�ki,�że�każ�dy�wy�pa�dek�lo�-
so�wy�ma�w kon�se�kwen�cji�szu�ka�nie�po�mo�cy�u�sza�ma�na.�Gdy�zda�rza�się
śmierć�w ro�dzi�nie�ate�isty,�pra�wo�sław�ne�go,�ka�to�li�ka,�bud�dy�sty�czy�wy�znaw�-
cy�sza�ma�ni�zmu,�gdy�zda�rza�się�ka�ta�stro�fa�dro�go�wa,�utra�ta�pra�cy,�zdra�da
mał�żeń�ska�–�wzy�wa�się�sza�ma�na.�Sza�man�tłu�ma�czy�ja�kie�du�chy�szko�dzą,
jak�po�zy�skać�przy�chyl�ność�przod�ków,�ja�kie�ofia�ry�trze�ba�zło�żyć.�Sza�man
wy�pro�wa�dza�lu�dzi�na�uro�czy�ska,�pa�li�ogni�sko,�kam�ła�i bry�zga.�
Kam�ła�nie�to�re�cy�to�wa�nie�za�klęć�po�sta�ro�bu�riac�ku�al�bo�po�ro�syj�sku,

bry�zga�nie�to�roz�le�wa�nie�wód�ki,�mle�ka,�cza�sem�her�ba�ty.�Naj�czę�ściej�sza�-
man�wpa�da�w trans,�aby�do�trzeć�do�świa�ta�du�chów.���
My�ślę�so�bie�o wspól�nych�ce�chach�sza�ma�ni�zmu,�voo�doo,�ma�cum�by,

can�dom�ble,�uban�dy,�i in�nych�kul�tów�ży�wią�cych�się�tran�sem,�czę�sto�syn�-
kre�tycz�nych�–�o re�la�cjach�tych�kul�tów�do�no�wo�cze�sno�ści�ryn�ko�wo�-elek�-
tro�nicz�nej� i ich� re�la�cjach� do� „wiel�kich� re�li�gii”.� Przy�glą�dam� się,� jak
w na�szym�ra�cjo�nal�nym�z po�zo�ru,�ni�by�wie�rzą�cym�na�uce�spo�łe�czeń�stwie
rzą�dzi�ludź�mi�kam�ła�nie�–�za�klę�cia�pro�mo�cji�to�wa�rów,�pro�mo�cji�po�li�ty�-
ków�czy�me�diów.�Za�klę�cia,�któ�rym�ni�by�nikt�nie�wie�rzy,�ale�któ�re�oka�zu�-
ją�się�sku�tecz�ne.�A roz�rzut�ność�ana�lo�gicz�na�do�sza�mań�skie�go�bry�zga�nia
–�ten�nad�miar�ga�dże�tów,�opa�ko�wań,�re�wii,�wy�staw.�Nad�miar�ka�na�łów
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te�le�wi�zyj�nych�to�bry�zga�nie�z kam�ła�niem�w ete�rze.�Te�śmiet�ni�ki�na�pe�ry�-
fe�riach�miast,�śmiet�ni�ki�w na�szych�sko�ło�wa�nych�łbach.�Ileż�transu�w al�-
ko�ho�lo�wym�oby�cza�ju,�w pro�ce�du�rach�nar�ko�ma�nii,�w re�li�gii�do�pa�la�czy.�To
nie�spe�cy�ficz�ne�bu�riac�kie�dzi�wac�twa,�to�an�tro�po�lo�gicz�na�ce�cha�ludz�kich.
Oto�książ�ka,�któ�rej�de�ner�wu�ją�cy�obiek�ty�wizm�przy�mu�sza�do�my�śle�-

nia.�Ta�kie�książ�ki�są�jak�świa�teł�ka.�
Dwa�ty�go�dnie�te�mu�po�je�cha�łem�do�Ka�zi�mie�rza�nad�Wi�słą.�Mia�łem

tam�spo�tkać�się�z mło�dzie�żą�Ze�spo�łu�Szkół�Za�wo�do�wych.�Spo�tka�nie�pla�-
no�wa�no�na�po�nie�dzia�łek,�do�je�cha�łem�na�miej�sce�w nie�dzie�lę�po�po�łu�dniu.
W Ka�zi�mie�rzu�jest�miej�sce�ma�gicz�ne,�„cza�kram�li�te�rac�ki�–�to�fi�lia�Mu�-
zeum�Nad�wi�ślań�skie�go�star�sza�niż�to�mu�zeum�–�Dom�Je�rze�go�i Ma�rii
Kun�ce�wi�czów.�Tam�mia�łem�no�co�wać�i tam�nie�ocze�ki�wa�nie�tra�fi�łem�na
ze�bra�nie�klu�bu�czy�tel�ni�cze�go.�Pa�ni�pro�fe�sor�Zo�fia�Mi�to�sek�spo�ty�ka�się
tam�co�mie�siąc�z przy�ja�ciół�mi�ksią�żek�–�se�ria�spo�tkań�na�zy�wa�się�Nie�-
dzie�le�Li�te�rac�kie.�Tym�ra�zem�te�ma�tem�dys�ku�sji�by�ła�trud�na�po�wieść�Em�-
ma�nu�ela�Szmit�ta�„Ewan�ge�lia�we�dług�Pi�ła�ta”.�Słu�cha�łem�dys�ku�tan�tów
i ser�ce�mi�ro�sło.�Ja�ką�do�brą�pol�sz�czy�zną�po�tra�fi�li�się�spie�rać�o teo�lo�gię,
Bi�blię,�ate�izm,�li�te�ra�tu�rę!�Dwu�dzie�stu�kil�ku�dys�ku�tan�tów,�pa�nie�i pa�no�wie,
mło�dzi�i star�si,�nie�któ�rzy�z da�le�ka.�Kie�ru�ją�ca�Do�mem�pa�ni�Wan�da�Mi�cha�-
la�ko�wa�po�ka�za�ła�mi�po�tem�li�stę�ksią�żek,�któ�re�uczest�ni�cy�Nie�dziel�już�czy�-
ta�li� i oma�wia�li,� po�zaz�dro�ści�łem,� tak� jak� za�zdro�ści�łem� pa�ni� pro�fe�sor
Mi�to�sek,�że�wy�cho�wa�ła�so�bie�ta�kie�gro�no�nie�po�kor�nych�a świa�tłych�part�-
ne�rów�roz�mo�wy.�Bo�wia�do�mo�–�prze�czy�ta�ną�książ�kę�za�po�mnisz�–�nie
za�po�mnisz�książ�ki,�o któ�rą�się�po�kłó�cisz�z przy�ja�ciół�mi.
Do�wie�dzia�łem�się�też,�że�wkrót�ce�znaj�dzie�się�więk�sze�po�miesz�cze�nie

do�spo�tkań,�nie�od�dzie�lo�ne�od�cen�trum�stro�mym�i ka�mie�ni�stym�Wą�wo�-
zem�Ma�ła�chow�skie�go.�Są�ko�lej�ne�zgło�sze�nia,�czy�tel�ni�ków�chcą�cych�roz�-
ma�wiać�przy�by�wa.
W po�nie�dzia�łek�ra�no�sta�ną�łem�przed�mło�dzie�żą.�Nie�czu�łem�się�zbyt

pew�nie�–�te�mat�za�pro�po�no�wa�no�mi�trud�ny,�a ja�go�so�bie�jesz�cze�prze�-
myśl�nie�utrud�ni�łem.�Pię�cio�ro�wy�cho�waw�ców,�osiem�dzie�siąt�par�mło�dych
oczu.�I mó�wi�łem,�jak�umia�łem�o tym,�jak�kul�tu�ra�nas�–�Pol�skę�–�oca�-
la�ła�w prze�szło�ści�od�nie�by�tu,�jak�kul�tu�ra�mo�że�nas�jesz�cze�oca�lić�w tych
cza�sach�po�li�tycz�nie�i eko�no�micz�nie�nie�pew�nych.�I do�za�da�ne�go�te�ma�tu
–�po�co�uczyć�pi�sar�stwa,�po�co�wy�cho�wy�wać�no�wych�pi�sa�rzy,�do�łą�czy�-
łem�to,�o czym�naj�głę�biej�je�stem�prze�ko�na�ny.�Oto�władz�two�nad�sło�wem,
świa�do�mość�sty�lu,�gra�ma�ty�ki,�bo�gac�two�lek�sy�kal�nych�za�so�bów,�naj�bar�-
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dziej�po�trzeb�ne�są�czło�wie�ko�wi,�że�by�sam�sie�bie�pi�sał�ja�ko�księ�gę�dla�sa�-
me�go�sie�bie.�Po�trzeb�ne�mu�są,�aby�na�zwał�lę�ki�i na�dzie�je,�aby�wcze�śniej
niż�su�mie�nie�opi�sał�kra�iny�zła�i do�bra�w so�bie,�aby�opo�wie�dział�wspo�-
mnie�nia�swo�je,�za�ko�cha�nia�i uto�pie.�Nie�wiem,�czy�przyj�dzie�czas�re�ali�za�-
cji�am�bit�nych�pla�nów,�zor�ga�ni�zo�wa�nia�dla�chęt�nych�warsz�ta�tów�pi�sar�skich
w Ka�zi�mie�rzu�nad�Wi�słą.�Pew�ny�jed�nak�je�stem,�że�mój�kul�tu�ro�wy�pe�sy�-
mizm�to�fałsz�co�chwi�la�kom�pro�mi�to�wa�ny�przez�bły�ski�cze�goś,�co�pe�sy�-
mi�zmo�wi�za�prze�cza.�Na�za�koń�cze�nie�dwa�ta�kie�fak�ty�–�dwie�książ�ki.
Pierw�szą�do�sta�łem�w Bia�łym�Po�to�ku�na�Pod�ha�lu,�od�Stasz�ka�Śli�ma�ka,
wój�ta�Sza�flar.�Na�okład�ce�czy�tam�„Woj�ciech�Ka�miń�ski�–�Wspo�mnie�-
nia”.�Ów�Ka�miń�ski�był�gaz�dow�skim�sy�nem�z Sza�flar,�był�tu�wój�tem�od
ro�ku�1927�do�1945,�a do�te�go�od�1927�ro�ku�do�póź�nej�sta�ro�ści�dzia�ła�-
czem�pod�ha�lań�skiej�spół�dziel�czo�ści�mle�czar�skiej.�Opi�sał�szcze�gó�ło�wo
swo�je�wo�jo�wa�nie�pod�czas�pierw�szej�woj�ny�świa�to�wej.�Opi�sał�trud�ne�cza�-
sy�dru�giej�woj�ny,�dzie�się�cio�le�cia�po�wo�jen�ne.�Książ�kę,�bez�cen�ną�ja�ko�do�-
ku�ment,�cie�ka�wą�for�mal�nie,�wy�da�li�ra�zem�nie�co�dzien�ni�przy�ja�cie�le�książ�ki
–�gmi�na,�w któ�rej�wój�to�wał�i ro�dzi�na.�Pocz�tą�przy�szła�dru�ga�książ�ka�–
też�z tam�tych�stron,�od�wy�jąt�ko�wych�lu�dzi.�Tom,�w uro�czej�sta�ro�świec�-
kiej�opra�wie�gra�ficz�nej�„Ży�cie�wier�sza�mi�ha�fto�wa�ne”nie�ży�ją�cej�już�Han�-
ki�No�wo�biel�skiej,�wy�bit�nej�po�et�ki,�pi�szą�cej�gwa�rą�i li�te�rac�ką�pol�sz�czy�zną.
Ma�ło�kto�bar�dziej�niż�No�wo�biel�ska�za�słu�gu�je�na�mia�no�po�ety�mi�stycz�ne�-
go.�Tu�wy�daw�cą�–�spon�so�rem�by�li�gó�ra�le�–�są�sie�dzi�po�et�ki,�wła�ści�cie�le
wy�cią�gów�nar�ciar�skich,�czy�nie�moż�na�stać�się�opty�mi�stą,�gdy�po�ja�wia�ją
się�ta�cy�przy�ja�cie�le�książ�ki?�A jest�ich�ty�lu,�że�nie�zdo�łam�wszyst�kich�wy�-
mie�nić.�Do�wy�da�nia�tej�książ�ki�przy�czy�ni�li�się�cór�ka�i syn�au�tor�ki,�a tak�że
pro�fe�sor�Sta�ni�sław�Ho�do�ro�wicz,�by�ły�rek�tor�no�wo�tar�skiej�uczel�ni�wyż�-
szej,�ale�pod�pi�su�ją�cy�się�ja�ko�het�man�zbój�ni�ków,�współ�pra�co�wał�też�łódz�-
ki�fi�lo�zof,�po�eta�i kry�tyk�li�te�rac�ki,�pro�fe�sor�Ka�zi�mierz�Świe�goc�ki,�ksiądz
fo�to�graf�i ta�ter�nik�ro�dem�z Bu�ko�wi�ny�–�Zbi�gniew�Py�tel.�I nie�oni�jed�ni.
Ży�cie�pi�sa�rza�na�bie�ra�sen�su,�gdy�wi�dzi,�że�ko�muś�jesz�cze�na�książ�kach,

nie�tyl�ko�na�to�wa�rze�książ�ko�wym,�za�le�ży.

Piotr Wojciechowski



Małgorzata
Strękowska-Zaremba

Willa trzech łotrów

(fragment)

Najlepsza krew w regionie
W sto łów ce przy wi tał nas kie row nik ośrod ka, Ja nusz Mor gan, rów -

nie sta ry jak Glo bisz. Lek ki brzu szek, oku la ry i szpa ko wa te wło sy
nada wa ły mu dość sym pa tycz ny wy gląd. Mó wił sa me uprzej mo ści
i uśmie chał się bez prze rwy. Je go za ru mie nio na twarz bu dzi ła za ufa -
nie, ale sza re oczy rzu ca ły nie przy jem nie chy tre bły ski. 

Przed sta wił wy so kie go, strasz li wie chu de go trzy dzie sto lat ka
o wiel kich czar nych oczach, wy łu pia stych jak u ka me le ona.

– Pan Hie ro nim Kros zna tu każ dy ka mień. Za dba o twór czą at mos -
fe rę i bę dzie wam we wszyst kim po moc ny. U nas znaj dzie cie in spi ru -
ją cą sce ne rię, któ ra z pew no ścią po bu dzi wa szą po my sło wość. Nie
bę dę zdra dzał zbyt wie le. Chcę je dy nie za zna czyć, że wo kół ośrod ka
zie je pust ką, nie ma ży wej du szy. Naj bliż si są sie dzi miesz ka ją tam –
Mor gan wska zał pal cem su fit.

– W nie bie…? – ode zwa ła się ślicz na Oty lia.
Kie row nik ro ze śmiał się ła god nie.
– W nie bie rów nież, ale nie o tym mó wię. Mam na my śli mia stecz -

ko, przez któ re prze jeż dża li ście. Na zy wa my je „mia stem na gó rze”. To
dość da le ko i ca ły czas pod gó rę. W do le zaś ży cie za mar ło la ta te mu
– prze rwał, po pa trzył na Glo bu sa i cień za kło po ta nia prze mknął po je -
go uśmiech nię tej do tąd twa rzy. – Świet nie! – po now nie zwró cił się do
nas. – Wkrót ce wszyst ko sa mi zo ba czy cie – uśmiech nął się jesz cze sze -
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rzej. – Cze ka my na efek ty twór cze go my śle nia! Baw cie się do brze! Pa -
nie Hie ro ni mie, pro szę o pa rę słów.

– He ro – po pra wił go wy łu pia sty po nu rak. 
– Oczy ści cie, pro szę pa nie He ro.
– Przy ja cie le mó wią na mnie He ro. Od te raz je stem wa szym przy -

ja cie lem. Mo że je dy nym… – Chmur na twarz chu dziel ca i ni ski, no so -
wy głos kon tra sto wa ły z ob ra zem uśmiech nię te go kie row ni ka
Mor ga na. – Po ko la cji, gdy tyl ko od zy ska cie si ły, po ka żę wam oko li -
cę. Wyj dzie my przed za cho dem słoń ca, po trze bu je my je go krwi stej
czer wie ni – po wie dział, pa trząc po nad na szy mi gło wa mi gdzieś w dal
za oknem. – Na ra zie to ty le – za koń czył. Od wró cił się na pię cie i wy -
szedł. 

Kie row nik wy mknął się chwi lę wcze śniej. 
Spoj rza łem na Glo bu sa. Był dziw nie za my ślo ny, nie obec ny, choć

za zwy czaj bar dzo sku pia się na tym, co się wo kół nie go dzie je.
Co on za pla no wał?
Na dal nie wie dzie li śmy ni cze go kon kret ne go. Gdzie ta in spi ru ją ca

sce ne ria? Bo na ra zie są tyl ko drze wa, krza ki i mo kra dła, a w za gro -
dzie ró żo we świ nie. 

Skrzyp nę ły wa ha dło we drzwi pro wa dzą ce do kuch ni. Zwró ci li śmy
twa rze w tę stro nę. Glo bus drgnął, jak by do pie ro te raz się ock nął. 

– Nasz ku charz! Pan Ar ka dy Wrą bek, mistrz kuch ni tra dy cyj nej! –
za ko mu ni ko wał z nie spo ty ka nym do tąd oży wie niem, wska zu jąc
umięś nio ne go fa ce ta w bia łym ki tlu prze wią za nym pod wy dat nym
brzu chem tro ka mi, za któ ry mi tkwił lśnią cy nóż z sze ro kim ostrzem. 

Ar ka dy Wrą bek, w prze ci wień stwie do kie row ni ka Mor ga na i chu -
dziel ca He ro, wzbu dził na sze za in te re so wa nie. Wy glą dał jak bok ser
wa gi cięż kiej o nie zwy kle sze ro kim roz sta wie ra mion, na któ rych wy -
ta tu owa ne by ły tru pie czasz ki. Ca ło ści do peł nia ła sze ro ka niedź wie -
dzia twarz, czar ne sko śne oczy i mię si ste war gi. Wszedł na sto łów kę
z pół mi skiem wiel ko ści la ta ją ce go ta le rza UFO, wy peł nio nym pa ru ją -
cą ka szan ką i za ru mie nio ną na zło to ce bu lą. Za pach był nie sa mo wi ty,
a my głod ni – mo że tro chę mniej od wiecz nie głod ne go Seb ka, ale jed -
nak.

Ku charz po wiódł zło wiesz czym wzro kiem po sa li, przy glą da jąc się
każ de mu z osob na, jak by oce niał moż li wo ści na szych żo łąd ków. Oce -
na wy pa dła nie za do wa la ją co, bo zmarsz czył łu ko wa te brwi. 

Od sta wił pół mi sek na stół wy cho waw ców i za plótł rę ce na pier si. 
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– Nie ży czę: smacz ne go! Przez naj bliż sze dwa ty go dnie bę dę was
truł wy łącz nie nie zdro wym, tłu stym, tra dy cyj nym żar ciem! – za po wie -
dział bez uśmie chu, to nem groź by. – Nie je den tra fił stąd wprost do
szpi ta la… z prze je dze nia! Na nie jad ków też znaj dzie się spo sób!
Wszyst ko, co po cho dzi z mo jej kuch ni, to wy rób wła sny! Za nim was
za bi je, prze ży je cie naj wspa nial sze chwi le, ja kie wią żą się z udzia łem
w ucztach bo gów! – od wró cił się w stro nę kuch ni. – Re mek, ob służ
pań stwa!!!

Z kuch ni wy szedł Re mek, zu peł ne prze ci wień stwo Wrąb ka. Szczu -
pły, nie wy so ki i znacz nie od nie go młod szy. Dłu gie przed nie zę by i cof -
nię ta dol na szczę ka spra wia ły, że wy glą dał jak wy ro śnię ty kró lik.
Nie zbyt efek tow ną ca łość do peł nia ły od sta ją ce uszy, szpi cza ste jak u
el fa. 

Rem ko wi po ma ga ły dwie mło de kel ner ki o dłu gich gę sich szy jach. 
– Jedz cie! Ka szan ka z naj lep szej krwi w re gio nie! – rzekł ku charz,

gdy pa ru ją ce pół mi ski sta nę ły na wszyst kich sto li kach.
W przy ga szo nych oczach Glo bu sa po ja wi ły się fi glar ne bły ski. 
– Z krwi? – Zo sia wy wi nę ła dol ną war gę. – Ble…
– Po si łek dla twar dzie li! – za uwa żył Fe liks.
– Ka szan kę ro bi się z krwi? – zdzi wi ła się Kaś ka. 
– No ślicz nie! – Oty lia wy dę ła war gi z nie sma kiem i od su nę ła od

sie bie już na peł nio ny ta lerz.
– Nie jesz? – upew nił się Fe liks i prze rzu cił so bie jej por cję. Nie

prze szka dza ło mu, że skład ni kiem ka szan ki jest krew. Ja wo lał bym,
że by mi nie przy po mi na no, z cze go jest ka szan ka, ale nie za mie rza łem
re zy gno wać z je dze nia, co to, to nie. 

– Jesz to? – Mar ce la po pa trzy ła na mnie z nie chę cią i też od su nę ła
ta lerz od sie bie. 

– Gar dzisz ka szan ką z naj lep szej krwi w re gio nie? – Se bek udał
obu rze nie. – Cie ka we, z cze go oni czer pią tę krew – mru gnął do mnie
po ro zu mie waw czo. Ba wi ło go dro cze nie się z dziew czy na mi.

– Ku charz na le ży do gan gu wam pi rów, ma sta łe do sta wy z re gio nu
– ubiegł mnie Mi chał. I obaj, on i Fe liks, za śmia li się chra pli wie. 

– Prze stań cie już o tej krwi! – wy buch nę ła Ka sia. 
– Nie chcę się wtrą cać, ale je śli dziś za śniesz, ju tro obu dzisz się

lżej sza o pa rę li trów – do rzu cił Pa tryk. 
– Al bo wca le się nie obu dzisz – uzu peł nił roz ba wio ny Se bek. 
– Pro szę pa ni, niech pa ni im po wie, że by nie mó wi li o ta kich obrzy -

dli wo ściach! – ślicz na Oty lia po skar ży ła się wy cho waw czy ni IVb.
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– Chłop cy, nie przy je dze niu! – syk nę ła Zda now ska, któ ra też nie
tknę ła ka szan ki ku cha rza Wrąb ka. – Jest jesz cze bia ły ser i miód. A na
de ser bę dą lo dy – do da ła po cie sza ją co.

Ar ka dy Wrą bek stał jak po sąg i z po gar dą pa trzył w ta lerz wy cho -
waw czy ni IVb. 

– Ju tro na obiad bę dzie po tra wa re gio nal na – oznaj mił, nie zmie -
nia jąc to nu gło su, w któ rym wciąż sły chać by ło groź ną obiet ni cę ja -
kichś wy myśl nych tor tur. – Nie zdro wa jak cho ler… 

– Hm – chrząk nął Glo bus.
Wrą bek zmarsz czył ciem ne brwi. 
– Nie wie lu prze ży je. Re mek świad kiem. Praw da, Re mek?! 
Z kuch ni wyj rzał za ru mie nio ny Re mek.
– Do kład nie! Ży cie jest krót kie! – rzu cił po god nie.
– Czy li co to za po tra wa? – Se bek nie prze jął się dłu go ścią ży cia.

Bar dziej cie ka wi ło go, czym ju tro wy peł ni wiecz nie pu sty żo łą dek.
– Czer ni na – od parł Wrą bek. Wy jął nóż zza pa sa, wy tarł go o nie -

na gan nie bi ły ki tel, pchnął wa ha dło we drzwi i znikł w kuch ni. 
Za pa dła ci sza. 
– Aaa… z cze go się ro bi czer ni nę? – spy ta ła Zo sia. 
– Mo że le piej nie wie dzieć – mruk nę ła Oty lia.
Zza ko ły szą cych się drzwi wyj rzał Re mek.
– Z ju chy! Hi, hi… – oznaj mił z ra do sną sa tys fak cją. I za raz się

wy co fał. 
Przez chwi lę je go chi chot uno sił się w sto łów ce jak tru ją cy gaz na

gry zo nie.
– Mam go! – prze rwał ci szę Szy mek. 
Trzy mał na ko la nach lap top i od pół go dzi ny sta rał się po łą czyć

z in ter ne tem. 
– Wy go ogluj czer ni nę – po pro si ła Mar ce la.
Szy mek klik nął, prze le ciał ocza mi po tek ście i za ko mu ni ko wał:
– Uwa ga, za raz po wie je gro zą! Czy tam: „czer ni na, czar ni na, czar -

na po lew ka lub czar na za le waj ka – pol ska zu pa, któ rej pod sta wo wy mi
skład ni ka mi są ro sół i krew z kacz ki lub ku ry, kró li ka, rza dziej z pro -
się cia. Daw niej uży wa no też krwi gę si…”. 

– Obrzy dli we! Prze stań! – Oty lia wy wa li ła ję zyk na bro dę. 
Szy mek za do brze się ba wił, że by prze stać.
– „Cha rak te ry stycz ny słod ko -kwa śny smak na da je czer ni nie do da -
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tek cu kru i octu mie sza nych z krwią, by nie do pu ścić do jej krzep nię -
cia” – cią gnął, de lek tu jąc się wra że niem, ja kie ro bi na dziew czy nach,
a na wet na nie któ rych wy cho waw cach. 

– Płyn na krew? No jak to? Co to ma być? – po krzy ki wa ła Kaś ka,
po trzą sa jąc brą zo wą czu pry ną.

– Sło dzo na krew, py cho ta! – Se bek ob li zał za tłusz czo ne war gi. 
– Su ro wa? – spy ta ła Mar ce la. 
– Wo la ła byś roz go to wa ną? – za śmia łem się. 
– Tro chę za du żo krwi jak na po czą tek po by tu – wy cho waw czy ni

IVb wsta ła od sto li ka.
Glo bus zer k nął na nią spod przy mru żo nych, cięż kich po wiek. 
– Prze cież oni za tym prze pa da ją, wam pi ry, ży we tru py, de mo ny,

wil ko ła ki, krwa we jat ki i wia dra krwi. Po sta no wi łem ich za do wo lić –
wy ja śnił su cho.

– A, to co in ne go. Ory gi nal ny po mysł, zo ba czy my, jak na nich po -
dzia ła – Zda now ska uśmiech nę ła się kwa śno. 

– Po wia ło gro zą! Pan Glo bisz wziął nas na krwi stą die tę! Wkrót ce
na stą pią prze obra że nia! – wy krzyk nął Fe liks, wy wo łu jąc śmiech wśród
obo zo wi czów. Nie spo dzie wa nie od wró cił się w mo ją stro nę i mru żąc
nie bie skie oczy, spy tał za czep nie: – I jak, Ko cyk, spa so wa łeś? Za bra -
kło ci wy obraź ni na dal szą grę? – da jąc mi do zro zu mie nia, że cze ka
na mój ruch, któ ry był by od po wie dzią na „spód ni co wą pre zen ta cję”.

– Cier pli wo ści, przed na mi wie le dni współ pra cy – od po wie dzia -
łem pew nie, cho ciaż nie mia łem w gło wie na wet mgli ste go sce na riu -
sza ze msty na Fe lik sie. Wy obraź nia by wa za wod na, ale jak się
roz sza le je, to mo że czło wie ka stra to wać. Nie wy prze dzaj my jed nak
fak tów.

Małgorzata Strękowska-Zaremba
Willa trzech łotrów
Powieść młodzieżowa
Wydawnictwo Literatura 
2015
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Woj ciech
Ka l i  szew ski
W pie cza rach sa mot no ści ro dzą się pie śni

Nie otwie raj książ ki…ucie kaj, gdy sły szysz,
Że śpie wam!

W żad nym ra zie nie prze chodź przez wro ta
Ty tu łu: zra nię cie bie prze past nym mil cze niem.

Ran ko. R. Ra do vić, Wil czy ca

Mil czą ca księ ga, peł na słów zra nio nych, ka le kich – czy to nie
okrut ny pa ra doks? A mo że ra czej błęd nik, dan tej ski la bi rynt, w któ -
rym prze ra żo ny po eta krą żył osa czo ny przez strasz ne be stie, do -
pó ki nie zna lazł opar cia w po moc nej dło ni i kla row nym sło wie
We rgi liu sza. Jest bo wiem coś dan tej skie go w po ema cie Ran ko R.
Ra do vi cia. Je go Wil czy ca – zna ko mi cie prze ło żo na na pol ski przez
Grze go rza Ła tu szyń skie go, któ ry nie tyl ko po tra fił od dać ca ły zna -
cze nio wy prze kaz utwo ru, ale tak że, co nie by ło spra wą pro stą, za -
cho wał mię dzy sło wie na pię cia, wpły wa ją ce na emo cje od bior cy –
to prze cież tak że opo wieść o dro dze, o spo tka niach, o mi ło ści i nie -
na wi ści. Bo ha ter Wil czy cy, tak jak bo ha ter Dan te go prze cho dzi ar -
cy trud ną pró bę od szu ka nia wła ści we go kie run ku. Owe „wro ta
ty tu łu” przy po mi na ją pie kiel ną bra mę, któ ra od dzie la ła świat na -
dziei od świa ta wiecz nej ciem no ści i nie za spo ko jo nej tę sk no ty.
Wcho dząc w nie, po dej mu je my ry zy ko cał ko wi te go za gu bie nia, ale
z dru giej stro ny świa tłem pro wa dzą cym przez ten la bi rynt jest
w Wil czy cy obec na od po cząt ku i wy czu wal na w war stwie pod -
słow nej na dzie ja na ura to wa nie uczu cia mi ło ści. To ono bu du je
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i pod trzy mu je obec ne w ca łym po ema cie na pię cie, udzie la ją ce się
czy tel ni ko wi po przez każ dy wers i każ de sło wo.

Ra do vić jest po etą ży wej mo wy. To zna czy ta kiej, któ ra po ru sza
nie tyl ko umysł, nie tyl ko wy peł nia wy obraź nię ob ra za mi zbu do -
wa ny mi z od po wied nio do bra nych chwy tów li te rac kich, ale w spo -
sób wy raź ny i zde cy do wa ny na rzu ca wszyst kim do oko ła swój rytm
i swo ją ener gię. Im da lej za głę bia my się w prze strzeń Wil czy cy, tym
bar dziej ona nas przyj mu je, po chła nia i po ry wa. Wę dru je my
wzdłuż wer so wych ka den cji i an ty ka den cji, wzno si my się i opa da -
my, do zna je my na głych olśnień, by za chwi lę utra cić orien ta cję. Ten
ruch mię dzy wer so wy przy po mi na zde rza ją ce się i zwró co ne ku so -
bie mor skie fa le przy pły wu i od pły wu. Czy tel nik czy słu chacz te go
po ema tu oto czo ny jest prze ci wień stwa mi, nie mo że li czyć na spo -
koj ny i unor mo wa ny ho ry zont eg zy sten cji. Mo wa ży wa, nie upo -
rząd ko wa na w tym sen sie, że nie pod da na re la cjom przy czy-
no wo -skut ko wym, roz wi ja się ru chem spi ral nym. Ca ły po emat Ra -
do vi ća ma zresz tą kom po zy cję spi ral ną. Roz po czy na się w punk cie
wę zło wym, wy zna cza ją cym po czą tek każ dej ludz kiej dro gi. To jest
punkt – moż na śmia ło rzec – ar cy mo ral ny, punkt naj waż niej sze go
dla czło wie ka wy bo ru po mię dzy do brem i złem. W tym miej scu po -
wsta ją re la cje mię dzy ludz kie, tu taj tak że wy cho dzi my z sa mot no -
ści, otwie ra my się na in nych i ujaw nia my na sze po trze by roz mo wy.
Tak ro dzi się wspól no ta uczuć, słów i ge stów. W tym punk cie rzu -
ca my za tem wy zwa nie świa tu i stąd roz po czy na my na szą wę drów -
kę. 

[…]
Wil czy ca to po emat o mi ło ści, ale tak że o tym, co ją nisz czy. Ca -

łe je go zna cze nie i prze zna cze nie wy ra sta z uczu cia, któ re nie ty le
kie ru je lo sa mi bo ha te ra, ile o nich de cy du je. Te lo sy roz wi ja ją się,
spla ta ją, drga ją i re zo nu ją w świe cie dwu bie gu no wo okre ślo nym
przez po stać ko bie ty i męż czy zny. Za wsze jest on i ona. Od mien ni,
ob cy, da le cy, ale wbrew te mu, a mo że wła śnie dla te go idą cy ku so -
bie i so bie po trzeb ni. Prze strzeń, któ ra ich dzie li, po prze ci na na jest
wie lo ma dro ga mi, po dzie lo na szcze li na mi i pęk nię cia mi. Każ de
z nich idzie więc swo im tro pem, do świad cza jąc sa mot no ści. I on
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i ona są so bie ob cy, a za ra zem ska za ni na sie bie, zbli ża ją się do sie -
bie i od da la ją, okrą ża ją. Ona – wil czy ca, on – sza kal:

Po lu ję jak wy głod nia ły sza kal. W i l c z y c o !
Po lu ję na mar twą pa dli nę szczę ścia:
Na cie bie po lu ję!

W tych apo stro fach i wy krzyk ni kach czai się dra pież na ener gia.
Bo ha ter Ra do vi cia po dą ża bo wiem za gło sem in stynk tu. Jest my -
śli wym i śpie wa kiem, któ ry nie ukła da swo ich słów we dług pod -
po wie dzi ro zu mu, ale chwy ta je – ni czym zwie rzy nę – w spo sób
na tu ral ny. W spo sób in stynk tow ny tro pi tak że i okrą ża swo ją prze -
ciw nicz kę: „Roz po zna ję two je śla dy/Na skal nych urwi skach bał -
kań skich wą wo zów”. Ona zaś zda je się na nie go cze kać, sprzy ja mu,
otwie ra przed nim swo je kry jów ki. Ale jest prze cież Wil czy cą –
kimś na zna czo nym pięt nem si ły, kimś bu dzą cym lęk, ale i po gar -
dę, jest po sta cią fa scy nu ją cą i bu dzą cą za ra zem chęć uciecz ki. Nic
tu taj nie jest pro ste i oczy wi ste. Pieśń Ra do vi ća gęst nie je, sta je się
ciem na, jej sło wa brzmią jak cięż kie, zbu do wa ne z ni skich to nów
akor dy. Ta ka to na cja od po wia da tra dy cyj nym zna cze niom, któ re
od naj daw niej szych cza sów łą czo no z po sta cią wil czy cy. Ale po ja -
wia się tu taj tak że ślad bar dzo kon kret ny, uję ty w geo gra ficz ne
i kul tu ro we współ rzęd ne. Oto przed na mi po ja wia się bał kań ski
kra jo braz. Ma on w so bie wie le z pier wot nej, na tu ral nej ostro ści
świa ta nie ucy wi li zo wa ne go, ale tak że wie le w nim cie pła, wie le śla -
dów ludz kiej tro skli wo ści i cier pli wej pra co wi to ści. 

Obec ność ko bie ty i męż czy zny or ga ni zu je struk tu rę ca łe go po -
ema tu. „Ja“ i „ty“ trwa ją w słow nym uści sku, są ku so bie zwró co ne,
zbli ża ją się do sie bie i jed no cze śnie od da la ją. Te dwie oso by, wy ra -
żo ne gra ma tycz nie, ko niu ga cyj nie ja ko for my pierw szej i dru giej
oso by cza sow ni ków, sta no wią jak by dwa po zor nie nie za leż ne od
sie bie ośrod ki, dwa świa ty przed sta wio ne. Ale to „ja“ męż czy zny
czu je się na praw dę osie ro co ne, szu ka ko bie ty, szu ka peł ni i praw -
dy o so bie. Do pó ki jej nie od naj dzie i do pó ki nie na stą pi praw dzi -
we od kry cie tej dru giej oso by, do pó ty męż czy zna nie za zna
spo ko ju. Mi łość jest wy zwa niem i sta wia męż czy znę na po lu wal -
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ki, wzy wa jąc go do czy nu. Mi łość nie jest prze cież ścież ką wy god -
ną i mi łą. To dro ga zde cy do wa nie peł na nie bez piecz nych za krę tów,
pu ła pek i prze szkód. Wie le z nich ota cza czło wie ka nie ja ko od ze -
wnątrz, ale te naj waż niej sze tkwią w nim, w je go wnę trzu. Do pó ki
więc nie po ko na sam sie bie i nie sta nie się kimś in nym, do pó ty
uczu cie mi ło ści bę dzie źró dłem bó lu. Cho dzi tu taj o to, aby to we -
wnętrz ne prze obra że nie da ło męż czyź nie si łę do po ko na nia wła -
snych lę ków i obaw przed ko bie tą, przed tą, któ ra „kil ko ma
dro ga mi po dą ża”. Męż czy zna mu si osta tecz nie wy brać, mu si na coś
się zde cy do wać. Je śli te go nie uczy ni po zo sta nie tym, kim był wcze -
śniej:

Męż czy znę spo ty ka my na ma now cach.
Dla te go ta zie mia jest dla nie go po ku są,
I dla te go umie ra on na ser ce – 
Nie przy pi suj tej cho ro by ko bie tom.

Oto jak wy glą da ją te dwa świa ty, dwa po rząd ki i dwie dro gi:
w ko bie cie bi je źró dło har mo nij nej jed no ści, zde cy do wa nia i si ły,
mę skie roz pro sze nie pro wa dzi na to miast na bez dro ża i osta tecz -
nie ni we czy wszyst kie pla ny. Ale to wła śnie tam, na pro gu pu sty ni,
wśród wy schnię tych rzek, któ re da ją złu dze nie ży cia, ro dzą się pie -
śni. Cier pie nie jest osta tecz nie po cząt kiem wie lu opo wie ści:

W pie cza rach wier sza, w ścia nach słów
Ukry wam ci szę ka le kiej książ ki.

Ta opo wieść zry wa się do bie gu ni czym goń czy chart, ma w so -
bie si łę i ener gię zdol ną prze zwy cię żyć wszyst kie prze szko dy.
Pieśń -opo wieść za czy na się ak cen tem, któ ry przy po mi na pierw szy
po mruk nad cią ga ją cej bu rzy. Dla po ema tu Ra do vi cia wła ści we są
zmia ny to na cji nie tyl ko po szcze gól nych strof, ale na wet po je dyn -
czych wer sów. Nie pew ność i brak zde cy do wa nia bo ha te ra ma ją
swo ją for mę w py ta niach, w rów no waż ni kach, w zda niach oznaj -
mu ją cych. Ale nie ja ko tuż obok, na prze ciw ko roz wi ja ją się wer sy
o kon struk cji ude rza ją cej w wy obraź nię czy tel ni ków wy krzyk ni -
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ka mi. Po emat Ra do vi cia fa lu je zmien ny mi na pię cia mi, za ska ku je
i wręcz ata ku je swo im ryt mem. Do praw dy: „Roz sza la ła się bez li to -
sna bu rza – W i l c z y c o !”

[…]
Ob raz wil czy cy jest ob ra zem wzię tym z pra sta rych za so bów mi -

to lo gicz nych. Wilk po ja wia ją cy się w wy obraź ni po etyc kiej łą czył
się z naj głę biej za ko rze nio nym w za ka mar kach ludz kiej pa mię ci
zwie rzę ciem groź nym, idą cym za czło wie kiem krok w krok, osa -
cza ją cym go i za gra ża ją cym je go ży ciu. Wilk bu dził re spekt, ale i po -
dziw, był wro giem i jed no cze śnie wy cze ki wa nym to wa rzy szem
wę dró wek. Ale kie dy na ho ry zon cie po ja wia ła się wil czy ca, wów -
czas świat zmie niał się na praw dę nie do po zna nia. Z jej po sta ci bi -
ła przede wszyst kim nie po ha mo wa na si ła po żą da nia. Wil czy ca
za po wia da ła na dej ście bu rzy, zmia ta ją cej z po wierzch ni zie mi ca -
ły do tych cza so wy po rzą dek. W tym mo men cie milk nie tak że ro -
zum. Lęk jest jak ciem ność, okry wa wszyst ko szczel ną za sło ną,
za cie ra śla dy, my li kie run ki. Bo ha ter Wil czy cy czu je się osa czo ny.
Przed nie bez pie czeń stwem ostrze ga go in stynkt. To on kie ru je
zmy sła mi, łą cząc to, co one od bie ra ją w jed no wra że nie:

Two imi ła pa mi pach ną Bał ka ny,
Nie rząd ni co.
W tej że sa mej chwi li i ko cham cie bie,
I go nię ze swo je go – ło wi ska.
Zgra je dzi kich ko jo tów su mie nie
Przy zy wa.

Bo lą mnie te su ro we Bał ka ny,
W i l c z y co !

Ten zwrot – mi mo obec ne go w nim na pię cia – roz ła do wu je nie -
bez pie czeń stwo. Ktoś, kto zna imię prze ciw ni ka i kto je wy ma wia,
po ko nu je sła bość i oka zu je osta tecz nie swo ją od wa gę. 

Świat w po ema cie Ra do vi ća jest istot nie po dzie lo ny mie dzy mi -
łość i nie na wiść. To sta ra, mi to lo gicz na opo zy cja. Po zwa la ła ona
przed sta wiać świat w per spek ty wie prze ci wieństw. Wil czy ca jest
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zwie rzę ciem otwie ra ją cym prze strzeń, wy bie ga ją cym po za li nię
ho ry zon tu, po ja wia się na skra ju świa ta wi dzial ne go, tam krą ży
i stam tąd przy cho dzi, bu dząc gro zę. Jest zwie rzę ciem, któ re bie -
gnie, nie za zna jąc słod kie go sta nu dłu gie go od po czyn ku. Ale wilk
ma też swo je le go wi ska. To w nich zbie ra my śli, ukła da pla ny
i wzmac nia si ły. 

Wilk jest zwie rzę ciem uprzy wi le jo wa nym, bo zwią za nym z pra -
daw ną kul tu rą, z jej oby cza ja mi i prze sła nia mi. To jest tak że zwie -
rzę zro śnię te z hi sto rią bał kań ską z jej źró dła mi i po cząt ka mi. Bo
to wła śnie wilk wy cho dził ze swo je go le go wi ska i uka zy wał się
tym, któ rzy szli i szu ka li w le śnych ostę pach miej sca na no wą osa -
dę. To wte dy miał miej sce ów po dział na mi łość i nie na wiść, a lęk
upar cie wal czył z od wa gą w ser cach wę drow ców. O tym dłu go jesz -
cze śpie wa no pie śni. Po tem wąt ki opo wia dań za czę ły się mie szać
spla ta jąc ze so bą to, co re al ne, z tym, co fan ta stycz ne. Z te go skarb -
ca po eta mo że wciąż czer pać swo bod nie, na kła da jąc na sie bie ob -
ra zy za pa mię ta ne i wy obra żo ne, od re al nia jąc sy tu acje, szu ka jąc
słów nie zwy kłych, ale zdol nych unieść wiel ki cię żar emo cjo nal ny.

Po emat Ra do vi cia pul su je za ska ku ją cą, nad re ali stycz ną ener -
gią. To jest ener gia uczuć. A uczu cia – wszyst kie – po trze bu ją dru -
gie go ser ca, dru giej pa ry oczu i uszu. Mi łość, ale i nie na wiść to
od cho dze nie od sie bie po to, aby zła mać sa mot ność:

Je śli mnie zo sta wisz,
Czy wy schnie rze ka tę sk no ty
I szczę ścia? Czy za bi je mnie sa mot ność?

Ani nie prze czu wasz, ani so bie wy obra żasz,
Ja ka nić wią że na sze cia ła…

O, chodź my się za ba wić ze śmier tel ni ka mi.
Kie dy ty je steś przy mnie –
Znaj du je się w nich… nie śmier tel ność.

Wil czy ca to zwie rzę oca la ją ce, te raz wol ne od cie nia śmier ci,
idą ce ku ży ciu. Wil czy ca jest re al na i nie re al na za ra zem, jest peł na
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fi zycz no ści i ulot no ści. Je śli bu dzi uczu cie mi ło ści, to przede wszyst -
kim roz pa la zmy sły. Kie dy zni ka – bo ha ter cier pi nie wy obra żal ne
wprost ka tu sze. 

[…] 
Ra do vić wy do był spod ale go rycz nej ma ski to, co prę ży się

w swo jej ży wio ło wo ści, co jest bio lo gicz ne i groź ne. Pieśń pod je go
pió rem do szła jak by do kre su swo ich eks pre syj nych moż li wo ści.
Krzyk mo że być już tyl ko ci szą. Dla te go: „Ob my ślam… i mil czę…”

Frag men ty po sło wia Woj cie cha Ka li szew skie go do książ ki pt. „Wil czy -
ca“ Ran ka R. Ra do vi cia, czar no gór skie go po ety miesz ka ją ce go w Ka -
na dzie, która w II kwar ta le 2015 r. uka że się po pol sku (w przekładzie
Grzegorza Łatuszyńskiego) i po serb sku na kła dem bel gradz kie go wy -
daw nic twa Par te non.

Ranko R. Radović, 
autor poematu Wilczyca
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Jerzy Binkowski
Soleczniki – Ejszyszki – Jaszuny: 14.09.2014

Polak to ważny gość gryczany brąz i samotność w poprzek
Wzdłuż grymas w garnku fałszywych talentów i denarów
Pozłacane ramy jak w monastyrze ikonostas pobożnie monotonny
Pszczeli smalec w drodze do czerwonego światła – czy to nie żart

Krowa ślęczy nad trawą w rowie pełnym błota jak zakutana owca
Grodzisko otoczone rojstami w środku miód z samego spod serca
Wieczność wprowadzę przez uśmiech gdzie wyzębiają się białe noce
Szutrowa droga i niezawodne ruiny: dużo małych kamieni

Modlitwa w obu językach błogosławi przedni chleb z pszenicy i żyta
Płonie ognisko na melodię stanowienia cząstki prastarej ojczyzny
W walkach z sowieckimi oddziałami w hołdzie synom w Tej Ziemi
Wileńskiej i nowogródzkiej wśród wierszy i poematów tutejszych

poetów

Stary niedźwiedź mocno śpi

Młyny wojny mielą
Iluż przemieniły w pył

Nowe mgły ścielą się do stóp
Schładzają też zwoje mózgowe

Poezja
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Sąsiedzi penetrują tereny łowne
Myśliwi zachwyceni kozicami
A na morzu foki wygrzewają
Białe i miękkie podbrzusze

Alleluja

Tyle pięknych Kobiet widziałem wieczorem na cmentarzu
jakże wymownej Młodzieży
i Dzieci białych niewymownie
– fale płyną kołyszą modlą

Suną potężne barytony basy i tenory
ponad sosny dęby brzozy jesiony i klony
wołają wojują iskrzą skrzą warczą i walczą
– effatha
w przedziwni w ulotni w łagodni

2.11.2014

Jerzy Binkowski



Sylwia Gibaszek

Szklarnia

szklana wata kaleczy dłonie
szklarnia z fioletowej folii

bezpieczna 

powój oplata mnie jak śpiący wąż
na ciele nagiej kobiety kwiaty folią obleczone
czy gdyby nie ona byłyby jak prąd
kogo by poraził
ogrodnika
siewcę

kto podgląda mnie za woalką
za kurtyną 
skóra w której żyję zbyt przezroczysta
kogo razi nagość
komu świeci szklany klosz
pulsuje sztucznie nawożone życie
kwiaty które rodzę
jak w inkubatorze
od początku powleczone w folię
szeleszczą tak że nie uśniesz
chyba że po tabletce
zapakowanej w foliową saszetkę
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Wiersz okolicznościowy

Rafałowi Szymborskiemu

I

serce walentynkowe różni się od prawdziwego 
nie jest tak kształtne ani czerwone 
łykowata bryłka mięśni 
wiśniowa 
rzeźnicka
opleciona kremowym tłuszczem 
wieńcem krzywych 
mięsnych rurek 
jak to możliwe że to nim cię kocham 

jak to możliwe 
że dzięki jeszcze bardziej kleistemu 
pozbawionemu wszelkiej estetyki mózgowi
wciąż ekstatycznie o tobie myślę 

tak intensywnie
aż serce i mózg czerwienią
mienią się niczym największa malarska paleta 
szybciej plasują rureczki 
wyłdowania elektryczne 
palą się żyły

II 

gdyby miłość była jak chustka do nosa
i można by ją włożyć do kieszeni na zewnątrz
serca 
nie przepalałyby się
ludzkie bezpieczniki
żyłoby się ekonomicznie bez skutków
psychicznych
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Jan P. Grabowski
Co wydarzyło się 29 lutego 2012 r.

Wiersz… zapisałem – kilka chwil (zapisek to – czy
poezja – myślę sobie). Wiersz zapisałem, o świcie w
Sopocie czuję jakieś (właśnie: jakieś) zapachy, powiewy, 
poświaty, barwy, delikatne zasmucenia – lecz wiosny nie ma. 

A gdy czytam choćby Leśmiana i co napisałem... 
pokornieję. Doprawdy, niełatwo jest wiersz napisać.
Życie jest jak blask filmu na ekranie. Trwa przez chwilę.
Przemija jak seans w kinie. Nawet jeśli jest to oscarowy film.

Oto... Artysta – film, projekcja niema, ale muzyka
(Oscar) w tym filmie jest muzyką, nie jakimś hukiem. 
Dla niektórych... „Hollywood gardło sobie poderżnął” dając
mu pięć Oscarów. Czy ta „francuska wydmuszka” coś warta jest? 

W samo południe w kinie siedziałem. Czas... wracał
– podczas projekcji – do chwil, gdy kino nieme Kinem było. 
Bo nie tylko samą „rozrywką”, od codzienności ucieczką,
schronieniem, ale i Magią, której teraz tak bardzo mi w kinie brak.

Wiersz napisałem, prosta sprawa – „siadasz i piszesz”
(w moim przypadku... leżę i piszę już o piątej nad ranem).
Zaraz do pracy ludzie będą się śpieszyć, stać w korkach, tłoczyć
w tramwajach. A potem wracać do siebie znowu tą samą drogą.

O świcie w Sopocie – na molo – pusto, zaledwie kilku
spacerowiczów się przechadza. Nad spokojną zatoką Słońce
wstaje. Wyglądam wiosny, jeszcze nigdzie jej nie ma. 
Wiersz napisałem. Poezja to czy tylko zapisek – myślę sobie.

________________________________________________

PODGLĄD - Kwartalnik Literacki OW SPP nr 1   2015 119

Poezja



Eugeniusz 
Kasjanowicz

Daj mi niebo błękitne
Januszowi Krasińskiemu

Daj mi niebo błękitne
Warszawo
Nieba błękitnego trzeba mi
Daj mi Wisłę błękitną
Niekrwawą
Wisły błękitnej trzeba mi

Bywałem – z daleka od Ciebie
Wygnańcem – podróżnikiem 
Niepamięcią zbyt wielką
Porzuconym kamykiem

Bywałem – z daleka od ludzi
Pieśniarzem samotnym
Gorączką wielką
Piaskiem ulotnym

Wróciłem – do Ciebie
Niespokojnym wspomnieniem
Palącym oddechem
Żywym kamieniem

Wróciłem – do Ciebie
Wpół-zachwyceniu wpół-rozterce
Daj mi jeszcze tę chwilę
Niech zabije dla Ciebie
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Jeszcze nie raz 
Moje serce

Daj mi niebo błękitne
Warszawo
Nieba błękitnego trzeba mi
Daj mi Wisłę błękitną
Niekrwawą
Wisły błękitnej trzeba mi

(na motywach Cypriana Kamila Norwida) 

***

Marianowi Grześczakowi w 5. rocznicę śmierci

Idą "snutki"
przez dzień przez noc
po ścieżkach po górach
po czerwcu po grudzie
czasem lżej czasem ciężko
bagaż się niesie
ale wciąż przed siebie
z błyskiem w oczach
z dowcipem z rękawa
bo to sprawa wielka
iść iść i nie ustawać
po świecie po Polsce
choć często zdeptana trawa
a źdźbło i tak się odbije
źdźbło słowa poety
bo pije ze źródła
Snu nutki
styczeń sypie śniegiem
noc długa
dzień krótki

Monte Cassino, 26 stycznia 2015 r.
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Agnieszka Stabro
Pop Powstanie

Pop Powstanie 
w kolorze
w stereo 
w dolby surround

Chłopcy, którzy nie wiedzą że czeka ich najgorsza ze
śmierci
uśmiechają się do nas z plakatu
powiewającego na ścianie multipleksu

pomiędzy „Godzillą” a „Batmanem”

Bohaterowie Powstania

Walizki

Tylko tyle z nas pozostanie
dwie walizki farb
blejtram niedokończonego obrazu
zeschłe pędzle

Niewiele
jak na całe życie

Mewy uniosą nasze udręczone dusze
za horyzont światła
Ciała lekkie
jak puste walizki
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***

Ci co odeszli
nie odeszli naprawdę 
ani na zawsze
Głupi żart niewidzialności
A przecież wciąż siedzą przy naszych stolikach
palą papierosy
zamawiają kolejne drinki
słuchają naszych rozmów
niedbale odgarniając włosy z czoła
Mają zimne oddechy
ale ciepłe serca
W snach
przenoszą nas na krańce światów
gdzie wciąż słychać ich srebrzysty śmiech
Tylko tęsknota
widzialna 
na pustych miejscach 
które zostawili po sobie
Tylko ból tak prawdziwy
że niemy 
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Jerzy Śleszyński
Dokument

To chyba miał być
zwykły dokument o tym
jak talent w dogodnych warunkach
dojrzewa i rozkwita

młoda Niemka dochodzi do głosu
jak przed nią kanclerz Rzeszy
oddaje się bez reszty pracy
trafia na strony historii kina

czarno-białe zwiastuny patosu
z berlińskiej olimpiady
ujęcia z ziemi wody powietrza i piekła
fizyczne odczucie wolności i siły

to mógłby być zwykły dokument
gdyby stara i pokurczona Leni R.
nie odmówiła rozmowy o polityce
z lat swojego tryumfu i sławy

to nie był zwykły dokument
zabrakło plastyki kolczastego drutu

Poezja
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nie było pochodni synagog
noc nie zalśniła kryształową łzą 

samochwała na krzywych nogach
ukryta za siatką zmarszczek
jeszcze raz stawała na palcach
żeby mógł ją podziwiać każdy

jak ta zdzira zdołała przeżyć wojnę
dlaczego nie trafił się krasnoarmiejec
który jak Dżiga W. z ruchomą kamerą
sfilmowałby nowatorsko i dynamicznie

jak stado sołdatów gwałci Leni R.
a po obcięciu palców z pierścionkami
oblewa niedopitym spirytusem i podpala
śpiewając sprośne piosenki

artystyczny życiorys dopomina się
efektownego dopełnienia
fajerwerków i słów prawdy
życie-śmierć-życie-śmierć

a tutaj grupka zdziecinniałych emerytów
na tle zielonej pustki stadionu
westchnienia za mirażem młodości
dokument pospolitego okrucieństwa

Jerzy Śleszyński
Luka
Wydawnictwo Miniatura 2015

Jerzy Śleszyński
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Michał Dąbrowski
Szczę ście 
(mo no dram, frag ment)

Sce na: sta lo we łóż ko z du żą ilo ścią pościeli, usta wio ne krót szym bo -
kiem do wi dow ni. Pod nim pu deł ko peł ne zdjęć, wo kół mo gą le żeć ja -
kieś ubra nia, ga ze ty, pa nu je zwy kły nie ład. Obok stoi lamp ka noc na. 
(ciem ność) (sły chać od gło sy desz czu ude rza ją ce go o pa ra pet) (świa tła
po wo li roz grze wa ją się, ale nie świe cą swą mak sy mal ną mo cą; są przy -
ćmio ne, żół ta we) (lamp ka noc na tli się bar dzo sła bo) (przy łóż ku stoi
ku bek z her ba tą) (ko bie ta le ży pod koł drą, ubra na „po do mo we mu”,
zwy kły T -shirt i spodnie od dre su) (chwi la dłu ży się, mi mo że trwa mniej
wię cej trzy dzie ści se kund, ko bie ta le ży pod koł drą nie ru cho mo, wi dać
tyl ko jej wło sy, za rys cia ła) (aż w koń cu, zu peł nie nie spo dzie wa nie, pod -
ry wa się z łóż ka do po zy cji pół sie dzą cej, jest to ze rwa nie się ze złe go
snu, ko bie ta jest prze ra żo na, od dech ma ury wa ny, nie spo koj ny; od dy -
cha głę bo ko) (prze cie ra twarz spodem dło ni, mru ga ocza mi, przez
chwi lę pró bu je dojść do sie bie) (ko bie ta za czy na mó wić ni skim gło sem,
spo koj nie i ci cho)

Zno wu. Zno wu ten sam sen. Cza sem my ślę, że mo gła bym od nie go
zwa rio wać. Po wta rza się śred nio raz na ty dzień, aku rat wte dy, gdy za -
sy piam bło go, o ni czym złym nie my ślę, sen ność przy cho dzi szyb ko, za -
bie ra mnie, i za raz przed prze bu dze niem za czy na się ta sa ma hi sto ria,
coś na po gra ni czy zwy kłe go kosz ma ru i snu, któ ry sam w so bie jest me -
ta fo rą.

(ze sto li ka bie rze ku bek z her ba tą, trzy ma go obu rącz, pi je kil ka ły ków)

Mu szę coś ze so bą zro bić, wresz cie ogar nąć się, za cząć wie le rze czy
od no wa, ale z dru giej stro ny nie mo gę te go zro bić, ży jąc ca ły czas tym,
co by ło. Jest so bot ni wie czór, mu sia łam prze spać ca ły dzień, a być mo -
że i ze szłą noc, nie pa mię tam te go, gdyż wszyst kie mi nio ne dni zla ły
się w jed ną, nie wy raź ną i wy rwa ną z kon tek stu chwi lę. Pra gnę, aby ten
dzień był in ny, mu szę coś z nim zro bić, nie trwać w ma ra zmie, ru szyć
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z miej sca, pójść gdzie kol wiek, gdyż jest mi zbyt dusz no, za cia sno, ra -
my ogra ni cza ją mnie bez li to śnie; nie chcę tak. 

(krót ka pau za, od dech)

Z dru giej stro ny wo lę wró cić pa mię cią do tych wszyst kich chwil po -
ukry wa nych w za ka mar kach mo je go po ko ju; w al bu mach ze zdję cia mi
lub w pu deł kach po sta rych bu tach, gdzie le żą pli ki uwiecz nio nych na
za wsze zda rzeń z mo jej da le kiej, ale dla świa ta bar dzo bli skiej, prze -
szło ści. Pa mię tam, jak nie daw no usia dłam na łóż ku, pi łam zie lo ną her -
ba tę, w tle le cia ła spo koj na mu zy ka, mógł to być jazz, tak, jazz pa su je
do te go tła, i wzię łam te wszyst kie fo to gra fie i za czę łam je prze glą dać,
sta ra jąc się zna leźć sie bie w tych wszyst kich miej scach, któ re kie dyś
by ły bar dzo mo je. A te raz chcę to po wtó rzyć.

(scho dzi z łóż ka, wsu wa sto py w kap cie -kot ki, się ga po al bu my le żą ce
w pu deł ku pod nim)

Wie dzia łam, że ta po dróż bę dzie bar dzo mi ła, ko ją ca, ale po wrót
z niej już nie bę dzie tak ła twy. W al bu mach był kurz, któ ry zo sta wiał
swo je sza re śla dy na opusz kach pal ców. Nie któ re z tych zdjęć mu sia -
łam prze cie rać, gdyż twa rze, głów nie te bę dą ce na dru gich, bądź trze -
cich pla nach, zle wa ły się. Przez ca ły czas pró bo wa łam przy po mnieć
so bie tych wszyst kich lu dzi, któ rzy na gle po ja wi li się na mo jej dro dze
– nie któ rzy zo sta li, i mam na dzie ję, że bę dą ze mną na za wsze, in ni
ode szli zu peł nie na tu ral nie, tak jak na tu ral nie zmie nia ją się kra jo bra -
zy wo kół nas. Mo ja wę drów ka by ła cha otycz na, ni gdy spe cjal nie nie
przy wią zy wa łam uwa gi do chro no lo gii; wo lę pa mię tać rze czy po swo -
je mu, ukła dać je w sze re gu, któ ry od po wia da tyl ko mnie. 

I tak za czę łam od kil ku nie daw nych lat, ja kichś wa ka cji w gó rach
i nad mo rzem, pa trzy łam na ostre ko lo ry za cho dzą ce go słoń ca i ko ją -
cą zie leń gór skich szczy tów, na spie nio ne fa le i ka mie nie na sto kach,
na wszyst kie miej sca, któ re prze wi nę ły się za oknem po cią gu, roz my -
te, ni by nic nie zna czą ce miej sco wo ści, za to mi zo wa ne dom ki sto ją ce
na roz le głych po lach, któ re two rzą kra jo braz. Kon cen tro wa łam się naj -
pierw na tle, gdyż pod świa do mie wiem, że już tam ni gdy nie wró cę:
nie wej dę na te szczy ty i nie bę dę ką pać się w tym mo rzu. Ktoś mo że
stwier dzić: „za wsze mo żesz wy je chać, te miej sca ist nie ją da lej, prze -
cież nie ma nic prost sze go, jak uciec z mia sta na chwi lę, na dłu gi week -
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end, czy na wet na trzy ty go dnio we wa ka cje”, no pew nie, od po wiem
mu, w ja kiś spo sób się z nim zga dza jąc, ale to prze cież lu dzie two rzą
naj waż niej szy z kra jo bra zów; nie miej sca sa me w so bie. 

Tu przy sta ję na chwi lę, jesz cze bar dziej spo wal niam, za my ślam się
tym ra zem nad twa rza mi, pa trzę na ogrom ne róż ni ce, któ re ist nia ły
mię dzy na mi, ale to wła śnie dzię ki nim za kwi tła ta ka prze cud na mi -
łość, bez wa run ko we uczu cie mię dzy ban dą nad wraż liw ców. To by ło
nie sa mo wi te, gdy spę dza li śmy ra zem czas, wie dząc, że każ dy z nas jest
zu peł nie in nym czło wie kiem: róż ni ły nas pla ny na ży cie, co dzien ne
prio ry te ty, sty le ży cia czy wresz cie tem pe ra men ty. Ale dzię ki te mu by -
li śmy nie do ru sze nia. Pa mię tam, jak szli śmy wiej ską dro gą bę dąc za
gra ni cą, ale nie za da le ko, na ty le bli sko, że by móc wró cić w każ dej
chwi li, ewen tu al nie z noc le giem gdzieś na sta cji ko le jo wej, aby ra no
wsiąść do po cią gu i przez gó ry mo zol nie ru szyć w stro nę na sze go kra -
ju, i te wszyst kie po czci we bab cie sie dzą ce na roz chy bo ta nych krze seł -
kach i ła wecz kach, na tle swo ich sta rych, wy słu żo nych i wie ko wych
do mów, pa trzy ły na nas, jak na zbiór eg zo tycz nych eks po na tów ro dem
z ga bi ne tu oso bli wo ści. Każ dy po sia da ją cy in ny styl, in ną fry zu rę, każ -
dy wy wo dzą cy się z in ne go krę gu na szej wiel ko miej skiej kul tu ry, ale te
ko bie ty o tym nie wie dzia ły. Pa trzy ły na przy by szów z od le głej pla ne -
ty, któ rej gra ni ca by ła nie speł na kil ka dzie siąt ki lo me trów od miej sca,
w któ rym się wszy scy znaj do wa li śmy. Zdję cia z te go dnia są roz my te
przez słoń ce, a po wie trze gę ste od upa łu. Po tem ja kieś fo to gra fie przy -
pad ko wo zro bio ne w miej sco wym ba rze; na sze twa rze by ły ogo rza łe
od pro mie ni sło necz nych, na na szych skó rach świe cił się pot, a zim ne
pi wa orzeź wi ły nas tyl ko na chwi lę.

W tym miej scu, w lo kal nym ba rze, le cia ła ja kaś pio sen ka, pró bu ję
ją so bie przy po mnieć, to był ja kiś miej sco wy szla gier; męż czyź ni o na -
brzmia łych twa rzach oży wi li się przy niej, za prze sta li grać w bi lard,
i uda wa li że tań czą coś na mo dłę kan ka na. To le cia ło ja koś tak…

(świa tła ga sną na chwi lę, po ja wia się bał kań ska mu zy ka, jest skocz nie,
prza śnie, pio sen ka trwa ja kieś pół to rej mi nu ty, ak tor ka zni ka ze sce ny,
i gdy owa me lo dia się koń czy, po ja wia się w tym sa mym miej scu, lecz
stoi, a świa tło pa da ją ce na jej twarz jest czer wo ne; me lo dia koń czy się
z przy tu pem, dwa, trzy tak ty; ak tor ka mó wi po wol nym, ni skim gło sem
i każ de jej sło wo jest po wie dzia ne z bar dzo moc nym na ci skiem)

I te raz. Jak na złość. Wpa dło mi w rę ce. To zdję cie. O któ rym. Zu -
peł nie. Za po mnia łam. Oczy wi ście, że. Je ste śmy. Na nim. Ra zem. Ktoś
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je. Nam zro bił. Gdy le cia ła wła śnie tam ta. Pio sen ka. Je ste śmy w ru chu.
My obo je. By li śmy. W cią głym. Ru chu. W ży ciu. Jak i w tam tej chwi li.
Uwiecz nio nej. Wszę dzie by ło nas. Peł no. Tu taj je ste śmy. Nie wy raź ni
od na szej. In ten syw no ści tań ca. Apa rat nie zła pał. Wszyst kie go. Tło jest
nie ru cho me. My wi ru je my. I rze czy wi ście. Wi ro wa li śmy przez okrą głe.
Osiem lat. Osiem lat to jest. Dzie więć dzie siąt sześć mie się cy. To jest
mnó stwo dni. I no cy. Po ran ków. I ma sa. Na szych rze czy.

(pau za) (znów sia da na łóż ku, pod ku la no gi; świa tło z krwi sto czer wo -
ne go zmie nia się na „do mo we”) (ak tor ka mó wi szyb ciej, na tu ral niej,
bez przerw; jej wy po wiedź co raz bar dziej na bie ra ryt mu)

Tam, w tym dusz nym miej scu, to by łam in na -ja. Praw dzi wa, te raź -
niej sza ja, jest tyl ko tu taj. I stoi nad prze pa ścią. 

Z jed nej stro ny, za so bą, ma doj mu ją cy ba gaż prze szło ści, z dru giej,
na prze ciw ko: wiel ką nie wia do mą. To jed no głu pie zdję cie, zwy kła chwi -
la sfo to gra fo wa na przez ko go kol wiek, sta no wi punkt zwrot ny, po nie -
waż przy po mnia ło mi, że ja na dal chcę tak wi ro wać, zu peł nie za tra cić
się w me ta fo rze ukry tej na tym lek ko roz ma za nym ka drze, i trwać
w tym wi rze, za po mi na jąc o wszyst kim.

Te raz, gdy naj czar niej sze chwi le są w na tar ciu – wa riu ję. To chy ba
nor mal ne, nie wiem, być mo że każ dy tak ma, al bo mu si mieć, nie
wiem. Być mo że są to zwy czaj ne re ak cje nor mal nej oso by na –

(pau za)

Jesz cze nie jest na to czas. Jesz cze nic nie po wiem, nie po my ślę,
choć za sta na wiam się te raz, jak wiel kim kłam cą trze ba być, że by okła -
my wać sie bie na wet przez krót ki czas, nie istot ne ja ki, łgać so bie w ży -
we ser ce i jesz cze w to wie rzyć; mieć zu peł nie nie za chwia ną wia rę
w to, że prze cież nic się nie sta ło. Ot, zwy kła zmia na w ży ciu, nic nad -
zwy czaj ne go, prze cież nie zli czo na ma sa lu dzi prze ży wa ta kie upad ki.
Wzlo ty, czy li coś zu peł nie od wrot ne go, też się przy tra fia ją, ale du żo
rza dziej. Po pro stu to wy ni ka z cza su, w ja kim ży je my. Tak my ślę. 

Ale też ka te go rycz nie się na to nie zga dzam. Na sie bie w tym wszyst -
kim się nie zga dzam, nie tak to wszyst ko so bie za pla no wa łam, nie ta ki
plan utka łam so bie w gło wie, i nie zga dzam się na to, aby ja kieś – ja -
kie kol wiek – zrzą dze nie lo su wy bi ło mnie z te go ryt mu. Z ryt mu szczę -
ścia; prze cież wła śnie o szczę ście mi cho dzi ca ły czas. 
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Bar dzo ła two przy zwy cza ić się do szczę ścia i wszyst kich je go do bro -
dziejstw. Jest jak wy god ny fo tel, któ ry po zwa la ci się za paść w so bie
i usnąć snem bez piecz nym, nie być nie po ko jo nym przez żad ne złe i ze -
wnętrz ne bodź ce. Nie, to nie ma nic wspól ne go z bań ką my dla ną, któ -
ra prze cież uwa ża na jest za ta ki sub sty tut szczę śli wo ści, ale gdy pę ka,
świat po za nią jest o ty le re al ny, co okrut ny. Ja mó wię o szczę ściu, któ -
re jest sta łą czę ścią ży cia, jest jak fun da ment, wo kół któ re go wszyst ko
in ne, na wet naj bar dziej pre ten sjo nal ne i głu pie rze czy na bie ra ją cu -
dow ne go sen su. 

To za baw ne i prze ra ża ją ce za ra zem, jak wie le osób ży je w ta kiej bar -
dzo nie bez piecz nej ułu dzie, że oto ma ją wszyst ko, cze go pra gną, i owe
ma te rial ne rze czy, któ ry mi z ta ką lu bo ścią ota cza ją się dwa dzie ścia
czte ry go dzi ny na do bę, za stę pu ją im praw dzi we po czu cie bez pie czeń -
stwa. Ja dą do ogrom ne go skle pu i me blo wa nie swo je go no we go
miesz ka nia za czy na ją od spraw dze nia cen ogrom nych te le wi zo rów pla -
zmo wych, ale prze cież ich blask nie da je cie pła, je dy nie ilu zję uczest -
nic twa w czymś waż nym. Po tem, za łóż my, że już wszyst ko jest go to we,
wła ści ciel ta kiej pla zmy sie dzi na swo jej skó rza nej ka na pie i my śli, że
oto wła śnie szczę ście w tej je dy nej i słusz nej for mie przy szło do nie go,
jest zu peł nie bez piecz ny, nie ru cho mie je; za sy pia –

(zmia na oświe tle nia na zie leń z żół cią, ko lo ry przy po mi na ją ce mie sza -
ni nę barw łą ki)

................................................................
Mo no dram Mi cha ła Dą brow skie go „Szczę ście” otrzy mał II na gro dę
w XI Ogól no pol skim Kon kur sie Li te rac kim im. Sta ni sła wa Gro cho wia -
ka w Lesz nie, w ka te go rii dra ma tu i słu cho wi ska ra dio we go w 2014 r.
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Ryszard Częstochowski

Bóg w nas

bóg nigdy nie przyszedł do mnie nawet
gdy płakałem w bólu chorobie samotności
lecz niewidzialnie ocalał mnie
jak jakaś nieodgadniona moc

teraz gdy już jestem stary patrzę na siebie
kilkuletniego chłopca i serce mi pęka
ileż ty mały musiałeś wycierpieć
poparzony w gorączkach z zapaleniami
nie poddałeś się tak bardzo pragnąłeś
żyć wiecznie
jaki ty silny byłeś maleńki 
płaczę po tobie
nie miałeś z kim porozmawiać bo każdy 
zajęty był sobą
żadnego oparcia w nikim
tęskniący za miłością
mamy ojca brata boga

Ślimak JJ Rousseau

jeszcze nie październik ale już nie sierpień
najprawdziwszy miesiąc gdy szczęście się
dojrzale kończy
jeszcze nie starość ale już nie młodość
najprawdziwszy wiek gdy szczęście się
dojrzale kończy
jeszcze nie boli ale już kłuje serce
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kości kruszeją gdy dźwigasz przeczytaną
bibliotekę
najprawdziwszy człowiek gdy już musi uznać
swoją porażkę z nieśmiertelnym czasem
który go jeszcze nie nokautuje
ale powoli wykańcza 
werdykt po walce może być tylko jeden
odchodzisz w muzykę od której
wszystko się zaczęło
pójdź do lasu podnieś ślimaka z nim
na spacerze najlepiej na polanie
zwanej wieczność
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Wojciech 
Chmielewski
Belweder gryzie w rękę

(fragment)

Ma jo wy, in ten syw nie pach ną cy bez oraz nie roz ła do wa ne na pię cie
sek su al ne. Mie szan ka, któ ra cza sem mo że ude rzać do gło wy jak szam -
pan. Grze gorz do świad cza jej ostat nio. Zwłasz cza od kie dy prze pro -
wa dził się do in ne go po ko ju, sy pial nię po zo sta wia jąc Ju sty nie. Od
wy pad ku Oli nie spa li ze so bą ani ra zu. Zresz tą już przed tem ich zbli -
że nia by ły ra czej przy pad ko we, bez na mięt no ści, bez spon ta nu, na wet
bez gry wstęp nej. Od ra zu za bie ra li się do rze czy i po trzech mi nu tach
by ło po wszyst kim. Ża ło sne. I dla niej, i dla nie go. Tak to wszyst ko
trwa ło, aż tu cór kę po gryzł pies. I za wa li ło się. 

Ży li obok sie bie Ju sty na i Grze gorz, wy ko ny wa li swo je obo wiąz -
ki, któ rych te raz by ło wię cej. Grze gorz za wo ził Olę trzy ra zy w ty go -
dniu na re ha bi li ta cję rę ki, brał w niej udział, mu sie li też ćwi czyć
w do mu. Do szko ły Ola cho dzi ła, ale nie mo gła pi sać, słu cha ła, czy ta -
ła, naj gor sze by ło to, że cze ka ła ją jesz cze jed na ope ra cja, na szczę ście
mniej po waż na niż pierw sza. Ju sty na jeź dzi ła z Olą do psy cho lo ga,
Grze gorz opo no wał, po co, wszyst ko jest prze cież w po rząd ku, ma ła
nie ma lę ków, nie przy po mi naj my jej wciąż o wy pad ku, ale żo na się
upar ła. Czy ta ła psy cho lo gicz ne książ ki, wy ło ży ła ni mi noc ny sto lik.
W ku rzu wa la ły się pod łóż kiem. Grze gorz przej rzał kil ka z nich. Beł -
kot. Ję zyk ro dem ze szko leń dla sprze daw ców czę ści sa mo cho do wych.
Opi nię za cho wał jed nak dla sie bie. 

Sie dzi na krze śle pod brzo zą. Na ko la nach lap top, pi sze coś o księż -
nej Ma rii Te re sie Oli wii Hoch berg von Pless, zwa nej Da isy, pa ni z Wał -
brzy cha. Cie ka wa hi sto ria, tro chę fe mi ni zmu i pi kan te rii, chcą te go,
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wy dru ku ją w week en do wym wy da niu, w ze szłym ty go dniu grze bał
w książ kach, sie dział dwa dni w Bi blio te ce Na ro do wej. 

Grze gorz prze glą da pli ki, nie któ re zda nia ko piu je wprost do no we -
go tek stu. Po tem się wszyst ko wy gła dzi. Ju tro w po łu dnie tekst mu si
być w re dak cji. Po pra wia oku la ry opa da ją ce na nos. Po wi nien zdą żyć,
ma jesz cze kil ka go dzin do od bio ru Oli i Jul ki ze szko ły. Otwie ra pusz -
kę żyw ca. To pi wo sma ku je mu od pew ne go cza su naj le piej. To już
dru gie dzi siaj, ale hi sto ria, któ rą ma do opi sa nia, jest tak bła ha, że mi -
łe roz le ni wie nie tyl ko po ma ga stu kać w kla wi sze. Do te go cie pło.
Chłod ny na pój ła god nie prze pły wa przez gar dło, draż ni go rycz ką. Pi -
sze przez chwi lę, po czym roz glą da się wo kół. Wi dzi ma łe so sny ro -
sną ce na po dwór ku, kil ka krze wów dzi kiej ró ży, nie dłu go bę dą kwi tły,
wie czo rem trze ba pod lać ca ły ogród, ale to już kie dy Ju sty na wró ci
z pra cy. 

Ju sty nę za pa mię tał ja ko za baw ną pa nien kę, któ rą po znał na pla ży
w Kry ni cy Mor skiej. To wa rzy stwo roz ło ży ło się obok nich, kil ka
dziew czyn, ko le sie, nie sa mo wi ci ko tle cia rze zresz tą. Oni by li we czte -
rech, za cze pił Ju sty nę nad sa mym brze giem. Mia ła na so bie gra na to -
we bi ki ni, wła śnie szła się ką pać. 

Upal nie by ło te go la ta nad Bał ty kiem, czas szyb ko mi jał. Grze gorz
i Ju sty na pi li le cha w bu tel kach 0,6, ką pa li się i do ty ka li pod wo dą.
Wte dy nie my ślał o niej ja ko o dziew czy nie na dłu żej, są dził, że po po -
wro cie wszyst ko się skoń czy. 

Tak, naj sil niej za pa mię tał Grze gorz za ba wę w mo rzu, ruch, ja kim
po pra wia ła so bie gó rę ko stiu mu, ca ła resz ta by ła po chod ną tam tej sy -
tu acji, chla pa nie i ścią ga nie maj tek, ska ka nie i pry cha nie wo dą, ogni -
sko na pla ży, Ju sty ny dłu gie wło sy, któ re na gle wy da ły się Grze go rzo wi
ta kie nie zwy kłe, ta jem ni cze, po cią ga ją ce. Po pie la ty ko lor, bar dzo ory -
gi nal ny, nie znał go do tej po ry, wmó wił so bie, że ni gdy ta kich wło -
sów nie wi dział. Sy re na z mo rza przy szła do nie go. Jej skó ra, usta mi
od naj do wał na niej zia ren ka pia sku, trzesz cza ły mię dzy zę ba mi, za -
pach jej cip ki był z ko lei nie okre ślo ny, wca le nie ko ja rzył się z mo -
rzem, wia trem i sma żo ny mi flą dra mi, któ re co dzien nie je dli. 

Otrzą snął się Grze gorz, przez chwi lę zły na sie bie za to wspo mi -
na nie. Zno wu po pra wił oku la ry. Bo prze cież po tem by ło ina czej, już
nie pach nia ło morsz czy na mi i mo kry mi ka mie nia mi. Prze wa ża ły, to
trze ba przy znać, ja sne, ra do sne chwi le, ro dzi ły się cór ki, wpro wa dzi li
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się do no we go do mu na kre dyt, Ju sty na do sta ła świet ną pra cę w te le -
wi zji, a Grze gorz w re dak cji. Nie mo że być do ja snej cho le ry tak, że
wy pa dek Oli wszyst ko prze rwie, zni we czy. Ra zem ty le lat, więc dla -
cze go te raz ona pra wie nic do nie go nie mó wi, od su wa go, wie prze -
cież, jak Grze gorz prze żył po gry zie nie cór ki przez Bel we de ra. 

Bel we der, wy jąt ko wo kre tyń skie imię dla psa, świad czą ce o al ko -
ho lo wym im be cy li zmie na sze go spo łe czeń stwa, kon cy pu je Grze gorz
i zno wu po pra wia oku la ry. Wód ka, mu si być wszę dzie wód ka, na wet
kie dy ko le dzy ze stu diów przy szli pew ne go ra zu do Grze go rza, ci sa -
mi, z któ ry mi wte dy był nad Bał ty kiem, a on za pro po no wał wi no, miał
kil ka bu te lek, nie, nie da ło się, mu sie li iść do skle pu i wró cić z wód ką
w licz bie dwóch fla szek. Chcie li na pić się wód ki. A z wła ści cie lem
Bel we de ra nie da ło się roz ma wiać, Grze gorz po pro stu te go nie po tra -
fił. Mó wił coś i miał pew ność, że fa cet nic nie ro zu mie, je go mo wa
beł ko tli wa, a oczy ma lut kie i męt ne, zu peł nie jak bym mó wił do ścia -
ny, po wta rzał po tem Grze gorz, ale wie dział, że nie prze ko nał Ju sty ny.
Zno wu uzna ła go za mię cza ka. Do strzegł to w jej oczach, dla od mia -
ny du żych, o głę bo kim od cie niu brą zu. Ja snych i nie ska la nych.

– Dzień do bry, pa ni na pew no po swo je go ma lu cha, do przed szko -
la? Chy ba co dzien nie je dzie my tą sa mą tra są.

Zo ba czył ją i wol ne miej sce, usiadł bez za sta no wie nia. Sta rał się
być swo bod ny i nie pa trzeć w stro nę jej oczu. Sku pił się na kształ cie
ust, to mu wy star cza ło. By ły po cią gnię te błysz czy kiem. 

Ba sia nie wy da wa ła się za sko czo na. Uśmiech nę ła się. 
– A pan po cór ki do szko ły? 
Grze gorz po twier dził i na gle po czuł erek cję. Za sko cze nie by ło tak

du że, że za milkł. Czy się za czer wie nił? Daw no cze goś ta kie go nie miał,
na wet bar dzo daw no, to jest od cza su, kie dy prze stał sy piać z Ju sty ną.
Co za nie spo dzian ka! Mo że to dla te go, że okno au to bu su by ło otwar -
te i cie płe wio sen ne po wie trze przy nio sło do Grze go rza za pach Ba si,
za pach ko bie ty sie dzą cej obok na czer wo nym sie dze niu. 

Je cha li. Na za krę cie po jazd za chy bo tał i ra mię Ba si zna la zło się na
ra mie niu Grze go rza.

– Prze pra szam! – zno wu się za śmia ła. 
Czło nek Grze go rza wciąż był twar dy, ale prze stał się nim zaj mo -

wać. Po now nie wy lu zo wa ny, za ga dał:
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– Pa ni star si sy no wie to chy ba już od daw na sa mi jeż dżą do szko -
ły i wra ca ją?

– Tak, już daw no – Ba sia prze cią gnę ła gło skę a. – Hu bert jest
w szó stej, a Alek, li ce ali sta. Zo ba czy pan, ani się pan spo strze że…

– Tak, ma pa ni ra cję, czas strasz nie szyb ko pły nie. Czy pa ni jest
za do wo lo na z tej szko ły? – te mat że la zny, neu tral ny i do god ny dla obu
stron. 

Po to czy ła się roz mo wa. Trwa ła aż do ostat nie go przy stan ku, na któ -
rym wy sia da li ra zem. Grze gorz obej mo wał już wzro kiem ca łą Ba się,
na pa wał się nią na ca łe go. Ko bie ta te go dnia by ła ubra na w ja sną bluz -
kę z de kol tem z ty łu, ob ci słe dżin sy i pan to fle na nie wiel kim ob ca sie.
Zwy kły co dzien ny strój, dla Grze go rza w je go sta nie – re we la cja. Kie -
dy się od wró ci ła, li czył pie przy ki na jej ple cach, po ślad ki w opię tych
ga ciach by ły tyl ko je go, po ru sza ły się, a Grze gorz czuł wi bra cję bie -
gną cą gdzieś od błę kit ne go dziś nie ba aż po pły tę tro tu aru, po któ rej
szła te raz Ba sia. Lek ko szła, le ciut ko. Po my śleć, że ta ka lal ka uro dzi -
ła trzech sy nów, je den jest pra wie do ro sły. Po my śleć, że zbli ża się do
pię ciu dych. Po my śleć, że jej mąż wciąż na nią wła zi, wciąż cze goś od
niej chce. 

Wzdry gnął się Grze gorz z obrzy dze nia, prze cież te go nie moż na
na wet so bie wy obra zić. Ta ka ko bie ta i obrzy dli wy sa miec na niej. Po -
ru sza się i sa pie, wle wa w nią swe nie czy ste na sie nie. Tfu! Jesz cze raz
się wzdry gnął. 

Ba sia skrę ci ła w uli cę Or bi ty, już jej nie by ło. „Nie ziem ska du pa”
– tak okre ślił ją Grze siek w my ślach i po szedł po cór ki do szko ły. 

– Ubie raj się, ko cha nie, ja pój dę po Olę.
Oleń ka idzie ko ry ta rzem z pa nią. Pa ni trzy ma ją za zdro wą rącz kę.

Ola uśmie cha się do ta ty i ta ta już nie my śli o Ba si, o jej oczach, czar -
nych, bez dna. O ni czym ta ta nie my śli, bo pa trzy na Olę i śmie je się
do Oli, ca łu je Olę w po li czek. Pa ni mó wi, że wszyst ko w po rząd ku, że
za ty dzień jest ze bra nie. Grze gorz dzię ku je, idą do szat ni, po ma ga Oli
za ło żyć kurt kę, rę ka wciąż nie do wład na, do brze, że ten wy pa dek był
w zi mie, bo gdy by cór ka nie mia ła gru bej kurt ki, to ten ku rew ski pies
chy ba by jej od gryzł ca łą rę kę. 

Bel we der, Bel we der, Bel we der, imię po wra ca pod czas wią za nia Oli
bu ci ków. Już ni gdy nie za po mni imie nia par szy we go kun dla, a prze -
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cież bar dzo by chciał, naj bar dziej, że by to wszyst ko w ogó le się nie
wy da rzy ło. A gdy by to Ju sty na by ła wte dy z dziew czyn ka mi? Czy rów -
nież po trak to wał by ją tak jak ona je go? Wy gnał by ją z sy pial ni, a na
jej tłu ma cze nia od po wie dział krót kim: „Milcz, su ko, nie po tra fię się
do cie bie zbli żyć, obrzy dło mi two je cia ło”?

Na błę ki cie jest po la na, dwa ob ło ki to ho san na, je den chło pak, dru -
gi pan na. Po wiedz mi, co byś chcia ła, cu da ja czy nię ma ła, masz ocho -
tę na lo dy mo że, al bo na mło de zbo że? Wszyst ko dla cie bie zro bię, mój
ty ma ły wiel ki Bo że. Na błę ki cie jest po la na, dwa ob ło ki to ho san na.
Ru szaj się Bru no, idzie my na pi wo, nie chyb nie bra ku je tam nas! Od
sta nia w miej scu nie je den już zgi nął, nie je den zgi nął już kwiat. Pi wo,
pi wo, pi wo. Gdzie Po tę go wa te raz jest – to raj! Tam urzą dzi my wte dy
wiel ki bal. Hej, Po tę go wa! Hej, Wi tek i ja! Czło wiek czło wie ko wi pu -
mą, czło wiek czło wie ko wi dżu mą, lecz ty się nie daj pu mie, lecz ty się
nie daj dżu mie. Chwa ła wam za ją ce na łą ce, za ko cha ne w bie dron ce.
I je że li spon ta nicz na to rzecz, i je że li oczy wi sta to rzecz, i je że li na tu -
ral na to rzecz, weź, to co się tu da je w imię słoń ca i je go goń ca, skow -
ron ka gwiż dżą ce go amen. Czło wiek czło wie ko wi ło mem, czło wiek
czło wie ko wi gro mem. 

Skoń czył swą sta chu ria dę, bo przy je chał au to bus. Wra ca ją we tro -
je. Dzi siaj dzień bez re ha bi li ta cji, wszy scy bę dzie my cze kać na Ju sty -
nę. Dziew czyn ki za sną, po noć dzi siaj ma ma ma mon taż. Wró ci bar dzo
póź no, Grze gorz ma na dzie ję, że tak że bę dzie już spał. W swo im po -
ko ju, przy kry ty ko cem w czy stej po szew ce, snem po speł nio nym i pra -
co wi tym dniu, bo wie czo rem chce jesz cze skoń czyć ar ty kuł, do dać
ja kąś wszyst kim po do ba ją cą się, pły ciut ką pu en tę. 

Chce Grze gorz, by wszyst ko raz jesz cze się skoń czy ło, bez ner wów
i bez awan tur, tak po pro stu, z ćwi cze nia mi oli nej „cho rej rącz ki”,
z oglą da niem kre skó wek na do bra noc, z czy ta niem ba jek w łóż ku, przy
za pa lo nej lamp ce. Po tem mo że po słu cha jesz cze pio se nek Sta chu ry
w wy ko na niu Mar ka Ga łąz ki, tyl ko że by Ju sty ny jesz cze nie by ło, bo
wte dy mo gła by za cząć szy dzić: wiecz ny stu den cik, mój ty Pio tru siu
Pa nie, ogni sko w Biesz cza dach i dziew czy ny w prze mo czo nych bu -
tach, roz stro jo na gi ta ra, tym cią gle ży jesz, bia ła lo ko mo ty wa, jak dłu -
go jesz cze, już chy ba nie wy ro śniesz, ma lusz ku, nie ma dla cie bie
szans, po co za kła da łeś ro dzi nę, trze ba by ło zo stać w Biesz cza dach,
za miesz kać na Otry cie, cho dzić tam po ścież kach, szla ku szu kać.
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Ju la chce na ko la cję ma ka ron ze śmie ta ną i cu krem, a Ola na le śni -
ki. Są, trze ba tyl ko pod grzać je w mi kro fa lów ce, ma ka ron już się go -
tu je. Dziew czyn ki oglą da ją te le wi zję. Jul ka bar dzo prze ży ła wy pa dek
sio stry. Du żo ry sun ków, Ola z za ban da żo wa ną rę ką, Olę gry zie ku dła -
ty pies, po go to wie od wo zi obie dziew czyn ki do szpi ta la, Ola w szpi -
tal nym łóż ku, a wo kół le ka rze. Głu pia spra wa, prze cież nie moż na
dziec ku za bro nić ry so wa nia te go, na co ma ocho tę. Jed nak Ju sty na by -
ła za nie po ko jo na, chcia ła tak że z Ju lią pójść do psy cho lo ga. Grze gorz
sta now czo się sprze ci wił. By ła awan tu ra. Grze gorz uległ, a co wy ni -
kło z wi zy ty u le ka rza, po pro stu nie wie dział. Ju la nic nie mó wi ła. 

– Jedz cie, mi sie – sta wia Grze gorz ta le rze i po da je sztuć ce.
Ola chwy ta wi de lec do le wej rę ki, po wo li uno si do ust. Pra wej jesz -

cze nie umie do koń ca pod nieść. Bo li. Bo le sna jest re ha bi li ta cja, dziew -
czyn ka cza sa mi pła cze, a sa mot ne dwie łzy po ja wia ją się za wsze.
Grze gorz uod por nił się po kil ku ty go dniach, cho ciaż na po cząt ku sła -
bo mu szło. Jeść jed nak mu si Ola sa ma, le wą czy pra wą, na po cząt ku
ją kar mi li, jak jesz cze rę ka by ła ca ła w ban da żach. Te raz ca ła jest w bli -
znach. Od ra mie nia do nad garst ka. Skur wy syn szar pał po tęż nie. 

– Ta tu siu, a co się sta ło z psem, któ ry po gryzł Ol kę? – za py ta ła kie -
dyś Ju lia. 

Fragment powieści, która ukaże się niebawem.
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Zbigniew Zbikowski
Berlin Indigo
(fragment)

Drugi

Prze sta ło mżyć. Do słow nie przed chwi lą, bo let ni wie czór nie
uwol nił się jesz cze od nad mia ru chłod nej wil go ci, wdzie ra ją cej się
pod cien ką ko szu lę jak zim na dłoń nie chcia nej ko chan ki. Wsiadł
szyb ko do wo zu. Uru cho mił sil nik i na mo ment włą czył wy cie racz -
ki. 

Za nim ru szył, po świę cił mo ment na upo rząd ko wa nie roz bie ga -
nych my śli. Po le ce nie otrzy ma ne przez te le fon by ło jed no znacz ne.
Miał nie zwłocz nie udać się do wska za ne go pry wat ne go do mu na
wil lo wym przed mie ściu, gdzie przed go dzi ną od kry to zwło ki męż -
czy zny. Je go sta ry zna jo my, ko mi sarz Kurt Ad ler, za pew nił go, że
wszyst kie go do wie się na miej scu. Prze jazd przez pół mia sta po -
wi nien za jąć mu nie wię cej niż trzy dzie ści mi nut.

Po co Ad ler ścią ga mnie do nie bosz czy ka? – po my ślał, zwal -
nia jąc po wo li sprzę gło. Nie wy star czył mu dla do peł nie nia for mal -
no ści dy żur ny me dyk są do wy? Mu siał po szu ki wać mnie na
mie ście, mi mo że mam wol ne? Je śli je go we zwa nie ma sens, za -
pew ne kry je się za tym wszyst kim coś, o czym przez te le fon nie
po wie dział. Nie mógł czy nie chciał?

Je go mer ce des wy mknął się ostroż nie spo mię dzy nie rów nych
rzę dów mo to ry za cyj nych klo szar dów ni czym znie sma czo ny re cen -
zent ope ro wy z roz krę ca ją ce go się na do bre kon cer tu roc ko we go
un der gro un du, i ostro przy spie sza jąc, wje chał na uli cę.

Zre zy gno wał z po szu ki wa nia od po wie dzi na po sta wio ne so bie
przed chwi lą py ta nia. Uznał, że i tak do wie się wszyst kie go bez
więk sze go wy sił ku za pół go dzi ny. Sku pił się na jeź dzie. Mi mo to
je go ana li tycz ny umysł nie wy łą czył się. My śli za czę ły krą żyć ni -
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czym czar ne wro ny nad czymś jesz cze bar dziej nie po ko ją cym niż
sa mo dziw ne we zwa nie. 

Tak się skła da ło, że do tąd nie zda rzy ło mu się roz my ślać nad
sen sem bądź bez sen sem po le ceń i próśb, ja kie otrzy my wał ja ko
le karz są do wy od swo ich prze ło żo nych, czy też od ko mi sa rza, ja -
ko je go kon sul tant i do bry zna jo my. Po pro stu przyj mo wał je i wy -
ko ny wał. Je śli nie z po czu cia obo wiąz ku, to w imię przy jaź ni.
Zda wać by się mo gło, że ro bił to cał ko wi cie bez re flek syj nie. Dla -
cze go więc ni stąd, ni zo wąd na szła go kry tycz na myśl? Cze mu na -
gle za sta no wił się nad sen sem te go, co miał do zro bie nia? Ja kaś
wąt pli wość? Nie do wie rza nie? Czyż by Aga ta, kim kol wiek ta ko bie -
ta w koń cu się oka że, za sia ła w nim ja kieś cza ro dziej skie, bły ska -
wicz nie wscho dzą ce i za kwi ta ją ce ziar no nie pew no ści? Czy
na praw dę świat, funk cjo nu ją cy w je go mnie ma niu jak do brze na -
oli wio na pre cy zyj na ma szy ne ria, nie był w isto cie ta kim, ja kim go
za wsze od bie rał? I mo że on w tym świe cie nie jest tym, za ko go
do tąd się uwa żał?

Wy je chał na ar te rię prze ci na ją cą mia sto z za cho du na wschód.
Kil ku pa smo wa jezd nia po zwo li ła mu za głę biać się w my ślach bez
zwra ca nia szcze gól nej uwa gi na ruch ulicz ny.

Po my ślał o żo nie.
Sta no wi ła pew nik w je go ży ciu. Je den z naj so lid niej szych fi la -

rów, na któ rych opie rał się je go świat. Tym bar dziej więc nie da wa -
ły mu spo ko ju sło wa Aga ty o tym, że żo nę ktoś mu wy my ślił. Czuł,
że stwier dze nie to, rzu co ne jak by od nie chce nia, tra fi ło go cel nie
w sam śro dek du szy i wry ło się w jaźń ni czym nie do strze żo ny w po -
rę cierń, wpi na ją cy się głę bo ko pod skó rę. A te raz, od do bre go kwa -
dran sa, ten cierń bo le śnie wkłu wał się w świa do mość. Zda nie ni by
po zba wio ne sen su, a jed nak… Po brzmie wa ło w nim coś nie po ko -
ją ce go. 

To, że miał żo nę, nie pod le ga ło dys ku sji. Kie dyś by ła wzo ro wą
pie lę gniar ką, ale po rzu ci ła pra cę, by cał ko wi cie po świę cić się
wspie ra niu mę ża. Po zna li się na po cząt ku je go prak ty ki le kar skiej,
po ko cha li. Za im po no wa ła mu jej uro da, takt, a tak że po tę gu ją ce
oso bi sty urok fran cu skie po cho dze nie po mat ce. Po bra li się, za -
miesz ka li we wspól nym do mu. Skąd ten dom? – za py tał sam sie -
bie. Aha, odzie dzi czy li go po te ściach. Opo wia dał prze cież
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pew ne go ra zu ca łą tę hi sto rię ko mi sa rzo wi Ad le ro wi. Kie dy to by -
ło? Czte ry, naj da lej pięć lat te mu. Pra co wa li wte dy obaj nad spra -
wą rze ko me go sa mo bój stwa sta re go re ży se ra, któ ry po sta no wił
za koń czyć ży cie pod pre tek stem, że wy pa lił się twór czo i psy chi ka
je go nie mo gła te go sta nu znieść. Sta ło się to nie dłu go po spo rzą -
dze niu te sta men tu, w któ rym po ło wę ma jąt ku za pi sał pew nej mło -
dej ak tor ce… 

Żo na nie by ła więc wy my słem. Lecz gdy spró bo wał przy po -
mnieć so bie, kie dy ostat ni raz wi dział się z nią, w gło wie po czuł
pust kę. Ciem ność, ja ka ogar nia czło wie ka w chwi li zga sze nia świa -
tła. Usil nie pró bo wał prze bić się przez tę smo li stą czerń. Po dłuż -
szej chwi li oswa ja nia się z nią, z głę bo kie go mro ku pa mię ci wy ło ni ły
się trzy czy czte ry scen ki. W każ dej z nich je dzie do ich ma łe go
dom ku na za chod nim przed mie ściu, gdzie żo na cze ka z póź ną ko -
la cją. Jed nak dla żad nej z tych scen nie znaj do wał dal sze go cią -
gu. Jak by zni ka ły w czar nej dziu rze. 

Chciał na zwać żo nę jej imie niem, ale nie mógł go so bie przy -
po mnieć. Dziw ne to by ło – nie po tra fił wy do być ani tej, ani żad nej
in for ma cji do ty czą cej ich wspól ne go ży cia, tak zwy czaj nie, jak zwy -
kle to się ro bi, się ga jąc do za so bów pa mię ci. Mu siał od wo łać się
do kon kret nej sy tu acji z prze szło ści. Ta kiej, w któ rej to imię pa dło. 

Uświa do mił so bie, że je śli ko muś o niej wspo mi na, uży wa zwy -
kle okre śle nia „mo ja mał żon ka”. Ow szem, po wo ły wał się nie je den
raz na jej sło wa, przy ta czał jej opi nie, opo wia dał, ja ką wspa nia łą
jest ko bie tą, ale bez wy mie nia nia imie nia. Cho ciaż… Raz kie dyś
miał do czy nie nia z pa cjent ką, któ ra no si ła to sa mo pięk ne imię, co
ona, i wte dy... Char lot ta? Oczy wi ście! Je go żo na to Lot ta! Dzwo ni
do niej czę sto, zwy kle z in for ma cją, że bę dzie póź niej, niż pla no -
wał, a ona ni gdy nie ro bi mu z te go po wo du wy mó wek. Czyż to nie
wspa nia łe? Miał wra że nie, że oże nił się z anio łem.

Kie dy ostat ni raz spę dzi li ra zem wie czór? Kie dy po zwo li li so bie
na odro bi nę bez tro ski, za koń czo nej sza lo ną no cą? Mu sia ły być ta -
kie chwi le, to oczy wi ste, nie są prze cież pa rą sztyw nia ków nie wy -
cho dzą cych po za za bi ja ją cą spon ta nicz ność mał żeń ską ru ty nę.
Lecz ani jed nej ta kiej sce ny nie mógł so bie przy po mnieć.

A oczy? Ja kie Lot ta ma oczy? Czar ne? Nie bie skie? Prze cze sy -
wał pa mięć w po szu ki wa niu naj mniej szej po szla ki, któ ra by po zwo -
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li ła zna leźć od po wiedź na to pro ste py ta nie. Ko cha ją cy mąż nie mo -
że nie wie dzieć, ja kie żo na ma oczy. Zie lo ne! Przy po mniał so bie
hi sto rię mor der stwa w do mu mo dy Phil by’s w ame ry kań skiej zo nie.
Te go, gdy ofia rę, mło dą na rze czo ną zna ne go kie row cy wy ści go we -
go, zna le zio no udu szo ną w ka bi nie. Przy mie rza ła w niej dro gą suk -
nię. To wte dy Da niel, sko ro już w tym miej scu się zna lazł, sko rzy stał
z oka zji, że by ła aku rat wy prze daż, i ku pił żo nie mod ną zie lo ną to -
reb kę, pa su ją cą do ko lo ru jej oczu.

Czy nie z te go po wo du na cią ga do pió ra zie lo ny atra ment?
Lot ta więc ist nie je na pew no. Wspa nia ła ko bie ta o zie lo nych

oczach!
Tyl ko dla cze go tak rzad ko prze by wa ją ra zem? Wła ści wie wca -

le.
Po sta no wił, że dziś, po opusz cze niu wil li na przed mie ściu, po -

je dzie pro sto do do mu i tym ra zem nie po zwo li, by nar ra cja urwa ła
się na gle pod czas jaz dy, za nim spoj rzy żo nie w oczy i obej mie ją
czu le na po wi ta nie. A kie dy Aga ta zja wi się po now nie, jak obie ca -
ła, po wtó rzy jej bez cie nia wa ha nia, że je go żo na ist nie je na praw -
dę.

Lecz czy ta sza lo na ko bie ta jesz cze kie dy kol wiek sta nie na je -
go dro dze?

Berliń Indigo
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Krzysztof Bielecki
Przepaść

(końcowy fragment książki)

Dwa

Przy�był�więc�chło�piec�na�Kra�kow�skie�Przed�mie�ście,�zo�ba�czył�i nie
zwy�cię�żył.�Choć�moż�na�by�po�wie�dzieć,�że�od�wrot�nie:�że�to�hi�sto�ria�do
nie�go�przy�szła.�Wła�ści�wie�jej�ko�niec,�ko�niec�ru�chli�wej�hi�sto�rii.�No�i że�sa�-
mo�Kra�kow�skie�Przed�mie�ście�do�nie�go�się�zbli�ży�ło.�Chło�piec�gdzieś,�po�-
wiedz�my,�tyl�ko�był,�spał,�stał�–�wszyst�ko�jed�no.�A noc�by�ła�snem.

Je�den

Za�pa�trzo�ny�w Kra�kow�skie�Przed�mie�ście,�ni�stąd,�ni�zo�wąd�stał�się�za�-
pa�trzo�ny�w sie�bie.�I zo�ba�czył�się�w 1989�ro�ku.�Jest�nie�speł�na�trzy�dzie�sto�-
let�nim� dziec�kiem.� W krót�kich� spoden�kach� z szel�ka�mi� na� krzyż.
I w pod�ko�la�nów�kach,�któ�re�wy�wo�łu�ją�sub�tel�ną�fru�stra�cję.�Bie�gnie�po�Kra�-
kow�skim�z ba�lo�ni�kiem�i z fru�wa�ją�cą�obok�mat�ką.�Za�chły�stu�je�się�wol�no�-
ścią,�a ba�lo�nik�za�chły�stu�je�się�po�wie�trzem.�Cóż�za�ini�cja�cja?�Na�gle�ufa
w spra�wie�dli�wą�Pol�skę.�Choć�Pol�ska�wte�dy�też�na�szel�kach.�I co�da�lej?
Wszyst�ko�mu�sia�ło�się�zmie�nić,�by�nie�zmie�ni�ło�się�nic.�Z mi�lio�na�zro�bił
się�je�den,�a z jed�ne�go�ze�ro.

Pol�ska�z An�ty�pol�ską�za�ba�ry�się�wzię�ła.�Choć�by�ta�dzi�siej�sza�noc.
Ciem�ność�że�oko�wy�kol�by�ła�bez�li�to�sna.�A tam�te�prze�ło�my?�Ni�by�śmia�-
łe,�się�ga�ją�ce�wy�żej�ko�lan,�a w isto�cie�w pod�ko�la�nów�kach�uwię�zio�ne.�Ten�-
że�rok�1989�przy�no�szą�cy�wszyst�ko�i nic.�A ileż�obie�cu�ją�cy�–�w świe�tle
wcze�śniej�szych�obiet�nic!�Bo�czy�rok�1980�cze�goś�nie�obie�cał?�I po�tem�ca�-
łe�zło�na�prze�kór:�jak�stan�wo�jen�ny�(no,�te�raz�na�ród�się�pod�nie�sie)?�Jak
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świa�dec�two�doj�rza�ło�ści�Prze�my�ka�(ani�chy�bi�na�ród�doj�rzał,�nie�wy�ba�czy
i po�wsta�nie)?�Jak�ka�mień�w wo�dę�–�gdzie�zło�do�brem�zwy�cię�ża�ło�(te�go
to�już�na�ród�nie�prze�trzy�ma�–�i się�po�de�rwie)?�Zło�naj�czyst�szą�obiet�ni�-
cę�przy�no�si.�W tym�je�go�krwa�wy�sens.�Szel�ki�Pol�sce�zdej�mu�je�–�i co�wi�-
dać?

Bo�po�tę�gą�nie�speł�nie�nia�kraj�owład�nię�ty�–�po�zo�sta�je�dę�ty.�I na�mgli�-
stość�wy�sta�wio�ny.�Na� roz�ma�rze�nie.� I za�raz�na�prze�kre�śle�nie.�Nie� dla
wszyst�kich�Pol�ska�two�ja�urze�czo�na,�chłop�cze.�Rzecz�to�nie�po�spo�li�ta,
a rzad�ka.�W kil�ko�ro�ustach�rap�tem�orze�czo�na.�Nie�na�cie�bie�Pol�ska,�two�-
ja�na�rze�czo�na,�cze�ka�ła.�Nie�to�bie,�two�ja,�przy�rze�czo�na.�Ty�lo�krot�nie�wy�-
rze�czo�na.�Ocze�ki�wa�na�i nie�ocze�ki�wa�nie�in�na.�Za�dry�gład�kie�jak�fisz�bi�ny
koł�nie�rzy�ka.�Kłam�stwa�w sam�raz�jak�man�kie�ty.�Ska�zy�skru�pu�lat�nie�za�ce�-
ro�wa�ne.�Zdra�dy�do�pię�te�na�ostat�ni�gu�zik.�Bu�ta�na�błysk�jak�but�wy�po�le�-
ro�wa�na.

W so�czy�stej� jak�ostat�nie�wi�no�gro�na�de�spe�ra�cji�nie�chcą�cy� sa�mot�ny
chło�piec�stał�na�Kra�kow�skim,�wy�obra�ża�jąc�so�bie�Bóg�wie�co.�A choć�by
i to,�że�jest�wszyst�kim�i ni�kim.�I�–�sam�so�bie�wi�nien�–�jest�nie�win�nie
utra�co�ny.�Sam�sie�bie�nie�win�nie�po�zba�wio�ny.�Sam�je�den.�I ja�ko�ta�ki�wy�-
stę�pu�je�prze�ciw�wszyst�kie�mu�i wszyst�kim!�Czy�li�prze�ciw�ni�cze�mu�i ni�ko�-
mu.

A z ni�czym�i ni�kim�–�żar�tów�nie�ma.�Nic�i nikt�po�tra�fią�przy�tło�czyć
i zgu�bić.�Bo�i to�don�ki�szo�te�ria�być�mo�gła.�I po�śmie�wi�sko,�ma�się�ro�zu�-
mieć.�I po�nie�wier�ka.�Za�ja�kimś�za�ło�mem�mo�gło�by�cze�kać�uży�tecz�ne�sło�-
wo� „won”.� Zręcz�na� „wy�no�cha”kil�ka�krot�nie,� przy�znaj�my,� z wiel�ką
wpra�wą�ośmie�li�ła�się�go�w ży�ciu�do�tknąć.�W oko�licz�no�ściach�wszak�nie
oj�czyź�nia�nych,�a mi�ło�snych.�Dla�przy�kła�du:�„pa�szoł�won�z mo�ich�ra�-
mion”.

Tu�tej�sze,�kra�kow�sko�-przed�miej�skie�spo�nie�wie�ra�nie�nie�by�ło�by�wszak
ero�tycz�ną�wy�nosz�ką.�Z mi�ło�sne�go�uści�sku�do�by�tą.�Igrasz�ką�cia�ła.�Nie�–
to�tu�łacz�ka�du�szy.�Uścisk�in�nej�mia�ry.�Tu�łacz�ka�z cha�rak�te�rem.�Cha�rak�-
te�rem�peł�za�ją�cym,�nie�ustę�pu�ją�cym�po�la,�je�dy�nym.�Z nie�do�sy�tem�oj�czy�zny
w tle�i tę�sk�no�tą�za�jej�czu�łą�opie�ką.

I dla�te�go�w chwi�li�pło�mien�nej�i świę�tej,�Kra�kow�skie�Przed�mie�ście�wy�-
no�szą�cej,�mógł�so�bie�chło�piec�wy�obra�zić�wy�gna�nie�z ra�ju.�Wy�no�sze�nie
się.�Stam�tąd,�czy�li�stąd.�Pod�sąd,�pod�sąd!�Mógł�so�bie�wy�obra�zić�żoł�nie�-
rza�wrzesz�czą�ce�go�na�nie�go�„spier�da�laj�stąd!”.�Skąd?�Spy�tał�by�chło�piec.
„Z�Pol�ski”.�Z Pol�ski?�Chło�piec�po�krę�cił�by�z nie�do�wie�rza�niem�gło�wą.�Jak
to�z Pol�ski?�A...�i do�kąd?�„A�co�mnie�to,�kur�wa,�ob�cho�dzi!�Tu�Pol�ska
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w ma�je�sta�cie,�kur�wa,�nie�dla�ta�kich!�Won�stąd!”Ja�nie�wie�dzia�łem.�Od�-
parł�by�chło�piec�nie�pew�nie.�„Chy�ba�że�z wyż�szo�ścią�in�te�lek�tu�al�ną�na�krzyż
chcesz�se�psik�nąć”,�za�gad�nął�by�żoł�nierz�przy�mil�nie,�wy�ma�chu�jąc�czymś
skrzy�żo�wa�nym.

Ale�też�mo�gło�by�być�jesz�cze�go�rzej.�Zgo�ła�świę�to�krad�czo�–�kie�dy�to
chło�piec,�by�przed�żoł�nie�rzem�ogar�nię�tym�wul�gar�no�ścią�się�obro�nić�–
wy�piął�by�na�wul�gar�ność�pierś.�Wul�gar�ność�ni�by�płyt�ką,�a w isto�cie�jak
grób�głę�bo�ką.�I wier�szem�wza�jem�so�bie�do�ku�cza�jąc,�tak�by�się�prze�ko�ma�-
rza�li,�grze�biąc�wszel�kie�świę�to�ści�po�ko�lei,�po�cząw�szy�od�żoł�nie�rza:

Kto�ty,�kur�wa,�je�steś?
Na�co�chło�piec�w pro�te�ście:
Po�lak,�prze�stań,�ma�ły.
Tu�chło�piec,�nie�skoń�cze�nie�pol�ski,�skrył�by�twarz�w dło�niach�i za�pła�-

kał.�Roz�pacz�li�wie�za�pła�kał.�Bo�tych�słów�prze�cież�ni�gdy�prze�nig�dy�w ta�-
ki�spo�sób�z wul�gar�no�ścią�krzy�żo�wać�by�nie�chciał.�Prze�cież�po�ty�le�kroć
so�bie�po�przy�się�gał,�że�żad�na�zde�spe�ro�wa�na�wul�gar�ność�nie�bę�dzie�się�go,
psia�mać,�imać.�Żad�ne�stra�ceń�cze�za�wią�za�nie�so�bie�pę�tli�na�szyi,�stry�czek
naj�niż�sze�go�sło�wa.�Żad�na�es�te�ty�ka�„kur�wy”w ob�li�czu�po�nie�wie�ra�nej�oj�-
czy�zny�nie�bę�dzie�wcho�dzi�ła�w ra�chu�bę.�Skry�wa�jąc�więc�twarz�w dło�niach,
skry�wał�by�za�ra�zem�w dło�niach�swo�ją�du�szę.�Wciąż�nie�win�ną.�Nie�win�nie
nie�pod�le�głą.�Nie�win�nie�nie�pod�le�gło�ści�bro�nią�cą.�Prze�wrot�nie�na�„kur�-
wę”�ska�za�ną.�Na�tę�już�tyl�ko�in�stynk�tow�ną,�pier�wot�ną�śmia�łość.�By�oca�-
lić�reszt�ki�ser�ca,�kro�plę�krwi,�skra�wek�sztan�da�ru,�uła�mek�krzy�ży�ka:

Ja�ki,�kur�wa,�znak�twój?
Orzeł,�prze�stań,�bia�ły.
Czy�tak�mo�gło�się�zda�rzyć?�Jak�w kosz�mar�nym�śnie?�Z ję�zy�kiem�się�-

ga�ją�cym�bru�ku?�Tak�ze�wsząd?�Wszę�dy�i owę�dy?�Tak�pod�le?�Tak�nie�cnie?
Tak�do�cna?�Tak�do�dna?

Wul�gar�nie?�Na�tu�ral�nie.�Chło�piec,�w lę�ku�nie�prze�bra�ny,�nie�bał�się�za�-
ra�zem�te�go�ro�dza�ju�my�śli�–�jak�nie�bał�się�opa�słej�księ�gi�ro�dza�ju�ciem�-
no�ści.�Wul�ga�ty�tam�tej�no�cy.�I skry�tych�dia�lo�gów,�świę�cie�świę�tych,�któ�re
tam�a to�się�po�ja�wia�ły,�a to�się�mno�ży�ły.�I tych�sprzed�wie�ków,�i tych
z 1983�ro�ku�(o,�po�tę�go�Rym�kie�wi�cza).�I tych�naj�do�tkli�wiej�obec�nych,�bo
dzi�siej�szych�i tu�tej�szych.�Tych�naj�ciem�niej�szych.

Czy�nie�mógł�by�naj�słyn�niej�szej�z pol�skich�no�cy�i ta�kich�słów�po�sły�-
szeć,�kie�dy�to�Wi�zyt�ki�(jak�le�gen�da�gło�si)�po�sta�no�wi�ły�zwi�zy�to�wać�Prze�-
ką�ski�Za�ką�ski�i in�ne�te�mu�po�dob�ne�przy�byt�ki�zgo�ła�ma�ło�ró�żań�co�we?
I przy�sia�dły�po�kor�nie�za�sto�łem�dłu�gim�ja�ko�ten�oł�tarz�po�lo�wy,�naj�by�-
strzej�po�sta�wio�ny,�a wznio�sły,�że�ho�ho.�Na�sto�le�po�śród�rzad�kich�na�czyń
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do�ga�sa�ła�świe�ca,�sze�ro�ka,�tę�ga�jak�po�spo�li�ta�ba�ba,�któ�ra�z Ru�ben�sem�już
ty�le�mia�ła�wspól�ne�go,�co�rze�pa�z avo�ca�do.�Wą�tły�pło�mień�wię�cej�da�wał
cie�nia�na�ścia�nach�niż�świa�tła.

Za�czę�ły�wi�zy�tę�Wi�zyt�ki�od�kwe�stii�mla�ska�nia�przy�sto�le�i od�za�sły�sza�-
nych�wy�stęp�ków�kra�kow�sko�-przed�miej�skich�po�noć�złym�sło�wem�na�de�-
ser�zbru�ka�nych.

A cze�góż�tu�się�spo�dzie�wać?�–�od�burk�nie�wca�le�nie�tak�go�ścin�nie
Prze�ką�ska.�–�Któż�tę�ge�hen�nę�krwio�pij�ną�by�zdzier�żył?

Wła�śnie�–�Bri�stol�po�pra�wił�kra�wat.�–�Są,�sza�now�ni�pań�stwo,�kło�-
po�ty�z re�gu�lar�ną�do�sta�wą�na�po�jów,�nie�ukry�waj�my,�chło�dzą�cych,�lud�bo�-
wiem� za�le�ga� wszę�dzie� i bę�dzie,� i na� pro�lon�ga�tę� za�le�ga�nia� jak� amen
w pa�cie�rzu�się�za�no�si,�ale�z fu�sów�wró�żyć�się�nie�po�dej�mu�ję.

Wi�zyt�ki�po�pra�wi�ły�się�w ła�wie:
My�nad�Pol�ską�my�śla�ły�śmy�się�wspól�nie�za�du�mać,�nie�nad�fu�sa�mi.
Nad�Pol�ską�w Pol�sce�–�wtrą�cił�św.�Krzyż,�któ�ry�usły�szaw�szy�o wi�zy�-

cie�Wi�zy�tek,�czym�prę�dzej�na�ra�tu�nek�oj�czy�zny�przy�bie�żał.
Nad�za�war�to�ścią�Pol�ski�w Pol�sce�–�uzu�peł�nił�swą�wy�po�wiedź�śmia�-

łą,�choć�nie�śmia�łą.�–�Nad�war�to�ścią�za�war�to�ści.�Nad�ak�sjo�lo�gią.
Po�czym�ści�szył�głos�i do�dał:
Choć�da�le�ki�był�bym�od�war�to�ścio�wa�nia,�by�ni�ko�go,�Bo�że,�broń,�nie

skrzyw�dzić.
Wsparł�go�w wy�sił�kach�Se�mi�na�ryj�ny,�któ�ry�nie�mal�jed�no�cze�śnie�z to�-

wa�rzy�szem�bro�ni�św.�Krzy�żem�przy�drep�tał,�a ja�ko�że�miał�naj�bli�żej,�ta�-
koż�zbyt�nio�spie�szyć�się�nie�mu�siał:

-�Bo�wca�le�cia�ła�i krwi�nie�pi�jąc�i do�ni�ko�go�nie�pi�jąc,�za�praw�dę,�nie
pi�jąc,�za�py�tać�by�moż�na,�prze�pra�szam,�trze�ba,�gdzie�jest�Pol�ska.

Tu�jest�Pol�ska!�–�od�szczek�nę�ła�Za�ką�ska,�za�ję�ta�w su�mie�nie�prze�rwa�-
nym�a bo�le�snym�dłu�ba�niem�mię�dzy�zę�ba�mi�i mię�dzy�sło�wa�mi.

Eu�ro�pej�ski�zer�k�nął�na�ze�ga�rek�(czy�zdą�ży�do�Bruk�se�li),�chrząk�nął�i po�-
twier�dził:

Tak,�Pol�ska�to�wol�ny�kraj.�Mo�że�być,�gdzie�chce.�Gdzie�się�jej�żyw�nie
po�do�ba.�Mam�na�to�sło�wo.

Ja�kie�sło�wo?�–�za�cie�ka�wił�się�Se�mi�na�ryj�ny.�–�Czy�je?�Waż�kie?�Pew�-
ne?

Naj�pew�niej�sze,�zło�ciut�ki�–�Eu�ro�pej�ski�zmie�nił�ton�i przy�bli�żył�się
z krze�słem�do�ucha�Se�mi�na�ryj�ne�go,�któ�ry�wbrew�do�my�słom�zło�tem�(je�-
śli�o wnę�trze�je�go�cho�dzi)�nie�ka�pał.

Po�tem�zaś,�stu�dząc�nie�co�swe�za�pa�ły,�od�su�nął�się�z lek�ka�i pod�nió�sł�-
szy�wzrok,�po�wie�dział�z iście�eu�ro�pej�ską,�jak�że�mi�łą�nu�tą,�a i pew�no�ścią:
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Lu�dzie�mo�gą�się�mar�twić�do�wo�li,�pła�kać,�ile�du�sza�za�pra�gnie,�ale�tam�-
tych�cie�szą�cych�się,�rów�nież�cie�szą�cych�się�per�spek�ty�wa�mi,�oraz�oczy�wi�-
ście�ży�wot�nych,�trze�ba�usza�no�wać,�po�kło�nić�się,�uca�ło�wać.�Przed�ni�mi
przy�szłość,�czę�sto�mło�dzi�są,�roz�kosz�ni,�en�tu�zjazm�ma�ją,�wio�snę�w ser�-
cu,�w pę�che�rzu,�to�kwiat�i na�dzie�ja...

Ja�ki�kwiat?�Bo�że,�zmi�łuj�się�nad�na�mi.�Ja�ka�na�dzie�ja?�–�ob�ru�szył�się
św.�Krzyż.

Eu�ro�pej�ski�po�jął�w lot,�że�się�za�ga�lo�po�wał:
Lu�dzie�róż�ni�są.�Wol�ni.�Jed�ni�chcą�po�stu,�dru�dzy�kar�na�wa�łu...
A nie�moż�na�tak�po�spo�łu�–�za�gad�nął�Se�mi�na�ryj�ny�–�raz�po�ścić,�a in�-

nym�ra�zem�kar�na�wa�ło�wać?�W zgo�dzie?
Wte�dy�nad�cią�gnę�ła�spóź�nio�na�św.�An�na�i wszyst�kie,�ale�to�wszyst�kie

oczy�ku�niej�się�zwró�ci�ły�jak�ku�zba�wie�niu.
Dla�zgo�dy�krzyż�prze�nie�siem�–�od�drzwi�za�mel�do�wa�ła�–�ogar�niem,

przy�gar�niem,�na�osta�tek�zgar�niem,�wszyst�ko�jed�no,�tak�mi�do�po�móż,�prze�-
nie�siem.

Ci�sza�za�pa�dła.�Gdy�by�Prze�ką�ski�Za�ką�ski�mia�ły�okien�ni�ce,�na�pew�no
wszy�scy,�ale�to�wszy�scy�usły�sze�li�by�ich�wes�tchnie�nie�al�bo�po�mruk,�dia�bli
wie�dzą.�Ale�Prze�ką�ski�Za�ką�ski�nie�po�sia�da�ły�okien�nic.�Tak�czy�owak�po�-
wia�ło.

Dla�świę�te�go�spo�ko�ju�–�zdą�ży�ła�do�po�wie�dzieć�św.�An�na,�by�ja�koś
się�uchro�nić.

Bo�że�świę�ty�–�jęk�nął�Se�mi�na�ryj�ny.
Jak?�–�nie�wie�rzył�św.�Krzyż.
W pro�ce�sji�–�znów�po�spie�szy�ła�z wy�ja�śnie�niem�św.�An�na.�–�Na

skró�ty,�naj�pierw�przez�Smo�leńsk,�a po�tem�przez�to,�co�na�szą�na�szo�ścią
za�szło,�do�ku�ment�nie,�to�jest�przez�Bał�tyk,�Zie�mie�Od�zy�ska�ne,�Li�cheń,
Czę�sto�cho�wę�i Ta�try.

Mat�ko�Prze�naj�święt�sza,�toż�to�za�dy�ma�jak�Bóg�mi�ły�bę�dzie�–�za�pła�-
kał�nie�mal�Se�mi�na�ryj�ny.

Bę�dzie,�nie�bę�dzie.�Są�lu�dzie,�któ�rzy�na�po�mnik�cze�kać�nie�chcą,�bo
im�się�do�pra�cy�spie�szy,�a krzyż�chcą�prze�nieść�w god�ne�miej�sce.

God�ne�czy�wy�god�ne,�bo�nie�do�sły�sza�łem?�–�po�chy�lił�się�nad�sto�łem
św.�Krzyż.

Bri�stol�kla�snął�w dło�nie:
Zna�ko�mi�cie.�To�udroż�ni�do�sta�wy.�I ucy�wi�li�zu�je�re�jon,�za�pre�zen�tu�je,

za�bły�śnie,�prze�cież�ca�ły�świat�pa�trzy�i wi�dzi�to�upo�rczy�we,�upior�ne,�za�co�-
fa�ne�za�le�ga�nie.

Krzysztof Bielecki________________________________________________
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Pol�ska�to�wol�ny�kraj�–�przy�kla�snął�po�wyż�sze�mu�kla�śnię�ciu�Eu�ro�pej�-
ski.�–�Wol�no�spo�ży�wać�na�po�je�chło�dzą�ce,�by�le�nie�prze�ter�mi�no�wa�ne,
wol�no�się�pre�zen�to�wać�i błysz�czeć.

No�a w krzy�żu�–�wtrą�ci�ła�Prze�ką�ska�z prze�ką�sem�–�nic�błysz�czą�ce�-
go,�co�by�nie�mó�wić,�bez�ura�zy,�sor�ki,�nie�ma.

Nie�ma!�–�przy�tak�nę�ła�zwy�cię�sko�Za�ką�ska.�–�Za�cho�le�rę�nie�ma!
Po�ru�szy�ły�się�Wi�zyt�ki�w ła�wie,�sma�lec�i ogór�ki�na�bok�odło�żyw�szy,

tak�te�mat�pod�ję�ły:
A czyż�nic�zwod�ni�cze�go�w tym�Za�ką�ska�z Prze�ką�ską�nie�do�strze�ga�ją?

Nic�złud�ne�go?�Nic�tym�cza�so�we�go?�Co�jak�pył�zni�ko�me?�Jak�proch�próż�-
ne�i wni�wecz�wszyst�ko�ob�ra�ca�ją�ce?

Oj,�tam,�oj,�tam�–�ży�wo�od�par�ła�Prze�ką�ska�–�ta�kie�ga�da�nie,�pył,
proch,�jesz�cze�toż�sa�mość�do�te�go,�hi�sto�ria,�przy�szłość�i Mic�kie�wicz...

W ży�ciu!�–�za�pro�te�sto�wa�ła�Za�ką�ska.
Św.�Krzyż�z Se�mi�na�ryj�nym�spoj�rze�li�po�so�bie�i po�smut�nie�li.�Św.�An�-

na�nie�zau�wa�że�nie�po�pra�wi�ła�sza�tę�i zgo�dy�dla�do�bra�Pol�ski�szu�ka�jąc,�te�-
mat�roz�mo�wy�po�sta�no�wi�ła�zmie�nić�na�nie�zo�bo�wią�zu�ją�cy,�sło�necz�ny:

Cie�ka�wam,�kie�dy�noc�się�skoń�czy.�Nie�po�wiem,�że�by�mi�się�spie�szy�-
ło...�Tak�god�nie�trwa.

A li�cho�by�z nią�–�prze�rwał�św.�An�nie�Eu�ro�pej�ski.�–�Świat�ca�ły�to
oglą�da,�wszę�dzie�dzień,�noc,�jak�Bóg�przy�ka�zał,�a tu�tyl�ko�i wy�łącz�nie�noc.
Po�za�tym�sły�sza�łem,�nie�z au�top�sji,�za�strze�gam,�pew�no�ści�nie�mam,�oso�-
bi�ście�nie�wi�dzia�łem,�zda�rza�ją�się�przy�pad�ki�po�pa�rzeń.

Zno�wu�za�ję�ła�ze�bra�nych�oso�bli�wa�ci�sza�i za�du�ma�nie.�Za�mo�ment�Eu�-
ro�pej�ski�kon�ty�nu�ował:

Tak,�przy�pad�ki�po�pa�rzeń,�pod�kre�ślam,�nie�zrów�no�wa�żo�ny�mi�pło�mie�-
nia�mi�zni�czy.�Są�bo�wiem,�też�znam�spra�wę,�za�strze�gam,�tyl�ko�ze�sły�sze�-
nia,� unij�ne� nor�my� wy�so�ko�ści� pło�mie�nia,� a one� w Pol�sce,� tu�taj,� są
na�gmin�nie�i wprost�skan�da�licz�nie�prze�kra�cza�ne.

Bri�stol�po�ki�wał�gło�wą.
Ska�ra�nie�bo�skie�–�przy�znał.�–�Jest�w tym�–�za�ga�ił�po�chwi�li�fi�lo�-

zo�ficz�nie�–�ja�kaś�ukry�ta�nie�go�dzi�wość,�a przy�naj�mniej�nie�spra�wie�dli�wość
lo�su,�bo,�do�ja�snej,�cia�snej�Aniel�ki,�nie�wszy�scy,�do�praw�dy�nie�wszy�scy�do
ciem�no�ści�się�gar�ną,�czę�sto�na�wet�jej�nie�ogar�nia�ją,�do�praw�dy,�sza�now�ni
pań�stwo,�ja�bym�nic�prze�ciw�no�cy,�na�wet�nie�skoń�cze�nie�pięk�nej,�oso�bi�-
ście�nie�miał,�gdy�by�nie�go�ście�po�ły�sku�ją�cy�w ciem�no�ściach,�gdy�by�nie�ten
blask�przy�jezd�nej�tu�Eu�ro�py,�gdy�by�nie�ten�po�stęp�olśnie�wa�ją�co�po�stę�po�-
wy,�ja�ki�tam�się�sze�rzy,�szcze�rzy,�szcze�rze,�co�ja�mó�wię,�i ten�szczę�sny
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brak�krzy�ża�i zni�cza,�ogrom�nie�świa�tły,�ta�ki�wol�te�riań�ski,�ta�ki�ja�kiś,�że�się
tak�wy�ra�żę,�sma�ko�wi�ty.

Oj,�zna�ko�mi�ty,�sma�ko�wi�ty�–�włą�czy�ła�się�Za�ką�ska.�–�Ła�ko�my�to�ką�-
sek�ten�brak�świę�to�ści.�Po�ła�ko�mi�ła�bym�się�i wy�na�gro�dzi�ła�te�mę�ki�so�wi�-
cie,�a co�mi�tam!

Pod�sko�czy�ła�bym�na�week�end�do�Fran�cji�–�wy�zna�ła�Prze�ką�ska�i prze�-
cią�gnę�ła�się�lu�bież�nie.

Św.�An�na�i Wi�zyt�ki�za�kry�ły�oczy,�a św.�Krzyż�i Se�mi�na�ryj�ny�od�wró�ci�li
się.�Za�to�Eu�ro�pej�ski�z Bri�sto�lem�też�my�śle�li�się�prze�cią�gnąć,�ale�da�li�po�-
kój.�Wkrót�ce�wszy�scy�po�chy�li�li�się�nad�mi�sa�mi�i za�ję�li�je�dze�niem�lub�kon�-
sump�cją�–�w za�leż�no�ści.

Krzysztof Bielecki
Przepaść
Wydawnictwo Tunia Stron
Oprawa twarda, barwna
Format 120 x 200 cm
r. 2014
s. 248
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Wiesława Oramus
Złudzenia optyczne

Zo ba czył ją w ogród ku. Sta ła przy pło cie. Naj pierw do strzegł jej po -
ślad ki w opię tych szor tach, póź niej sto py w ko lo ro wych tramp kach,
po tem dło nie: ani szczu płe nad mier nie, ani du że, ra czej pulch ne jak u
ma łych dzie ci, oplą ta ne sie cią ja kichś ni tek. Jak gdy by wło ży ła je do
mot ka z przę dzą, w sam śro dek pa ję czy ny?

Przy sta nął i ob ser wo wał ją z da le ka. Wkła da ła do ust te nit ki żół ta -
wo -zie lon ka we jak wą tła jesz cze wio sen na tra wa, żu ła, po ły ka ła, mru -
żąc przy tym oczy. Jak w eks ta zie. Cza sa mi ba wi ła się ni mi po
ścią gnię ciu z ko lej ne go pal ca – roz pro sto wy wa ła, spla ta ła w ja kieś
skom pli ko wa ne war ko cze, łą cząc dwie, cza sa mi trzy, al bo roz gnia ta ła
w rę kach, miaż dży ła. Zie lon ka wo -żół ta wy sok ob le piał jej pal ce, kle ił
się do warg. Zli zy wa ła go, su nąc ję zy kiem zgod nie z ru chem wska zó -
wek ze ga ra, się ga ła po na stęp ną nit kę... aż zo sta ła z na gi mi pal ca mi.
Wte dy unio sła dło nie, ob ró ci ła się. Wi dział szczu płe ra mio na, ło pat ki,
ko ra li ki krę gów szyj nych ukła da ją ce się w kształt wę ża. Roz gar nę ła –
jak kur ty nę – zie lo ną ścia nę, we szła w nią. Znik nę ła. Na wie le lat.

Prze cho dził tam tę dy wie lo krot nie. Bo ta dro ga mię dzy krze wa mi
dzi kich wi no gron i wi no blusz czem po ra sta ją cym ścia ny, mu ry, pło ty,
reszt ki ogro dów za mie nia ne w no we uli ce, sta ła się dro gą co dzien ne -
go prze miesz cza nia się, ścież ką co dzien no ści eg zy sten cji, ma te rial no -
ści, ba nal no ści. Tyl ko te pę dy wi no gron, nit ki, cho ciaż zmie nia ły ko lo ry
ra zem z ko lo rem li ści, owo ców i za sy cha ły na zi mę, by ły wciąż ele men -
tem nie okre ślo no ści, oa zą mię dzy szyl da mi, neo na mi, re kla ma mi, bil -
bor da mi. Nie zmie ni ła te go na wet wie dza o wła ści wo ściach lecz ni czych
pę dów czer wo nych wi no gron, ow szem, na wet chęt nie, tak od nie chce -
nia, prze cho dząc, do ty kał ścia ny li ści dzi kich wi no gron, coś z nich wy -
ry wał, sma ko wał urok dzi ko ści czer wo nych owo ców, miaż dżo nych,
pla mią cych na czar no -gra na to wo skó rę dło ni, pa znok cie.

Ni cze go po za tym nie ocze ki wał, nie szu kał. Ni gdy ni ko mu o tym
nie opo wie dział, nie chciał się dzie lić wspo mnie niem tam te go ob ra zu.
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Był dla nie go. Po ma gał w mar szu ścież ka mi co dzien no ści, słu żył zdro -
wiu jak wszyst kie ścież ki mar szu.

Po wie lu la tach zno wu do strzegł wśród dzi kie go wi na czy jąś po stać,
któ ra znik nę ła po chwi li. In nym ra zem zo ba czył jej dłoń, pal ce. Już nie
ta kie pulch ne, dzie cin ne. Wy chu dzo ne. Gdy do tknę ła ni mi ścia ny zie -
le ni, od zy ska ły na se kun dę pulch ność.

Tam te go dnia nie chcia ły znik nąć, owi nię te pę da mi, ude ko ro wa ne
nić mi jak pier ście nia mi. Pal ce z pa znok cia mi ru bi no wo -gra na to wy mi
– jak po eks ta zie zry wa nia doj rza łych owo ców czar nych dzi kich wi no -
gron, miaż dże nia ich, po że ra nia, aż do po si nie nia ust, szyi. Zmie nio ne
nad mia rem so ku w ru bi no wo -czar ne kłę bo wi sko ni ci... a mo że w jed -
ną gru bą nić opla ta ją cą szy ję?

Wi dział to z da le ka. Po tem wy brał do mar szu co dzien no ści in ną
ścież kę. By ło ich w oko li cy co raz wię cej, co raz bar dziej gi nę ła wśród
nich tam ta z oca la łą ja kimś cu dem kę pą dzi cze ją cych dzi kich wi no gron.
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Grzegorz Kasdepke 
Ryszard Petru
Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela

(fragment)

PUDEŁKO
Za pa dał zmierzch, daw no już by ło po go dzi nach pra cy – ale

ani pan Ry sio, ani Do zor ca, ani Bi le ter, ani na wet Prak ty kant ka
nie wy bie ra li się do do mu. Po śród dzi wacz nych stwo rzeń za -
miesz ku ją cych ogród pa no wa ło po ru sze nie. Te, któ rych nie trze -
ba by ło trzy mać w klat kach, po wę dro wa ły gna ne cie ka wo ścią
w stro nę po miesz czeń go spo dar czych. Sta ły te raz przed dom -
kiem pa na Ry sia, za ple ca mi trój ki je go pra cow ni ków i cze ka ły na
prze mó wie nie. Pan Ry sio po pra wił grzyw kę, sta nął na naj wyż -
szym schod ku, od chrząk nął, po wiódł wzro kiem po zgro ma dzo -
nych... i po czuł, że tra ci pew ność sie bie. Uwie ra ło go trzy ma ne
pod pa chą tek tu ro we pu deł ko. „Czy to, co w nim się kry je, zdo ła
ko go kol wiek prze ko nać, że war to pod jąć ry zy ko, że war to za ka -
sać rę ka wy?...” – wes tchnął pan Ry sio. 

– Aż tak źle? – spy ta ła współ czu ją co Prak ty kant ka. 
– Cóż, po wiem bez ogró dek... – rzekł pan Ry sio, prze kła da jąc

pu deł ko pod dru gą pa chę. – Je że li ma my utrzy mać ogród, mu si -
my na sta wić się na cięż ką pra cę i na zmia ny. 

Bi le ter z Do zor cą wy mie ni li spoj rze nia. Dzi wacz ne stwo rze nia
za krę ci ły się nie spo koj nie. 

– Ja kie zmia ny? – chciał wie dzieć Do zor ca. 
– Stwo rzy my coś w ro dza ju cyr ku... – chrząk nął pan Ry sio. –

Bę dzie my nie tyl ko po ka zy wa li na sze prze dziw ne stwo rze nia, bę -
dzie my też... wy stę po wa li z ni mi na sce nie. 

– My? – wy krztu sił Bi le ter. – My, czy li mię dzy in ny mi ja? – Po -
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stu kał się pal cem w pierś. – Na sce nie? Ja ko tre ser? Akro ba ta?
Bła zen? 

– Na przy kład – Pan Ry sio dziel nie zniósł je go peł ne nie do -
wie rza nia i wy rzu tu spoj rze nie. – Nie stać nas na za trud nie nie
no wych pra cow ni ków. Mu si my wziąć na sie bie no we obo wiąz ki! 

– Ta aa... A wszyst ko za te sa me pie nią dze – mruk nął roz go ry -
czo ny Do zor ca. 

– Tak i nie – Pan Ry sio po pra wił tek tu ro we pu deł ko. – Trze ba
na sta wić się na zmia ny. Wszy scy bę dzie my wła ści cie la mi te go
ogro du – Po to czył do oko ła roz iskrzo nym wzro kiem. – I bę dzie my
spra wie dli wie dzie li li się zy ska mi. Każ dy otrzy ma dy wi den dę! –
Uniósł pu deł ko. 

Do zor ca i Bi le ter wy trzesz czy li oczy. 
– Mo gę zo ba czyć? – za py ta ła Prak ty kant ka, ro biąc krok do

przo du. 
– Ostroż nie, że by jej nie wy stra szyć – bąk nął pan Ry sio

i uniósł tek tu ro wą po kryw kę. Prak ty kant ka zaj rza ła do środ ka.
Po tem prze nio sła wzrok na zmie sza ne go pa na Ry sia. Za cie ka wie -
ni Do zor ca i Bi le ter po de szli bli żej.

– Co ona ta ka mi zer na? – wy rwa ło się Do zor cy. 
– Tyl ko od nas za le ży, czy bę dzie więk sza – oparł pan Ry sio. 
– Jak na po czą tek, mo że być... – wsparł go nie spo dzie wa nie Bi -

le ter. – Ta ką ma łą to chy ba nie trud no wy tre so wać... 
I ten wła śnie wie czór na le ży uznać za po czą tek ist nie nia eko -

no micz ne go cyr ku.

Dy wi den da – je śli fir ma ma zysk, mo że go prze -
zna czyć np. na no we ma szy ny al bo na po szu ki -
wa nie no wych po my słów lub na za trud nie nie
ko lej nych pra cow ni ków. Ale wła ści cie le tej fir my
mo gą też chcieć część te go zy sku wy pła cić so bie
lub wła ści cie lom ak cji fir my. Ta kie  dzie le nie się
zy skiem nazywamy dy wi den dą.

Grzegorz Kasdepke
Zaskurniaki i inne dziwadła...
Wydawca Narodowe Centrum Kultury
s. 228, r. 2014
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Wład cy świ tu”

(frag ment) 

Hi sto ria lo tu Sho zy Fo gha na pla ne tę Or tus za czę ła się nie speł na
dzień przed star tem. Pod czas pła ce nia za pi wo wziął udział w lo so wa niu,
jak wszy scy, któ rzy w owym ty go dniu ku po wa li co kol wiek przez sieć
ban ko wą Va lios. Jed nak resz ta lo so wa ła na próż no, po nie waż tyl ko je -
den nu mer wy gry wał.

Te go wie czo ru był po rząd nie wsta wio ny, bar dziej niż zwy kle. Do dat -
ko we dwie bu tel ki po sta wił mu Me ho on, nie chluj ny mło dzie niec, któ ry
nie wia do mo kie dy po ja wił się w ba rze i od ra zu wy pa trzył sa mot ne go
męż czy znę po chy lo ne go nad szkla ni cą. Ani chy bi gra ją cy ina czej, lecz
Sho za nie oba wiał się ta kich ama to rów. Przy bysz był tycz ko wa ty i ja kiś
nie do ro bio ny, ale no sił się jak wódz az tec ki: tłu ste wło sy zwią za ne w wę -
zeł, z któ re go zwi sa ły czar ne pej sy, nos wy sta ją cy jak dziób spo mię dzy
bli sko osa dzo nych oczu, ciem na ce ra, pęcz ki sta ran nie od ro bio nych
zmarsz czek w ką ci kach oczu. Gów niarz. Do stwier dze nia te go nie trze -
ba by ło spe cjal nie by stre go wzro ku.

– Spa daj, chłop ty siu! – wark nął Sho za i od wró cił się, gdy tam ten bez
py ta nia za jął są sied ni sto łek. Wła ści wie wsko czył na nie go, wle ciał lek ko
jak ja kieś pta szy sko i przy siadł. Nie po tra fił bym tak – po my ślał Sho za. –
Nie ste ty. Mo że kil ka na ście lat te mu.

– Za nie chaj – po pro sił In dia nin, uno sząc dło nie. – Me ho on chce opo -
wie dzieć o jed nym le ka rzu. To na praw dę…

– Gów no mnie ob cho dzi two ja hi sto ria – spo koj nie wszedł mu w sło -
wo Fogh. Był już w dru giej po ło wie co wie czor ne go rej su i nie miał ocho -
ty na dy gre sje. Zwłasz cza o le ka rzach.

Przy by ły od wró cił się i za mó wił dwie bu tel ki kling ma ste ra. Bar man
po tra fił otwie rać je po mi strzow sku, tak że by kap sle za wsze od ska ki wa -
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ły z dźwięcz nym kla śnię ciem. Fa cho wo na peł nił szkla ni ce, ro biąc pia ny
na dwa pal ce, i po pchnął je po wy śli zga nym bla cie w stro nę go ści.

– Nic mi nie trze ba – burk nął Sho za. Nie po tra fił opa no wać drże nia
dło ni. – Skąd wie dzia łeś…

– Po zna łem po ko lo rze. – Me ho on wska zał na je go w po ło wie opróż -
nio ny ku fel. – My roz róż nia my pięt na ście od cie ni zło tej bar wy, po dob -
nie jak ziem scy Is land czy cy kil ka na ście ro dza jów bie li.

– Aha, wy roz róż nia cie… Po win ni ście też roz róż niać lu dzi, któ rzy ma -
ją zwy czaj pić w spo ko ju.

– Chcia łem tyl ko…
– Więc się wstrzy maj – rzu cił Sho za. – Przy naj mniej do koń ca szklan ki.
Po cią gnął łyk, po raz stu ty sięcz ny spo glą da jąc w to sa mo pa no ra -

micz ne okno. Na ze wnątrz nic nie chcia ło się zmie nić – wciąż ta ka sa ma
gwiezd na za dym ka, śnieg za trzy ma ny w czar nym ka drze. Miał gdzieś te
wszyst kie gwiaz dy. Cie szył się, że dziś bę dzie mógł po pły nąć nie co da lej
niż zwy kle.

– Nie gdyś – śpiew nie za ga ił Me ho on – bar dzo daw no al bo wczo raj,
na wy spie Sche ria rzu co nej na grzbiet mo rza ciem ne go jak wi no miesz -
ka ła pięk na Na uzy kaa. Pew ne go dnia fa le wy rzu ci ły na brzeg roz bit ka…

Sho za ob ró cił gło wę i wy trzesz czył oczy. Wa riat? Po eta? Od tak wie -
lu lat nie sły szał choć by po dob nych słów, że te raz za zgrzy ta ły, nie pa su -
jąc do ni cze go w tym oto cze niu. Przy po mniał so bie stu denc kie
spo tka nia, na któ re przy cho dzi li mło dzi lu dzie głod ni świa ta, pró bu ją cy
ba dać go na róż ne spo so by, tak że przez ana li zę drgnień du szy. Śmiał się
z nich, ale też tro chę im za zdro ścił i chęt nie słu chał. Wo lał się nie wy po -
wia dać, ale w trak cie dys ku sji tem pe ra tu ra ro sła, po dob nie jak stos pu -
stych bu te lek w ką cie, i w koń cu mó wi li już wszy scy. Ale po tem, po
eg za mi nach dy plo mo wych, na stał czas wszech wład ne go prag ma ty zmu
i by ły już tyl ko kli ni ki, pa cjen ci, ból ma sko wa ny ni ja ki mi uśmie cha mi,
twa rze o wo sko wej ce rze, proś by i bła ga nia bez sen su i bez szans na dal -
szy ciąg, za ra za sta ro ści. Jesz cze póź niej, po tam tej kre tyń skiej hi sto rii
z Si mo ne, je go świat ogra ni czył się do za sił ku, wy star cza ją ce go na buł -
ki, pa rów ki, ke fir i czte ry flasz ki pi wa dzien nie, i do knaj py Ad Astra, gdzie
przez okrą głą do bę szu ra ły bu cio ry do ke rów, me cha ni ków i pi lo tów woj -
sko we go zwia du. Ich fi ne zyj ne roz mo wy do ty czy ły wód ki, ko no pi, bi ja -
tyk i du py Ma ry ni. Tak, Ma ry nia sta no wi ła za wsze zwień cze nie
beł ko tli wych roz mów i kró lo wa ła do pó ty, do pó ki nie urwał się naj dłuż -
szy film w naj tward szym łbie. A te raz, jak dia beł z pu deł ka, wy sko czył
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ten nie do my ty az tec ki drą gal, któ re go Sho za wciąż uwa żał za ho mo ni -
da. Mo że gość kom bi nu je, że za ce nę flasz ki i ama tor skie go ske czu wy -
ję ty fra jer po zwo li roz dmu chać so bie piór ka?

– Cze go chcesz, szcza wiu? – wark nął.
– Tyl ko opo wie dzieć tę hi sto rię. – Me ho on po jed naw czo uniósł dło -

nie i mó wił da lej, tro chę zbyt szyb ko, po ły ka jąc gło ski. – Wieść nie sie, że
jej służ ki wy ką pa ły go i na ma ści ły oli wą, a ona da ła mu chlaj nę i chi ton.
Dwa dni wal czył ze wzbu rzo nym mo rzem, więc był znu żo ny, lecz gdy
wy szedł z fal, trzy mał się pro sto, a w je go spoj rze niu nie miesz kał lęk.
Miał cia ło he ro sa i Na uzy kaa pra gnę ła – ni gdy wcze śniej nie do świad czy -
ła te go uczu cia – bar dzo pra gnę ła do tknąć je go ogo rza łej skó ry, pod któ -
rą jak wę że prze su wa ły się splo ty mię śni, za ry so wać ją pa znok ciem,
moc no, do krwi, ale nie śmia ła się zbli żyć. Bia ło ra mien na dziew czy na,
ciem no wło sa i smu kła jak ko lum na, i doj rza ły męż czy zna, któ ry mógł by
być kró lem, roz ma wia li w gęst nie ją cym mro ku, lecz nie sło wa by ły waż -
ne, tyl ko czar tych chwil, któ rych tak ma ło w ży ciu. Na za jutrz Fe ako wie
wy pra wi li kró la – bo oka za ło się, że na praw dę nim jest – we dle je go ży -
cze nia na ryb ne mo rze, da jąc mu chy ży okręt i pięć dzie się ciu dwóch wio -
śla rzy, aby mógł po wró cić do swo je go kra ju, a Al ki no os wy słał cór kę do
ry bac kiej wio ski, by bez roz gło su mo gła uro dzić dziec ko szla chet ne go
wę drow ca. Jed nak gniew te go, któ ry trzę sie zie mią, do tarł i tam. Szczę -
śli wie w po bli żu prze by wał uzdro wi ciel…

– Nie…! – burk nął Sho za, lecz za raz za milkł. Czuł na ra sta ją cą iry ta -
cję, ale jak ma ło cze go pra gnął da lej słu chać te go fa ga sa, któ ry miał dar
hip no ty zo wa nia sło wem, zwłasz cza gdy nie pa trzy ło się na je go pta sią
twarz.

– We zwa no uzdro wi cie la do ro dzą cej – przy bysz kon ty nu ował opo -
wieść me lo dyj nym gło sem jak sta ro żyt ny aoj da. – Ów mąż umiał prze -
czy tać czło wie ka za po mo cą dło ni, więc wo dził rę ka mi nad brze mien ną
i ogar niał go co raz więk szy lęk. Pot per li sty wy stą pił mu na czo ło, za ci -
snął bez kr wi ste war gi, za mknął oczy i prze kli nał chwi lę, w któ rej zo stał
spro wa dzo ny. Al bo wiem w ło nie ko bie ty nie by ło dziec ka. Przy cza iło się
tam coś, co ży ło i… chcia ło za bić. Coś żąd ne go krwi.

– Nie praw da! – krzyk nął Sho za. Są sie dzi obej rze li się, ale po nie waż
nie do cho dzi ło do rę ko czy nów, za raz wró ci li do swo ich ku fli i beł ko tli -
wych roz mów. – Nie tak by ło – dodał ci szej, rzu ca jąc badawcze spoj rze -
nia na sa lę. – Nie mo żesz wie dzieć, jak to jest, gdy dwóch pły nie
w głę bi nie i nie star cza po wie trza, tak że na po wierzch nię mo że do trzeć
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tyl ko je den. W ło nie tam tej ko bie ty dzia ło się coś na praw dę strasz ne go,
co do te go zgo da. Le karz… nie, le piej po zo stań my przy two im sty lu…
ów uzdro wi ciel roz po starł dło nie i już wie dział, że nie wy star czy si ły ży -
cia dla dwoj ga, mat ki i dziec ka, i że obo je przed wcze śnie zej dą do Ha -
de su na wiecz ną tu łacz kę. Ale mąż ten wie dział, jak prze wa żyć sza lę, aby
ura to wać cho ciaż jed no z nich. Aby ofia ro wać ca łą ener gię jed ne mu, za -
brał wszyst ko dru gie mu. Jak po tem twier dzi li nie któ rzy, ska zał dziec ko,
za bił je, gdy po wi nien nie ro bić nic i dać umrzeć oboj gu. Wte dy wo bec
pra wa był by nie win ny. Tam nie by ło szpi ta la i wszyst ko za le ża ło od dło -
ni uzdro wi cie la. Ro zu miesz, Mon te zu mo?

Po czuł przy pływ zło ści i roz ża le nia, roz ją trzo na ra na za bo la ła. Dia bli
nada li te go de kla ma to ra!

Od wró cił gło wę i świat za wi ro wał. Na chwi lę przy trzy mał się bla tu,
a po tem ski nął na bar ma na, ale Me ho on zdą żył już za pła cić. Mi mo
wszyst ko fa cet jest w po rząd ku – po my ślał. – Ta ki gład ko sło wy ba jarz
zni kąd. Tyl ko kto mu po wie dział? Wy da wa ło się, że spra wa już daw no
przy ci chła i że ni ko mu nie za le ża ło, by do niej wra cać.

– Za wsze ist nie je szan sa na cud – stwier dził Me ho on i spoj rzał ba -
daw czo na Sho zę, za raz jed nak opu ścił gło wę. – Ja ka by ła w tam tym
przy pad ku?

– Co? Że prze ży ją obo je? Żad nej! Jed na na ty siąc, co tam, na mi lion!
Le ka rze z umie jęt no ścią ad iunk cji po tra fią wy czuć śmierć. Ży cie tak że.
Ale ty i tak nic z te go nie zro zu miesz.

– Dla te go py tam. Że by zro zu mieć. – In dia nin uważ nie oglą dał dno
szklan ki. – Dla cze go ona? Dla cze go w tej le gen dzie uzdro wi ciel wła śnie
ją wy brał, a nie dziec ko, sko ro nie by ło po two rem? To chcę zro zu mieć.
Mło de ży cie jest na szą przy szło ścią, czyż nie?

Me ho on ba dał roz mów cę chłod nym, uważ nym spoj rze niem, ale Sho -
za nie pa trzył w je go stro nę. Uśmiech nął się wy ro zu mia le. Jesz cze je den
bał wan – po my ślał – wy peł nio ny ste reo ty pa mi, wy pcha ny ni mi po sa me
brze gi ja ło wej mó zgow ni cy. Cóż, je śli od szu kał go ko lej ny ka puś, po zwo li
mu za pra co wać na pre mię. By ło mu do brze – nie dość, że znaj do wał się
we wstę pu ją cej, wciąż wol nej od ka ca fa zie upo je nia, to ota cza ły go ma -
gicz ne sło wa, któ re w tym ob skur nym miej scu ro bi ły za raj skie pta ki na
wy sy pi sku śmie ci. Wy ja śnił pro tek cjo nal nie:

– Nie masz ra cji, chło pie. Nie wszyst kie dzie ci są na szą przy szło ścią.
Po patrz – za to czył rę ką ko ło – ko go tu wi dzisz. Więk szość tych lu dzi po -
win na by ła zo stać jesz cze w fa zie em brio nal nej roz pusz czo na w ma cicz -
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nych so kach. Wte dy świat był by odro bi nę po rząd niej szy, a je go en tro -
pia nie co mniej sza.

– Na pra wia nie świa ta spo so bem Ra skol ni ko wa? – mruk nął In dia nin.
Nie opusz czał wzro ku, a je go spoj rze nie by ło te raz twar de, war to ściu ją -
ce. Sho za nie był w sta nie te go za uwa żyć.

– Co za bzdu ry – prych nął. – We zwa ne go do po ro du me dy ka sy tu acja
zmu si ła do wy bo ru. No do brze, chcesz wie dzieć, dla cze go ona. Gdy bym
był aoj dą i śpie wał o Na uzy kai, po wie dział bym, że by ła pięk na i mą dra.
Że by ła pięk na, każ dy wi dział, a jej mą drość do ce nił ten, kto za mie nił
z nią choć by kil ka słów. Rzad kie przy mio ty, któ re jesz cze rza dziej idą
w pa rze. Jej dziec ko nie ko niecz nie mu sia ło by być ta kie, lecz ona ja śnia -
ła na wy spie swe go oj ca jak per ła w bez kre snej to ni sza re go mo rza. Ów
uzdro wi ciel nie był śle py i wie dział, co ma czy nić. Po wiem wię cej: zro bił -
by jesz cze raz to sa mo, gdy by przy szła chwi la trud nych roz strzy gnięć,
i po now nie oca lił by blask pięk na i za du mę mą dro ści. Na wet gdy by znów
miał za pła cić ce nę za są dzo ną we dług li te ry, a nie du cha pra wa. Ale te -
raz two ja ko lej, ko le go. Cze kam na wy ja śnie nie, skąd znasz tę hi sto rię.
Tyl ko nie tłu macz, pro szę, że do po dusz ki czy tu jesz Ho me ra.

Me ho on nie od po wia dał. Sho za uniósł gło wę, ale są sied ni sto łek był
pu sty. In dia nin znikł, roz pły nął się, uciekł. Od le ciał jak sęp, któ ry po żarł
wszyst ko, co by ło. Czyż by na stał czas przy wi dzeń, na tręctw, de li rium?
Kie dyś mu si być ten pierw szy raz. Ale skąd wzię ła się na la dzie dru ga
szklan ka z reszt ką pi wa?

Wzru szył ra mio na mi, prze łknął swój
tru nek i przy wo łał bar ma na, że by za mó -
wić ostat nią, nad pro gra mo wą bu tel kę.
Akurat gdy ak cep to wał ra chu nek, szczę -
śli wy los padł wła śnie na nu mer je go kar -
ty. Przy pa dek? Oczy wi ście! Ko smos,
w któ rym wy da rza ją się ta kie przy pad ki,
też mu si być czy stym przy pad kiem.
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